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RESUMO 
 
 

  
 
 
Inúmeros compostos ativos naturais estudados ultimamente apresentam algumas limitações 
relacionadas a toxicidade celular e baixa solubilidade aquosa. Além disso, tais substâncias 
podem sofrer reações que acarretam na perda da sua atividade. O carvacrol tem sido reportado 
na literatura por suas características farmacológicas que incluem atividade antibacteriana e 
anti-inflamatória. Contudo, por sua alta volatilidade e pouca solubilidade em água o seu 
emprego como agente terapêutico torna-se impossibilitado. Diversos estudos têm citado a 
utilização dos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLNs) como sistemas de liberação 
destes agentes, avaliando a possibilidade de minimizar tais desvantagens. Sendo assim, o 
objetivo do presente trabalho consiste no desenvolvimento de CLNs como veículo para 
liberação controlada do carvacrol como estratégia para expandir a sua aplicação terapêutica. 
Para isso, inicialmente a metodologia analítica para quantificação do carvacrol foi validadae 
os CLNs foram preparados pelo método adaptado de microemulsão a quente e avaliados 
quanto ao diâmetro médio de partícula, índice de polidispersão e potencial zeta. Além disso, 
as formulações foram analisadas quanto a eficiência de encapsulação e o perfil de liberação in 
vitro do carvacrol. O método desenvolvido e validado para quantificação do carvacrol 
apresentou valores satisfatórios conforme as normas nacionais. Em geral, as formulações de 
CLNs inertes e com carvacrol apresentaram valores satisfatórios de diâmetro médio (>300 nm 
para as formulações inertes e > 500 nm para as amostras com carvacrol) e potencial zeta (<-
30mV). As formulações contendo mistura lipídica de ácido esteárico (AE) com carvacrol e 
inertes apresentaram tamanhos maiores (>1000 nm) e uma distribuição ampla de diâmetro 
médio das partículas. As formulações contendo cera de abelha (CA) 5% demonstrou uma 
maior eficiência de encapsulação (EE%) em relação as de menor concentração (2%). As 
análises do perfil de liberação obtiveram demonstraram que as amostras contendo CLNs 
obtiveram liberação mais controlada em comparação as soluções de carvacrol. Dessa forma, 
os CLNs desenvolvidos e avaliados no presente trabalho, mostrou-se ser uma alternativa 
nanotecnológica promissora para o aumento da viabilidade do carvacrol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diversos compostos ativos naturais estudados ultimamente apresentam várias 

limitações relacionadas à toxicidade celular, baixa solubilidade aquosa e degradação na 

presença da luz. Inclusive, tais substâncias podem sofrer reações químicas as quais acarretem 

na perda da sua atividade (CABELLO et al., 2015; HUSSEIN et al., 2017; KIHÇ et al., 

2015). 

O carvacrol é um monoterpeno fenólico constituinte de óleos essenciais presentes em 

diversas plantas, principalmente tomilho e orégano (50 – 86%). Este possui diferentes 

propriedades farmacológicas incluindo anti-inflamatórias, antibacterianas, antioxidantes, 

antissépticas, antiespasmódicas, antifúngicas e antivirais (HUSSEIN et al., 2017; SANTOS et 

al., 2015). 

 Contudo, a utilização do carvacrol na indústria farmacêutica pode apresentar algumas 

desvantagens, no sentido tecnológico, relativas à facilidade de oxidação, volatilização e 

instabilidade na presença de luz, calor e umidade, os quais podem limitar sua aplicação 

(SANTOS et al., 2015). 

Neste ponto, a utilização de técnicas que envolvam a nanotecnologia pode representar 

uma abordagem viável e eficiente para minimizar tais limitações, possibilitando melhorias na 

funcionalidade dos compostos ativos por promoverem diversas vantagens, que incluem 

aumento da solubilidade, aumento da taxa de dissolução e melhoria da biodisponibilidade em 

relação aos veículos tradicionais (MÜLLER.; MÄDER,; GOHLA, 2000; MACHADO, 2007; 

DIMER et al., 2013). 

Muitos estudos vêm demonstrando o grande potencial da nanotecnologia farmacêutica 

como uma estratégia propícia ao desenvolvimento de tais sistemas. Ao produzir e modificar 

propriedades físico-químicas e biológicas, além de utilizar determinados materiais em escalas 

nanométricas, a nanotecnologia busca o controle da liberação e direcionamento de princípios 

ativos, a proteção contra degradação química, além de minimizar possíveis reações adversas 

(ARAÚJO et al., 2014; DIMER et al., 2013).  

Na década de 1990, Muller e colaboradores, desenvolveram os primeiros ensaios 

relacionados às nanopartículas lipídicas sólidas (NLS), como um possível sistema de 

transporte alternativo para os veículos tradicionais (BELOQUI 2015; PARDEIKE et al., 

2009). 
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As NLS são denominadas nanopartículas de primeira geração, formadas através da 

substituição do lipídeo líquido das emulsões, por lipídeo com alto ponto de fusão, sendo 

sólida a temperatura ambiente e corporal (BELOQUI 2015; PARDEIKE et al., 2009). 

Entretanto, por serem compostas apenas em lipídeo sólido, as NLS possuem 

limitações quanto à capacidade de encapsulação do composto ativo e estabilidade durante o 

processo de estocagem, pois, durante esse período, transformações polimórficas na matriz das 

nanopartículas podem provocar a expulsão da substância presente (JAIN et al., 2017; 

VAGHASIYA; KUMAR; SAWANT, 2013).  

Assim, na busca por sistemas que superassem as limitações da NLS, surgiu a segunda 

geração de nanopartículas lipídicas, denominadas carreadores lipídicos nanoestruturados 

(CLNs). Estes são formados a partir da combinação entre a mistura de lipídeos sólidos com 

lipídeos líquidos ou semissólidos e assim como as NLS, os CLNs são sólidos a temperatura 

ambiente e corporal. Além disso, a incorporação do lipídeo líquido na matriz sólida ocasiona 

a formação de cristais imperfeitos, gerando mais espaços para acomodar uma maior 

concentração de compostos ativos, acarretando em maior eficiência de encapsulação e maior 

estabilidade dos CLNs. (BELOQUI et al., 2014; JAIN et al., 2017; MONTENEGRO et al., 

2015).  

Ao longo dos anos, os CLNs tornaram-se sistemas atrativos em virtude das inúmeras 

vantagens que possuem, incluindo, proteção de substâncias voláteis contra a degradação 

química, aumento da estabilidade e maior controle na liberação de compostos ativos, além de 

biocompatibilidade de seus materiais, facilidade de produção em larga e de esterilização 

IQBAL et al., 2010; JAIN et al., 2017; WANG et al., 2016).  

Desse modo, tais sistemas biocompatíveis têm sido utilizados como transportadores 

para vários tipos de compostos ativos destinados a fins farmacêuticos. Inclusive, na ultima 

década, os CLNs têm sido reportados na literatura como sistemas para carrear substâncias 

ativas instáveis e voláteis como, por exemplo, o carvacrol, constituindo uma abordagem 

viável e eficiente para a encapsulação de tal substância, uma vez que no intuito de minimizar 

as dificuldades características desses materiais, os CLNs promovem a modulação da sua 

liberação, aumento da estabilidade física e redução da volatilidade (IQBAL et al., 2010; JAIN 

et al., 2017), promovendo assim o aumento da biodisponibilidade e meia vida de tal 

substância. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Carvacrol 
 

Os óleos essenciais são caracterizados como metabólitos secundários sintetizados a 

partir de plantas aromáticas, sendo seus principais constituintes fenóis, terpenos e aldeídos. 

Tais compostos possuem propriedades antioxidantes e antimicrobianas, e por isso, são 

amplamente utilizados em formulações farmacêuticas, cosméticas e na indústria alimentícia 

(GUIMARÃES et al., 2015). 

O carvacrol (5-isopropil-2-metilfenol) (Figura 1) é um monoterpeno fenólico líquido a 

temperatura ambiente, pertencentes aos óleos essenciais produzidos por uma grande variedade 

de plantas aromáticas como, Cominho Preto (Nigella sativa L.), Manjerona (Origanum 

majorana L.), Orégano (Origanum vulgare L.), e Tomilho (Thymus vulgaris L.), além de 

Alecrim-pimenta (Lippia sidoides Cham.) e Alecrim-da-chapada (Lippia gracilis Schauer), 

sendo este último encontrado abundantemente no nordeste brasileiro (GOMES; NOGUEIRA; 

MORAES, 2011; SANTOS et al., 2015; SILVA et al., 2012). 

 

 
Figura 1- Estrutura química do Carvacrol 

Fonte: Hussein e colaboradores (2017) 
 

 De acordo Guimarães e colaboradores (2010), o carvacrol possui diversas 

propriedades farmacológicas, tais como, antimicrobianas, antitumorais, antigenotóxicas, 

analgésicas, antiespasmódicas, anti-inflamatórias, antioxidantes, angiogênicas, 

antiparasitárias, antiplaquetárias e inibidores de acetilcolinesterase, além de atividades 



10 
 

inseticidas e hepatoprotetoras. Inclusive o carvacrol é reconhecido como um material GRCS 

(geralmente reconhecido como seguro) sendo assim, seguro para diversas aplicações.  

