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RESUMO 

REMEDIO, L. N. Desenvolvimento de filmes de desintegração oral como veículo 

de extrato etanólico de própolis verde utilizando-se a técnica de impressão. 2022. 

135f. Tese (Doutorado). Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, 2022. 

Em virtude de sua absorção mais eficiente, o uso de filmes de desintegração oral (FDO) 

como meio de liberação de agentes ativos na mucosa oral vem crescendo. Além disso, 

ele evita a passagem pelo trato gastrointestinal, que necessita de dosagens mais altas 

de princípios ativos. A hidroxipropilmetil celulose (HPMC) e a quitosana são polímeros 

muito utilizados na produção destes filmes, em função da capacidade de formação de 

filmes e não-toxicidade. Normalmente, o princípio ativo é incorporado durante a 

produção e exposto às condições de secagem, podendo sofrer degradação. A utilização 

da técnica de impressão para a incorporação de princípios ativos pode ser uma 

alternativa devido a sua versatilidade (como por exemplo incorporação de doses 

personalizadas). A própolis é conhecida por suas propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias, sendo administrada principalmente na forma de extratos alcoólicos, que 

normalmente apresentam sabor marcante e dificultam a administração. Assim, o 

objetivo deste estudo foi a produção e caracterização de filmes de desintegração oral 

(FDO) à base de HPMC e quitosana, com incorporação de extrato etanólico de própolis 

verde (EEPV) utilizando-se a técnica de impressão. Os FDOs foram produzidos pela 

técnica de tape-casting, com concentrações de 7,5g de HPMC/100g de solução 

filmogênica e 3g de quitosana/100g de solução filmogênica e como plastificante utilizou-

se o glicerol (30g /100g de polímero) para os filmes à base de HPMC. Os FDOs com 

incorporação de própolis foram produzidos utilizando-se diferentes números de 

camadas de impressão (0 a 4 camadas de extrato). Os FDOs foram caracterizados em 

relação ao conteúdo de água, matéria total solúvel, espessura, propriedades mecânicas, 

cor, ângulo de contato, FTIR, difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura, 

microscopia de força atômica, tempo de desintegração, pH de superfície, estabilidade 

ao longo de 90 dias, citotoxicidade e atividade anti-inflamatória. Verificou-se que foi 

possível incorporar até quatro camadas do extrato da própolis nos filmes à base de 

HPMC e quitosana, sendo inviável a incorporação de um maior número de camadas. A 

incorporação do EEPV causou alterações significativas nas propriedades mecânicas 

dos FDOs, como o aumento na tensão na ruptura e no módulo elástico e a diminuição 

da elasticidade, para ambas as macromoléculas, com o aumento do número de 

camadas de EEPV. Além disso observou-se redução do ângulo de contato com o 

aumento do número de camadas de EEPV, indicando aumento do caráter hidrofílico. A 



 
 

estabilidade dos filmes, de um modo geral, se manteve controlada durante os 90 dias 

onde, após uma redução inicial, a concentração de compostos fenólicos totais e o 

potencial antioxidante não foram significativamente afetados. Foi constatada atividade 

anti-inflamatória dos filmes à base de HPMC contra células de macrófagos. A técnica 

de impressão demonstrou-se viável na incorporação de extrato etanólico de própolis 

verde nos FDOs analisados, tornando-se uma possível alternativa para incorporação de 

outros extratos em diferentes filmes. 

 

Palavras chave: Compostos ativos. Polímeros naturais. Liberação. Tape-casting. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

REMEDIO, L. N. Development of oral disintegration films as vehicle of green 

propolis ethanolic extract using the printing technique. 2022. 135p. Thesis (PhD). 

Faculty of Animal Science and Food Engineering, University of São Paulo, 2018. 

Due to its efficient absorption, the use of orally disintegrating films (ODF) as a means of 

releasing active agents in the oral mucosa has been increasing because their absorption 

is more efficient. In addition, it prevents passage through the gastrointestinal tract, which 

requires higher dosages of active ingredients.  Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) 

and chitosan are polymers widely used in the production of these films, due to their film-

forming capacity and non-toxicity. Normally, the active agent is incorporated during 

production and exposed to drying conditions, and may undergo degradation. The use of 

printing technique to incorporate active principles can be an alternative due to its 

versatility (such as the incorporation of personalized doses). Propolis is known for its 

antioxidant and anti-inflammatory properties, being administered mainly in the form of 

alcoholic extracts, which usually have a strong flavor and make administration difficult. 

Thus, the aim of this study was the production and characterization of HPMC and 

chitosan-based orally disintegrating films (ODF), with incorporation of green propolis 

ethanolic extract (GPEE) using the printing technique. The ODFs were produced by tape-

casting technique, with concentrations of 7.5g of HPMC/100g of film-forming solution 

(FFS) and 3g of chitosan/100g of film-forming solution. As plasticizer, glycerol (30g/100g 

of polymer) was used for HPMC based ODFs. ODFs with GPEE incorporation were 

produced with different printing layers (0 to 4 layers of extract). ODFs were characterized 

in water content, total soluble matter, thickness, mechanical properties, color, contact 

angle, FTIR, X-ray diffraction, scanning electron microscopy, atomic force microscopy, 

disintegration time, surface pH, stability over 90 days, cytotoxicity and anti-inflammatory 

activity. It was possible to incorporate up to four layers of GPEE on HPMC and chitosan 

based ODFs, but it was impossible to incorporate a greater number of layers. The 

incorporation of GPEE caused significant changes in mechanical properties of the ODFs, 

such as an increase in tensile strength and elastic modulus and a decrease in elasticity, 

for both macromolecules, with the increase in GPEE number of layers. In addition, a 

decrease in solubility and contact angle was observed with increasing number of GPEE 

layers. The stability of ODFs, in general, remained controlled during the 90 days where, 

after an initial reduction, the concentration of phenolic compounds and the antioxidant 

potential were not significantly affected. Anti-inflammatory activity of HPMC-based ODFs 

was observed against macrophage cells. The printing technique proved to be viable in 



 
 

the incorporation of ethanolic extract of green propolis in the analyzed ODFs, making it 

a possible alternative for the incorporation of other extracts in different films. 

 

Keywords: Active compounds. Natural polymers. Release. Tape-casting. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização da via oral como maneira de administração de medicamentos em 

pacientes é considerada a mais aceita atualmente. Por isso muitas empresas 

farmacêuticas vêm direcionando suas pesquisas à procura de meios alternativos para 

dosagem de fármacos ou compostos benéficos aos consumidores (DIXIT; PUTHLI, 

2009).   

Dentre os mecanismos de liberação de fármacos na mucosa bucal, a utilização 

dos filmes de desintegração oral vem sendo considerado uma técnica promissora, 

devido a sua fácil deglutição, pois podem ser administrados sem a necessidade de água, 

e desintegram-se com facilidade assim que colocados sobre a língua (VUDDANDA et 

al., 2017). Adicionalmente, a permeabilidade da mucosa da boca é aproximadamente 

4000 vezes maior do que a da pele, o que facilita a absorção de compostos no 

organismo (GALEY; LONSDALE; NACHT, 1976).  

Na literatura são encontrados inúmeros estudos demonstrando o uso de 

diferentes polímeros para a produção de FDOs, com potencial uso farmacêutico, devido 

à sua forma de dosagem. A maioria dos estudos evolve a utilização de compostos 

sintéticos, tais como: insulina (LAU et al., 2017; WEI et al., 2017); agomelatina (ABD-

ELSALAM e ELKASABGY, 2019); Bupivacaína (LI et al., 2020); carvedilol (ALKILANI et 

al., 2018; MEHER et al., 2013); Cetoprofeno e Lidocaína (ELEFTHERIADIS et al., 2020); 

fluconazol (PAOLICELLI et al., 2018);   fluorouracil (MENG et al., 2020); ropinirol (LAI et 

al., 2018), entre outros. 

Vários polímeros naturais são utilizados na produção de FDOs, dentre estes, 

vários trabalhos relatam a utilização da hidroxipropilmetil celulose (HPMC) (TEDESCO; 

MONACO-LOURENÇO; CARVALHO, 2017; KRAISIT et al., 2018; ELEFTHERIADIS et 

al., 2020) e da quitosana (JIANG; CAI; LI, 2017; BARZOKI et al., 2016; FREITAS-

BLANCO et al., 2016).  
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A hidroxipropilmetil celulose (HPMC) é um dos materiais hidrofílicos mais 

importantes utilizado para a preparação de sistemas de administração controlada por 

via oral, sendo a alta capacidade de inchamento, sua principal característica, tendo 

grande influência sobre a cinética de liberação do fármaco incorporado (SIEPMANN; 

PEPPAS, 2012). Tedesco, Monaco-Lourenço e Carvalho (2017), estudando a adição de 

extrato de pele de amendoim em filmes de desintegração oral à base de HPMC 

encontraram altos valores de elongação, grande resistência à tração e boa estabilidade, 

além de rápida desintegração do filme e liberação do extrato.  

Segundo Freitas-Blanco et al. (2016), adicionando extrato de jambu em filmes 

de desintegração oral à base de quitosana, o uso da quitosana como polímero na 

produção de filmes orais é uma opção promissora como veículo do extrato de jambu, 

fornecendo uma alternativa às formulações sintéticas atualmente disponíveis, por 

apresentar alto grau de permeação in vitro e capacidade mucoadesiva, interagindo com 

a superfície epitelial.  

A técnica de casting é considerada a principal técnica para a produção de filmes 

de desintegração oral, sendo a técnica de tape-casting uma variação emergente, por 

produzir filmes com um melhor controle de espessura, garantindo maior homogeneidade 

nos filmes, além da possibilidade da secagem no próprio equipamento (GARCIA et al., 

2020b). 

Um dos grandes problemas relacionados à produção de filmes de desintegração 

oral como veículos de princípios ativos naturais consiste na forma de incorporação do 

mesmo na matriz polimérica, pois a maioria das técnicas de produção de filmes de 

desintegração oral (casting, espalhamento, extrusão) envolve a utilização de 

temperaturas altas, seja no processo de produção do filme (solubilização dos polímeros) 

ou na etapa de secagem. Desta forma, como na maioria das aplicações o princípio ativo 

é incorporado durante a produção, estes podem ser degradados. Alternativas recentes 
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envolvem a utilização da técnica de impressão piezoelétrica na incorporação de 

princípios ativos em filmes de desintegração oral. Esta técnica consiste basicamente na 

adição de uma camada do agente no filme, produzindo filmes de maneira personalizada 

com precisão e sob demanda, atendendo as necessidades do consumidor (PREIS; 

BREITKREUTZ; SANDLER, 2015). Os trabalhos são incipientes, principalmente para 

filmes de desintegração oral adicionados de compostos naturais. Porém é crescente o 

número de estudos na área de fármacos sintéticos (HIBBINS et al., 2018; JANKOVIĆ et 

al., 2016; PAOLICELLI et al., 2018; YI et al., 2017). 

Avaliando a utilização do método de casting aliado à técnica de impressão para 

incorporação de clonidina em filmes de desintegração oral, Buanz et al. (2015) 

encontraram melhoras significativas nos filmes feitos pela técnica de impressão pois, 

segundo eles, há uma interação entre a matriz e o agente quando se utiliza a técnica de 

casting, diferentemente dos filmes impressos. 

Diferentes agentes ativos naturais provenientes de extratos já foram estudados 

na literatura, devido aos benefícios que proporcionam. A própolis, uma resina complexa 

fabricada pelas abelhas, resultante da combinação de pólen de plantas, cera, secreção 

salivares entre outros, é conhecida por suas propriedades antifúngica, antioxidante e 

anti-inflamatória (PARK; ALENCAR; AGUIAR, 2002). 

Em estudo sobre as características de extrato de própolis verde, Francisco et al. 

(2018) encontraram a presença de substâncias ativas, como polifenóis, além de 

comprovar sua efetiva atividade antioxidante e antifúngica. 

Apesar de muitas pesquisas serem encontradas na literatura envolvendo a 

utilização da própolis como compostos ativos, estudos relacionados a veiculação de 

própolis em filmes de desintegração ainda são incipientes. 

Deste modo, o objetivo principal deste trabalho foi a produção e caracterização 

de filmes de desintegração oral à base de HPMC e quitosana, utilizando-se a técnica de 
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impressão piezoelétrica para incorporação de extrato etanólico de própolis verde. Além 

disso, foi avaliado a estabilidade dos compostos fenólicos totais presentes no extrato e 

nos filmes e a atividade anti-inflamatória dos mesmos. 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar filmes de desintegração 

oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) e quitosana, utilizando-se a técnica 

de “tape-casting”, com incorporação de extrato etanólico de própolis verde (EEPV) por 

impressão piezoelétrica.  

2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste projeto foram: 

• caracterizar o extrato etanólico de própolis verde proveniente da 

produção comercial em relação à viscosidade aparente, tensão 

superficial, concentração de compostos fenólicos totais e atividade 

antioxidante; 

• produzir e caracterizar filmes com diferentes polímeros (HPMC ou 

quitosana) e diferentes números de camadas de impressão (diferentes 

concentrações de extrato etanólico de própolis verde);  

• avaliar a atividade antioxidante e o efeito anti-inflamatório dos filmes de 

desintegração oral produzidos com diferentes polímeros (HPMC ou 

quitosana) e diferentes números de camadas de impressão (diferentes 

concentrações de extrato etanólico de própolis verde);  

• avaliar a estabilidade dos filmes de desintegração oral com diferentes 

números de camadas de impressão (diferentes concentrações de extrato 

etanólico de própolis verde), em relação ao tempo de armazenamento.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Filmes de desintegração oral 

A via oral é hoje a forma de administração de medicamento mais encontrada, 

devido à sua conveniência, natureza minimamente invasiva e alta adesão dos pacientes, 

porém existem algumas limitações relacionadas a esta forma de ingestão de 

medicamentos (ABID et al., 2019; SILVA et al., 2015) 

A administração oral de medicamentos pode limitar a absorção devido a algumas 

barreiras, tais como pH ácido do estômago, enzimas degradantes que tornam 

medicamentos ineficazes, a penetração ineficiente de medicamentos através das 

barreiras de tecidos gastrointestinais e a eventual não absorção dos medicamentos 

através do trato gastrointestinal (AHADIAN et al., 2020). 

De um modo geral, visando minimizar o efeito destas barreiras, as dosagens 

administradas são superiores a dosagem terapêutica necessária, pois normalmente a 

biodisponibilidade do composto é frequentemente reduzida devido a fatores como 

degradação enzimática e má permeação através da parede intestinal (AHADIAN et al., 

2020). 

A mucosa oral apresenta grande potencial para a administração de medicamentos 

por possui características importantes, como ser de fácil acesso facilitando a 

administração de medicamentos e a aceitação pelos pacientes (SHAKYA et al., 2011). 

A absorção de um fármaco através de uma superfície mucosa é mais eficiente 

pois a principal barreira à absorção através da pele, a epiderme do estrato córneo, está 

ausente (MADHAV et al., 2009). As superfícies mucosas geralmente são ricas no 

fornecimento de sangue, fornecendo os meios para o transporte rápido de drogas para 

a circulação sistêmica (MADHAV et al., 2009). A quantidade de medicamento que um 

paciente pode absorver varia de acordo com a concentração da droga, veículo de 
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entrega, tamanho da molécula e grau de ionização do fármaco, além do tempo em que 

o medicamento deve ficar em contato com a mucosa oral, drenagem venosa dos 

tecidos, pH do local de absorção e solubilidade lipídica relativa (MADHAV et al., 2009). 

A cavidade oral inclui os lábios, gengiva, dentes, língua, mucosa sublingual, palato 

duro, palato mole e úvula (SILVA et al., 2015). São localizadas na cavidade bucal 

diferentes partes e paredes, podendo se destacar dentre elas a parede lateral 

(bochecha), a parede posterior (istmo orofaríngeo), a superior (palato duro e palato 

mole) e a inferior (dorso da língua e parte anterior) como pode ser observado na Figura 

1 (MOORE, DALLEY e AGUR, 2014). 

 

Figura 1 – Anatomia da cavidade oral. 

Fonte (adaptada): MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia Orientada para a 
clínica. 7a Edição, Editora Guanabara Koogan LTDA., 2014. 
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O termo mais utilizado para denominar o revestimento da cavidade oral é a 

mucosa oral, sendo anatomicamente dividida em quatro camadas: a camada mais 

externa do epitélio escamoso estratificado, seguida pela membrana basal e, por fim, o 

tecido conjuntivo composto pela lâmina própria e submucosa (RATHBONE, ŞENEL e 

PATHER, 2015), como pode ser observado na Figura 2. A permeabilidade da mucosa 

bucal é de 4 à 4000 vezes maior que a epiderme da pele, e na cavidade oral, a 

permeabilidade é maior na camada sublingual, seguida da bucal e da camada do palato, 

ocorrendo devido às características físicas de cada tecido, com o tecido sublingual 

sendo relativamente fino e não queratinizado, enquanto o tecido do palato é 

queratinizado. (RATHBONE, ŞENEL e PATHER, 2015). 

 

Figura 2 – Seção transversal dos principais componentes da mucosa bucal.  

 

Fonte (adaptada): Rathbone, M.J.; Şenel, S.; Pather, E. Oral mucosal drug delivery and 
therapy. Advances in Delivey Science and Thechnology, Springer, Boston, MA, 2015. 
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A cavidade oral, que inclui as mucosas bucal, gengival, sublingual, palatina e 

labial, e os tecidos mucosos das bochechas, do assoalho da boca e da face ventral da 

língua são responsáveis por cerca de 60% da área da superfície da mucosa bucal 

(MADHAV et al., 2009). 

As principais camadas localizadas na mucosa bucal são o epitélio, a lâmina 

própria, que reveste internamente as cavidades úmidas da boca, a membrana basal e 

a submucosa, onde estão presentes nervos e vasos sanguíneos (SILVA et al., 2015). A 

mucosa oral varia consideravelmente em diferentes regiões da boca, mas pode ser 

dividida em dois tipos: mucosa mastigatória queratinizada, que inclui o palato duro, 

dorso da língua e gengiva; e mucosa não queratinizada, o que conferem características 

de permeabilidade (COLLINS; DAWES, 1987). De maneira geral, o início da ação da 

droga ocorre na mucosa sublingual, enquanto a liberação local e sistêmica ocorre de 

forma mais intensa na mucosa bucal (LAM et al., 2014). 

A camada superficial do epitélio é considerada a barreira predominante à difusão 

de medicamentos, pois as membranas celulares epiteliais são essencialmente 

lipofílicas, entretanto, os espaços entre as células são basicamente hidrofílicos, sendo 

o epitélio oral considerado uma área composta de regiões basicamente lipofílicas e 

hidrofílicas (RATHBONE, ŞENEL e PATHER, 2015). 

A absorção celular de medicamentos é mediada por difusão passiva que envolve 

o transporte dos medicamentos de áreas com concentração elevada para áreas de 

concentração reduzida (RATHBONE, ŞENEL e PATHER, 2015). Na administração de 

medicamentos pela mucosa oral, a área de alta concentração é a cavidade oral, 

enquanto a área de baixa concentração é o suprimento sanguíneo (RATHBONE, 

ŞENEL e PATHER, 2015). O fluxo sanguíneo normal mantém o gradiente de baixa 

concentração do suprimento sanguíneo, levando continuamente o fármaco absorvido 
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para longe da mucosa oral, resultando na manutenção do medicamento. (RATHBONE, 

ŞENEL e PATHER, 2015). 