De fato, apesar de oferecer características terapeuticamente vantajosas, o carvacrol 

possui algumas desvantagens as quais podem limitar a sua aplicação farmacêutica, como, por 

exemplo, pouca solubilidade aquosa devido a sua natureza lipofílica, facilidade de oxidação, 

volatilização e forte odor (SANTOS et al., 2015). 

Hussein e colaboradores (2017) relataram que a encapsulação de compostos ativos em 

sistemas nanoparticulados é uma alternativa interessante quando se necessita melhorar a sua 

biodisponibilidade e meia vida, através da proteção desses compostos, minimizando as 

desvantagens já mencionadas. Já Lasón e colaboradores (2016) avaliando a utilização dos 

CLNs como potencial carreador na liberação de compostos terpenos, obtiveram resultados 

satisfatórios de encapsulação e liberação desses ativos. 

 

2.2.Nanopartículas Lipídicas: Carreadores lipídicos nanoestruturados (CLNs) 

 

Ultimamente, diversas pesquisas na área farmacêutica têm focado na utilização de 

sistemas de liberação baseadas em nanotecnologia, para minimizar possíveis limitações 

relacionadas, por exemplo, à incorporação de óleos essenciais, a fim de otimizar sua eficácia 

terapêutica bem como minimizar sua elevada toxicidade (HUSSEIN et al., 2017).  

Inicialmente, um dos primeiros nanocarreadores desenvolvidos foram os lipossomas e 

posteriormente as nanopartículas poliméricas e as nanoemulsões. Contudo, cada um desses 

sistemas possui algumas limitações, dentre elas, instabilidade físico-química, toxicidade de 

seus materiais e rápida liberação do ativo respectivamente (MARCATO, 2009).  

No início dos anos 1990, Müller  e  Lucks introduziram  o  termo  nanopartículas 

lipídicas  sólidas  (NLS) ao combinar as vantagens dos lipossomas, das partículas sólidas e 

emulsões no desenvolvimento do seu sistema. As NLS (Figura 2 A) são denominadas 

nanopartículas de primeira geração, formadas através da substituição do lipídeo líquido das 

emulsões, por lipídeo com alto ponto de fusão, sendo este sólido a temperatura ambiente e 

corporal. Entretanto, por serem baseadas apenas em lipídeo sólido, as NLS possuem 

limitações quanto à capacidade de carga do ativo e durante o processo de estocagem, 

modificações na matriz sólida podem provocar a expulsão da substância ativa da matriz 

lipídica (JAIN et al., 2017; VAGHASIYA; KUMAR; SAWANT, 2013). 
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Em relação a outros sistemas como lipossomas e emulsões, as NLS apresentam 

algumas vantagens, como por exemplo, a proteção dos fármacos incorporados contra a 

degradação e maior eficiência na liberação destes ativos.  

 Os carreadores lipídicos nanoestruturados (CLNs) (Figura 2 B) foram desenvolvidos 

visando superar os principais  problemas relacionados às NLS, como a capacidade de 

incorporação de fármaco e o controle de sua liberação. Sendo obtidas através de uma mistura 

de lipídeo sólido e lipídeo líquido ou semissólido (KELIDARI et al., 2017; RIBEIRO et al., 

2017; WANG et al., 2016). 

 
 

Figura 2: Estrutura das NLS (A) e dos CLNs ( B). 
                                                   Fonte: Yoon e colaboradores, 2013. 

 

Durante o processo de desenvolvimento das NLS, a utilização de lipídeos sólidos 

tende a formar na matriz das partículas uma rede cristalina altamente ordenada deixando 

pequenos espaços para acomodar o composto ativo o que, além de limitar a capacidade de 

encapsulação nesses sistemas, pode levar a expulsão do composto durante o armazenamento 

(MULLER et al., 2007; FANG; SUWAYEH ;FANG, 2013). 

Por outro lado, nos CLNs, ao adicionar um lipídeo liquido no sistema, a rede cristalina 

antes perfeita, torna-se altamente imperfeita, o que consequentemente proporciona a formação 

de maiores espaços para acomodar o composto ativo, elevando assim a sua eficiência de 

encapsulação. Além disso, tal aspecto estrutural é responsável pela característica de maior 

estabilidade dos CLNs (MULLER et al., 2007; FANG; SUWAYEH ;FANG, 2013). 

Outras vantagens dos CLNs estão relacionadas a diferentes sistemas que incluem a 

proteção contra a degradação química de substâncias lábeis, o aumento da estabilidade de 

fármacos, baixa toxicidade, biocompatibilidade e transposição para larga escala 

(GUTERRES; ALVES; POHLMANN, 2007; MÜLLER; MÄDER; MEHNERT, 2012; 

PARTIDAR et al., 2010).  

Lipídeo sólido Lipídeo líquido Composto ativo 
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2.2.1. Principais componentes utilizados no desenvolvimento de CLNs 

 

2.2.1.1.Lipídeos 

 

  Os lipídeos são um dos principais componentes utilizados na preparação dos CLNs. Por 

esta razão, a seleção da mistura lipídica que irá compor a sua matriz sólida é uma das 

principais etapas nos estudos de pré-formulação, uma vez que a escolha adequada desses 

materiais produz sistemas com estabilidade e características físico-químicas adequadas para a 

sua aplicação (MITRI et al., 2012; MULLER et al., 2002). 

Frequentemente, os lipídeos são mais utilizados nas indústrias alimentícias como 

promotores de emulsificação, estabilização, solubilização e lubrificação dos alimentos. 

Porém, com o avanço da tecnologia farmacêutica, esses excipientes foram aperfeiçoados e 

gradualmente transferidos para essa área a fim de fornecer saídas para dificuldades 

encontradas nos estudos de pré-formulação, incluindo problemas de solubilidade, 

propriedades de dissolução e na eficiência de encapsulação de fármacos lipofílicos 

(ROSIAUX et al., 2014).  

Em geral, a maioria dos lipídeos encontrados, com exceção do palmitato, são 

aprovados como materiais GRAS  pela FDA e reconhecidos por serem fisiologicamente bem 

tolerados, o que diminui consideravelmente os efeitos de toxicidade exercidos por materiais 

sintéticos (JANNIN; MUSAKHANIAN; MARCHAUD, 2008; ROSIAUX et al., 2014). 

Em sistemas nanométricos formados por matrizes lipídicas, como os CLNs, muitas 

substâncias ativas encontram-se dissolvidas ou dispersas nesses locais. Desta forma, torna-se 

essencial uma pesquisa criteriosa da solubilidade do fármaco nas matrizes lipídicas, pois, esta, 

influência invariavelmente a eficiência de encapsulação, a capacidade de incorporar uma 

maior concentração de ativos na matriz e consequentemente a viabilidade dos CLNs na 

veiculação dos mesmos (KASONGO et al., 2011). 

Sendo assim, a escolha dos componentes para a produção de CLNs deve levar em 

consideração as características do sistema proposto, a compatibilidade do lipídeo sólido com o 

liquido, devem ser estáveis e resistentes à degradação química, além disso, precisam ser 

biodegradáveis e possuir habilidade de produzir partículas com o tamanho nanométrico 

requerido (DOKTOROVOVÁ et al., 2010; MONTENEGRO et al., 2016). 
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2.2.1.2.Lipídeos sólidos  

 

Dentre os lipídeos sólidos mais descritos na literatura para produção de CLNs, 

destacam-se  o ácido palmítico, monosestearato de glicerila, behenato de glicerila (Compritol 

888 ATO®) e o ácido esteárico (TAMJIDI et al., 2013). Além disso, diversos estudos têm 

reportado um crescente aumento na aplicação das ceras naturais, principalmente as ceras de 

abelha e a de carnaúba no desenvolvimento desses sistemas (LACERDA et al., 2011; 

FRATINI et al., 2016 ). 

 Os ácidos graxos representam uma classe de lipídeos amplamente distribuídos na 

natureza como um constituinte principal dos lipídeos mais complexos como, por exemplo, 

óleos, gorduras, fosfolipídeos e glicolipídeos. São classificados quanto ao número de ligações, 

de carbonos em saturados, monoinsaturados e poliinsaturados e quanto ao tamanho da cadeia, 

podendo ser curta, média ou longa (SOUTO et al., 2011; TAMJIDI et al., 2013).  

De acordo com a literatura, os ácidos graxos têm sido amplamente estudados no 

desenvolvimento de sistemas transportadores de fármacos, devido sua biocompatibilidade e 

baixo custo de obtenção, além disso, são biodegradáveis, atóxicos e classificados como 

materiais inertes (KILLEN; CORRIGAN, 2006). 

O ácido esteárico é um ácido graxo endógeno de cadeia longa que consiste de 18 

carbonos saturados. É um dos principais componentes lipídicos presentes em óleos e gorduras 

de origem animal e vegetal, tornando-o biocompatível e com menor toxicidade quando 

relacionado a materiais sintéticos como, por exemplo, polímeros, sendo esta característica, 

uma das vantagens de seu emprego em diversas formulações farmacêuticas. (FUNDARO et 

al., 2000; SEVERINO et al., 2011). 