A administração de drogas através da mucosa bucal pode ocorrer de forma 

distinta, em função de diferentes fatores, tais como: permeabilidade da mucosa bucal 

(sendo dependente da composição das células epiteliais, vascularização e espessura 

da mucosa), atividade enzimática, volume e fluxo de saliva e pH da boca. (SILVA et al., 

2015). 

Kraisit et al. (2018) analisando filmes mucoadesivos de HPMC adicionadas de 

nanopartículas de propranolol, em análise de permeação in vitro usando método de 

difusão celular, observaram permeabilidade na mucosa bucal de 0,3815 mg/cm². 

Segundo os autores, foi observado liberação de praticamente 60% do propanolol nos 5 

minutos iniciais e cerca de 80% após 30 min de análise para todas as formulações num 

período de 5 horas. 

A liberação de um fármaco ou composto ativo na cavidade bucal pode ocorrer 

utilizando-se diferentes veículos. Alguns exemplos dos veículos utilizados para a 

liberação de princípios ativos sintéticos na cavidade bucal podem ser observados na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Exemplos de veículos de liberação de compostos ativos sintéticos via oral. 

Veículo Composto Funcionalidade Referencia 

Hidrogel Indometacina Anti-inflamatório 
CHUNG; CHOU; 

WU, 2016 

Emulsão Aciclovir Antiviral 
JANKOVIĆ et al., 

2016 

Emulsão Metronidazol 

Antibiótico contra 

giardíase, amebíase e 

tricomoníase 

PANDEY et al., 2016 

Adesivo Insulina 
Manutenção do açúcar 

no sangue 
LAU et al., 2017 

Hidrogel Insulina 
Manutenção do açúcar 

no sangue 
WEI et al., 2017 

Emulsão Silibinina 
Prevenção de doenças 

hepáticas 
YI et al., 2017 

Filme oral Carvedilol 
Tratamento de 

insuficiência cardíaca 

ALKILANI et al., 

2018 

Spray Calcitonina 

Osteoporose, 

hipercalcemia, 

metástase óssea 

HIBBINS et al., 2018 

Filme oral Ropinirol 
Tratamento da doença 

de Parkinson 
LAI et al., 2018 

Filme oral Fluconazol Antifúngico, antimicótico 
PAOLICELLI et al., 

2018 

Filme oral Agomelatina Antidepressivo 
ABD-ELSALAM e 

ELKASABGY, 2019 

Filme oral Axetilcefuroxima Antibiótico TIMUR et al., 2019 

Filme oral Anfoteracina-B Antifúngico 
GAYDHANE et al., 

2020 

Hidrogel Bupivacaína Anestésico e analgésico LI et al., 2020 

Filme oral 
Cetoprofeno e 

Lidocaína 

Anti-inflamatório e 

analgésico  

ELEFTHERIADIS et 

al., 2020 

Filme oral Fluorouracil Anticancerígeno MENG et al., 2020 

Fonte: Própria autoria. 
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Paralelamente, a utilização de compostos ativos naturais está alcançando uma 

parcela considerável de estudos atualmente, devido ao seu apelo natural, como pode 

ser observado na Tabela 2. 

Tabela 2 – Exemplos de veículos de liberação de compostos ativos naturais via oral. 

Veículo Composto Funcionalidade Referencia 

Tiras orais 

Lactobacillus 

acidophilus e 

Bifidobacterium 

animalis 

Liberação de 

probiótico para saúde 

bucal 

HEINEMANN; 

CARVALHO; FAVARO-

TRINDADE, 2013 

Filme oral Pele de amendoim Compostos fenólicos TEDESCO et al., 2017 

Filme oral 
Extrato de camu-

camu 
Fonte de Vitamina C GARCIA et al., 2018 

Spray 
Extrato de 

Mangostim 
Anti-inflamatório 

NITTAYANANTA et al., 

2018 

Filme oral Cordia verbenacea Anti-inflamatório BODINI et al., 2020 

Filme oral Extrato de acerola Vitamina C GARCIA et al, 2020a 

Spray Óleo de cravo 
Tratamento da 

candidíase 
MONTON et al. 2020 

Filme oral 
Extrato de folha de 

Uncaria gambir 

Tratamento de 

gengivite e 

antimicrobiana 

MIKSUSANTI et al., 

2020 

Fonte: Própria autoria. 

De acordo com a Tabela 2, pode-se observar que vários trabalhos estão 

explorando a utilização de filmes de desintegração oral e, dentre as vantagens, é muito 

relatado na literatura a facilidade de adesão do paciente à forma de administração, uma 

vez que não necessita de água e facilita a administração em pacientes com alguma 

dificuldade na ingestão (VUDDANDA et al., 2017). 

Segundo Garcia et al. (2020b), em geral a principal característica dos filmes de 

desintegração oral é a rápida desintegração quando em contato com a saliva na 

cavidade oral, possuindo diferentes designações filmes mucoadesivos (MORALES; 

MCCONVILLE, 2011), filmes adesivos (JUNG et al., 2015), filmes orais (CASTRO et al., 
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2018), filmes orodispersíveis (JANßEN et al., 2013), filmes de dissolução rápida (Cilurzo 

et al., 2008), filmes de dissolução bucal (SENTHILKUMAR e VIJAYA, 2014), filmes de 

desintegração oral (MAZUMDER et al., 2017) entre outros. 

Todas estas denominações e termos servem para mencionar filmes orais com a 

capacidade de se dissolver na mucosa bucal. Quanto aos métodos de produção destes 

filmes orais, algumas tecnologias já são conhecidas, como a técnica de casting por 

solvente, ou a de extrusão a quente, entretanto, novas técnicas estão sendo 

desenvolvidas (BUANZ et al., 2015). 

Os filmes de desintegração oral com incorporação de princípios ativos podem ser 

produzidos em uma única camada, como em alguns filmes produzidos pela técnica de 

casting, onde o filme e o agente estão presentes na mesma camada (CASTRO et al., 

2018; EHTEZAZI et al., 2017). Adicionalmente, os filmes podem ser produzidos com 

multicamadas, onde as formulações possuem mais de uma camada de filme, sendo o 

composto ativo incorporado entre elas (FUCHS et al., 2019). De acordo com Silva et al. 

(2015), a liberação multidirecional dos compostos ocorre em filmes monocamadas (uma 

única camada), enquanto para os filmes multicamadas a liberação do fármaco ocorre 

em direção à mucosa oral de maneira unidirecional, devido à redução da difusão da 

saliva nas camadas subsequentes pela presença de uma camada de suporte. Os filmes 

multicamadas geralmente possuem duas camadas, uma mucoadesiva e uma de 

suporte, ou três camadas, com uma camada intermediária adicional funcionando como 

um depósito do medicamento, para garantir sua liberação prolongada e controlada, e 

devido à sua flexibilidade, são preferidos dentre os filmes adesivos (LANDOVÁ et al., 

2013). 

Nos últimos anos, diferentes estudos foram realizados para o desenvolvimento de 

filmes como veículo de fármacos ou princípios ativos, utilizando-se diferentes formas de 

incorporação destes na matriz. Na Tabela 3 pode-se observar alguns estudos recentes 
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utilizando-se diferentes macromoléculas e princípios ativos, com diferentes formas de 

incorporação. 

Tabela 3 - Exemplos de polímeros utilizados na produção de filmes de desintegração 

oral como veículo de diferentes princípios ativos incorporados de diferentes formas. 

Macromolécula 
Princípio 

Ativo 
Forma de 

Incorporação 
Referência 

Hidroxipropilmetil 
celulose 

Cafeína e 
citrato de 
cafeína 

Incorporação durante 
a produção 

GARSUCH; 
BREITKREUTZ, 

2010 

Amido de batata 
Sulfato de 
Salbutamol 

Jato de tinta térmico 
BUANZ et al., 

2011 

Gelatina 
Extrato 

etanólico de 
própolis 

Incorporação durante 
a produção 

BORGES; 
CARVALHO, 2015 

Polivinil álcool e 
carboximetil celulose 

Clonidina 
Jato de tinta térmico 

e Casting 
BUANZ et al., 

2015 

Quitosana e gelatina 
Nanopartícula 

de insulina 
Incorporação durante 

a produção 
BARZOKI et al., 

2016 

Carboximetil celulose 
e polietileno glicol 

Nistatina 
Incorporação durante 

a produção 
GAJDOŠOVÁ et 

al., 2016 

Pululano e pectina de 
tamarindo 

Aprepitanto 
Incorporado durante 

a produção 
SHARMA et al., 

2016 

Carboximetil celulose 
e gelatina 

Cafeína 
Incorporação durante 

a produção 
CASTRO et al., 

2017 

Quitosana 
Cloridrato de 

tramadol 
Incorporação durante 

a produção 
LI et al., 2017 

Amido modificado 
Maleato de 

clorfeniramina 
Incorporado durante 

a extrusão 
PIMPARADE et 

al., 2017 

Hidroxipropilmetil 
celulose 

Tadalafil 
Incorporado durante 

a produção 
VUDDANDA et al., 

2017 

Goma guar e alginato Cafeína 
Incorporação durante 

a produção 
CASTRO et al., 

2018 

Polietileno glicol 
(PVA e amido) 

Ibuprofeno e 
paracetamol 

Impressão 3D 
EHTEZAZI et al., 

2017 

Gelatina e amido 
Vitamina C do 

extrato de 
Camu-camu 

Incorporação durante 
a produção 

GARCIA et al., 
2018 

Polietileno glicol e 
Hidroxipropilmetil 

celulose 
Ropinirol 

Incorporação durante 
a produção 

LAI et al., 2018 

Fonte: Própria autoria. 
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Pode-se verificar que a maioria dos estudos envolvem a utilização de um polímero 

com a incorporação do princípio ativo durante a produção dos filmes, o que em alguns 

casos, dependendo do processo utilizado, pode provocar degradação do composto 

incorporado. 

 

3.2 Polímeros utilizados na produção de filmes de desintegração oral 

As macromoléculas comumente utilizadas na produção de filmes de 

desintegração oral são materiais poliméricos, sintéticos ou naturais, comestíveis e que 

não possuem efeito tóxico à saúde das pessoas, podendo ser categorizados entre 

polissacarídeos, proteínas e lipídeos, apresentando propriedades importantes como 

biodegradabilidade e biocompatibilidade, tornando-os escolhas superiores entre os não 

biodegradáveis sintéticos comumente produzidos à base de petróleo (KOUHI et al., 

2020). 

Os polímeros comestíveis possuem a capacidade de sofrer uma ampla gama de 

modificações físico-químicas para aplicações específicas, sendo sua seleção baseada 

na química do material, estrutura da forma, peso molecular, hidrofobicidade e 

hidrofilicidade, propriedade mecânicas e lubrificantes, energia superficial, taxa de 

degradação, absorção de água e solubilidade (OLATUNJI, 2015).   

Segundo Pacheco et al. (2021), filmes de desintegração oral (FDOs) são filmes 

poliméricos finos que se hidratam e aderem rapidamente à mucosa umedecida pela 

saliva, onde desintegram suas matrizes e liberam compostos ativos para absorção, 

sendo comumente do tamanho de um selo postal. 

Uma atenção maior tem sido dada à utilização de polímeros naturais em relação 

aos polímeros sintéticos, por serem obtidos de fontes renováveis apresentando 

propriedades favoráveis para diversas aplicações, sendo na maioria das vezes 
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biocompatíveis, biodegradáveis, mucoadesivos, naturalmente hidrofílicos e não tóxicos, 

podendo ser combinados com outros polímeros para incremento das características 

(PACHECO et al., 2021). 

Na literatura, verifica-se que devido a capacidade filme-formadora a 

hidroxipropilmetil celulose (HPMC) e a quitosana tem despertado o interesse na 

formação de filmes de desintegração oral. Na Tabela 4 são apresentados alguns 

estudos utilizando-se filmes de desintegração oral à base de HPMC e quitosana e seu 

respectivo composto ativo adicionado durante sua produção. 

Tabela 4 - Filmes de desintegração oral à base de HPMC e quitosana adicionados de 

diferentes compostos ativos. 

Polímero Composto ativo Referência 

Quitosana Extrato etanólico de própolis 
JULIANO; PALA; COSSU, 

2007 

Quitosana Ondansetron KOLAND et al., 2011 

Quitosana Solução supercrítica de Ibuprofeno TANG et al., 2014 

Quitosana Nanopartícula de insulina BARZOKI et al., 2016 

Quitosana Extrato de jambu 
FREITAS-BLANCO et al., 

2016 

Quitosana Cloridrato de benzidamina JIANG; CAI; LI, 2017 

Quitosana Insulina OMID et al., 2018 

HPMC Extrato etanólico de murta-comum HASHEMI et al., 2017 

HPMC Benzoato de rizatriptana SALEHI; BODDOHI, 2017 

HPMC 
Extrato etanólico de pele de 

amendoim 

TEDESCO; MONACO-
LOURENÇO; 

CARVALHO, 2017 

HPMC 
Extrato de gengibre, resedá-gigante, 
quebra-pedra e canela-da-indonésia 

VISSER et al., 2017 

HPMC Hidrocloreto de propranolol KRAISIT et al., 2018 

HPMC Glibenclamida MUZIB; KUMARI, 2018 

HPMC 
Ibuprofeno, ácido ascórbico e 

acetaminofeno 
TAKEUCHI et al., 2018 

Fonte: Própria autoria. 



33 
 

 

Em sistemas de liberação controlada de medicamentos via oral, devido a elevada 

capacidade de inchamento que, consequentemente, afeta a cinética de liberação de 

fármacos, a hidroxipropilmetil celulose (HPMC) é considerada um dos materiais 

hidrofílicos mais importantes na produção de sistemas orais de liberação controlada de 

medicamentos (SIEPMANN; PEPPAS, 2012). 

A veiculação de compostos ativos em filmes de desintegração oral utilizando-se o 

HPMC como base para sua produção vem sendo largamente explorado, como 

observado na Tabela 4.  

Estudando a liberação oral do fármaco carvedilol em filmes blendas de HPMC e 

polimetacrilato, Meher et al. (2013) verificaram difusão Fickiana para os modelos de 

liberação estudados. Segundo os autores o aumento da concentração de HPMC nas 

formulações desempenharam um melhor controle na liberação do fármaco da matriz 

polimérica para o meio, representando características ideais para filmes mucoadesivos. 

Ainda segundo os autores, o HPMC tem mostrado um papel substancial no controle da 

liberação de fármacos em matrizes poliméricas. 

Tedesco, Monaco-Lourenço e Carvalho (2017), produzindo filmes de 

desintegração oral à base de gelatina e HPMC verificaram redução no tempo de 

desintegração in vitro e aumento de características como força bioadesiva, 

hidrofilicidade e elongação provocados pelo aumento da concentração de HPMC em 

suas formulações. Segundo os autores, o aumento da concentração de HPMC nos 

filmes torna a matriz filmogênica mais hidrofílica, tornando-os mais fáceis de se 

desintegrar, aderindo melhor a mucosa bucal. 

Por outro lado, a quitosana, em função de suas propriedades (atividade 

hemostática, biocompatibilidade, propriedades de cicatrização e biodegradabilidade), 

tem sido muito estudada como: suplemento alimentar (BILBAO-SAINZ et al., 2017; 
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LIMCHOOWONG et al., 2016), agente antimicrobiano (SONI et al., 2018; ZHAO et al., 

2018), agente emulsificante (ROBLEDO et al., 2018), estabilizante (YEN; YANG; MAU, 

2009) entre outros. Além disso, outras características da quitosana são amplamente 

discutidas, como sua cristalinidade (SANTOS et al., 2006) e propriedades biológicas, 

sendo encontrado na literatura estudos mostrando potencial antialérgico (VO; NGO; 

KIM, 2012), anticoagulante (HIRANO, 1999), antioxidante (NGO; KIM, 2014), 

hemostática (ZHANG et al., 2018), analgésicas, antitumoral (SHEN et al., 2009), 

antimicrobiana (ARANAZ et al., 2009) e bactericida (ABDEL-MOHSEN et al., 2016). 

Na literatura são reportados estudos relacionados a utilização da quitosana para 

administração de drogas (CHUANG; DON; CHIU, 2009; TANG et al., 2014), 

encapsulação de cosméticos (GANZA-GONZÁLEZ et al., 1999), liberação de proteínas 

no corpo (BORCHARD, 2001), liberação de ferro via oral (MIN et al., 2016), revestimento 

para suturas cirúrgicas (DEBBABI et al., 2017), microcápsulas (ZHANG et al., 2009), 

entre outros. 

Entretanto, na literatura os estudos envolvendo a produção de filmes de 

desintegração oral à base de quitosana incorporados de compostos ativos naturais são 

incipientes. Freitas-Blanco et al. (2016), adicionaram extrato de Acmella oleracea 

(jambu) durante a produção de filmes de desintegração oral à base de quitosana e 

verificaram que estes podem ser uma alternativa às formulações anestésicas tópicas 

atualmente disponíveis na odontologia, apresentando alto grau de permeação in vitro e 

um efeito anestésico in-vivo semelhante a produtos sintéticos encontrados no mercado, 

como o EMLA. 

 

3.3 Produção de filmes de desintegração oral 

As principais técnicas utilizadas na produção de filmes de desintegração oral são 

a técnica de casting, a técnica de tape-casting, e a técnica de extrusão a quente. 
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Na técnica de casting os filmes são produzidos pela solubilização de polímeros e 

outros componentes (plastificante e composto ativo) formando uma solução filmogênica 

que é dispersa em suportes e submetida a secagem, sendo a espessura controlada pela 

massa da solução filmogênica (GARCIA et al., 2020b).  

Embora a técnica de casting seja amplamente utilizada, ela apresenta algumas 

desvantagens, como possível variação entre os lotes devido às múltiplas etapas 

utilizadas na produção; formação de bolhas, que é inevitável durante a preparação da 

solução do filme; e tempo de ciclo longo e controle insatisfatório da espessura do filme, 

o que pode estar relacionado a possíveis taxas variadas de evaporação do solvente em 

diferentes partes do filme (GARCIA et al., 2020b).  

Na técnica do tape-casting (Figura 3), considerada uma melhoria do casting, um 

espalhador é utilizado para espalhar a solução filmogênica, o que permite controlar a 

espessura do filme, além da possibilidade de secagem no mesmo equipamento por 

condução de calor, convecção, radiação infravermelha, ou uma combinação desses 

métodos, garantindo maior homogeneidade do material (GARCIA et al., 2020b). 

 

Figura 3 – Técnica de tape-casting. 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Em filmes à base de carboximetil celulose (CMC) produzidos a partir da técnica 

de tape-casting e adicionados de extrato de romã, Borges et al. (2019) obtiveram filmes 

com espessura e rugosidade controlada não sendo influenciada pela deposição do 

extrato de romã após sua produção. 

Tedesco et al. (2021), adicionando extrato de acerola pela técnica de casting em 

filmes de desintegração oral à base de amido, CMC e HPMC, reportaram filmes com 

espessura controlada de 0,07 mm, independente da macromolécula utilizada. 

Maciel et al. (2021) também reportou a produção de filmes homogêneos e com 

espessura controlada de 0,04 mm em filmes de desintegração oral à base de CMC 

incorporados com extrato natural de ora-pro-nóbis. 

A extrusão a quente é outra técnica geralmente utilizada para a produção de 

filmes, tendo como vantagem a possibilidade de produzir filmes sem a necessidade da 

utilização de um solvente. Neste processo podem ser produzidos filmes mais densos, 

podendo conter um agente ativo em maior concentração, sem que este seja perdido 

pela evaporação do solvente (PREIS et al., 2013). Nesta técnica, todos os componentes 

são misturados juntos à matriz polimérica, sendo o produto final comprimido através da 

utilização de calor, dando origem ao filme. Entretanto, uma desvantagem desta técnica 

é a dificuldade de se obter espessuras muito finas, devido a necessidade de 

compressões muito altas, além da dificuldade de adição de agentes ativos que, 

dependendo dos parâmetros de produção, podem se degradar com as altas 

temperaturas e pressões (PREIS; BREITKREUTZ; SANDLER, 2015). 

Speer, Preis e Breitkreutz (2018), utilizando HPMC para a produção de filmes de 

desintegração oral, combinando a técnica de extrusão com a técnica de casting, 

encontraram dificuldades na produção dos filmes devido à tendência de sedimentação 

e aglomeração do polímero utilizado, afetando suas propriedades mecânicas e físicas. 
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Entretanto, a incorporação do fármaco Teofilina, permitiu a produção de filmes 

uniformes com um tamanho de até 500 μm e com liberação homogênea da droga. 

Avaliando a produção de filmes de desintegração oral antialérgicos adicionados 

de maleato de clorfeniramina usando a técnica de extrusão, Pimparade et al. (2017) 

obtiveram filmes finos, sem bolhas e uniformes, com desintegração rápida, variando de 

6 a 11 segundos. Adicionalmente, em testes humanos, foi reportado um tempo de 

desintegração de 16 ± 4,5 segundos, não havendo relatos da presença de partículas ou 

dificuldade de manuseio após a ingestão e desintegração dos filmes na boca dos 

voluntários. 

 

3.3.1 Técnica de impressão em filmes 

Uma técnica emergente para adição de compostos ativos em filmes é a técnica 

de impressão, que consiste basicamente em depositar camadas de tinta, adicionadas 

com medicamentos ou agentes ativos, nos filmes, para produzir dosagens 

farmacêuticas com precisão e exatidão (PREIS; BREITKREUTZ; SANDLER, 2015). 

A técnica de impressão permite a produção de filmes com incorporação de 

compostos ativos ou fármacos de maneira personalizada, sendo produzidas sob 

demanda, atendendo as necessidades do consumidor (DU; YU; HAN, 2018; PREIS; 

BREITKREUTZ; SANDLER, 2015). 

Existem dois métodos principais: o método de impressão continua; e o método de 

gotejamento sob demanda (CARO et al., 2016). Apesar dos dois apresentarem bons 

resultados, o método de gota sob demanda exibe vantagens devido a sua alta precisão, 

conservação da tinta e eliminação de gastos desnecessários de fluidos potencialmente 

caros (CARO et al., 2016; DU; YU; HAN, 2018). Quando utilizado o método de 

gotejamento sob demanda, o sistema térmico de jato de tinta consegue fazer uma 
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impressão controlada, precisa e mais eficiente sobre o material a ser impresso (CARO 

et al., 2016).  

Buanz et al. (2015), para filmes orais à base de PVA e CMC com incorporação de 

clonidina, utilizando-se as técnicas de impressão térmica e casting, verificaram que no 

método de impressão, as propriedades dos filmes foram similares às observadas para 

os filmes controle (sem incorporação do princípio ativo). Segundo os autores, no método 

de casting pode ocorrer interações entre a matriz polimérica e o composto incorporado, 

afetando as propriedades dos filmes de forma mais significativa, o que não ocorre no 

método de impressão. 

Outro método de impressão que pode ser realizado é o flexográfico, que consiste 

na utilização de três rolos rotativos num processo de compensação, onde o primeiro rolo 

contém a solução com o composto ativo, o terceiro rolo contém o filme onde será feita 

a impressão, e o rolo central transfere o composto ativo do primeiro rolo para o filme 

(DILFER, HOFFMANN e DÖRSAM, 2014).  

Janße et al. (2013) utilizaram a técnica de impressão flexográfica para investigar 

sua eficácia comparada à técnica convencional de casting, adicionando rasagilina como 

composto ativo, verificaram que as propriedades finais dos filmes foram iguais 

independente da técnica utilizada, provando que o método de impressão flexográfico 

pode ser utilizado como uma tecnologia inovadora na produção em larga escala de 

medicamentos, além de poder ser utilizada para produtos termo sensíveis. 

Vuddanda et al. (2018) produziram filmes de desintegração oral à base de HPMC 

utilizando a técnica de impressão térmica para incorporação de varfarina comercial. 

Segundo os autores, quando comparado com o produto comercial, o novo sistema 

possibilitou a deposição de uma alta dosagem da varfarina, aumentando a gama de 

aplicações do fármaco, demonstrando o potencial da técnica de impressão para 
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personalização das dosagens de fármacos, reduzindo, assim, o risco de efeitos 

colaterais e falhas terapêuticas. 

 

3.4 Agentes ativos em filmes de desintegração oral  

Muitas pesquisas estão sendo realizadas utilizando-se filmes de desintegração 

oral adicionados de agentes ativos, sendo estes classificados em duas categorias: 

naturais ou sintéticos. Dentre eles, a grande maioria dos estudos envolve a veiculação 

de compostos ativos sintéticos no desenvolvimento de filmes de desintegração oral.  

Entretanto, o interesse na veiculação de princípios ativos naturais utilizando-se 

filmes de desintegração oral vem despertando interesse devido às atividades funcionais 

apresentadas por muitos compostos extraídos de fontes naturais. Na Tabela 5 podemos 

observar estudos utilizando-se diferentes tipos de compostos ativos naturais 

adicionados em matrizes poliméricas em filmes de desintegração oral.  

 
Tabela 5 - Exemplos de estudos utilizando diferentes polímeros no desenvolvimento de 

filmes de desintegração oral como veículos de compostos ativos naturais. 

Polímero Agente ativo 
Propriedade 

funcional 
Referência 

HPMC 
Extrato de 
gengibre 

Tratamento de 
enjoos e vômitos  

DAUD; BONDE; SAPKAL, 
2011 

Pululano e 
alginato 

Óleo de menta 
Agente 

antimicrobiano 
natural 

JITTINAN; KRISANA; 
PAKPACHONG, 2013 

Gelatina e 
colágeno 

hidrolisado  
Extrato de própolis 

Atividade 
antimicrobiana 

BORGES; CARVALHO, 
2015 

HPMC 
Extrato de groselha 

indiana 
Tratamento contra 

cárie 
SHUBHA et al., 2015 

Quitosana Extrato de Jambu Anestésico 
FREITAS-BLANCO et al., 

2016 

Gelatina e HPMC 
Extrato de pele de 

amendoim 
Atividade 

antioxidante 

TEDESCO; MONACO-
LOURENÇO; 

CARVALHO, 2017 

Gelatina e Amido 
Extrato de Camu-

camu 
Vitamina C GARCIA et al., 2018 

Fonte: Própria autoria. 
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3.4.1 Própolis  

A própolis é uma mistura resinosa complexa de diferentes compostos, resultado 

da combinação de pólen de diferentes plantas, cera, secreções salivares, resinas de 

plantas, brotos, botões florais, caules e casa de arvores rachadas, coletados pela 

espécie de abelha Apis mellifera, com o objetivo de construir, vedar e proteger a 

colmeia, prevenindo a contaminação do ambiente interno por fungos e bactérias, além 

de cobrir intrusos que morram em seu interior, evitando sua decomposição (MARCUCCI 

et al., 2000). 

A própolis tem chamado a atenção de muitos pesquisadores devido à sua variada 

composição química, onde suas características físico-químicas são um reflexo das 

espécies de plantas presentes na região onde a abelha se localiza, gerando uma grande 

variedade de produtos (POPOVA et al., 2005). Como resultado desta variedade de 

fontes vegetais, podem ser encontrados diferentes compostos em sua composição 

(RODRIGUES et al., 2016). 

De maneira geral, pode-se dizer que a própolis é composta por cerca de 50% de 

resina, 30% de ceras, 10% de óleos essenciais, 5% de pólen e 5% de outras substâncias 

orgânicas, onde mais de 300 compostos podem ser identificados, destacando-se 

principalmente os compostos fenólicos, considerados os principais responsáveis pela 

atividade biológica e farmacológica da própolis (ESCRICHE; JUAN-BORRÁS, 2018). 

Os constituintes ativos mais importantes da própolis são os flavonoides (flavonas, 

flavonóis e flavononas), ácidos aromáticos e compostos fenólicos, sendo considerados 

os principais componentes responsáveis pelas atividades biológicas da própolis, 

conferindo-lhe atividades biológicas e farmacológicas como propriedades 

antibacterianas, antivirais, antitumorais, anti-inflamatórias, anticancerígenas, 

antifúngicas, antioxidantes e antitumorais (FALCÃO et al., 2010; SIRIPATRAWAN; 

VITCHAYAKITTI, 2016), além de possuir atividade hepatoprotetora e imunomoduladora 
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(OSÉS et al., 2016), sendo usada na forma de extratos alcoólicos ou em combinação 

com outros produtos naturais (POPOVA et al., 2018). Alguns estudos feitos sobre as 

propriedades da própolis podem ser observados na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Exemplos de estudos das propriedades ativas da própolis. 

Propriedade da Própolis estudada Resultado obtido Referência 

Atividade antibacteriana 
Presença de compostos fenólicos, flavonoides e atividade 

antibacteriana contra P. nigra. 
POPOVA et al., 2005 

Atividade antimicrobiana, antioxidante e 
citotóxica 

Atividade contra Staphylococcus aureus e Staphylococcus mutans. ALENCAR et al., 2007 

Caracterização dos compostos fenólicos 
Detectou a presença de pinocembrina, ácidos fenólicos e de éster p-

cumarico. 
FALCÃO et al., 2010 

Atividade antimicrobiana, antioxidante e 
anti-inflamatória 

Atividade antimicrobiana sinérgica entre própolis e mel, presença de 
propriedades bioativas. 

OSÉS et al., 2016 

Presença de polifenóis e genotoxicidade 
de própolis marrom e verde 

Ausência de genotoxicidade nas amostras e maiores concentrações 
de polifenóis na própolis verde. 

RODRIGUES et al., 
2016 

Atividade antioxidante, antimicrobiana e 
composição fenólica 

Eficiência contra as bactérias S. aureus, E. coli, P. aeruginosa e S. 
enteritidis. 

SIRIPATRAWAN; 
VITCHAYAKITTI, 2016 

Atividade fotoprotetora, antioxidante e 
anti-inflamatória 

Alta concentração de daidzeína, formononetina e biocanina A. BATISTA et al. 2018 

Perfil fenólico 
CAPE (éster fenil-etílico do ácido cafeico) e Pinocembrina: 803 e 

701 mg/g bálsamo. 
ESCRICHE, JUAN-

BORRÁS, 2018 

Atividade de eliminação de radical livre e 
atividade antifúngica 

Atividade contra Candida albicans, C. parapsilosis e C. tropicalis. 
FRANCISCO et al., 

2018 

Solubilidade e atividade antimicrobiana 
Sinergia entre atividade antibacteriana e antifúngica com a presença 

de prata. 
POPOVA et al., 2018 

Composição química e atividade 
antibacteriana 

Presença dos compostos Liquiritigenina, formononetina e biochanina 
A, e atividade contra Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus 

RUFATTO et al., 2018 

Recuperação e avaliação de atividade 
antioxidante e toxicidade 

Efeito superior ao de antioxidante sintético e ausência de toxicidade 
para células S. cerevisae. 

CAVALARO et al., 
2019 

Atividade antimicrobiana e composição 
química 

Grande quantidade de neoflavonóides e isoflavonóides, e maior 
atividade antimicrobiana contra Helicobacter pylori, Staphylococcus 

aureus e Shigella flexneri. 
OKIŃCZYC et al., 2020 

Fonte: Própria autoria. 
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A própolis pode ser classificada em 13 diferentes grupos, variando sua 

composição com a região onde é encontrada no Brasil, sendo seis grupos presentes no 

sul do Brasil, seis no Nordeste e um grupo na região Sudeste e Centro-oeste (PARK; 

ALENCAR; AGUIAR, 2002). Dentre estes grupos, as mais estudadas são as própolis 

vermelha e verde, sendo a própolis vermelha a mais recentemente descoberta, em 

2007, possuindo como particularidade a presença de moléculas bioativos até então 

desconhecidas na literatura (ALENCAR et al., 2007). 

Nos diferentes tipos de própolis, pode-se identificar variados compostos. Dentre 

eles, destacam-se compostos voláteis, compostos fenólicos, flavonóides, triterpenos, 

benzofenonas e pterocarpanos (RUFATTO et al., 2017). 

Francisco et al. (2018), avaliando o extrato obtido do resíduo de própolis verde, 

verificaram que o resíduo da própolis ainda possui substâncias ativas, como polifenóis, 

além de propriedades antioxidantes e antifúngicas. Segundo os autores, os resultados 

comprovam que o resíduo de própolis pode ser transformado em um produto de valor 

agregado, podendo ser utilizado na indústria de alimentos no desenvolvimento de novos 

produtos com altos níveis de compostos bioativos, além de se renovar um recurso que 

era desperdiçado. 

Siripatrawan e Vitchayakitti (2016) analisando filmes de quitosana adicionados de 

extrato de própolis para uso como embalagem ativa, relataram sua eficácia contra 

bactérias Gram-positivas, como Staphylococcus aureus. Segundo os autores, uma 

interação química entre os compostos fenólicos presentes no extrato de própolis e o 

filme pode dificultar a liberação destes compostos antimicrobianos da matriz, resultando 

num maior controle da atividade no filme. 

Tentando identificar compostos com potencial antibacteriano presentes em 

amostras de própolis vermelha, e avaliando sua citotoxicidade contra células não 

tumorais, Rufatto et al. (2018) demonstraram um importante potencial antibacteriano 
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das sub-frações da própolis estudada, devido a capacidade de inibir a proliferações de 

microrganismos como Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis e Staphylococcus 

aureus. 

Bodini et al. (2013), estudando filmes à base de gelatina adicionados de extrato 

etanólico de própolis, reportou atividade antimicrobiana efetiva contra Staphylococcus 

aureus para concentrações acima de 5g própolis/100g gelatina, durante um período de 

até 177 dias, devido à habilidade dos filmes de gelatina em preservar os compostos 

fenólicos presentes no extrato adicionado. 

Batista et al. (2018) analisaram os efeitos fotoprotetores de formulações orais e 

de pele de extrato de própolis vermelha contra raios UV-B em roedores. Os autores 

demonstraram que o extrato oral da própolis apresentou atividade quimioprotetora e 

anti-inflamatória semelhantes ou até melhor que um protetor solar em capsula sintético 

(Polypodium leucotomos). Segundo os autores, isso se deve à presença de 

isoflavonóides com atividades antioxidantes e anti-inflamatórias presentes na própolis 

vermelha brasileira.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo experimental foi realizado em três etapas, como pode ser visto no 

fluxograma da Figura 4: 

Figura 4 – Fluxograma de todas as etapas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: própria autoria. 

Etapa 1 Caracterização do Extrato Etanólico de Própolis Verde (EEPV) 

• Viscosidade aparente; 

• Tensão superficial; 

• Concentração de compostos fenólicos totais; 

• Potencial antioxidante: 

o FRAP; 

o ORAC. 

Etapa 2 

Etapa 3 

Produção e caracterização de FDOs à base de HPMC e 

quitosana com incorporação de EEPV utilizando-se a técnica de 

impressão em diferentes camadas (0 a 4 Camadas)  

• Conteúdo de água; 

• Solubilidade; 

• Propriedades mecânicas; 

• Cor; 

• Ângulo de contato; 

• FTIR; 

• DRX; 

• MEV; 

• AFM; 

• Tempo de desintegração oral; 

• pH de superfície. 

Avaliação da estabilidade, citotoxicidade e atividade anti-

inflamatória de filmes de desintegração oral à base de HPMC e 

quitosana impressos com diferentes camadas de EEPV 

• Estabilidade em 3 meses: 

o Concentração de compostos fenólicos totais; 

o Potencial antioxidante por FRAP; 

o Potencial antioxidante por ORAC; 

• Análise de citotoxicidade dos filmes; 

• Análise anti-inflamatória 
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4.1 Material  

Para a produção dos filmes de desintegração oral à base de HPMC e quitosana, 

a hidroxipropilmetil celulose (HPMC) foi adquirida da empresa Colorcon do Brasil LTDA 

(Indaiatuba, SP, Brasil) e a quitosana (grau de desacetilação 89% (massa molar = 

165,62 g/mol) da empresa Polymar (Fortaleza, CE, Brasil). O extrato etanólico de 

própolis verde do tipo 12 (EEPV), foi doado pela empresa Apis Flora (lote: 0144.088.19, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil). Adicionalmente, foram utilizados os seguintes reagentes: 

ácido acético glacial, obtido pela empresa LabSynth (Diadema, SP, Brasil), glicerol 

(Vetec, Sigma, Aldrich) e etanol (Synth, SP). As análises dos compostos fenólicos e 

atividade antioxidante foram realizadas utilizando-se os reagentes Folin-Ciocalteu 

(Sigma, Aldrich), carbonato de sódio anidro (Synth, SP), fosfato de potássio monofásico 

(Synth, SP), fosfato de sódio bibásico (Synth, SP), ácido clorídrico (Synth, SP), 2,2'-

Azobis(2-metilpropionamidino) dihidroclorido (AAPH, Synth, SP), cloreto de ferro (Synth, 

SP), ácido gálico (Sigma, Aldrich), fluoresceína (Sigma, Aldrich), reagente Trolox 

(Sigma, Aldrich) e 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazina (TPTZ, Sigma, Aldrich). 

Para a atividade anti-inflamatória, a citotoxicidade dos filmes foi determinada 

utilizando-se células RAW 264.7 (NCI, Frederick, Maryland, EUA), meio de cultura 

Dulbecco's Modified Eagle medium (DMEM)/F-12 (ThermoFisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, EUA), soro fetal bovino (ThermoFisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, EUA), antibiótico (Penicilina-estreptomicina – ThermoFisher Scientific, 

Waltham, Massachusetts, EUA) e lipopolissacarídeo (LPS) de Escherichia coli O26:B6 

y-irradiado (Sigma, Aldrich), e em seguida, as respectivas atividade anti-inflamatória 

foram realizadas utilizando-se kit GRIESS Reagent System (Promega, Madison, 

Wisconsin - EUA) 
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4.2 Métodos 

4.2.1 Caracterização do extrato etanólico de própolis verde (EEPV) 

4.2.1.1 Viscosidade aparente 

A viscosidade aparente do extrato etanólico de própolis verde (EEPV) foi 

determinada utilizando-se o viscosímetro rotativo Stabinger Viscometer SVM 3000 

(Anton Paar, SP, Brasil). Foram utilizados 2,5 mL de EEPV para a análise, sendo os 

dados de viscosidade obtidos diretamente pelo equipamento e a análise realizada em 

triplicata à 25ºC. 

 

4.2.1.2 Tensão superficial 

Para a determinação da tensão superficial do EEPV utilizou-se o tensiômetro 

Attension Sigma Force (Biolin Scientific, Suécia) pelo método do anel (Probe Du Noüy 

ring). Foram utilizadas alíquotas das amostras (15 mL de EEPV), utilizando-se as 

correlações matemáticas de Hud-Mason e de Zeidema-Waters. As análises foram 

realizadas à 25 ± 0,5ºC. Os valores correspondem à média aritméticas de cinco 

determinações.  