De acordo com a literatura, o ácido esteárico possui  um ponto de fusão de 70°C e por 

ser um lipídeo natural de fácil obtenção, além de apresentar características de compatibilidade 

fisiológica, muitos estudos têm relatado a sua utilização como um componente lipídico em 

CLNs. De fato, é possível observar alguns estudos quanto ao desenvolvimento, estabilidade e 

suas vantagens na matriz desses sistemas (KELIDARI et al., 2017; HU et al., 2005).  

 Hu e colaboradores (2005), afirmaram em seu trabalho, que as CLNs desenvolvidas 

utilizando ácido esteárico poderiam ser caracterizadas como um potencial transportador de 

fármacos, por proporcionar a níveis plasmáticos, um efeito terapêutico prolongado.  

Além disso, alguns estudos sugerem que esse material pode ser empregado em outros 

sistemas, por exemplo, como revestimentos de comprimidos entéricos e diferentes veículos 
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para liberação de fármacos. Por outro lado, o ácido esteárico tem uma grande aplicabilidade 

em formulações tópicas como agente emulsionante e solubilizante (ELTAYEB et al., 2013).  

Atualmente, diversos autores têm reportado um crescente aumento na aplicação das 

ceras de éster cetílico, principalmente as ceras de abelha e de carnaúba, no desenvolvimento 

dos CLNs, em virtude das suas características naturais e principalmente por serem aprovadas 

como materiais GRAS e com isso, podem ser utilizadas nesse tipo de sistema (LACERDA et 

al., 2011; FRATINI et al., 2016; TAMJIDI et al., 2013). 

As ceras são uma classe de substâncias de origem natural, presentes na superfície das 

folhas das plantas, no corpo dos insetos e peles de animais. Estas são constituídas por diversos 

compostos orgânicos, alifáticos de cadeia longa, de baixa viscosidade e ponto de fusão acima 

de 40°C, são sólidos a temperatura ambiente, lipofílicos e maleáveis que vem sendo 

amplamente empregados em diversos campos de pesquisas, dos quais se destacam os ramos 

industriais, farmacêuticos e cosméticos (FRATINI et al., 2016; MCCREATH; DELGODA, 

2017). 

As ceras podem ser classificadas em sintéticas e naturais. As sintéticas consistem em 

hidrocarbonetos de cadeia longa que não possuem grupos funcionais substituídos. Já as ceras 

naturais, obtidas a partir de diversas fontes as quais incluem, vegetais, animais e minerais, 

como, por exemplo, as folhas da palmeira da carnaúba, as abelhas Apis melífera 

(MCCREATH; DELGODA, 2017). 

As ceras naturais são caracterizadas por abrangerem tanto hidrocarbonetos não 

substituídos, quanto por possuírem vários outros compostos de cadeia longa, tais quais 

misturas de ácidos graxos (C14-C18), álcoois primários e secundários, hidrocarbonetos, 

ésteres de esteróis, aldeídos alifáticos, cetonas e triacilgliceróis (DOMÍNGUEZ; HEREDIA, 

1998; MCCREATH; DELGODA, 2017; RODRIGUES et al., 2014).  

Devido à sua absoluta hidrofobicidade responsável por reduzir a permeabilidade em 

água, as ceras possuem inúmeras aplicações farmacêuticas sendo úteis para alterar a 

texturização e a viscosidade de formulações, além de ser um promissor material para compor 

matrizes de liberação prolongada de fármacos melhorando as propriedades do sistema. Vale 

ressaltar que, apesar de sua lipofilicidade, as ceras possuem certa solubilidade em alguns 

solventes orgânicos na presença de temperatura (MCCREATH; DELGODA, 2017). 

A cera de abelha é caracterizada por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, ácidos 

graxos livres, ésteres de ácidos graxos e álcoois graxos, diésteres e substâncias exógenas, 

possui um alto ponto de fusão que varia entre 64,5±0,5°C é insolúvel em água e álcool à 

temperatura ambiente, porém, solubiliza-se parcialmente em álcool a altas temperaturas e 
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completamente em clorofórmio (KAMEDA, 2004; LEONARDI; MATHEUS; 

KUREBAYASHI, 2005; FRATINI et al., 2016). 

Atualmente, o interesse dos pesquisadores pela aplicação de cera de abelha se dá em 

torno do seu emprego na obtenção de carreadores lipídicos nanoestruturados, mesmo que 

ainda sejam insuficientes os trabalhos presentes na literatura focados apenas na ação da cera 

de abelha para esses fins (FRATINI et al., 2016; WAILI,  2003).  

Devido ao seu elevado conteúdo em ácidos graxos livres, a cera branca é mais 

utilizada em sistemas emulsionados O/A do que as ceras quando puras, uma vez que estas 

últimas apresentam uma capacidade emulsionante fraca, podendo ser utilizada para aumentar 

a viscosidade de emulsões ou estabilizá-las (LEONARDI; MATHEUS; KUREBAYASHI, 

2005).  

A cera de carnaúba é um produto natural extraído das folhas da palma pertencentes à 

palmeira brasileira Palmífera cerifera martiusg. Esta cresce nos estados do Ceará, Piauí e Rio 

Grande do Norte. Geralmente, para o processo de extração do produto, as folhas da palma são 

colhidas, secas e prensadas para que ocorra a liberação da cera. Em seguida, processos como 

destilação, filtração e branqueamento químico com peróxido de hidrogênio completaram o 

ciclo de produção de cera de carnaúba (RODRIGUES et al., 2014; MCCREATH; 

DELGODA, 2017). 

 São misturas complexas compostas majoritariamente de ácidos graxos livres, álcoois 

(C28-C34) e ésteres (C44-C62) e caracterizados como um material resistente com ponto de 

fusão que varia entre 81 a 86 °C (RODRIGUES et al., 2014; TALENTS; KROCHTA, 2005). 

Hernandez e colaborador (2006) reportaram a utilização de CLNs à base de cera de 

carnaúba como sistemas para a veiculação de protetores solares inorgânicos, tais como, 

sulfato de bário, carbonato de estrôncio e titânio dióxido e demonstraram que a presença dos 

CLNs elevou consideravelmente a fotoproteção dos ativos estudados. 

Diversas utilidades têm sido descritas na literatura para as ceras de carnaúba como, por 

exemplo, produtos alimentícios, cosméticos e revestimento de cápsulas de medicamentos. 

Esta também tem características de emulsificação, pode formar películas hidrofóbicas 

resistentes a solventes, tais como, clorofórmio, álcool e acetona. Além disso, em cosméticos, a 

cera de carnaúba aumenta o ponto de fusão em géis utilizados no desenvolvimento de batons e 

rímel (MCCREATH; DELGODA, 2017; TALENTS; KROCHTA, 2005).  
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2.2.1.3.Lipídeos líquidos  

 

Diferentemente das NLS, os CLNs são constituídos, além de lipídeos sólidos, de 

lipídeos líquidos, e nesses sistemas, um dos fatores mais importantes que determina a sua 

capacidade de incorporação na fase lipídica é a solubilidade do ativo no lipídeo líquido, sendo 

os mais utilizados na produção desses sistemas, os triglicerídeos de cadeia média (TCM) e o 

ácido oleico (AO) (MONTENEGRO et al., 2015; GALVÃO, 2015). 

Os TCM são caracterizados por uma classe de lipídeos mistos de cadeia saturada com 

comprimento que variam de 6 a 12 carbonos. Estes são compostos principalmente por ácidos 

graxos caprílico e cáprico, e em menor quantidade dos ácidos graxos capróicos, láurico e 

mirístico. Além disso, possuem baixa viscosidade e se solidificam a uma temperatura de 

aproximadamente 0°C (MARTEM; PFEUFFER; SCHREZENMEIR, 2006; ROWE; 

SHESKEY; OWEN, 2009).  

Sabe-se que esses lipídeos são considerados agentes emulsionantes e suspensores que 

vêm sendo utilizados em uma gama de formulações farmacêuticas, dentre elas, para uso oral, 

parenteral e tópico, devido ao favorecimento da espalhabilidade e emoliência, além de 

biocompatibilidade, estabilidade contra oxidação, são atóxicos e não-irritantes. Quando 

comparados aos triglicerídeos de cadeia longa (TCL), os TCMs são rapidamente absorvidos e 

transportados pelo organismo, estando na lista da FDA como um material GRAS (ROWE; 

SHESKEY; OWEN, 2009). 

O ácido oleico (ácido cis-9-octadecenóico) é um ácido graxo monoinsaturado, de 

baixa viscosidade, com 18 átomos de carbonos, solidifica-se a 4°C e geralmente é obtido pela 

hidrólise de lipídeos de origem animal e vegetal, seguido pela separação dos seus 

componentes. Este deve ser o ácido graxo mais abundante nos organismos vivos, uma vez que 

surge em excesso de modo natural em todas as espécies desta classe.  (LOPEZ-HUERTAS, 

2010; TAMJIDI et al., 2013).  

Atualmente, alguns estudos vêm demonstrando que o AO facilita o transporte de 

fármacos através dos domínios intercelulares, o que acontece devido à sua capacidade de 

desorganizar estruturalmente as membranas semipermeáveis, proporcionando assim o 

aumento da permeabilidade de ativos (NAIK et al., 1995; WALKER; HADGRAFT, 1991).  

 Walker e colaborador (1991) propôs em seus estudos, um mecanismo de ação para a 

penetração do ácido oleico através do estrato córneo. Nessa mesma linha de pesquisa, Naik 

(1995) relatou o aumento da permeabilidade transdérmica causado pelo AO. Segundo o autor, 
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um dos mecanismos para tal característica está relacionado a  perturbações conformacionais 

promovidos pelo AO nas membranas semipermeáveis.  

 

 

2.2.1.4.Tensoativos 

 

Atualmente, um dos maiores problemas enfrentados no desenvolvimento dos CLNs e 

consequentemente na liberação gradual de fármacos desse sistema, é a seleção dos seus 

excipientes, incluindo o tensoativo a ser utilizado na produção. Essa escolha precisa ser 

bastante criteriosa e deve atender alguns requisitos, dentre outros, a não toxicidade, não 

irritabilidade, além da capacidade de estabilizar o sistema desejado (CHEN et al., 2010). 

Os agentes tensoativos são considerados de fundamental importância na estabilização 

de diversos sistemas farmacêuticos, representando uma classe de compostos altamente 

versáteis e bastante utilizados em múltiplos processos tecnológicos exercendo funções como, 

por exemplo, emulsificante, agente de suspensão, dispersante, lubrificante, além de ser muito 

empregado em formulações cosméticas e outras aplicabilidades (ROSSI et al., 2006; SOUTO, 

2011).   

Com isso, os tensoativos (Figura 3) podem ser definidos como substâncias naturais ou 

sintéticas, de caráter anfifílico, que possuem em sua estrutura uma parte lipofílica (cauda) e 

outra hidrofílica (cabeça). Estas têm por finalidade diminuir a tensão superficial de um 

sistema composto por líquidos imiscíveis através da adsorção de suas moléculas tensoativas 

nas interfaces líquido-líquido, sólido-líquido ou líquido-gás de um dado sistema. Sendo assim, 

os tensoativos estão dispostos de modo em que a cabeça polar, em um sistema de 

componentes imiscíveis, fique voltada para a fase aquosa e a cauda apolar, para a fase oleosa 

de modo a formar um filme de moléculas tensoativas, onde a estabilidade do sistema será 

determinada pela natureza desses agrupamentos (ROSSI et al., 2006; FLORENCE; 

ATTWOOD, 2011).  
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Figura 3: Representação esquemática de uma molécula de tensoativo 

Fonte: Rossi e colaboradores, 2006.               

 

 É importante ressaltar que a solubilidade do tensoativo em uma determinada fase é 

definida pelas características que estão presentes em sua estrutura. Ou seja, os grupos 

lipofílicos de um tensoativo, que são responsáveis pela solubilização em óleo, são geralmente 

formados por cadeias carbônicas saturadas ou insaturadas, podendo haver sistemas aromáticos 

ou heterocíclico (DALTIN 2011; FLORENCE; ATWOOD, 2003). 

Já as regiões hidrofílicas, responsável pela solubilização em água, apresentam cargas 

positivas ou negativas, o que determina a sua solubilidade na fase aquosa, uma vez que 

apresentam atração pelas moléculas de água vizinhas que também apresentam cargas de 

mesma natureza. Ainda pode ser citado os tensoativos que não possuem cargas (não-iônicos), 

que determina a sua solubilidade na fase aquosa através de impedimento estérico (DALTIN 

2011; ROSSI et al., 2006). 

Segundo Daltin (2011), os tensoativos são classificados pela natureza do seu 

agrupamento hidrofílico em aniônicos, catiônicos, não iônicos e zwiteriônicos. 

Os tensoativos aniônicos são diferenciados por apresentarem , quando em solução 

aquosa, cargas negativas na sua porção hidrofílica. Além do mais, essa classe possui um alto 

poder umectante, espumante e detergência, quando comparado com os demais grupos de 

tensoativos, além disso, constituem a maior classe de tensoativos e a mais utilizada pela 

indústria (DALTIN, 2011; ROSSI et al., 2006; FLORENCE; ATWOOD, 2003). 

As substâncias anfifílicas pertencentes à classe dos catiônicos caracterizam-se por 

possuírem o grupo hidrofílico carregado positivamente ligado a cadeia graxa hidrofóbica. 

Geralmente essa classe possui menor aplicação em cosméticos, estes apresentam maior 

capacidade de aderirem às superfícies sólidas e atividade germicida, sendo utilizadas como 

aditivos de lubrificantes desinfetantes e amaciantes (GALVÃO, 2015; SWARBRICK, 2007).  
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A classe dos anfotéricos ou zwiteriônicos possui, no mesmo grupo hidrofílico, cargas 

positivas e negativas. A parte positiva é normalmente representada por um grupo de 

nitrogênio quaternário e a negativa por um grupo carboxilato ou sulfonato. De regra, 

propriedades como solubilidade, detergência, poder espumante e poder umectante das 

substâncias desta classe, dependem, principalmente do pH do meio, onde pode ser catiônico 

(pH 4 e 9) ou aniônico (pH 9 e 10). Uma desvantagem dessa classe é o alto custo envolvido 

para obtenção dos tensoativos (GALVÃO, 2015; MANIASSO; 2001). 

Já os tensoativos não-iônicos são classificados por possuírem grupos hidrofílicos sem 

carga ligados à cadeia graxa. Caracterizam-se por sua alta compatibilidade com a maioria das 

matérias primas utilizadas em formulações farmacêuticas, baixa irritabilidade e toxicidade. 

Além de ter um alto poder de reduzir a tensão interfacial através da repulsão estérica, possui 

baixo poder de detergência e de formação de espumas, sendo principalmente utilizado como 

um agente emulsionante (DALTIN, 2011; ROSSI et al., 2006). 

No  preparo dos CLNs, a estabilidade do sistema está associada ao emprego de um ou 

a combinação de dois ou mais tensoativos. Por outro lado, Severino e colaboradores (2011), 

afirma que além da combinação de tensoativos, uma concentração adequada desses agentes no 

sistema favorece a formação de uma cobertura na superfície das partículas evitando assim um 

processo de instabilidade da formulação que pode ser ocasionada por agregação e aumento 

das mesmas. 

Deste modo, um dos principais parâmetros a serem considerados na avaliação dos 

tensoativos não iônicos, está relacionado ao estudo do equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL).  

Sendo que cada material que compõe matrizes lipídicas do sistema, como lipídeos sólidos e 

líquidos, possuem um valor de EHL requerido (PASQUALI; TAUROZZI; BREGNI, 2008).  

Desenvolvido por Griffin, o sistema EHL é utilizado para classificar tensativos de 

natureza não iônica. De acordo com ele, tensoativos lipofílicos possuem baixo valor de EHL, 

enquanto os hidrofílicos são caracterizados por possuirem valores de EHL mais elevados 

(SCHMIDTS et al., 2010; PASQUALI; TAUROZZI; BREGNI, 2008).  

Outro dado importante na escolha do tensoativo adequado provém da determinação da 

sua concentração micelar crítica (CMC) que associada ao estudo do equilíbrio hidrófilo-

lipófilo, podem proporcionar melhoras significativas na estabilidade do sistema proposto. 

Na tentativa de manter um menor estado de energia livre, moléculas de tensoativos 

quando adicionadas em água, direcionam-se para a interface água-ar no sistema, onde seus 

grupos hidrofílicos estarão voltados para o meio aquoso e o lipofílico direcionam-se para o ar 

(GALVÃO, 2015).  
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Ao passo que há um aumento na concentração de moléculas de tensoativo, a interface 

água-ar destina-se a saturação devido ao acumulo dessas moléculas. Por conseguinte, após 

atingir esse ponto de saturação interfacial, as moléculas presentes no seio do líquido se auto-

associam formando micelas, cuja concentração mínima para a sua formação é denominada 

concentração micelar crítica (CMC), que pode ser considerada como uma propriedade dos 

tensoativos estando relacionada com a concentração mínima necessária para haver a formação 

de micelas no sistema (FLORENCE; ATWOOD, 2011; GALVÃO, 2015; DALTIN, 2011). 

Segundo Maniasso (2001), as micelas são definidas como agregados moleculares 

anfifílicos que dinamicamente e de modo espontâneo se associam em solução aquosa a partir 

de uma determinada concentração formando agregados maiores. Abaixo da CMC, os 

monômeros de tensoativo predominam no sistema, porém, em concentrações maiores, 

próximas as da CMC, coexistem as estruturas micelares e monômeros em equilíbrio 

dinâmico, o que confere ao material suas características. 

Definir a CMC de um tensoativo é de fundamental importância nos estudos de pré-

formulação e na otimização dos sistemas nanoparticulados, pois a formação de micelas é um 

fenômeno que pode não somente proporcionar características como detergência e 

solubilização aos tensoativos, mas dependendo da sua concentração no sistema, possibilita 

outros fenômenos como, por exemplo, a redução da tensão interfacial. (PRAZERES et al., 

2012; ZDZIENNICKA et al., 2012; SANTOS et al., 2009). 