 

4.2.1.3 Concentração de compostos fenólicos totais 

A determinação da concentração de compostos fenólicos totais do extrato 

etanólico de própolis verde foi realizada segundo metodologia descrita por SINGLETON; 

ORTHOFER; LAMUELA-RAVENTÓS (1999) utilizando-se como padrão externo o ácido 

gálico. Inicialmente, realizou-se uma diluição dos extratos etanólicos na proporção de 

1:500 (v:v) em álcool etílico (80%). Em seguida, adicionou-se uma alíquota de 0,5 ml do 

extrato diluído em 2,5 ml do reagente Folin-Ciocalteu (1:10, v:v). A solução foi então 

homogeneizada (IKA Vortex 1) e mantida em repouso por 5 minutos. Em seguida foram 
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adicionados 2,0 ml de solução de carbonato de sódio (4%). A Solução final foi mantida 

na ausência de luz por um período de 2 horas. Determinou-se a absorbância (740 nm), 

utilizando-se espectrofotômetro Spectrum One (Perkin-Elmer, Waltham, MA, USA). Os 

resultados foram expressos em mg de ácido gálico equivalente/mL de extrato etanólico 

de própolis verde. As análises da concentração de compostos fenólicos totais no extrato 

foram realizadas em triplicata. 

 

4.2.1.4 Potencial antioxidante pelo método de FRAP 

Para a determinação do potencial antioxidante utilizou-se o método FRAP, 

segundo metodologia proposta por Benzie e Strain (1996). Inicialmente foi preparada a 

solução FRAP. Para sua preparação foi utilizado 250 mL de tampão acetato (300 nM, 

1,6% ácido acético, pH 3,6), adicionado de 25 mL de cloreto férrico (20 mM) e 25 mL de 

solução TPTZ (2,4,6-Tripiridil-S-Triazina, 10 nM) diluído em ácido clorídrico 40 mM. Em 

seguida adicionou-se alíquotas de 0,1 mL de EEPV diluído em 2,9 mL de solução FRAP 

previamente preparada. As soluções foram homogeneizadas (IKA, Vortex 1 V1, 

Alemanha) e mantidas por 30 min em banho maria (Marconi, MA 159, Piracicaba, Brasil) 

à 37ºC. Por fim, utilizou-se um espectrofotômetro (Thermo Scientific, Genesys 10S UV-

Vis, EUA) para a determinação da absorbância das amostras no comprimento de onda 

de 593 nm e os resultados foram expressos em µmol de Trolox equivalente/mL de 

extrato, sendo a análise realizada em triplicata. Para a curva de calibração, utilizou-se 

concentrações variando entre 2,5 e 22,5 µmol de Trolox/L e etanol (80%) como branco. 

 

4.2.1.5 Potencial antioxidante pelo método ORAC 

O potencial antioxidante foi determinado utilizando-se o método de ORAC, 

baseado na capacidade de absorção de radicais de oxigênio, seguindo metodologia 

proposta por Ou, Hampsch-Woodill e Prior (2001). Adicionou-se 150 µL de solução de 
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fluoresceína (81 nM) em poços de microplaca contendo 96 células (Greiner Bio-One). 

Em seguida, adicionou-se alíquotas de 25 µL do extrato em cada poço e a microplaca 

foi incubada em espectrofluorímetro (BMG Labtech, FLUOstar OPTIMA, Offenburg, 

Alemanha) por um período de 10 minutos à temperatura de 37ºC. Em seguida, em cada 

poço da placa foi adicionado 25 µL de AAPH (2,2'-Azobis(2-metilpropionamidino) 

dihidroclorido; 152 nmM). Por fim, determinou-se o decaimento da fluorescência durante 

120 minutos em intervalos de 1 minuto (comprimento de onda de excitação de 485 nm 

e emissão de 528 nm). Utilizou-se o Trolox como padrão externo, sendo os resultados 

expressos em µmol de Trolox equivalente/mL extrato, sendo a análise realizada em 

triplicata. 

 

4.2.2 Caracterização das tintas da impressora 

As tintas da Impressora Multifuncional Epson L396 (cores: preta, ciano, magenta 

e amarela, todas no modelo EPSON 664) foram caracterizadas quanto à sua 

viscosidade e tensão superficial, assim como descrito nos itens 4.2.1.1 e 4.2.1.2 para 

as amostras de EEPV, para correlacionar com as características do extrato. 

 

4.2.3 Produção e caracterização dos filmes de desintegração oral (FDOs)  

4.2.3.1 Produção dos FDOs 

Os filmes de desintegração oral (FDOs) à base de HPMC e quitosana foram 

produzidos pela técnica de tape-casting, utilizando o espalhador ZAA 2300 (Zehntner 

Testing Instruments). 

Para os FDOs contendo HPMC, a solução filmogênica foi preparada utilizando-se 

7,5g de HPMC/100g de solução filmogênica e com concentração de plastificante de 30g 

de glicerol/100g de HPMC, segundo metodologia proposta por Tedesco et al. (2021). O 
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HPMC foi adicionado em solução aquosa à 60ºC contendo glicerol. A solução então foi 

mantida sob agitação mecânica à 400 rpm por 2 horas, seguida de banho ultrassônico 

(Ultra Clear, 1400 A, Unique) por 1 hora. Para remoção completa das bolhas, a solução 

foi mantida em repouso overnight. Por fim, aplicou-se a solução no espalhador 

utilizando-se 1000 µm de espessura, e esta foi submetida à secagem à 40ºC em estufa 

por 24 horas. 

Para produção dos FDOs à base de quitosana foi utilizada a concentração de 3g 

de quitosana/100g de solução filmogênica em solução aquosa contendo ácido acético. 

O volume de ácido acético foi determinado segundo a eq. (1) (ALVARENGA, 2011): 

𝑉á𝑐 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 =
(

𝑚𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝐺𝐷𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝑀𝑀á𝑐 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑀𝑀𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎
)

𝑑á𝑐 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜
    (1) 

onde: Vác acético = volume final a ser adicionado de ácido acético (mL); mquitosana = massa 

de quitosana (g); GDquitosana = grau de desacetilação da quitosana (%); MM = massa 

molar do ácido acético e da quitosana (g/mol) e dác acético = densidade do ácido acético 

(g/cm3). 

A quitosana foi dispersa em solução aquosa contendo ácido acético, e a solução 

final foi mantida sob agitação mecânica (IKA RW20 digital) à 400 rpm por 2 horas, para 

promover a solubilização total da quitosana. Em seguida, a solução foi deixada em 

banho ultrassônico (Ultra Clear, 1400 A, Unique) por 1h, após este período a solução 

foi mantida em repouso a temperatura ambiente em overnight, para remoção das 

bolhas. Após este período a solução foi dispersa utilizando-se um espalhador (Zehntner 

ZAA 2300) sobre uma placa de acrílico, à temperatura ambiente, mantendo-se 

espessura de 3000 µm, sendo então submetida a secagem em estufa com circulação 

de ar forçada (MA-035, Marconi, Piracicaba, SP, Brasil) à 40ºC por 24 horas. 
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Para a produção dos FDOs com incorporação de EEPV, o extrato foi utilizado para 

a impressão segundo metodologia proposta por Borges (2017), utilizando-se impressora 

L396 (Epson, Seiko Epson Corporation, Tóquio, Japão) com tanque de tinta lateral. Para 

a impressão, foi gerado um quadrado preto no programa Microsoft Word, utilizando-se 

a dimensão de 15 x 22 cm2, na configuração “Premium Photo Paper Glossy” de alta 

qualidade. No tanque da impressora, foi adicionado o extrato etanólico de própolis verde 

no lugar das tintas convencionais. Os FDOs foram impressos com diferentes números 

de camadas (1 a 4 camadas), sendo que cada camada foi impressa em intervalos de 1 

hora, visando-se a secagem do EEPV (os filmes foram mantidos à temperatura 

ambiente para secagem).  

Todos os filmes de desintegração oral foram acondicionados em dessecador 

contendo solução saturada de NaBr (25 ± 2 ºC, umidade relativa 58%) por um período 

de 5 dias anteriormente às análises, garantindo assim que todos os FDOs possuíssem 

as mesmas características e umidade relativa na hora dos ensaios (BORGES, 2017). 

 

4.2.4 Caracterização dos filmes de desintegração oral (FDO) 

4.2.4.1 Conteúdo de água 

A determinação do conteúdo de água foi realizada gravimetricamente, segundo 

metodologia AOAC (2005). Amostras (2 cm de diâmetro) dos FDOs adicionados de 

diferentes camadas de EEPV foram pesadas inicialmente e, em seguida, submetidas à 

secagem em estufa a 105ºC durante 24 horas. O conteúdo de água, foi determinado 

gravimetricamente, pela diferença de massa final e inicial, segundo a eq. (2): 

𝐶𝐴 =
𝑚1−𝑚2

𝑚2
100     (2) 
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onde: CA = conteúdo de água (g de H2O/g filme); m1 é a massa inicial da amostra (g); e 

m2 é a massa final da amostra (g). 

 

4.2.4.2 Matéria total solúvel 

A matéria total solúvel dos filmes de desintegração oral foi determinada segundo 

metodologia proposta por Gontard et al. (1994), após 24 horas de imersão dos filmes 

em água. Para isso, inicialmente pesou-se amostras (2 cm de diâmetro) dos FDOs e, 

em seguidas, estas foram imersas em água sob agitação (Shaker MA-420 - Marconi, 

São Paulo, Brasil) por 24 horas, à 25±2ºC. Após este período, submeteu-se as amostras 

à secagem em estufa à 105ºC por 24 horas. A determinação da matéria total solúvel 

dos FDOs foi realizada através da eq. (3) (GONTARD et al., 1994) sendo que para a 

determinação da massa inicial, foi utilizado o valor médio da umidade dos filmes obtido 

anteriormente às análises: 

𝑆 =
|𝑚𝑖−𝑚𝑓|

𝑚𝑖
100     (3) 

onde: S = matéria total solúvel em água (g/100g de filme); mi = massa inicial da amostra 

(g) considerando-se a umidade das amostras; mf = massa final da amostra após imersão 

em água e secagem em estufa (g). 

 

4.2.4.3 Propriedades mecânicas 

Para a determinação das propriedades mecânicas dos filmes de desintegração 

oral, tensão na ruptura (TS), elongação (ε) e módulo elástico (ME), foi utilizado o 

texturômetro TA.XT Plus (TA Instruments, New Castle, EUA), de acordo com a 

metodologia ASTM D882-10 (ASTM INTERNATIONAL, 2012). Amostras (25 x 120 mm) 

das diferentes formulações estudadas foram acondicionadas em dessecador contendo 
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solução salina saturada de NaBr (58% de umidade relativa) por 5 dias à 25±2ºC. As 

amostras então foram fixadas no texturômetro pela sonda “tensile grip”. As condições 

do teste foram fixadas em 100 mm de distância entre as sondas, e velocidade constante 

de ensaio de 1,0 mm/s. Após o ensaio, o equipamento gerou uma curva de tensão (MPa) 

por elongação (ε), onde pode-se determinar os valores de: tensão na ruptura (MPa); 

elongação (%); e módulo elástico (MPa), determinado pelo coeficiente angular da parte 

linear da curva gerada. 

 

4.2.4.4 Cor 

Amostras (50 x 50 mm) dos filmes de desintegração oral contendo os diferentes 

números de camadas de EEPV foram submetidas a ensaios de cor utilizando-se o 

colorímetro Miniscan XE (HunterLab, Reston, EUA). A cor foi expressa através dos 

parâmetros croma a*, variando do verde (-) ao vermelho (+), croma b*, variando do azul 

(-) ao amarelo (+), luminosidade L*, que varia do preto (0) ao branco (100) e diferença 

total de cor (ΔE*). A diferença total de cor foi determinada pela eq. (4) (GENNADIOS et 

al., 1996): 

∆𝐸∗ = √(∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)2 + (∆𝐿∗)2    (4) 

Onde Δa* = a*padrão – a*amostra; Δb* = b*padrão – b*amostra; e ΔL* = L*padrão – L*amostra. Os 

valores de a*padrão, b*padrão e L*padrão correspondem aos valores dos parâmetros 

determinados para os filmes sem adição de EEPV (0 camadas).  

 

4.2.4.5 Ângulo de contato 

O ângulo de contato foi determinado através da deposição de uma gota de água 

deionizada (5 µL) sobre uma amostra (20 x 30 mm) do filme de desintegração oral 
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utilizando-se um tensiômetro Attension Theta Lite (KSV Instruments, Biolin Scientific AB, 

Sweden). Para a análise, foi determinado o comportamento da gota após 30 segundos 

de deposição (SHAHBAZI et al., 2016). 

O comportamento dos FDOs adicionados de extrato etanólico de própolis verde 

em relação ao tempo também foi analisado. Para isso uma gota foi depositada sobre o 

filme e o ângulo de contato entre o filme e a gota foi coletado a partir do momento da 

deposição (t0 = 0 s) até 5 minutos (t = 300 s), em intervalos de 5 segundo.  

 

4.2.4.6 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

A técnica de espetroscopia de infravermelho (FTIR), foi utilizada para se 

determinar as interações entre os componentes presentes nos FDOs, utilizando-se 

espectrofotômetro Pekin Elmer com acessório de refletância total atenuada (ATR) 

(Spectrum One, USA). Amostras dos FDOs (20 x 20 mm) foram primeiramente 

acondicionadas em dessecador contendo sílica por 7 dias à temperatura ambiente (25 

± 2ºC) e, então, colocadas diretamente sobre a célula de leitura. Para cada amostra, 

foram realizadas 32 varreduras (n=32) na faixa espectral entre 650 a 4000 cm-1.  

 

4.2.4.7 Difração de raios-X (DRX) 

Para a determinação da cristalinidade dos filmes de desintegração oral utilizou-se 

o difratômetro MiniFlex 600 (Rigaku) operando a 40 kV e 15mA e contendo uma fonte 

pontual de radiação Cu-Kα. Utilizou-se uma taxa de 1º/min, com passo de 0,02º nas 

varreduras, sendo as mesmas realizadas entre 5º e 50º (2θ). Para as análises foram 

utilizadas amostras (20 x 20 mm) dos filmes previamente acondicionadas em 

dessecador contendo sílica por um período de 7 dias à temperatura ambiente (25 ± 2ºC).  
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4.2.4.8 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A superfície e estrutura interna dos filmes de desintegração oral foram avaliadas 

utilizando-se microscópio eletrônico TM-3000 (Hitachi, Tóquio, Japão). Amostras dos 

FDOs (10 x 10 mm) foram fixadas com fita dupla face no equipamento para analisar sua 

superfície externa, utilizando-se feixes de elétrons de 5 kv. Os FDOs foram fraturados 

após imersão em nitrogênio líquido para se realizar a análise de sua estrutura interna. 

Para este teste, foi utilizado feixe de elétrons de 15 kv. Anteriormente às análises, os 

filmes foram acondicionados em dessecador contendo sílica por um período de 10 dias, 

à temperatura ambiente (25 ± 2ºC). 

 

4.2.4.9 Microscopia de força atômica (AFM) 

Para esta análise utilizou-se um microscópio de força atômica (Solver Next, NT-

MDT), seguindo metodologia proposta por Bonilla et al. (2013). Foram fixadas no 

aparelho amostras de 1 cm² do filme, sendo geradas três imagens tridimensionais da 

superfície do filme. O programa Image Analysis 3.1.0.0 foi utilizado para analisar as 

imagens obtidas. 

 

4.2.4.10 Tempo de desintegração 

O tempo de desintegração dos FDOs foi determinado utilizando-se duas 

técnicas: a técnica do slide frame, descrita por Garsuch e Breitkreutz (2010), e a técnica 

da bola de metal, descrita por Steiner, Finke e Kwade (2016). Para a técnica do slide 

frame, fixou-se as amostras do filme (20 x 30 mm) em um suporte e uma gota (200 µL) 

de água destilada à 25±2ºC foi depositada sobre a superfície do filme. Em seguida, 
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determinou-se o tempo de desintegração como sendo o tempo necessário para que se 

observasse o aparecimento de um furo no filme. 

Na técnica da bola de metal, amostras dos FDOs (30 mm × 40 mm) foram 

cortadas e fixados em uma estrutura metálica, sendo a área superficial do filme para 

teste de 20 mm × 30 mm. Foi adicionado sobre o filme 0,9 mL de água destilada à 37°C. 

A determinação do tempo de desintegração foi iniciada depois que uma bola de aço 

inoxidável (dbola = 10 mm, mbola = 4 g) foi colocada sobre o filme e a gota de água. O 

tempo de desintegração corresponde ao tempo necessário para a bola de aço 

atravessar o filme e cair no fundo do dispositivo. 

 

4.2.4.11 pH de superfície 

A determinação do pH de superfície dos filmes de desintegração oral foi realizada 

segundo metodologia proposta por Prabhu et al. (2011). Amostras dos FDOs (30 x 20 

mm) foram imersas em 0,5 mL de solução tampão fosfato salina (pH 6,8), preparada de 

acordo com Föger et al. (2008). Após 30 segundos de imersão, colocou-se o eletrodo 

do pHmetro (WTW, 3210) diretamente em contato com a superfície do filme por 1 minuto 

para então registrar o pH da superfície.  

 

4.2.4.12 Análise de estabilidade 

A análise da estabilidade foi realizada segundo metodologia proposta por Borges 

e Carvalho (2015). Os FDOs oral foram acondicionados em dessecadores contendo 

solução saturada de NaBr (58% de umidade relativa) e os dessecadores foram mantidos 

à temperatura de 25ºC ± 2 em BOD (Marconi, MA415), sob luz constante (Philips 100W, 

150,0 lux). A determinação da estabilidade foi avaliada pela variação da concentração 

de compostos fenólicos totais e pelo potencial antioxidante, analisada a cada 7 dias no 
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primeiro mês, e a cada 15 dias nos 2 meses subsequentes, totalizando 90 dias, pelos 

métodos de Folin-Ciocalteu, FRAP e ORAC.  

 

4.2.4.12.1 Concentração de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante 

Para a determinação da concentração de compostos fenólicos totais e avaliação 

da atividade antioxidante (métodos de FRAP e ORAC) foram realizadas extrações de 

acordo com o proposto por Borges (2017). Para a extração, amostras dos filmes de 

desintegração oral (20 x 20 mm) foram imersas em solução hidroalcoólica contendo 2 

mL de álcool etílico 80%, e mantidas em shaker (MA420 – Marconi, São Paulo, Brasil) 

à temperatura ambiente (25 ± 2 ºC) por um período de 2 horas (100 rpm), com o objetivo 

de extrair os compostos presentes nos filmes. Em seguida a solução foi diluída para 

análise nas seguintes proporções: 1:1 para os FDOs sem adição de EEPV; 1:5 para os 

FDOs contendo 1 e 2 camadas; e 1:10 para os FDOs contendo 3 e 4 camadas de EEPV. 

A determinação da concentração dos compostos fenólicos totais foi realizada como 

descrito anteriormente, no item 4.2.1.3, pelo método de Folin-Ciocalteu (SINGLETON; 

ORTHOFER; LAMUELA-RAVENTÓS, 1999). As metodologias utilizadas para avaliação 

da atividade antioxidante foram descritas nos itens 4.2.1.4 e 4.2.1.5. 

 

4.3 Atividade anti-inflamatória 

A atividade anti-inflamatória dos filmes de desintegração oral foi avaliada 

determinando-se a produção de óxido nítrico (NO) em células de macrófagos RAW 

264.7 utilizando-se o kit Griess Reagent System (Promega, Madison, Wisconsin - EUA), 

seguindo metodologia proposta por Zuwala et al. (2018).  

Inicialmente diluiu-se 0,1 g de cada amostra de FDO em 5 ml de meio de cultura 

DMEM, a fim de se obter as soluções a serem utilizadas nas análises. Estas soluções 
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foram então submetidas à agitação constante (Shaker MA-420 - Marconi, São Paulo, 

Brasil) por 24 horas, à 25±2ºC em ausência de luz. 

Paralelamente, células de macrófagos de camundongo (RAW 264.7) foram 

semeadas em placas de fundo plano de 96 poços em uma densidade inicial de 2x104 

células por poço, contendo 100 μL do meio DMEN, adicionado de 10% de Soro Fetal 

Bovino e 1% de antibiótico. Três horas após as células terem sido semeadas, 100 μL 

das soluções inicialmente preparadas (contendo meio DMEN e amostra de FDO) foram 

adicionadas nas placas de 96 poços e incubadas por 24 h. Após 24 h, o meio foi 

removido e as células foram lavadas com PBS sendo, em seguida, estimuladas com 

LPS (Sigma-Aldrich, L2654) por 24 horas. O nível de óxido nítrico (NO) foi quantificado 

seguindo metodologia fornecida pela empresa Promega no kit Griess. 50 μL do 

sobrenadante celular foram misturados com 50 μL de solução ácido sulfanílico (10 g/L, 

ácido fosfórico a 5%). Após 5 minutos de incubação, adicionou-se 50 μL de solução 

NED (dicloridrato de N-1-naftilenodiamina) e a absorbância (548 nm) foi medida usando 

espectrofluorímetro (BMG Labtech, FLUOstar OPTMA, Offenburg, Alemanha). Todas as 

soluções foram produzidas em triplicatas e cada replicata foi analisada em triplicata, 

fornecendo um total de 9 resultados para cada formulação. 

 

4.4 Análise estatística 

Para as caracterizações dos FDOs (conteúdo de água, matéria total solúvel, cor, 

ângulo de contato, difração de raios-X, microscopia de força atômica e estabilidade) 

foram produzidas três formulações distintas e para cada formulação a análise foi 

realizada em triplicata, totalizando 9 amostras para cada uma das formulações de FDO. 

Para a de propriedades mecânicas, foram utilizadas 10 amostras para cada uma das 

replicatas, totalizando 30 amostras para cada formulação. Para a análise de tempo de 

desintegração e ângulo de contato foram utilizadas 5 amostras para cada replicata, 
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totalizando 15 amostras. Todos os resultados foram verificados estatisticamente através 

do software InfoStat (Versão 5.13.1), utilizando-se análise de variância (ANOVA). Em 

caso de diferença significativa, foi realizado o teste de Tukey com 95% de confiança. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização do extrato etanólico de própolis verde (EEPV)  

A fim de se determinar a possibilidade de utilização do extrato etanólico de 

própolis verde na impressora utilizada, determinou-se os valores de viscosidade 

aparente e tensão superficial em relação às tintas utilizadas pela impressora. Segundo 

Calvert (2001) em geral, a propriedade das tintas varia de acordo com a performance 

especifica da impressora, sendo a viscosidade e a tensão superficial os parâmetros 

cruciais no desenvolvimento de uma impressora. 

 

5.1.1 Viscosidade aparente 

Na Tabela 7 pode-se observar os valores encontrados de viscosidade aparente 

para o extrato etanólico de própolis verde comercial utilizado e para as diferentes cores 

de tintas utilizadas na impressora Epson. Verificou-se que a viscosidade do EEPV não 

diferiu significativamente da viscosidade das tintas de cor ciano, magenta e amarela. 

Entretanto pode-se observar diferença entre a viscosidade do extrato e da tinta preta.  

 

Tabela 7 – Viscosidade aparente (τ) do extrato etanólico de própolis verde (EEPV) 

comercial e das diferentes tintas utilizadas pela Impressora Epson L396.  

Material τ (mPa.s) 

EEPV 3,6 ± 0,4b 

Tinta Preta Epson 664 4,5 ± 0,4a 

Tinta Ciano Epson 664 3,8 ± 0,2b 

Tinta Magenta Epson 664 3,6 ± 0,1b 

Tinta Amarela Epson 664 3,7 ± 0,2b 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa 
(p<0,05) entra as diferentes amostras. Diferença entre médias obtidas através do 
teste Tukey, utilizando-se o programa computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 
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De acordo com a literatura, para impressoras convencionais, a viscosidade da 

tinta deve ser reduzida, de modo a favorecer a recarga do cabeçote com tinta em até 

100 µs (Calvert, 2001). Segundo Sandler et al. (2011), em estudo demonstrando a 

aplicabilidade do método de impressão em dosagem de fármacos, valores de 

viscosidade abaixo de 20 mPa.s são considerados ideais, garantindo uma impressão de 

maneira controlada. Segundo os autores, para valores muito reduzidos de viscosidade 

a manutenção da gota dentro do cabeçote de impressão não seria possível, enquanto 

que valores muito altos não permitiriam que a gota passasse pelo cabeçote. 

De acordo com Risio e Yan (2007), em estudos relacionados ao efeito da 

viscosidade em tintas para impressoras, as impressoras piezoelétricas necessitam de 

tinta com viscosidade mais elevada (entre 5 a 10 mPa.s), enquanto a tinta das 

impressoras térmicas este valor não deve ser superior a 1,5 mPa.s. 

Karanikas et al. (2013), estudando a estabilidade, em um período de 6 meses, 

de tintas com incorporação do agente antimicrobiano Triclosan, verificaram que a 

viscosidade variou entre 1,5 mPa.s (t = 0 dias) e 8,5 mPa.s (t = 30 dias), para ambas as 

amostras analisadas, com e sem adição do agente antimicrobiano.  

Resultados similares também foram observados por Borges et al. (2019), 

estudando filmes de desintegração oral à base de CMC incorporados com extrato de 

romã pela técnica de impressão piezoelétrica, onde reportaram valores de viscosidade 

para o extrato e diferentes cores de tintas, variando de 3,35 ± 0,03 mPa.s para o extrato 

à 3,69 ± 0,12 mPa.s para a cor preta. 
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5.1.2 Tensão superficial 

Os valores de densidade e tensão superficial pelos métodos de Huh-Mason e de 

Zeidema-Waters para o extrato etanólico de própolis verde comercial e para as tintas da 

impressora Epson são apresentados na Tabela 8. Observou-se diferença significativa 

na densidade do EEPV quando comparado com as tintas Epson. Além disso, pode-se 

observar também diferença significativa nos valores de tensão superficial entre o extrato 

etanólico de própolis verde e a tinta amarela, para ambos os métodos. Entretanto, 

quando comparado com as outras tintas, não se observou diferença significativa. Deve-

se ressaltar que apesar das diferenças estatísticas observadas, os valores possuem 

mesma magnitude, sendo que a diferença possa ser explicada pelo baixo desvio padrão 

associado. 

Segundo Calvert (2001) a tensão superficial deve ser alta o suficiente para 

manter a tinta na cabeça de impressão sem gotejar, sendo a primeira gota uma grande 

preocupação no design das tintas, por causar o entupimento dos bocais pela tinta 

parcialmente seca. De acordo com a literatura, para que estes problemas não ocorram, 

o valor ideal da tensão superficial dos líquidos utilizados para impressão deve variar 

entre 25 a 45 mN/m (Sandler et al., 2011). Assim, verifica-se que o EEPV apresenta 

tensão superficial adequada para utilização em impressoras piezoelétricas (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Densidade (ρ) e tensão superficial (γ) do extrato etanólico de própolis verde 

(EEPV) e das diferentes tintas utilizadas pela Impressora Epson L396. 

Material ρ (g/cm³) 
γ Huh-Mason 

(mN/m) 

γ Zeidema-

Waters (mN/m) 

EEPV 0,9153 ± 0,0001a 26,89 ± 0,02b 27,04 ± 0,02b 

Tinta Preta Epson 664 1,1513 ± 0,0003b 28,14 ± 0,17a,b 28,45 ± 0,16b 

Tinta Ciano Epson 664 1,1506 ± 0,0011b 27,73 ± 0,15b 28,05 ± 0,15b 

Tinta Magenta Epson 664 1,1514 ± 0,0003b 26,50 ± 0,14b 26,76 ± 0,13ª,b 

Tinta Amarela Epson 664 1,1493 ± 0,0003b 28,78 ± 0,13a 29,04 ± 0,12a 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) entra as diferentes 
amostras. Diferença entre médias obtidas através do teste Tukey, utilizando-se o programa computacional 
InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Cader et al. (2019), utilizando formulação à base de água para produzir tintas 

para impressão sem compostos tóxicos, reportou tensão superficial de 37,05 ± 0,67 

mN/m, produzindo assim uma tinta com potencial uso como carreador de composto ativo 

farmacêutico solúvel em água. 

Resultados similares foram observados por Du et al. (2017), analisando soluções 

para impressão adicionadas de diferentes relações entre cloreto de benzeno e ciclo-

hexilbenzeno, onde os valores de tensão superficial variaram entre 27,8 e 33,1 mN/m. 

Estudando filmes de hidroxipropil celulose (HPC) com incorporação de um 

complexo contendo agentes anticâncer e antiviral, pela técnica de impressão, Varan et 

al. (2017) observaram valores de tensão superficial para soluções de impressão entre 

41,40 e 50,80 mN/m, variando as proporções entre 40:60 a 70:30 de cada um dos 

agentes em suas formulações. Raijada et al. (2013), adicionando peroxicam em 

soluções de impressão para uso como veículo de agente anti-inflamatório em papeis 
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comestíveis, observou tensão superficial de 22,1 mN/m quando utilizado etanol como 

solvente. 

Jang et al. (2008), avaliando a influência de diferentes solventes em soluções 

para impressão, observaram valores de tensão superficial de 28,9 mN/m e densidade 

de 0,866g/cm³, quando utilizado etanol como solvente. Segundo o autor, os resultados 

obtidos servem como confirmação aos valores adequados para cada parâmetro, 

reduzindo o número de experimentos necessários para se determinar as condições 

ideais para cada fluido de impressão. 

Em geral, a faixa de tensão superficial aceita como ideal para impressoras de 

jato de tinta é entre 20 a 50 mN/m (HOATH, 2016). Sendo assim, os valores obtidos 

para o extrato etanólico de própolis verde comercial estão dentro das especificações da 

literatura, podendo ser utilizado como solução de impressão. 

 

5.1.3 Concentração de compostos fenólicos totais e potencial antioxidante do 

extrato etanólico de própolis verde (EEPV)  

A concentração de compostos fenólicos totais e a atividade antioxidante do 

EEPV podem ser observados na Tabela 9. Segundo Bankova et al. (2000), ao contrário 

dos produtos derivados de plantas medicinais, a composição da própolis é 

extremamente variável, onde amostras de diferentes origens geográficas podem possuir 

composições totalmente diferentes. Assim a concentração de compostos fenólicos totais 

e o potencial antioxidante está diretamente relacionada com a região onde sua resina 

foi obtida, devido às variações em sua composição.  
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Tabela 9 – Concentração de compostos fenólicos totais e potencial antioxidante pelo 

método de FRAP e ORAC do extrato etanólico de própolis verde. 

Análise Resultados  

Concentração de compostos 
fenólicos totais 

29,3 ± 0,5 (mg de ácido gálico /mL EEPV) 

Potencial antioxidante FRAP 6,9 ± 0,3 (µmol Trolox /mL EEPV) 

Potencial antioxidante ORAC 202,5 ± 10,9 (µmol Trolox /mL EEPV) 

Fonte: Própria autoria. 

 

Resultados similares foram observados por Castro et al. (2014) estudando a 

concentração de compostos fenólicos totais em extrato etanólico de própolis, 

proveniente de diferentes regiões do Chile, por cromatografia líquida (HPLC), onde 

observaram valores variando entre 13 e 16 mg ácido gálico/g extrato etanólico de 

própolis. 

Estudando a composição de fenólicos, flavonoides e a capacidade antioxidante 

em própolis proveniente de 11 diferentes regiões da Turquia, Ozdal et al. (2019) 

observou valores de fenólicos totais variando de 27,5 ± 1,6 a 199,7 ± 2,6 mg de ácido 

gálico/g amostra, e concluíram que estas diferenças estão relacionadas ao clima e da 

flora ao redor da colmeia de cada região. 

Oroian et al. (2020), estudando a influência de quatro diferentes variáveis na 

produção de extrato etanólico de própolis utilizando-se o método por ultrassom assistido 

verificaram concentrações superiores de compostos fenólicos totais (421,2 mg de ácido 

gálico/g) quando utilizado 80% de etanol nas extrações. Os autores também 

determinaram as concentrações de compostos fenólicos totais em amostras de própolis 

de diferentes países, sendo observado 172,2 mg de ácido gálico/g na Itália, 19,9 mg de 

ácido gálico/g na Turquia e 3,3 mg de ácido gálico/g própolis na Tunísia. 
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Andrade et al. (2017), avaliando a atividade antioxidante de diferentes tipos de 

própolis brasileiras, reportaram valores de 471,51 ± 37,79 µmol Trolox/g própolis para a 

própolis marrom, 604,20 ± 20,72 µmol Trolox/g própolis para a própolis verde e 633,18 

± 40,20 µmol Trolox/g própolis para a própolis vermelha, todos pelo método de FRAP. 

Entretanto, Castro et al. (2014), estudando a atividade antioxidante do extrato etanólico 

de própolis do Chile pelo método de FRAP, reportaram valores muito abaixo, variando 

entre 1,7 ± 0,1 e 3,2 ± 0,0 µmol/mg de extrato etanólico de própolis pelo método de 

FRAP. 

De modo geral, pode-se concluir que a própolis comercial utilizada para as 

análises apresentou alta capacidade antioxidante, com valores que corroboram com 

reportado na literatura. 

 

5.2 Caracterização dos filmes adicionados de EEPV 

5.2.1 Aspecto visual 

O aspecto visual dos filmes com e sem incorporação de EEPV utilizando-se a 

técnica de impressão pode ser observado na Figura 5. Pode-se observar que todos os 

filmes mantiveram sua integridade, mesmo quando adicionados de 4 camadas de 

EEPV.  
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Figura 5 – Aspecto visual dos filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil 

celulose (HPMC) e de quitosana com impressão de diferentes números de camadas de 

extrato etanólico de própolis verde (N). 

N 
Polímero 

HPMC Quitosana 

0 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  
Fonte: Própria autoria. 
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Entretanto, verificou-se que a impressão da quinta camada de EEPV para os 

FDOs à base de HPMC não foi viável em função da distribuição heterogênea do EEPV 

podendo ser observado a presença de regiões com concentrações mais elevadas de 

EEPV (pequenos poços, Figura 6). Para os FDOs à base de quitosana, a impressão da 

quinta camada não foi possível pois os filmes tornavam-se muito maleáveis, devido a 

elevada concentração de EEPV em sua superfície, o que impossibilitou a impressora de 

puxar os FDOs para impressão. Assim, verificou-se que para os polímeros HPMC e 

quitosana, o número máximo de camadas de impressão do EEPV foi 4.  

 

Figura 6 – Aspecto visual do filme de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil 

celulose (HPMC) com impressão de cinco camadas de extrato etanólico de própolis 

verde. 

 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Acúmulo de EEPV 
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5.2.2 Conteúdo de água 

Na Tabela 10 são apresentados os valores do conteúdo de água obtidos para as 

amostras de filmes de desintegração oral à base de HPMC e quitosana, com diferentes 

números de camadas impressas. Pode-se observar que para os FDOs à base de HPMC, 

a adição de uma camada de EEPV provocou redução do conteúdo de água em relação 

ao filme sem o extrato. Porém o aumento do número de camadas de extrato etanólico 

de própolis verde provocou um aumento no conteúdo de água dos filmes. 

Já para a quitosana, observou-se diferença significativa quando se variava o 

número de camadas de EEPV, sendo possível observar uma diminuição da umidade 

dos filmes com o aumento das camadas. Entretanto, vale a pena ressaltar que os 

valores encontrados estão na mesma ordem de grandeza, tendo pouca diferença entre 

si.  

 

Tabela 10 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) em filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

e quitosana no conteúdo de água (CA). 

N 
CA (g de água/100g de filme) 

HPMC Quitosana 

0 22,52 ± 0,46b 22,71 ± 0,70a 

1 19,32 ± 0,56d 21,46 ± 0,29b,c 

2 20,85 ± 0,55c 20,89 ± 0,37d 

3 22,16 ± 0,51b 21,03 ± 0,42c,d 

4 24,61 ± 0,60a 21,62 ± 0,35b 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) entra 
as diferentes amostras estudadas. Diferença entre médias obtidas através do teste Tukey, 
utilizando-se o programa computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 
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Bodini et al. (2013), para filmes bioativos de gelatina produzidos pelo método de 

casting e adicionados de diferentes concentrações de extrato etanólico de própolis 

incorporados durante a produção, observaram uma diminuição do conteúdo de água 

com o aumento da concentração do extrato, variando de 14,3 ± 0,7 à 11,8 ± 0,4 g/100g 

de filme, para as concentrações de 5 e 200g de extrato/100g de macromolécula, 

respectivamente. 

Por outro lado, para filmes de desintegração oral à base de carboximetil celulose 

(CMC) com incorporação de extrato etanólico de romã utilizando-se a técnica de 

impressão, Borges (2017) verificou que o aumento do número de camadas do extrato 

não provocou diferença significativa no conteúdo de água dos FDOs, obtendo valores 

de aproximadamente 19 g/100g de filme para todos os FDOs (diferentes camadas de 

impressão). 

Analisando filmes comestíveis à base de HPMC adicionados de extrato etanólico 

de própolis, Pastor et al. (2010) observaram que o conteúdo de água nos filmes 

armazenados à 75% de umidade relativa ficava em torno de 16g/100g filme. Entretanto, 

quando se baixava a temperatura de armazenamento para 5ºC e as condições de 

umidade relativa para 53%, a umidade dos filmes decrescia com o aumento da 

concentração de extrato de própolis adicionada, chegando a valores próximos de 

1g/100g filme. 

Analisando filmes comestíveis de quitosana adicionados de diferentes 

concentrações de extrato etanólico de própolis, Correa-Pacheco et al. (2019) não 

observaram diferença significativa nos valores de umidade dos filmes após a 

incorporação do extrato de própolis, sendo reportado umidade de 8g/100g filme para 

estes filmes, a não influência significativa do extrato de própolis no conteúdo de água 

de filmes. 
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5.2.3 Matéria total solúvel 

São apresentados, na Tabela 11, os valores obtidos para as análises de matéria 

total solúvel (MTS) dos filmes de desintegração oral à base de HPMC e quitosana, 

impressos com diferentes números de camadas.  

Verificou-se que a matéria total solúvel dos FDOs, independentemente do 

número de camadas impressas, reduziu significativamente, quando comparada ao 

controle (sem impressão). Adicionalmente, o aumento do número de camadas provocou 

redução significativa da matéria total solúvel em relação ao filme controle. 