Atualmente, os copolímeros anfifílicos têm sido amplamente utilizados em sistemas 

farmacêuticos como agente de suspensão, emulsificação e solubilização devido à propriedade 

de atuar sobre a tensão entre superfícies. Inclusive, estes compostos têm desempenhado um 

papel importante na estabilização de sistemas nanoparticulados (XIONG et al., 2011). 

Poloxamer 188 é um tensoativo formado por blocos de copolímeros sintéticos, 

caracterizado por uma cabeça hidrofílica de poli (oxietileno) e uma cauda hidrofóbica de poli 

(oxipropileno) aprovado pela FDA sob o título comercial de Pluronic F68. Possui como 

fórmula geral E80P30E80, os quais esses valores equivalem ao comprimento das cadeias 

hidrofílicas (E) e hidrofóbicas (P) respectivamente (YAN et al., 2010; FLORENCE, 2011). 

Este copolímero é também sólido à temperatura ambiente, possui 80% de fração 

hidrofílica e 20% da hidrofóbica em massa molecular. Além disso, apresenta características 

de geleificação térmica reversa quando preparados em concentrações acima de 20% 

(MORLÁN et al., 2008). 

Devido as suas propriedades tensoativas, o Poloxamer 188 está entre os mais 

utilizados na área farmacêutica como agentes emulsionantes, molhantes, solubilizantes e 
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dispersantes em diversas formulações. Vale ressaltar que por sua natureza não-tóxica, este 

tensoativo também é frequentemente empregado em aplicações parentéricas. Com todas essas 

características favoráveis, o Poloxamer 188 tornou-se também, um dos mais utilizados no 

desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de ativos (YAN et al., 2010; 

FLORENCE, 2011; XIONG et al., 2011).  

 

2.2.2. Principais métodos de preparação de CLN 

 

2.2.2.1.Homogeneização à alta pressão (HAP) 

 

A HAP é um método de preparo de CLNs bastante utilizada devido a facilidade na 

transposição de escala e a possibilidade de se trabalhar em condições assépticas. Sabe-se que 

para se obter CLNs com distribuição de diâmetros homogênea, toda dispersão deve ser 

exposta a mesma intensidade de energia, caso contrário, se originam CLNs com dimensões 

heterogêneas. Com isso, os homogeneizadores à alta pressão atuam através da aplicação da 

mesma tensão de cisalhamento em toda a amostra, como resultado da impulsão do fluido à 

alta pressão (100-2000 bar) por meio de um estreito orifício ( ≤ 25-30 µm). O fluido acelera a 

uma curta distância e em alta velocidade (acima de 1000 km/h), devido a alta tensão de 

cisalhamento e as forças de cavitação, as partículas são desestabilizadas a fim de reduzir seu 

tamanho a escala manométrica (MARCATO, 2009; IQBAL et al., 2012; MEHNERT; 

MÄDER, 2012). 

De acordo com a literatura, duas técnicas básicas têm sido utilizadas no 

desenvolvimento dos CLNs a partir da HAP: a homogeneização à quente e à frio. No primeiro 

método, o lipídeo e o composto ativo são fundidos a temperaturas acima do ponto de fusão do 

lipídeo e vertidos sob uma fase aquosa emulsionante (mesma temperatura). Uma pré-emulsão 

é formada por agitação com elevado cisalhamento (Ultraturrax®) e logo após, submetida a 

HAP controlada por temperatura. Geralmente 3-5 ciclos de homogeneização a 500-1500 bar 

são suficientes. A nanoemulsão obtida como resultado do estado líquido do lipídeo, 

recristaliza durante o arrefecimento até a temperatura ambiente formando partículas sólida 

(MARCATO, 2009; WISSING; KAYSER; MÜLLER; 2004). 

Por outro lado, na técnica de homogeneização a frio, o lipídeo contendo o composto 

ativo ou não, é fundido e resfriado em gelo seco ou nitrogênio líquido. Uma elevada 
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velocidade de resfriamento favorece a distribuição homogênea do princípio ativo no interior 

da matriz lipídica. Após a solidificação, a mistura lipídica é submetida a fragmentação 

utilizando por exemplo, almofariz ou moinho, formando micropartículas lipídicas sólidas 

(aproximadamente 50 ± 100 mm). Uma pré-emulsão é então formada a partir da agitação em 

alta velocidade das micropartículas dispersas em uma solução fria de tensoativos. Esta pré-

suspensão é então submetida a HAP à temperatura ambiente ou abaixo desta, geralmente 5-10 

ciclos de homogeneização a 500 bar são suficientes para se obter uma dispersão aquosa de 

partículas (SOUTO et al., 2011; WISSING; KAYSER; MÜLLER; 2004).  

A homogeneização a frio é mais apropriada para compostos ativos hidrofílicos e 

altamente termosensíveis uma vez que não há exposição a altas temperaturas. Por outro lado, 

em comparação com o método de HAP a quente, a HAP realizada a frio requer uma maior 

quantidade de ciclos e origina partículas de dimensões superiores e mais heterogêneas. 

Contudo, ambas as técnicas apresentam alguns pontos críticos nas condições de processo das 

partículas, tais como, elevada temperatura de homogeneização, elevada pressão e alta 

concentração de tensoativos, sendo esta última característica indesejável em formulações 

farmacêuticas (HU et al., 2005).  

Com isso, outros métodos foram desenvolvidos na tentativa de superar os problemas 

relacionados a HAP, dentre eles, podem ser citados o método de difusão do solvente e o 

método de diluição de microemulsão. 

 

2.2.2.2.Método de diluição de microemulsão 

 

As microemulsões são definidas como sistemas heterogêneos termodinamicamente 

estáveis, isotrópicos e transparentes que podem ser formadas espontaneamente como 

resultado de uma redução na tensão interfacial entre a fase interna e externa do sistema 

(OLIVEIRA et al., 2004).  

 Desenvolvido por Gasco e colaboradores (1993) para a obtenção de nanopartículas, 

esse método consiste resumidamente, na preparação por agitação de uma microemulsão à 

quente contendo essencialmente, o lipídeo sólido fundido, tensoativos e co-tensoativo. A 

microemulsão, geralmente aquecida a uma temperatura compreendida entre  60 e 70°C é 

diluída sob agitação mecânica em um excesso de água resfriada à 2-3 °C. A razão entre os 

volumes da microemulsão e da solução aquosa resfriada está compreendida entre 1:25 ou 1:50 
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(v/v), desta forma é assegurada que as dimensões das partículas formadas são devido à 

precipitação do lipídeo na fase aquosa e não como resultado da indução mecânica no processo 

de agitação (SOUTO et al., 2011; MARGULIS-GOSHEN; MAGDASSI, 2013) 

De fato, no desenvolvimento de CLNs a partir dessa técnica, o processo de diluição e a 

estrutura da gotícula formada são determinados pela composição da microemulsão. Tais 

sistemas são formados devido a rápida cristalização alcançada através do contato rápido entre 

a microemulsão quente e a solução aquosa resfriada. Consequentemente, a diferença de 

temperatura entre ambas e o volume da solução resfriada, são parâmetros que afetam as 

dimensões das partículas. Vale ressaltar que devido a etapa de diluição, a concentração 

lipídica obtida será menor quando comparado a outros métodos de preparo de CLNs (SOUTO 

et al., 2011; MEHNERT; MÄDER, 2012).  

 
 

2.2.2.3.Método de emulsificação por difusão do solvente 

 

Como alternativa as limitações características da homogeneização a alta pressão, 

Kawashima e colaboradores (1998), desenvolveram o método de emulsificação por difusão do 

solvente. Sendo que na preparação dos CLNs, essa técnica é caracterizada por ser simples e 

realizada em poucas etapas. A princípio a fase lipídica é dissolvida em um solvente orgânico 

imiscível em água como, por exemplo, clorofórmio, que é emulsionado na solução aquosa 

composta por água e tensoativos. Logo após a evaporação, através da redução da pressão, uma 

dispersão de nanopartículas é formada em consequência da precipitação do lipídeo no meio 

aquoso.  

Uma vantagem importante desta técnica é a encapsulação de compostos ativos 

termosensíveis, pois neste método não há o emprego de temperatura na produção de 

partículas. Contudo, algumas desvantagens estão associadas a produção de CLNs através 

desse método como, por exemplo, a elevada diluição das dispersões devido a solubilidade 

limitada dos lipídeos no solvente orgânico e a possibilidade de toxicidade decorrente de 

resíduos de solventes (SOUTO et al., 2011; TROTTA; DEBERNARDI; CAPUTO, 2003).  

Nesse sentido, HU e colaboradores (2002) promoveram a adaptação desse método 

para a preparação das NLS, através do emprego de temperatura adequada a fim de otimizar a 

solubilização do lipídeo utilizado. Além disso, os mesmo acidificaram o meio logo após a 

formação das nanopartículas para facilitar a separação das partículas por centrifugação. Já em 
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2005, HU e colaboradores, basearam-se em sua publicação anterior para desenvolver CLNs a 

utilizando ácido esteárico como lipídeo sólido e ácido oleico como lipídeo líquido.  

 

2.2.3. Aplicações dos CLNs 

 

Atualmente, alguns estudos têm sido reportados sobre as várias aplicabilidades dos 

CLNs na área farmacêutica. No desenvolvimento de medicamentos os CLNs têm sido 

mencionados como potenciais sistemas para a liberação de substâncias ativas através de 

diferentes vias de administração, por exemplo, dérmica, oral e pulmonar (BELOQUI et al., 

2015).  