Possivelmente os resultados estão associados ao caráter hidrofóbico do EEPV e sua 

solubilidade após incubação em 24 horas no solvente. 

Quando analisado os FDOs à base de HPMC adicionados de diferentes números 

de camadas de EEPV (Tabela 11), pode-se observar uma redução da matéria total 

solúvel, possivelmente associada ao caráter hidrofóbico do extrato e possivelmente à 

sua liberação inicial, reduzindo a solubilização da matriz polimérica. Outro aspecto 

importante é a penetração do extrato na matriz polimérica, que pode estar relacionada 

com uma maior ou menor liberação do extrato, influenciando assim a matéria total 

solúvel. 

Em relação aos FDOs à base de quitosana o aumento do número de camadas 

impressas de EEPV provocou o aumento da matéria solúvel (Tabela 11). 

Aparentemente a penetração do extrato na matriz é menor com o aumento do número 

de camadas, levando a uma maior solubilização inicial do mesmo e, consequentemente, 

maior a porcentagem de matéria total solúvel.  
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Tabela 11 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) nos filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

e quitosana na matéria total solúvel (MTS). 

N 
MTS (g/100g de filme) 

HPMC Quitosana 

0 99,45 ± 0,22ª 65,21 ± 1,11a 

1 96,33 ± 0,03b 28,58 ± 0,40e 

2 94,92 ± 0,60c 35,19 ± 0,82d 

3 93,11 ± 0,19d 38,80 ± 0,56c 

4 91,35 ± 0,23e 42,22 ± 0,46b 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa 
(p<0,05) entra as diferentes amostras estudadas. Diferença entre médias obtidas 
através do teste Tukey, utilizando-se o programa computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Correa-Pacheco et al. (2019), em filmes comestíveis de quitosana adicionados 

de extrato de própolis observaram que sua adição provocou diminuição significativa nos 

valores de solubilidade dos filmes, diminuindo de 94g/100g para 77g/100g de filme, o 

que representa uma redução de cerca de 18%, proporcionado pela adição da própolis.  

Varan et al. (2017), estudando filmes de hidroxipropil celulose (HPC) adicionados 

do agente anticâncer paclitaxel (PCX) pela técnica de impressão, variando o número de 

camadas adicionadas de 1 a 10 camadas, observaram um aumento na solubilidade 

filmes com o aumento do número de camadas adicionadas do agente anticâncer. 

Entretanto, Bodini et al. (2013), para filmes bioativos de gelatina incorporados de 

diferentes concentrações de extrato etanólico de própolis durante a produção por 

casting, não observaram diferença significativa nos valores de solubilidade de seus 

filmes, sendo reportado solubilidade de aproximadamente 31 g/100g de filme para todas 

as concentrações utilizadas. 
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5.2.4 Propriedades mecânicas 

O efeito do aumento do número de camadas de extrato etanólico de própolis 

verde na tensão na ruptura (TR), elongação (ε) e módulo elástico (ME) dos filmes de 

desintegração oral à base de HPMC e quitosana podem ser observados na Tabela 12. 

Verificou-se, que o aumento do número de camadas de EEPV impressas nos 

FDOs à base de HPMC e quitosana, não provocou alterações significativas na 

espessura dos filmes em relação aos FDOs sem impressão do EEPV (Tabela 12). 

Em relação às propriedades mecânicas (Tabela 12), verificou-se para os filmes 

de desintegração oral à base de HPMC que a adição das camadas de EEPV 

proporcionou um aumento significativo na tensão na ruptura, acarretando aumento de 

cerca de 42% quando comparados os filmes sem extrato (controle). Entretanto, não foi 

possível estabelecer uma correlação entre o aumento do número de camadas 

impressas e a tensão na ruptura.  

Em contrapartida, para elongação verificou-se (Tabela 12) redução da mesma 

para os FDOs com extrato impresso em relação aos filmes controle (sem impressão do 

extrato).  Em relação ao número de camadas verificou-se redução da elongação com o 

aumento do número de camadas impressas (embora diferença significativas não seja 

observadas entre os filmes impressos com 2 e 3 camadas). Possivelmente, a impressão 

provoca o preenchimento da estrutura e redução da mobilidade molecular e, 

consequentemente, da elongação.  

Efeito similar ao da tensão na ruptura foi observado nos resultados de módulo 

elástico (módulo de Young), onde a adição de camadas de EEPV acarretou em um 

aumento de até de 65% no módulo elástico, quando comparados aos filmes sem adição 

do extrato. O aumento do número de camadas provocou um aumento no módulo 

elástico dos filmes à base de HPMC (Tabela 12). 
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Assim como nos filmes de desintegração oral à base de HPMC, a adição de 

EEPV nos filmes à base de quitosana proporcionaram alterações significativas em suas 

propriedades mecânicas (Tabela 12), porém de modo mais acentuado em algumas 

propriedades. Os valores de tração na ruptura aumentaram com a adição da própolis, 

quando comparados aos filmes sem adição do extrato. Verificou-se um aumento nos 

valores de TR com o aumento do número de camadas de EEPV impressas, entretanto, 

diferenças significativas foram observadas apenas para os filmes com duas ou mais 

camadas de EEPV impressas. 

Para os resultados de elongação pode-se observar forte efeito do EEPV quando 

comparado aos filmes sem o extrato, onde sua adição provocou um decaimento de 

cerca de 30% quando adicionado quatro camadas do extrato (Tabela 12).  

Em relação ao módulo elástico verificou-se que a incorporação de apenas uma 

camada por impressão provocou aumento de cerca de 268% no mesmo quando 

comparado ao filme controle. A impressão de 4 camadas de EEPV nos filmes, provocou 

aumento do valor do módulo elástico (módulo de Young) de cerca de 416% (Tabela 12). 

O módulo de Young mede a resistência de um material à deformação elástica 

(recuperável) quando submetido a uma carga, onde maiores valores remetem a 

materiais mais rígidos e valores mais baixos à materiais mais flexíveis.  

Estes resultados corroboram com os valores observados na elongação, 

sugerindo que a impressão do extrato etanólico de própolis verde nos FDOs provocou 

aumento da coesividade das matrizes, levando a uma maior resistência e menor 

elasticidades. 
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Tabela 12 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) nos filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

e quitosana na espessura (e), tensão na ruptura (TR), elongação (ε) e módulo elástico 

(ME). 

Polímero N e (mm) TR (MPa) ε (%) ME (MPa) 

HPMC 

0 0,078 ± 0,002a 19,9 ± 1,8a 53,2 ± 5,6a 450,8 ± 56,1a 

1 0,079 ± 0,002a 27,9 ± 2,2c 48,6 ± 3,7b 659,0 ± 63,3b,c 

2 0,079 ± 0,002a 26,6 ± 1,9b,c 45,1 ± 3,0c 615,9 ± 108,5b 

3 0,079 ± 0,002a 28,1 ± 2,4c 43,0 ± 2,5c 701,9 ± 111,4c,d 

4 0,078 ± 0,002a 25,8 ± 1,7b 38,1 ± 3,7d 744,4 ± 66,7d 

Quitosana 

0 0,078 ± 0,002a 22,3 ± 2,9a 40,2 ± 4,6a 291,7 ± 84,7a 

1 0,079 ± 0,002a 23,9 ± 2,0a 18,3 ± 2,2b 1074,0 ±129,3b 

2 0,079 ± 0,002a 25,9 ± 2,5b 16,9 ± 2,1b 1343,0 ± 159,0c 

3 0,079 ± 0,003a 27,1 ± 1,6b 12,5 ± 2,2c 1454,9 ± 136,0d 

4 0,079 ± 0,003a 27,0 ± 2,0b 10,8 ± 1,3c 1506,1 ± 168,0d 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) entra as diferentes 
amostras estudadas para um mesmo polímero. Diferença entre médias obtidas através do teste Tukey, 
utilizando-se o programa computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Analisando o efeito da adição de extrato de própolis nas propriedades físico-

químicas de filmes comestíveis produzidos à base de HPMC, Pastor et al. (2011) 

encontrou valores de tensão na ruptura de 22±8 N, sendo este diretamente afetado pela 

espessura e teor de umidade dos filmes, segundo o autor. 

Os valores de tensão na ruptura foram similares aos observados por Buanz et 

al. (2015), para filmes de desintegração oral à base de PVA e carboximetil celulose 

(CMC) com incorporação de clonidina pelo método de impressão (uma camada de 

impressão), reportaram valores de tensão na ruptura e módulo de Young de 25,2 ± 1,1 

MPa e 658,2 ± 127,6 MPA, respectivamente. 
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Pastor et al. (2010), analisando o efeito da incorporação de diferentes 

concentrações de extrato de própolis nas propriedades físicas de filmes comestíveis de 

HPMC, os autores observaram que a adição do extrato de própolis nos filmes provocou 

um aumento na tensão na ruptura, variando de cerca de 30N para cerca de 45N, e do 

módulo elástico, além de uma diminuição significativa na elongação, com o aumento da 

concentração de extrato. 

Efeito similar foi observado por Correa-Pacheco et al. (2019), em filmes 

comestíveis de quitosana adicionados de extrato de própolis, onde o aumento da 

concentração do extrato adicionado, de 10 a 30%, provocou um aumento na tensão na 

ruptura de 19,1 MPa para 34,4 MPa. Além disso, foi reportado também um aumento no 

módulo elástico, onde os valores aumentaram de 1000 MPa para 1800 MPa, 

aproximadamente, após adição da própolis, devido a interações moleculares internas 

entre a própolis e a quitosana, segundo os autores. 

 

5.2.5 Cor 

Verificou-se, como esperado, que a impressão do extrato etanólico de própolis 

verde (EEPV) provocou variações significativas nos parâmetros de cor dos filmes de 

desintegração oral à base de HPMC e quitosana (Tabela 13).  

O aumento do número das camadas de impressão do extrato etanólico de 

própolis verde nos filmes à base de HPMC e quitosana provocou redução significativa 

na luminosidade (L*) e croma a*, e um aumento significativo nos valores do croma b*. 

Os resultados corroboram com o observado visualmente, ou seja, intensificação da 

coloração amarela esverdeada, como pode ser observado no sólido de cor (Figura 7). 

Os resultados estão associados à cor do EEPV. 
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Tabela 13 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) em filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

e quitosana nos parâmetros de cor: Luminosidade (L*), croma a* (a*), croma b* (b*) e 

diferença total de cor (ΔE).  

Polímero N L* a* b* ΔE 

HPMC 

0 90,74 ± 0,03ª -1,34 ± 0,01ª 0,12 ± 0,05ª - 

1 90,46 ± 0,14b -2,77 ± 0,13b 5,64 ± 0,12b 5,71 ± 0,10a 

2 89,65 ± 0,03c -3,51 ± 0,05c 7,81 ± 0,14c 8,07 ± 0,14b 

3 89,27 ± 0,09d -4,32 ± 0,01d 11,64 ± 0,06d 11,99 ± 0,04c 

4 88,36 ± 0,13e -4,34 ± 0,07d 13,73 ± 0,12e 14,14 ± 0,13d 

Quitosana 

0 88,57 ± 0,36ª -1,99 ± 0,08ª 9,55 ± 0,59ª - 

1 83,66 ± 0,09b -4,60 ± 0,03b 28,35 ± 0,12b 19,61 ± 0,12a 

2 81,41 ± 0,08c -4,23 ± 0,04c 31,94 ± 0,06c 23,61 ± 0,09b 

3 79,37 ± 0,09d -3,91 ± 0,06d 41,33 ± 0,09d 33,14 ± 0,17c 

4 77,76 ± 0,09e -3,69 ± 0,08d 47,30 ± 0,06e 39,30 ± 0,18d 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) entra as diferentes 
amostras estudadas, para um mesmo polímero. Diferença entre médias obtidas através do teste Tukey, 
utilizando-se o programa computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 7 – Sólido de cor com as coordenadas L*, a* e b* do sistema CIELAB. 

 

Fonte: Konica Minolta. Acesso em: https://sensing.konicaminolta.asia/wp-content/uploads/2018 

/09/3D-LAB.jpg 
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Resultados similares foram observados por Borges et al. (2019) estudando filmes 

de desintegração oral à base de CMC adicionados de extrato de romã utilizando a 

técnica de impressão, onde foi observado diminuição dos valores de L* e a* com o 

aumento do número de camadas do extrato adicionado, e aumento significativo dos 

valores do parâmetro b* com o aumento do número de camadas. 

Analisando o efeito da incorporação de extrato etanólico de própolis em filmes 

de desintegração oral (incorporação durante a produção) à base de gelatina e colágeno 

hidrolisado, Borges et al. (2016) reportaram efeito semelhante nos parâmetros de cor, 

onde foi observado uma diminuição significativa nos parâmetros L* (de 87,5 ± 2,7 para 

81,6 ± 1,1) e a* (de -1,6 ± 0,1 para -5,8 ± 0,6), e um aumento significativo no parâmetro 

b* (de 7,4 ± 1,4 para 41,4 ± 2,9). 

Com relação a diferença total de cores (ΔE*), pode-se observar um aumento 

significativo dos valores de ΔE* com o aumento do número de camadas impressas 

(Tabela 13), para ambas as macromoléculas utilizadas. Porém o efeito foi mais 

acentuado nos filmes de desintegração oral à base de quitosana. Estes resultados 

correspondem com o que é observado visualmente nos filmes, onde pode-se notar cor 

mais forte nos filmes de quitosana adicionados de quatro camadas de EEPV. 

 

5.2.6 Ângulo de contato 

Na Tabela 14 são apresentados os valores obtidos pela análise de ângulo de 

contato para os filmes de desintegração oral à base de HPMC e quitosana, adicionados 

de diferentes números de camadas de EEPV.  

Verificou-se que, para ambos os polímeros estudados, a impressão do extrato 

provocou redução significativa, independentemente do número de camadas, dos 

ângulos de contato dos filmes com impressão de EEPV em relação aos filmes controles.   
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Para os filmes à base de HPMC nota-se uma grande diminuição no ângulo 

formado entre a gota de água e a superfície quando comparados os FDOs com e sem 

adição do EEPV, após 30 segundos de deposição. Efeito similar foi observado por 

Ceylan (2021), analisando membranas à base de quitosana e PVA produzidos pela 

técnica de casting e adicionadas de extrato de própolis durante a produção, reportando 

uma diminuição do ângulo de contato de cerca de 40º após a adição do extrato, sendo 

este efeito atribuído as propriedades hidrofílicas do extrato de própolis. 

Efeito similar pode ser observado para os FDOs à base de quitosana (Tabela 

14), onde também pode-se notar o efeito do extrato etanólico de própolis verde presente 

nos filmes. A impressão do EEPV provocou redução dos valores do ângulo de contato 

diminuindo cerca de 75º para FDOs adicionados de quatro camadas do extrato, após 

30 segundos de deposição da gota. Entretanto pode-se notar que, para os FDOs 

adicionados de apenas uma camada do extrato, a diminuição do valor do ângulo de 

contato não é acentuada. Isso pode ocorrer pois a concentração de própolis adicionada 

não é elevada, o que causa pouca influência no ângulo de contato final, possivelmente 

associada a uma absorção da própolis no filme. 

 

Tabela 14 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) nos filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

e quitosana no ângulo de contato no tempo de 30 segundos. 

N 
Ângulo de Contato (º) 

HPMC Quitosana 

0 44,48 ± 1,42a 81,36 ± 0,71a 

1 11,77 ± 0,31b 65,25 ± 2,87b 

2 9,59 ± 0,52c 16,15 ±3,15c 

3 6,84 ± 1,41d 9,79 ± 0,98d 

4 5,68 ± 1,21d 6,39 ± 1,34e 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença 
significativa (p<0,05) entra as diferentes amostras estudadas. Diferença 
entre médias obtidas através do teste Tukey, utilizando-se o programa 
computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 
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Entretanto, para filmes de desintegração oral à base de gelatina e colágeno 

adicionados de extrato etanólico de própolis, incorporados durante a produção, Borges 

et al. (2016) reportaram um decaimento no ângulo de contato dos FDOs em relação ao 

tempo de deposição. Além disso, os autores reportaram uma diminuição no ângulo de 

contato no momento inicial do depósito da gota com o aumento da concentração de 

própolis nos filmes, podendo estar relacionado ao grande número de grupos hidrofílicos 

presentes na matriz, aumentando a hidrofilicidade dos filmes. 

Segundo Khodabakhshi et al. (2019), a própolis pode causar um grande aumento 

da hidrofilicidade superficial de filmes, o que foi observado em seus experimentos, onde 

houve uma diminuição do ângulo de contato de 114,52º para 35,53º, quando utilizada a 

máxima concentração de própolis na formulação de seus filmes, após 3 segundos de 

deposição da gota. 

A fim de se determinar o comportamento real da deposição da gota de água na 

superfície dos FDOs adicionados de quantidades diferentes de camadas de EEPV, o 

mesmo ensaio foi realizado, porém observando o comportamento da mesma em relação 

a 5 minutos de deposição, com um intervalo de 5 segundos. Os perfis observados para 

cada uma das formulações, sem adição de extrato e com adição de 1 a 4 camadas, 

pode ser observado na Figura 8. 

Para os FDOs à base de HPMC, após 1 minuto de contato com o solvente 

observou-se ruptura dos mesmos. No caso dos FDOs à base de quitosana este efeito 

não foi observado. 
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Figura 8 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) no ângulo de contato nos filmes de desintegração oral à base de diferentes 

polímeros: (a) hidroxipropilmetil celulose (HPMC) e (b) quitosana em função do tempo. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Própria autoria. 

 

Em todos os casos é possível notar o comportamento hidrofílico da superfície do 

dos FDOs à base de HPMC (Figura 8a), sendo que o aumento do número de camadas 

impressas de EEPV provocou redução do ângulo de contato indicando uma maior 

hidrofilicidade. 
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Para os FDOs à base de quitosana, este comportamento não foi observado, 

possivelmente em função do caráter mais hidrofóbico dos FDOs (maiores valores do 

ângulo de contato, Tabela 14). Analisando-se a variação do ângulo de contato em 

função do tempo para os FDOs à base de quitosana (Figura 8b) verificou-se aumento 

do ângulo à medida que o tempo de deposição aumentou, para os FDOs sem impressão 

de EEPV. Comportamento similar foi observado quando apenas uma camada do extrato 

foi adicionada nas formulações. Isso possivelmente ocorre devido a absorção do EEPV 

pela matriz polimérica à base de quitosana, não afetando a hidrofilicidade dos FDOs. 

Porém, à medida que o número de camadas de EEPV aumentou, foi possível observar 

um efeito contrário nos FDOs, possivelmente pois a concentração de própolis em sua 

superfície se torna maior, exercendo maior influência no resultado final do ângulo de 

contato em relação ao tempo, ocasionando em uma diminuição do ângulo de contato 

em relação ao tempo de deposição. 

Através destes resultados foi possível obter uma modelagem matemática que 

descrevesse a interação da gota com a superfície do filme, para cada formulação, 

contendo ou não camadas de própolis, seguindo uma função exponencial (eq. 5) para 

os filmes produzidos à base de HPMC, e seguindo uma função potência (eq. 6) para os 

filmes produzidos à base de quitosana. 

𝜃(𝑡) = 𝐾 .  𝑒𝑛𝑡      (5) 

𝜃(𝑡) = 𝐾 .  𝑡𝑛      (6) 

onde: θ(t) é o ângulo de contato do filme em relação ao tempo de deposição; K é a 

constante da taxa de cristalização; e n é a constante atribuída aos fenômenos de 

absorção e espalhamento. 

Na Tabela 15 estão apresentados os valores obtidos para cada parâmetro 

matemático (K e n) presente nos modelos utilizados, além do respectivo valor de R² de 

cada modelo. 

 



83 
 

Tabela 15 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) em filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

e quitosana nas modelagens de ajuste das curvas de ângulo de contato. 

Polímero N K n Equação R² 

HPMC 

0 65,946 -0,012 𝜃(𝑡) = 65,946 𝑒(−0,012𝑡) 0,9723 

1 22,478 -0,028 𝜃(𝑡) = 22,478 𝑒(−0,028𝑡) 0,9553 

2 20,455 -0,023 𝜃(𝑡) = 20,455 𝑒(−0,023𝑡) 0,9818 

3 17,805 -0,022 𝜃(𝑡) = 17,805 𝑒(−0,022𝑡) 0,9180 

4 15,334 -0,024 𝜃(𝑡) = 15,334 𝑒(−0,024𝑡) 0,8976 

Quitosana 

0 69,225 0,056 𝜃(𝑡) = 69,225 𝑡0,056 0,6613 

1 34,824 0,154 𝜃(𝑡) = 34,824 𝑡0,154 0,7565 

2 39,699 -0,240 𝜃(𝑡) = 39,699 𝑡−0,240 0,9620 

3 30,361 -0,310 𝜃(𝑡) = 30,361 𝑡−0,310 0,9754 

4 23,186 -0,323 𝜃(𝑡) = 23,186 𝑡−0,323 0,8791 

Fonte: Própria autoria. 

 

Segundo Farris et al. (2011), os coeficientes K e n fornecem uma indicação dos 

fenômenos físico-químicos envolvidos durante a deposição da gota de água na 

superfície do filme. Valores negativos de n indicam hidrofilicidade da superfície, pois 

representam um decaimento do ângulo de contato em relação ao tempo. 

Pode-se notar que os modelos resultantes obtiveram um bom coeficiente de 

determinação (R²), sendo observado sempre valores próximos ou superiores a 90% de 

correlação, independente da formulação utilizada, ou da adição da própolis em sua 

superfície, exceto nas formulações à base de quitosana sem adição de própolis ou com 

a adição de apenas uma camada. Os baixos valores de R² observados nestes dois 

casos pode estar relacionado ao comportamento da gota na superfície do filme, onde 

foi observado um inchamento devido a absorção da gota de água. Com o aumento do 
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número de camadas de própolis na superfície do filme, este efeito foi possivelmente 

anulado, não sendo mais observado nos filmes adicionados de 2 ou mais camadas do 

extrato. 

Investigando o comportamento de uma gota de água na superfície de filmes 

produzidos à base de diferentes macromoléculas, Farris et al. (2011) observou efeito 

parecido nos filmes de quitosana, sendo reportado valores negativos de n, o que 

segundo o autor, representa um efeito de espalhamento em sua superfície (definido 

como a razão entre a tensão superficial sólido/líquido e a viscosidade). 

 

5.2.7 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

Os espectros de infravermelho com transformada de Fourier, para os filmes de 

desintegração oral produzidos à base de HPMC e quitosana, com e sem adição de 

camadas de EEPV, são apresentados na Figura 9 e Figura 10, respectivamente. Pode-

se observar que os FDOs produzidos à base de HPMC apresentaram picos 

característicos na região de 3400 cm-1, que representam ligações O-H e N-H, e os 

produzidos à base de quitosana apresentaram picos na região de 2920 cm-1, indicando 

a presença de ligações C-H. Em ambas as formulações, independente da adição de 

própolis, foram observados picos característicos nas regiões compreendidas entre 1030 

a 1650 cm-1. 

Para os FDOs à base de HPMC, pode-se notar a presença de picos entre 1630 

e 1650 cm-1 (Figura 9). Segundo Tedesco et al. (2021) estes comprimentos de onda 

representam a presença de ligações C=O e C=C. Além disso é possível observar picos 

característicos na região entre 1438 e 1454 cm-1, referentes às ligações C-O, O-H e C-

H, e na região entre 1035 e 1050 cm-1, que estão associados às ligações C-O-C e C-O-

H. 
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Já para os FDOs à base de quitosana (Figura 10), é possível observar alguns 

pontos específicos, como os picos presentes no comprimento de onda entre 1530 e 

1555 cm-1.  Segundo Pranoto et al. (2005) estes picos representam a presença de 

grupamentos amina (-NH2), característicos da molécula de quitosana. Além disso a 

presença de grupos carboxilatos (-COO-) também são observados nos comprimentos 

de onda entre 1380 e 1410 cm-1, e de ligações C-O entre 1015 e 1025 cm-1. 

 

Figura 9 – Espectro de absorção de infravermelho dos filmes de desintegração oral à 

base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) com diferentes números de camadas de 

impressão do extrato etanólico de própolis verde (N). 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Figura 10 – Espectro de absorção de infravermelho dos filmes de desintegração oral à 

base de quitosana com diferentes números de camadas impressas de extrato etanólico 

de própolis verde (N).  

 

Fonte: Própria autoria. 

 
A própolis, por sua vez, possui algumas bandas características sendo 

observadas na faixa de 1000 à 1800 cm-1. Uma banda que se destaca é a presente no 

comprimento de onda de 1260 cm-1, devido ao grupamento C-O de polióis, proveniente 

dos hidroxiflavonóides presentes em seu extrato (Roy et al., 2010; Silva et al., 2014). 

Estes picos ficam evidentes nos espectros apresentados para as formulações à base 

de HPMC e quitosana quando adicionadas de 2 ou mais camadas de EEPV, podendo 

ser vistos entre os comprimentos de onda de 1259-1263 cm-1. Entretanto a ausência 

destas bandas nos FDOs com apenas uma camada de própolis pode ocorrer pois a 

concentração de própolis presentes nos filmes não é suficiente para que esta apareça 

nos espectros de infravermelho, sendo ocultada pela presença de bandas adjacentes. 

Porém, conforme aumenta-se o número de camadas de própolis adicionadas nos filmes, 
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estes picos ficam mais evidentes. De maneira geral, pode-se observar que não foram 

observadas interações entre os FDOs de HPMC e quitosana com o extrato etanólico de 

própolis verde, mas sim apenas a sobreposição de picos característicos para cada 

composto. 

Oliveira et al. (2016), analisando e quantificando polifenóis e flavonoides em 

diferentes extratos comerciais, observou a presença de hidroxiflavonóides nos 

comprimentos de onda de 1252 e 1231 cm-1 em amostras de própolis de origem 

brasileira e inglesa, respectivamente. 

 

5.2.8 Difração de Raio-X (DRX) 

Os difratogramas de raio-X dos filmes de desintegração oral à base de HPMC e 

quitosana, com impressão de números diferentes de camadas de extrato etanólico de 

própolis podem ser observados na Figura 11 e Figura 12. 

 
Figura 11 – Difratograma de raio-X dos filmes de desintegração oral à base de 

hidroxipropilmetil celulose (HPMC) com diferentes números de camadas impressas de 

extrato etanólico de própolis verde (N). 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Figura 12 – Difratograma de raio-X dos filmes de desintegração oral à base de 

quitosana com diferentes números de camadas impressas de extrato etanólico de 

própolis verde (N). 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Apesar da presença de pequenos picos, principalmente presentes nos 

difratogramas dos filmes à base de quitosana, pode-se dizer que a natureza de ambos 

os substratos se manteve a mesma, independentemente da adição ou não de EEPV. 

Para os filmes de quitosana, foram observados picos característicos em 

aproximadamente 2θ = 11º e 2θ = 18º. Pode-se também notar o aparecimento de dois 

picos na região de 2θ = 27º e 2θ = 28º quando adicionadas 4 camadas de EEPV, porém 

não foi encontrado na literatura nenhuma correlação entre a presença destes picos em 

filmes à base de quitosana adicionados de própolis. 

Ghaffari et al. (2007) estudando a estrutura de filmes à base de quitosana e 

pectina, adicionados de eudragit, também observaram picos nas mesmas regiões de 2θ 

= 11º e 2θ = 20º nas amostras de quitosana, e reportaram estado semicristalino da 

quitosana, onde podem ser observados halos amorfos característicos, bem como a 

presença de alguns picos. 
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5.2.9 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As micrografias das superfícies e da estrutura interna, obtida através de 

criofratura, dos filmes de desintegração oral à base de HPMC e quitosana, com e sem 

adição de camadas de EEPV estão apresentadas na Figura 13 e Figura 14. 

Para os FDOs à base de HPMC pode-se notar a presença de irregularidades 

(rugosidade) na superfície dos FDOs (Figura 13), possivelmente associadas a 

impressão do extrato etanólico de própolis em sua superfície. Possivelmente a primeira 

camada de EEPV adicionada foi absorvida pelo FDO, não causando diferença aparente. 

Entretanto, a partir da impressão da segunda camada a absorção do EEPV foi reduzida 

de modo que o processo de impressão provocou alterações na superfície dos filmes de 

desintegração oral. 

Resultado similar pode ser observado para os FDOs à base de quitosana, 

analisando-se as imagens da superfície dos filmes (Figura 14), confirmando que o 

aumento do número de camadas de impressão, provavelmente, provocou saturação da 

matriz e consequentemente presença do extrato na superfície. 

Analisando-se a estrutura interna dos FDOs de HPMC (Figura 13), não foram 

observadas diferenças entre os filmes sem e com impressão de EEPV, sendo observado 

a formação de uma estrutura interna homogênea, lisa e sem presença de poros. Pode-

se presumir que, quando adicionadas as camadas de EEPV, ocorre sua absorção pela 

matriz polimérica do HPMC. 

Por outro lado, para os filmes de desintegração oral à base de quitosana, a 

análise de sua superfície interna (Figura 14) revelou a presença de pequenas partículas 

por toda sua extensão. Estas partículas visíveis possivelmente estão relacionadas com 

a presença de partículas insolúveis, sendo possivelmente impurezas presentes na 

quitosana. 
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Figura 13 – Micrografias da superfície e da estrutura interna dos filmes de desintegração 

oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) com diferentes números de camadas 

de impressão de extrato etanólico de própolis verde (N). 
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Fonte: Própria autoria. 
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Figura 14 – Micrografias da superfície e da estrutura interna dos filmes de desintegração 

oral à base de quitosana com diferentes números de camadas de impressão de extrato 

etanólico de própolis verde (N). 
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Fonte: Própria autoria. 
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Caro et al. (2016), analisando filmes à base de quitosana e blendas com quinoa, 

adicionados de nanopartículas de timol pela técnica de impressão, observaram que 

ambos os filmes apresentaram superfície lisa e plana, sem poros e rachaduras, 

mantendo sua estrutura bem definida no interior e superfície de ambos os filmes. 

Eleftheriadis et al. (2020), analisando filmes mucoadesivos à base de HPMC 

adicionados do agente anti-inflamatório cetoprofeno pela técnica de impressão, 

observaram filmes com superfície áspera e estrutura cristalina, porém não sendo 

atribuído a adição do agente, e sim à própria formação das cadeias dos filmes, pois em 

ambas as amostras, com e sem a adição do agente pela técnica de impressão, as 

estruturas observadas foram as mesmas. 

Entretanto Pastor et al. (2010), analisando a micrografia transversal de filmes 

comestíveis à base de HPMC adicionados de diferentes concentrações de própolis, 

reportaram que a adição do extrato etanólico de própolis diretamente na formulação dos 

filmes tornaram sua estrutura mais irregular e com zonas cristalinas em comparação às 

formulações sem sua adição.  

 

5.2.10 Microscopia de força atômica 

Os resultados obtidos para a microscopia de força atômica em duas e três 

dimensões, realizada a fim de se avaliar o impacto da incorporação dos extratos 

etanólicos de própolis verde na topografia superficial dos filmes de desintegração oral à 

base de HPMC e quitosana, são apresentados na Figura 15 e Figura 16, 

respectivamente, bem como seus respectivos valores de Rugosidade média (Ra), 

apresentado na Tabela 16. 
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Figura 15 - Microscopia de força atômica dos filmes de desintegração oral à base de 

hidroxipropilmetil celulose (HPMC) com diferentes números de camadas de impressão 

de extrato etanólico de própolis verde (N). 
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Fonte: Própria autoria. 
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Figura 16 – Microscopia de força atômica dos filmes de desintegração oral à base de 

quitosana com diferentes números de camadas de impressão de extrato etanólico de 

própolis verde (N). 
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Fonte: Própria autoria. 

 



95 
 

É possível notar que, independentemente do polímero utilizado, a adição de 

EEPV causou efeito significativo na rugosidade dos filmes (Figura 15, Figura 16 e Tabela 

16). Para os filmes de desintegração oral à base de HPMC, a adição e aumento do 

número de camadas de EEPV provocaram um aumento significativo na rugosidade. 

 Entretanto, para os FDOs produzidos à base de quitosana, efeito contrário foi 

observado. A adição das camadas de EEPV também provocou alterações estruturais 

na superfície dos filmes (Figura 16), porém o aumento do número de camadas de 

impressão adicionadas provocou redução significativa da rugosidade (Tabela 16) dos 

FDOs. Possivelmente os resultados estão relacionados a uma maior absorção do 

extrato pela matriz polimérica, com posterior deposição do EEPV na superfície, 

resultando em uma superfície menos rugosa.  

 

Tabela 16 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) em filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

e quitosana na Rugosidade média (Ra). 

Polímero N Ra (nm) 

HPMC 

0 8,59 ± 4,16a 

1 18,64 ± 6,62a 

2 35,80 ± 7,08b 

3 34,86 ± 1,86b 

4 40,37 ± 8,63b 

Quitosana 

0 81,95 ± 12,76a 

1 50,18 ± 8,07b 

2 37,87 ± 9,38b 

3 32,33 ± 8,69b 

4 12,37 ± 6,10c 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam 
diferença significativa (p<0,05) entra as diferentes amostras 
estudadas, para cada polímero. Diferença entre médias obtidas 
através do teste Tukey, utilizando-se o programa computacional 
InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 
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 Borges et al. (2019) analisando o efeito da incorporação de diferentes 

concentrações de extrato de romã pela técnica de impressão em filmes de 

desintegração oral à base de CMC, observou efeito similar, onde o aumento do número 

de camadas adicionadas provocou uma diminuição na rugosidade do filme. Segundo os 

autores, estes resultados podem estar relacionados à absorção do extrato na matriz 

polimérica com o aumento da camada de impressão. 

  

5.2.11 Tempo de desintegração 

Os resultados das análises de tempo de desintegração para os FDOs à base de 

HPMC e quitosana, obtidos através das técnicas da bola de ferro e de slide-frame, para 

diferentes números de camadas de EEPV, podem ser observados na Tabela 17. Pode-

se observar que, para os FDOs à base de HPMC, independente da técnica utilizada, 

não foram observadas diferenças significativas entre os tempos de desintegração dos 

FDOs sem impressão de EEPV (controle) e com diferentes números de camadas 

impressas de EEPV (Tabela 17). 
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Tabela 17 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) em filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

e quitosana no tempo de desintegração (TD) pela técnica da bola de ferro (BF) e de 

slide frame (SF). 

 TD (segundos) 

N 
HPMC Quitosana 

BF SF BF SF 

0 103,0 ± 2,4a 101,1 ± 2,6a 331 ± 129a - 

1 104,7 ± 3,6a 105,9 ± 4,7a 454 ± 155a,b - 

2 102,6 ± 2,9a 102,5 ± 5,8a 312 ± 243a - 

3 100,3 ± 4,7a 106,6 ± 7,0a 532 ± 166b - 

4 103,7 ± 2,6a 101,3 ± 3,6a 557 ± 22b - 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) entra as diferentes 
amostras estudadas. Diferença entre médias obtidas através do teste Tukey, utilizando-se o programa 
computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Para os FDOs à base de quitosana, não foi possível determinar o tempo de 

desintegração utilizando-se o método de “slide frame” pois, devido ao inchamento da 

matriz polimérica, não ocorreu perfuração da matriz em contato com o solvente (Tabela 

17). No caso do teste da “bola de ferro”, devido a força aplicada pela massa da bola de 

ferro a perfuração da matriz foi possível. Observou-se um aumento significativo do 

tempo de desintegração para os FDOs com 3 e 4 camadas impressas possivelmente 

pois nas primeiras camadas ocorre a absorção do extrato, sendo que a partir da 3 

camada ocorre uma maior deposição do EEPV na superfície dos FDOs.  

De um modo geral, independente da técnica utilizada para determinação do 

tempo de desintegração, os valores observados no presente trabalho foram superiores 

aos reportados na literatura. Possivelmente, para FDOs com incorporação durante a 

produção, a incorporação dos extratos na matriz provoca redução da sua coesividade 

favorecendo a desintegração. 
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De maneira semelhante, Borges et al. (2019), analisando filmes de 

desintegração oral à base de carboximetil celulose (CMC) adicionados de extrato de 

romã pela técnica de impressão, reportaram que o aumento do número de camadas de 

extrato adicionado provocou um aumento no tempo de desintegração dos filmes. 

Takeuchi et al. (2019), analisando diferentes formulações de filmes de 

desintegração oral adicionados de ibuprofeno pela técnica de casting, reportaram 

tempos de desintegração oral de aproximadamente 60 segundos para filmes à base de 

HPMC. Segundo o autor, são considerados filmes de rápida desintegração os que 

possuem tempos abaixo de 60 segundos. 

Tedesco et al. (2017), caracterizando filmes de desintegração oral à base de 

HPMC e gelatina, adicionados de extrato de casca de amendoim, reportaram tempos 

de desintegração oral variando entre 16,95 ± 1,52 e 27,41 ± 2,13 segundos para as 

diferentes formulações testadas. Entretanto, o aumento da concentração de extrato de 

casca de amendoim não provocou mudanças significativas nos tempos de 

desintegração. 

Para filmes de desintegração oral à base de gelatina e colágeno hidrolisado, 

Borges et al. (2016) obtiveram tempos de desintegração variando de 18,9 a 23,2 

segundos para filmes incorporados com extrato de própolis. 

 

5.2.12 pH de superfície 

Na Tabela 18 são apresentados os resultados obtidos para as análises de pH de 

superfície dos filmes de desintegração oral à base de HPMC e quitosana, adicionados 

de diferentes números de camadas de EEPV. Pode-se observar que o aumento do 

número de camadas de extrato etanólico de própolis verde nos filmes provocou uma 

diminuição nos valores de pH para ambas as macromoléculas analisadas, 
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possivelmente em função das características do extrato, que possui pH em torno de 5,0. 

Por estar depositado na parte superficial dos FDOs, pode haver uma interação direta 

entre o EEPV e o meio de análise, favorecendo sua liberação e a redução do pH 

observado. 

Vale ressaltar que mesmo os valores mais baixos de pH observados (Tabela 18) 

ainda se encontram dentro da faixa de pH da saliva (entre 5,8 e 7,1), o que não causaria 

uma possível irritação na mucosa da boca (YEHIA; EL-GAZAYERLY; BASALIOUS, 

2009) 

 

Tabela 18 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) em filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

e quitosana no pH de superfície. 