Em relação à administração por via dérmica, alguns estudos descrevem a otimização 

da estabilidade química de ativos instáveis através da sua incorporação em CLN, visto que a 

matriz sólida desse sistema protege o ativo, por exemplo, o retinol (JENNING; GOHLA, 

2001) e derivados de vitamina C (ÜNER et al., 2005) contra a degradação química.  

Os CLNs também têm sido descritos por sua maior eficiência no efeito oclusivo, 

através da formação de um filme sobre a superfície da pele, o que impossibilita a perda 

transepidermal de água. De acordo com Wissing e colaboradores (2002), tal característica está 

relacionada ao seu tamanho de partícula, uma vez que o efeito oclusivo aumenta quanto 

menor for o tamanho de partícula. Yoon e colaboradores (2013) observaram que após a 

aplicação dérmica, os CLNs aderem ao filme lipídico do estrato córneo por meio de interações 

hidrofóbicas, resultando na capacidade de restauração da matriz lipídica danificada da pele, 

melhorando, por exemplo, a hidratação da pele. Além disso, tal filme tem efeito oclusivo 

promovendo a penetração de substâncias ativas através da pele. 

Alguns trabalhos também têm sido reportados sobre os CLNs como sistemas 

favoráveis a liberação de substâncias ativas através da via oral. Gaba e colaboradores (2014) 

afirmam que tal via continua sendo a rota de administração mais utilizada apesar de todas as 

limitações relacionadas ao efeito de primeira passagem e toxicidade, o que acontece por ser 

um método não invasivo e mais aceito pelos pacientes.  

Nesse sentido, algumas abordagens têm sido reportadas na literatura sobre a utilização 

de sistemas nanoestruturados, mais precisamente CLNs, na incorporação de compostos ativos 

para diversos fins, com intuito de aumentar a biodisponibilidade e prolongar os níveis 

plasmáticos de tais substâncias, inclusive, os CLNs podem oferecer aumento da taxa de 
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dissolução, maior controle na modulação da sua liberação no interior do trato gastrointestinal 

e evitar ou minimizar a degradação dos compostos ativos lábeis, antes de chegar ao seu local 

de ação (GABA et al., 2014; OBEIDAT et al., 2010; Teeranachaideekul et al., 2007).  

Thatipamula e colaboradores (2011) investigando a eficiência de encapsulação e perfil 

de liberação in vitro da Domperidona (fármaco altamente lipossolúvel, cuja 

biodisponibilidade é aproximadamente 15%), observaram resultados satisfatórios 

relacionados a capacidade de aprisionamento do fármaco pelo sistema e sua liberação, 

obtiveram valores de 90.49% para a eficiência de encapsulação do fármaco e um perfil 

controlado de liberação em 24 horas de analise. Kumbhar e colaboradores (2013) reportaram 

sobre a utilização de CLNs como sistemas para melhorar a liberação e biodisponibilidade do 

fármaco anticancerígeno estudado, observando como resultados melhoras significativas na 

biodisponibilidade e meia vida do fármaco administrado por via oral.  

Nos últimos anos, a melhoria dos sistemas de administração de fármacos inalados 

promoveu o progresso no tratamento de doenças pulmonares locais, como câncer de pulmão, 

infecções respiratórias ou doenças obstrutivas crônicas. Por outro lado, a liberação desses 

agentes através da via pulmonar é limitada pela depuração rápida existente nesse local. Com 

isso, alguns estudos têm demonstrado a viabilidade dos CLNs como sistemas transportadores 

de compostos ativos dirigidos a via pulmonar (BELOQUI et al., 2016). 

Entretanto, a partir de estudos clínicos e pré-clínicos em humanos, Cipolla e 

colaboradores (2014), observaram que diversos questionamentos precisam ser respondidos 

antes de introduzir tais sistemas na área clínica como, por exemplo, estudos in vivo adicionais 

para avaliar o efeito das repetidas administrações das formulações pulmonares no paciente. 

Mesmo assim, segundo o próprio autor, ao longo dos anos, importantes melhorias têm sido 

reportadas em relação as formulações compostas por CLNs em virtude dos problemas 

mencionados. 

Com isso, os CLNs também podem ser vistos como sistemas atrativos para a 

veiculação de substâncias ativas em produtos farmacêuticos e cosméticos  para diversos fins, 

uma vez que tais sistemas apresentam versatilidades no carreamento de diferentes compostos 

ativos, podendo ser administrados por diversas vias de administração.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1.Objetivo geral  

 

 Avaliar a influência da composição dos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLNs) 

sobre o diâmetro médio de partícula e eficiência de encapsulação (EE%) da liberação 

controlada de carvacrol. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Validar a metodologia analítica para a quantificação do carvacrol por cromatografia 

líquida de alta eficiência acoplada ao detector ultra violeta ((CLAE/UV); 

 Preparar os CLNs inertes e com o carvacrol através do método de microemulsão à 

quente modificado; 

 Caracterizar os CLNs inertes e com fármaco por parâmetros de distribuição e diâmetro 

médio de partícula, potencial zeta;  

   Determinar a eficiência de encapsulação (EE%) do carvacrol nos CLNs; 

   Estudar o perfil cinético de liberação do carvacrol a partir dos CLNs. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

4.1.Validação da metodologia analítica para quantificação do carvacrol por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE/UV) 
 

A determinação quantitativa de fármacos exige o uso de procedimentos analíticos 

válidos a fim de que os resultados gerados estejam reprodutíveis e confiáveis. Assim, após 

estabelecidas as condições cromatográficas para a quantificação do Carvacrol, por CLAE/UV, 
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os parâmetros de validação da metodologia analítica para quantificação do carvacrol 

utilizados foram baseados na Resolução RE nº 899, de 29 de maio de 2003 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2003). A metodologia foi validada pela 

determinação dos seguintes parâmetros: seletividade, linearidade, precisão, exatidão, limite de 

detecção e limite de quantificação.  

A validação por CLAE foi realizada nesta etapa do trabalho como ferramenta para 

determinar a eficiência de encapsulação do carvacrol nos CLNs. 

 

4.1.1. Condições cromatográficas 

  

As análises foram realizadas no laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico- 

LADEF, localizado no Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe. Os 

ensaios foram feitos utilizando um cromatógrafo líquido de alta eficiência Young Lin 

Instrument modelo YL9100, empregando-se detector ultravioleta (UV/VIS) configurado para 

o comprimento de onda de 274 nm, baseado na metodologia descrita por Ramos e 

colaboradores (2002).  Para separação cromatográfica foi utilizada uma coluna analítica uma 

Agilient Zorbax C18 ® de fase reversa de 150 x 4,6 mm (5 µm de tamanho de partícula). A 

fase móvel foi composta por acetonitrila: água acidificada com ácido acético a 1% (50: 50 

v/v) sendo bombeada a um fluxo de 1 mL/min. O volume de injeção foi de  20 L. As 

determinações foram realizadas em triplicata. 

 

4.1.2.  Seletividade  

 

A seletividade é a capacidade que o método possui de medir exatamente um composto 

em presença de outros componentes tais como impurezas, produtos de degradação e 

componentes da matriz (BRASIL, 2003).  

Sendo assim, este parâmetro foi determinado pela avaliação da interferência de 

componentes dos CLNs, através da varredura espectrofotométrica (Espectrofotômetro 800 XI 

FEMTO®) em um comprimento de onda de 210 a 450 nm, dos componentes lipídicos (ácido 
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esteárico e cera de carnaúba) e do tensoativo (Pluronic F68) presentes na formulação, a uma 

concentração de 40 g/mL-1. A análise das amostras foi realizada em triplicata.  

 

4.1.3.  Determinação da linearidade da curva analítica 

 

A linearidade do método analítico, ou seja, a proporcionalidade entre a concentração e 

a resposta, foi determinada pela obtenção da curva analítica, a partir da diluição da solução 

padrão de Carvacrol em solução mãe de acetonitrila pura. A partir desta solução, a curva 

analítica foi construída nas concentrações de 1, 2, 5, 10, 20 e 40 g /mL-1, utilizando-se a fase 

móvel como solvente. A curva analítica foi preparada e analisada em triplicata. As áreas 

médias, correspondentes a três determinações para cada diluição de Carvacrol foram plotadas 

no eixo das ordenadas e as concentrações (g /mL-1), no eixo das abscissas. A curva analítica 

e sua respectiva equação da reta foram determinadas através do estudo de regressão linear, 

pelo método dos mínimos quadrados. 

 

4.1.4.  Precisão 

 

A precisão é o parâmetro que avalia a proximidade entre as várias medidas efetuadas 

na mesma amostra. Esta pode ser estimada em três níveis: repetibilidade (precisão intra-

corrida), precisão intermediária (precisão inter-corrida) e reprodutibilidade. Para a validação 

de métodos em um único laboratório, que é o enfoque neste trabalho, apenas os dois primeiros 

níveis são relevantes para este parâmetro.  

Desta forma, foram preparadas três soluções de baixa (1g /mL-1), média (10 g /mL-

1) e alta concentrações (40 g /mL-1), em triplicata. A precisão do método foi avaliada nos 

níveis de repetibilidade (precisão intra-corrida) e precisão intermediária (precisão inter-

corrida), sendo expressa matematicamente através do coeficiente de variação (CV%), 

calculado pela equação 1: 
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% =  ã               (1) 
 

 

A precisão intermediária foi realizada em dois dias diferentes e por analistas 

diferentes. 

 

4.1.5.  Exatidão 

 

A exatidão representa o grau de concordância entre os resultados individuais e um 

valor aceito como referência. Pode ser calculada como a porcentagem de recuperação da 

quantidade conhecida do analito adicionada à amostra. Desta maneira, foram preparadas 

soluções com três concentrações diferentes, baixa, média e alta em triplicatas. A exatidão 

(E%) do método foi expressa pelo quociente da concentração do carvacrol obtido 

experimentalmente e o valor teórico, sendo determinada segundo a Equação 2: 

 

% = [ ] é  
[ ] ó

  X 100            (2) 
 

 

 

4.1.6.  Robustez 

 

A robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade em resistir a 

pequenas e determinadas alterações dos parâmetros analíticos sem alterar de modo 

significativo sua precisão e exatidão (ANVISA, 2003). 

A robustez do método de quantificação do carvacrol foi definida a partir da 

comparação entre a alteração na temperatura da coluna cromatográfica (35°C e 45°C) e a 

modificação do fabricante do solvente acetonitrila utilizado na fase móvel (J.T.Baker ® e 

Panreac ®). A partir da concentração média de 10 µg/mL-1, as análises foram realizadas em 

triplicatas. Os resultados obtidos foram submetidos à analise estatísticas o teste de One-way 
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utilizando ANOVA, seguido de Pós-Teste de Bonferroni com o auxílio do software GraphPad 

Prism versão 5.0. 

 

4.1.7. Limite de detecção e de quantificação 

 

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram determinados, 

matematicamente, a partir da curva analítica resultante da média das três curvas analíticas. 

Foram determinados de acordo com os modelos matemáticos propostos pela resolução 

899/2003 (Equações 3 e 4) (BRASIL, 2003). 

 

=  
  

 

 

=
  

 

Onde: 

DP = Desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo 3 curvas analíticas;  

IC = Inclinação da curva analítica. 

 

4.2. Preparação dos CLNs pelo método de microemulsão a quente  

 

Os CLNs foram preparados pelo método de microemulsão O/A a quente descrito por 

Souza e colaboradores (2011). Foram preparadas formulações de 2% e 5% de uma mistura 

lipídica utilizando como lipídeos sólidos o ácido esteárico (AE), cera de abelha (CA) e cera de 

carnaúba (CC) e como lipídeos líquidos o ácido oleico (AO) para as formulações inertes, e 

carvacrol (CRV), para as com o ativo, na razão 7:3. As misturas lipídicas foram aquecidas até 

10°C acima do ponto de fusão de cada lipídeo. Em seguida, 1% do tensoativo Pluronic F68® 

(3) 
 

(4) 
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(ou, Poloxamer 188) foi dissolvido em água ultrapura e aquecido até aproximadamente a 

mesma temperatura da mistura lipídica. Logo após, a fase aquosa aquecida foi vertida sobre a 

fase oleosa e a dispersão submetida a um processo de homogeneização pelo Ultrassom Sonics 

Vibracell® 130 W com amplitude de 50% por 10 minutos. Cada pré-emulsão obtida foi 

imediatamente dispersa em água resfriada 3±1°C nas seguintes proporções entre os volumes 

da microemulsão e da solução aquosa resfriada: 1:10, 1:25 e 1:50 (em banho de gelo) através 

da homogeneização a 3400 rpm em Ultra-turrax (IKA®, Modelo T25) por 3 minutos. Em 

seguida, armazenada por 1 semana a temperatura ambiente (25°C) para posterior 

caracterização.  

 

4.3.Caracterização das dispersões de CLN 

 

4.3.1.  Diâmetro médio de partícula, índice de polidispersão e potencial zeta 

 

Os efeitos dos lipídeos sólidos (CA, CC e AE), sua concentração na dispersão e a 

diluição da pré-emulsão foram avaliados quanto ao diâmetro médio de partícula, índice de 

polidispersão (PDI) e potencial zeta. Todos os outros parâmetros, tais como, metodologia 

utilizada na preparação dos CLNs, razão lipídeo sólido/lipídeo líquido e concentração de 

tensoativo foram mantidas constantes. 

As análises foram realizadas no laboratório de Corrosão e Nanotecnologia (LCNT), 

localizado no Núcleo Regional de Competência em Petróleo, Gás e Biocombustíveis de 

Sergipe (NUPEG) da Universidade Federal de Sergipe. Campus Professor José Aloísio de 

Campus (São Cristóvão, SE).  Os ensaios foram feitos por Espalhamento de luz dinâmico 

(DLS) utilizando o equipamento Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments®, UK). As 

dispersões foram adequadamente diluídas em água ultra-pura e aproximadamente 1000 μL de 

amostra foram inseridas em cubeta apropriada para realização das medidas a uma temperatura 

de 25ºC. As medidas foram realizadas com no mínimo 12 leituras e em triplicata para cada 

amostra após 24 horas e 1 semana da preparação das formulações. 
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4.3.2. Determinação da Eficiência de Encapsulação (EE%)  

 

A eficiência de encapsulação foi determinada através da quantificação da concentração 

do carvacrol livre no sobrenadante das formulações CA 2% e 5% nas proporções 1:10, 1:25 e 

1:50 entre os volumes da microemulsão e da solução aquosa resfriada respectivamente. 

Inicialmente, as formulações foram preparadas e centrifugadas utilizando tubos de 

centrifugação (Vivaspin 500 Sartolius®) equipados com ultrafiltros, a uma rotação de 14.000 

rpm por 30 min a temperatura ambiente (25°C). Em seguida, a quantidade de ativo livre 

disperso na fase aquosa, foi quantificada em CLAE por metodologia previamente validada. 

Os valores individuais das formulações quantificadas foram calculados através da seguinte 

equação: 

 

 

 

% =
(  ) − (   )

(  )    

 

Onde:  

 

CRV total: Quantidade do fármaco inicial utilizada na formulação 

CRV no sobrenadante: Quantidade do fármaco livre no sobrenadante após a centrifugação 

 

4.3.3. Estudo da cinética de liberação in vitro  
 

O estudo da cinética de liberação do carvacrol foi desenvolvido através da 

metodologia de diálise, onde as membranas acetato de celulose (Fisher Scientific®) foram 

preparadas segundo instruções recomendadas do fabricante.  

O meio de liberação foi preparado utilizando uma mistura de tampão fosfato (PBS/ pH 

7,4) e álcool etílico na proporção 7:3 (v/v). A solução de carvacrol (controle) foi preparada 

solubilizando o ativo em 10 mL de meio e as amostras com os CLNs foram preparadas 

também através da solubilização dos pós-liofilizados no meio PBS/álcool etílico, respeitando 

       (5) 
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as condições sink. Em seguida, 2mL de cada formulação foram colocadas em saquinhos de 

diálise e suspensos no sistema em 10 mL de meio PBS/ÁLCOOL em banho-maria a 37,0 ± 

0,5°C sob agitação suave em agitadores magnéticos por 24 horas. 

As alíquotas de 300 μl foram coletadas em 10 tempos pré-determinados (15min, 

30min, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24h), sendo substituídas pela mesma quantidade retirada de meio, 

para que se mantenham o volume inicial do meio de liberação. 

As amostras foram analisadas utilizando a metodologia de cromatografia já validada 

no presente estudo. O experimento foi realizado em sextuplicata.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO.  

 

5.1.  Seletividade  

 

Para os métodos cromatográficos a seletividade é avaliada no sentido de garantir que o 

pico de resposta do analito (avaliado no tempo de retenção característico) seja originário 

exclusivamente do mesmo e não de outros compostos (interferentes) presentes na amostra. 

Para isso, foi realizada uma varredura espectrofotométrica dos componentes lipídicos 

(cera de Carnaúba e ácido esteárico – Figuras 4 e 5) e do tensoativo (Kolliphor– Figuras 6) 

presentes na formulação a fim de avaliar a possível interferência destes na quantificação do 

carvacrol.  
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                             Figura 4: Varredura espectrofotométrica na região do UV para cera de Carnaúba. 
   

 

 

 
Figura 5: Varredura espectrofotométrica na região do UV para o ácido esteárico. 
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Figura 6: Varredura espectrofotométrica na região do UV para o Kolliphor P188 

 

 

De acordo com os resultados obtidos na avaliação das amostras foi possível observar 

que os componentes da formulação não interferem na quantificação do sistema, pois não 

absorvem no comprimento de onda do carvacrol demonstrando que o método de quantificação 

é seletivo. 

 

5.1.1. Linearidade 

 

A linearidade verificada pela curva analítica preparada conforme descrita no item 

4.1.3.  A representação gráfica da curva analítica e o coeficiente de regressão das soluções de 

Carvacrol em concentrações de 1 µg/ mL-1 a 40 µg/ mL-1 , pelo método CLAE,  na região do 

ultravioleta a 274 nm estão representados na Figura 7.  
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Figura 7 - Representação gráfica da curva analítica do Carvacrol através do método de quantificação no CLAE-
UV a um comprimento de onda de 274 nm. 