N 
pH de superfície 

HPMC Quitosana 

0 6,85 ± 0,01ª 6,91 ± 0,02a 

1 6,47 ± 0,15b 6,54 ± 0,21b 

2 6,22 ± 0,06c 6,36 ± 0,17c 

3 5,92 ± 0,21d 6,02 ± 0,09d 

4 5,74 ± 0,13e 5,89 ± 0,11e 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa 
(p<0,05) entra as diferentes amostras estudadas. Diferença entre médias obtidas 
através do teste Tukey, utilizando-se o programa computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Estudando filmes de desintegração oral à base de gelatina e amido pré-

gelatinizado, adicionados de extrato de acerola, Garcia et al. (2017) não observaram 

diferenças significativas nos valores de pH de superfície, independentemente da 
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concentração utilizada nas formulações, sendo reportado valores de pH 6,87, sendo 

considerados inofensivos quanto a irritação bucal. 

Em outro estudo avaliando filmes de desintegração oral à base de amido e 

gelatina incorporados com pó de acerola, Garcia et al. (2020a) encontraram valores de 

pH de superfície variando entre 5,6 e 6,1, dependendo da concentração de 

macromolécula utilizada. Mesmo com a variação de pH observada, os autores 

reportaram que os valores observados ainda se encontram dentro da faixa aceitável de 

pH, não apresentando risco de irritação. 

Borges et al. (2019), estudando filmes à base de CMC adicionados de extrato de 

romã utilizando a técnica de impressão, encontraram valores de pH de superfície de 6,8 

independentemente do número de camadas adicionadas, não apresentando diferenças 

significativas. 

 

5.2.13 Análise de estabilidade 

A estabilidade dos filmes de desintegração oral foi avaliada em função da 

concentração de compostos fenólicos totais presentes em cada formulação, além da 

sua capacidade antioxidante pelos métodos de FRAP e ORAC, no período de 90 dias. 

 

5.2.13.1 Concentração de compostos fenólicos totais 

Na Figura 17 estão apresentados os resultados da concentração de compostos 

fenólicos totais (expressa em mg ácido gálico /ml de EEPV) para os filmes de 

desintegração oral à base de HPMC e quitosana, para todas as formulações estudadas 

(0 a 4 camadas de EEPV). Pode-se observar que, de maneira geral, todas as 

formulações apresentaram boa estabilidade no período avaliado.  
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Para ambas as formulações pode-se notar que o aumento do número de 

camadas de EEPV adicionada acarretou em um aumento da concentração de 

compostos fenólicos totais. Estes resultados já eram esperados, uma vez que o 

aumento do número de camadas aumenta a concentração de própolis nas superfícies 

dos filmes e, portanto, a concentração de compostos fenólicos totais presentes. 

Em relação a estabilidade em função do tempo, verificou-se, de um modo geral, 

que independentemente do número de camadas, para os FDOs à base de HPMC e 

quitosana, não foram observadas diferenças significativas na concentração de 

compostos fenólicos totais (Figura 17). 
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Figura 17 – Efeito do tempo de armazenamento (dias) na concentração de compostos 

fenólicos totais (CFT) dos filmes de desintegração oral com diferentes números de 

camadas de impressão de extrato etanólico de própolis verde (N): (a) filmes à base de 

hidroxipropilmetil celulose (HPMC) e (b) filmes à base de quitosana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(b) 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05). 

Fonte: Própria autoria. 
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Borges et al. (2019) analisando a estabilidade da concentração de fenólicos 

totais em filmes de desintegração oral à base de CMC adicionados de diferentes 

concentrações de extrato de romã pela técnica de impressão, não observaram 

diminuição da concentração de compostos fenólicos durante um período de 200 dias, 

reportando estabilidade controlada durante o período analisado. 

Estudando a incorporação de extrato etanólico de própolis em filmes, Bodini et 

al. (2013) observaram estabilidade controlada, sendo verificada pouca variação entre 

as concentrações inicial e final de compostos fenólicos, num período de 177 dias, 

mostrando boa capacidade da matriz polimérica em preservar os compostos fenólicos 

durante o período estudado. 

Entretanto, estudando a estabilidade de compostos fenólicos em filmes de 

desintegração oral à base de HPMC ao longo de 90 dias de armazenamento, Tedesco 

et al. (2017) observaram uma queda significativa de cerca de 20% da sua concentração 

inicial de fenólicos nos primeiros dias de armazenamento. Porém esta queda ocorreu 

apenas no início do período de estabilidade analisado, mantendo-se praticamente 

constante até o final dos 90 dias. 

 

5.2.13.2 Potencial antioxidante pelo método de FRAP 

 

Os resultados do potencial antioxidante obtido pelo método FRAP, expressa em 

concentração de Trolox equivalente, dos filmes de desintegração oral à base de HPMC 

e quitosana, para todas as formulações analisadas, pode ser observado na Figura 18. 

Assim como os resultados anteriormente observados para compostos fenólicos totais, 

é possível observar que, para o período observado, todas as formulações apresentaram 

boa estabilidade.  
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É possível observar que para as formulações contendo um maior número de 

camadas de extrato etanólico de própolis verde (3 e 4 camadas) inicialmente há um 

decaimento da concentração de Trolox equivalente, para ambas as macromoléculas 

utilizadas. Entretanto, após este período não foram observadas variações significativas 

do potencial antioxidante pelo método de FRAP (Figura 18). 
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Figura 18 – Efeito do tempo de armazenamento (dias) na atividade antioxidante pelo 

método de FRAP (AAFRAP) dos filmes de desintegração oral com diferentes números de 

camadas de impressão de extrato etanólico de própolis verde (N): (a) filmes à base de 

hidroxipropilmetil celulose (HPMC) e (b) filmes à base de quitosana. 
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(b) 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05). 

Fonte: Própria autoria. 
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Avaliando a estabilidade de própolis vermelha proveniente do Brasil durante um 

período de 28 dias, Santos et al. (2019) encontraram valores de atividade antioxidante, 

pelo método FRAP, variando entre 13,81 ± 1,51 e 8,33 ± 2,79 mg/g, o que representou 

uma diminuição de cerca de 40% durante o período de tempo analisado. 

 

5.2.13.3 Potencial antioxidante pelo método de ORAC 

A Figura 19 apresenta os resultados de potencial antioxidante obtidos pelo 

método de ORAC, dos filmes de desintegração oral à base de HPMC e quitosana, em 

todas as formulações analisadas. 

Pode-se notar que, para as formulações contendo de 1 a 3 camadas nos FDOs 

à base de HPMC, e para a formulação contendo apenas uma camada de EEPV nos 

FDOs à base de quitosana, não há diferença significativa no potencial antioxidante ao 

longo dos 90 dias de análise. No entanto, é possível notar um decaimento da 

concentração de Trolox nos filmes adicionados de 4 camadas, para as formulações à 

base de HPMC, e nos filmes adicionados de 2, 3 e 4 camadas para as formulações 

produzidas à base de quitosana. 

Possivelmente, a maior concentração de própolis na superfície dos filmes torna 

mais fácil de se detectar este decaimento, explicando as quedas mais acentuadas para 

filmes contendo maior número de camadas de EEPV. 

Outro aspecto importante é que o aumento do número de camadas de EEPV 

provocou aumento do potencial antioxidante em função do aumento da concentração 

de compostos fenólicos totais. Por outro lado, o método de impressão se mostrou 

eficiente, uma vez que os compostos ativos e o potencial antioxidante foram mantidos 

durante o tempo de armazenamento. 
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Figura 19 – Efeito do tempo de armazenamento (dias) na atividade antioxidante pelo 

método ORAC (AAORAC) dos filmes de desintegração oral com diferentes números de 

camadas de impressão de extrato etanólico de própolis verde (N): (a) filmes à base de 

hidroxipropilmetil celulose (HPMC) e (b) filmes à base de quitosana. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05). 

Fonte: Própria autoria. 
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5.2.14 Atividade anti-inflamatória  

Para se determinar a atividade anti-inflamatória dos filmes de desintegração oral, 

foi necessário inicialmente determinar a viabilidade celular, medida através da análise 

de citotoxicidade, para verificar se a presença dos FDOs teria toxicidade suficiente para 

matar as células de cultura (RAW 264.7), influenciando no resultado final do teste. 

Os resultados de viabilidade celular média, para os FDOs à base de HPMC e 

quitosana, adicionados ou não de EEPV, são apresentados na Tabela 19. Em relação 

à amostra controle, que é o meio de cultura (DMEN) sem nenhuma adição de filme de 

desintegração oral, pode-se observar que tanto as macromoléculas quanto a presença 

da própolis causaram diferença significativa nos resultados de viabilidade celular. 

Os filmes de desintegração oral à base de HPMC sem a incorporação de EEPV 

(0 camadas), provocaram redução de aproximadamente 10% no número de células 

viáveis no meio de cultura. Por outro lado, verificou-se (Tabela 19) que o aumento do 

número de camadas de impressão provocou redução significativa da viabilidade celular 

dos FDOs à base de HPMC. Possivelmente os resultados estão relacionados à toxidade 

do EEPV em concentrações elevadas.  

Sahlan et al. (2021), avaliando a citotoxicidade de extrato de própolis em células 

RAW 264.7, observou que o aumento da concentração de própolis, variando de 6,25 

µg/ml de meio DMEN à 200 µg/ml de meio DMEN, provocou redução de cerca de 20% 

da viabilidade celular, podendo causar interferências nos resultados obtidos. Já para os 

FDOs à base de quitosana, pode-se observar que praticamente não foram encontradas 

células viáveis no meio de cultura, onde as porcentagens variaram entre 1 e 5%, o que 

pode estar associado à quitosana dissolvida no meio, e não à presença do extrato.  

Analisando o efeito imunomodulador da quitosana em células de camundongo 

(RAW 264.7), Tincer et al. (2015) observou que a quitosana, em concentrações de 20 
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µg/ml de meio, reduzia a capacidade proliferativa de células macrófagos quando 

deixadas em contato com o meio por 3 semanas. 

 
Tabela 19 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) em filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

e quitosana na viabilidade celular média (%) em relação ao controle (meio de cultura 

DMEN). 

Meio/Polímero N Viabilidade Celular (%) 

DMEN  100a 

HPMC 

0 90,4 ± 0,6b 

1 88,6 ± 0,7b 

2 69,9 ± 0,1 c 

3 61,2 ± 4,5d 

4 28,1 ± 2,2e 

Quitosana 

0 1,6 ± 0,5f 

1 5,1 ± 2,3f 

2 5,3 ± 2,2f 

3 1,9 ± 0,9f 

4 3,4 ± 0,6f 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) 
entra as diferentes amostras estudadas. Diferença entre médias obtidas através do teste 
Tukey, utilizando-se o programa computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Considerando-se que a porcentagem de células viáveis no meio influencia o 

resultado final de atividade anti-inflamatória, apenas os FDOs à base de HPMC foram 

analisados devido a elevada toxicidade da quitosana (Tabela 19). 

Na Figura 20 pode-se observar a presença das células viáveis para análise de 

atividade anti-inflamatória para os tratamentos com filmes de desintegração oral à base 

de HPMC, contendo diferentes camadas de EEPV, obtidas através de microscópio 

invertido (Nikon Eclipse TS100 – Japão). Pode-se observar pelas imagens que o número 

de células contáveis de macrófago (RAW 264,7) diminuiu visivelmente com o aumento 

do número de camadas de EEPV. 
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Figura 20 – Microscopia de células viáveis em meio (DMEN) adicionado de filmes de 

desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) impressos com 

diferentes números de camadas de extrato etanólico de própolis verde (N). 

N Microscopia 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Um mediador inflamatório importante e muito conhecido para detecção de 

resposta inflamatória é o óxido nítrico (NO), sintetizado a partir de óxido nítrico sintase 

(NO2
-) (Valenzuela-Barra et al, 2015). Em células RAW 264.7 de macrófago, o 

lipossacarídeo (LPS) induz a produção de NO2
- que, por sua vez, induz a liberação de 

NO. Portanto, esta linha de células de macrófagos fornece um bom modelo para escolha 

de compostos que levam à indução de NO2
- (Valenzuela-Barra et al, 2015).  

A partir das células viáveis foi possível determinar a atividade anti-inflamatória 

dos filmes à base de HPMC através da medição da concentração de NO2
- presente nas 

células, provenientes da liberação do NO, induzido pelo LPS. Os valores das 

concentrações de NO2
- obtidas após as análises estão apresentados na Tabela 20. 

Pode-se observar que o aumento do número de camadas de própolis nos filmes, 

e consequentemente no meio de cultura celular, provocou uma diminuição da 

concentração de NO2
-, o que representa uma diminuição da atividade inflamatória, 

induzida pela presença do lipopolissacarídeo (LPS). Comparando-se os resultados 

obtidos somente com a presença do LPS com os obtidos com a máxima concentração 

de própolis (4 camadas), pode-se notar uma diminuição da concentração de NO2
- de 

quase 67%. Comparando-se os resultados dos filmes sem adição de própolis com os 

filmes com 4 camadas de própolis, observa-se uma inibição da inflamação de 

aproximadamente 54%. 
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Tabela 20 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) em filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

na concentração de NO2
- (µM) utilizando-se o teste de Griess. 

Polímero N Concentração NO2
- (µM) 

LPS - 22,8 ± 5,2a 

HPMC 

0 16,4 ± 5,5b 

1 11,1 ± 3,0c 

2 9,2 ± 4,2c,d 

3 6,6 ± 0,9d 

4 7,6 ± 0,8d 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença 
significativa (p<0,05) entra as diferentes amostras estudadas. Diferença 
entre médias obtidas através do teste Tukey, utilizando-se o programa 
computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Entretanto estes resultados podem estar associados ao número de células de 

macrófagos viáveis para indução da inflamação, que diminuiu com o aumento do 

número de camadas de própolis adicionada. Assim, para se determinar a real influência 

do extrato etanólico de própolis na inflamação celular, foi necessário analisar os pontos 

onde não há diferença significativa na viabilidade celular, de acordo com os dados 

obtidos na Tabela 19, ou seja, nos FDOs produzidos à base de HPMC sem adição de 

EEPV e contendo apenas uma camada de própolis (N=0 e N=1).  

Para analisar a influência do EEPV entre os filmes com 0 e 1 camada, foi 

necessário produzir misturas proporcionais dos filmes com e sem EEPV, a fim de se 

obter as frações desejadas, representadas na Tabela 21. Para os FDOs contendo 0,25 

camada, utilizou-se 25% de FDO com uma camada de EEPV e 75% de uma amostra 

do FDO sem adição do extrato. Para os filmes contendo 0,50 camada, utilizou-se 50% 

de cada uma das amostras com e sem adição do extrato. E para os filmes contendo 

0,75 camada, utilizou-se 75% de FDO com uma camada de EEPV e 25% de uma 



113 
 

amostra do FDO sem adição do extrato. Assim, obteve-se amostras suficientes para 

determinar o comportamento real do extrato nos intervalos de 0 e 1 camada de EEPV. 

Na Tabela 21 estão apresentados os resultados obtidos das análises de 

atividade anti-inflamatória nos filmes com e sem adição de uma camada de EEPV, além 

dos valores intermediários, anteriormente descritos, 0,25, 0,50 e 0,75 camada. 

 

Tabela 21 – Efeito do número de camadas de impressão de extrato etanólico de própolis 

verde (N) em filmes de desintegração oral à base de hidroxipropilmetil celulose (HPMC) 

na concentração de NO2
- (µM) entre as 0 camadas e 1. 

N Concentração NO2
- (µM) 

0 14,7 ± 3,2a 

0,25 12,9 ± 3,5a,b 

0,50 11,3 ± 3,1b,c 

0,75 10,0 ± 2,1b,c 

1 8,9 ± 3,2c 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença 
significativa (p<0,05) entra as diferentes amostras estudadas. 
Diferença entre médias obtidas através do teste Tukey, utilizando-
se o programa computacional InfoStat. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Pode-se observar redução significativa da concentração de NO2
- no meio celular 

com o aumento da proporção de extrato etanólico de própolis verde, representando 

cerca de 40% de inibição. Isso significa que a presença de maiores concentrações do 

extrato acarretam em uma real diminuição inflamatória, comprovando seu efeito anti-

inflamatório. Assim foi possível predizer um modelo linear que represente a inibição da 

concentração de NO2
- , como pode ser observado na Figura 21 

 

 



114 
 

Figura 21 – Modelo linear do efeito do número de camadas de impressão de extrato 

etanólico de própolis verde (N) em filmes de desintegração oral à base de 

hidroxipropilmetil celulose (HPMC) na concentração de NO2
- (µM). 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Estudando os efeitos da atividade anti-inflamatória de amostra de extrato de 

própolis, Búfalo et al. (2013), reportaram uma diminuição significativa da concentração 

de nitrito (NO2
-). Sem a presença da própolis, a produção de nitrito em suas amostras 

foi de 13,9 ± 0,90 μM. Entretanto, a adição de 5 e 10 µg/mL de extrato de própolis 

acarretaram em uma diminuição da concentração de NO2
- para 10,4 ±1,3 e 5,5 ± 1,5 

μM, o que representa cerca de 25% e 40% de inibição inflamatória, respectivamente, 

comprovando a eficácia da própolis como agente anti-inflamatório e corroborando com 

os resultados apresentados. 

De maneira similar Zhang et al. (2020), analisando o efeito anti-inflamatório 

através da produção relativa de NO pelo método de Griess, usando diferentes 

concentrações de extrato de própolis, obteve valores próximos a 13 µM para o LPS e 

valores variando entre 2 e 4 µM para as diferentes concentrações de própolis 

analisadas, representando uma diminuição de cerca de 75% da atividade inflamatória. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A caracterização do extrato etanólico de própolis verde comercial comprovou a 

presença de compostos fenólicos totais bem como o seu potencial antioxidante pelos 

métodos de FRAP e ORAC. Além disso, pelos testes de viscosidade aparente e tensão 

superficial, foi possível comprovar que o extrato possui características similares aos das 

tintas comerciais para impressora, o que viabiliza sua utilização como substituinte das 

tintas. 

De um modo geral, a produção de filmes de desintegração oral à base de HPMC 

e de quitosana adicionados de extrato etanólico de própolis verde pelo método de 

impressão piezoelétrica é viável, sendo o número máximo de camadas para ambos os 

polímeros testados (HPMC e quitosana) igual a 4. 

A incorporação do extrato etanólico de própolis verde em ambas as formulações 

provocou diferenças significativas nas propriedades dos filmes de desintegração oral, 

sendo observado ainda que o número de camadas impressas também afetou as 

propriedades dos FDOs.  

Verificou-se, de um modo geral, que após uma redução inicial, a concentração de 

compostos fenólicos totais e o potencial antioxidante não foram significativamente 

afetados. Desta forma, pode-se concluir que o processo de impressão é viável para a 

incorporação de princípios ativos naturais em filmes de desintegração oral. 

Os filmes de desintegração oral à base de HPMC apresentaram atividade anti-

inflamatória em relação a células de macrófagos RAW 264.7 estimuladas por LPS. 

Entretanto não foi possível a determinação da atividade anti-inflamatória para os FDOs 

à base de quitosana, pois uma baixa concentração deste no meio possui citotoxicidade 

alta nas células analisadas. 
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Assim pode-se concluir que a técnica de impressão é uma alternativa viável para 

incorporação de extratos em filmes e que os filmes de desintegração oral à base de 

HPMC e quitosana. Entretanto no caso da quitosana, em função das características do 

polímero, os FDOs não apresentaram atividade anti-inflamatória, assim sua utilização 

pode ser limitada.
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