 

 

A equação da reta, determinada através do método dos mínimos quadrados, obteve 

como resultado: y = 15, 219x + 7,8746, onde x foi a concentração em µg/ mL-1 e y a área 

ambos obtidos por CLAE, apresentando um coeficiente de correlação (r2) igual a 0,9998. Este 

coeficiente é um parâmetro que permite estimar a qualidade da curva obtida, pois valores 

superiores a 0,99 indicam a existência de uma resposta linear na faixa de concentração 

trabalhada (BRASIL, 2003).  

 Assim, os resultados encontrados demonstram que a curva analítica pode ser utilizada 

para quantificar amostras contendo Carvacrol, conferindo a validade do método de acordo 

com a linearidade. 

 

5.1.2. Precisão 

 

Repetibilidade é a concordância entre os resultados dentro de um curto período de 

tempo, sendo realizado pelo mesmo analista e a mesma instrumentação (BRASIL, 2003). A 

repetibilidade do método cromatográfico em estudo representado na Tabela 1 foi avaliada 

através de 9 determinações contemplando o intervalo linear da curva analítica, ou seja, 3 
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concentrações: baixa (1 µg/ mL-1), média ( 10 µg/ mL-1) e alta ( 40 µg/ mL-1), em triplicata, 

onde DP está relacionado com o desvio padrão. 
 

Tabela 1: Repetibilidade do método de quantificação do Carvacrol por CLAE-UV 
 

 

 

 

 

 

Onde:  

 

DP = desvio padrão. 

 

Os resultados obtidos na avaliação das amostras demostraram que o Coeficiente de 

Variação (CV%) encontra-se entre 0,15 a 2,95%, comprovando que o método é preciso, de 

acordo com o estabelecido pela RE 899/03, onde o CV preconizado para este estudo deve 

estar abaixo de 5%. 

 A precisão intermediária é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos de uma 

mesma amostra. Esta foi determinada a partir da média, desvio padrão e coeficiente de 

variação entre os analistas em diferentes dias. Os resultados obtidos para o ensaio de precisão 

intermediária das amostras encontram-se nas Tabelas 2 e 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentração de CRV 
µg/mL Área média ± DP CV(%) 

   
1 30,32 ± 0,89 2,95 
10 148,16 ± 2,98 2,01 
40 574,43 ± 0,90 0,15 



38 
 

Tabela 2: Precisão intermediária do analista 1 em dias diferentes do método de quantificação do Carvacrol por 
CLAE-UV.  

Concentração de CRV (µg/ mL) Área média ± DP CV (%) 

1º dia   

1 30,32 ± 0,89 2,95 

10 148,16 ± 2,98 2,01 

40 

 

574,43 ± 0,90 0,15 

2 °dia   

1 30,75 ± 0,60 1,95 

10 150,76 ± 2,31 1,53 

40 613,56  ± 14,99 2,44 

 

 

 
Tabela 3: Precisão intermediária do analista 2 em dias diferentes do método de quantificação do Carvacrol por 
CLAE-UV 

Concentração de Carvacrol 

(µg/mL) 

Área média ± DP CV (%) 

1° dia   

1 29,68 ± 0,94 3,17 

10 149,32 ± 2,03 1,36 

40 574,10 ± 1,92 0,33 

2° dia   

1 30,71 ± 0,93 3,02 

10 147,43 ± 1,01 0,68 

40 591,84 ±  2,25 0,38 

 

 

 

Os valores de CV (%) determinados pelo ensaio de precisão intermediária por dois 

analistas e em dias diferentes encontram-se abaixo do valor preconizado pela ANVISA, que é 

no máximo 5%, portanto o método pode ser considerado preciso sob as condições 

estabelecidas.  
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5.1.3. Exatidão 

 

A exatidão representa o grau de concordância entre a concentração média determinada 

experimentalmente e a concentração teórica correspondente (BRASIL, 2003). Os valores de 

recuperação obtidos para cada concentração estudada estão apresentados na Tabela 4.  

 

 
Tabela 4: Valores obtidos no teste de recuperação para o Carvacrol por CLAE a 274 nm em três níveis de 
concentração. 

 

Para os valores descritos na Tabela 4, é possível observar que a porcentagem de 

recuperação varia de 99,3 a 102,90%, demonstrando que todos os resultados foram 

satisfatórios, ou seja, todas as porcentagens de recuperação ficaram entre os limites que são 

preconizados, confirmando dessa forma, uma boa exatidão do método e uma recuperação 

adequada. 

 

5.1.4. Robustez 

 

A robustez do método foi determinada pela comparação entre a alteração de 

temperatura da coluna cromatográfica e do fabricante do solvente (acetonitrila) da fase móvel 

(Tabela 7). A partir dos resultados obtidos pela análise estatística ANOVA, é possível 

observar que não há diferença significativa entre as amostras, com o valor de p<0,05, além 

disso, apresentaram coeficiente de variação entre 0,18 e 3,51%, demonstrando ser um método 

robusto nos fatores analisados. 
 

 

 

Concentração de CRV 

(µg/mL) 

Área média ± DP CV (%) Exatidão (%) 

1 23,53 ± 2,89 12,32 102,90 

10 159,05 ± 7,87 4,95 99,33 

40 609,01 ± 10,81 1,70 102,13 
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Tabela 5. Parâmetros analíticos variáveis para determinação da robustez.  

Amostras 
Fabricante do 

solvente 

Temperatura 

(°C) 

Área média ± 

DP 
CV(%) 

1 Panreac® 35 147,43 ± 1,01 0,68 

2 J.T. Baker® 35  140,75 ± 1,49 1,06 

3 Panreac® 45  144,91 ± 0,27 0,18 

4 J.T. Baker® 45  144,04 ± 5,06 3,51 

*Diferença significativa em p<0,05 (ANOVA). 

 

5.1.5. Limite de detecção e de quantificação 

 

Quanto ao limite de detecção (LD) e de quantificação (LQ),  o método apresentou um 

valor de LD de 0,27 µg/mL-1 e LQ de 0,91 µg/mL-1. Demonstrando limites satisfatórios, uma 

vez que os resultados foram inferiores à menor concentração utilizada na construção da curva 

de linearidade (1 µg/mL-1). 

 

5.2.Caracterização das dispersões de CLNs  
 

5.2.1. Diâmetro médio de partícula, índice de polidispersão e potencial zeta 

.  

5.2.1.1.Efeito dos tipos de lipídeos sólidos  

 

Os lipídeos sólidos desempenham um papel fundamental na composição da matriz dos 

CLNs. Consequentemente, pequenas diferenças em suas características, podem acarretar em 

alterações significativas nesses sistemas (YANG et al., 2010; MITRI et al., 2012; MULLER 

et al., 2002). 
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Na literatura, alguns estudos descrevem diversas características relacionadas aos 

lipídeos que podem influenciar tais parâmetros nas formulações. Dentre elas podem ser 

citadas, o efeito do ponto de fusão e o equilíbrio hidrófilo- lipófilo de cada lipídeo estudado. 

Na Tabela 6 são apresentados os diferentes valores de ponto de fusão e EHL requerido 

dos lipídeos sólidos, utilizados no presente trabalho.  

 

 
Tabela 6 - Valores de ponto de fusão e EHL para a cera de abelha (CA), cera de carnaúba (CC) e ácido esteárico 
(AE).  

LIPÍDEOS 
SÓLIDOS 

PONTO DE FUSÃO 
(°C) 

REFERÊNCIAS EHL REFERÊNCIAS 

CA 
 
 

64  FRATINNI et al.,2016 9  KHERADMANDNIA 
et al., 2010 

 
CC 

 
81 a 86 OURIQUE et al., 2015 12 KHERADMANDNIA 

et al., 2010 

 
AE 

 
70  

 
HU et al., 2005 

 
15 SEVERINO et al., 2011 

     
 

 

Assim como a Figura 8 apresenta o gráfico relacionado a influência dos tipos de 

lipídeos sólidos CA, CC e AE no parâmetro de tamanho de partícula dos CLNs,  aferidos após 

24 horas e 1 semana de preparação.  
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Figura 8:  Gráfico da influência do tipo de lipídeo utilizado (cera de abelha (CA), cera de carnaúba (CC) e ácido 
esteárico (AE)) no diâmetro médio de partícula, em relação aos tempos de 24h e 1 semana após  preparo dos 
CLNs. 
 

 

Em geral, é possível observar que o tipo de lipídeo sólido utilizado pôde influenciar o 

tamanho de partícula das formulações. Demonstrando que por ter um elevado ponto de fusão 

e alto valor de EHL, o AE produziu formulações com maiores tamanhos em relação as 

demais.  

 Siekmann e colaboradores (2002) ao avaliar a influência dos lipídeos sólidos, dentre 

eles, o ácido esteárico e o palmitato de cetila, observaram que o tamanho de partícula 

aumentou com o aumento do ponto de fusão dos lipídeos estudados. Segundo os próprios 

autores, uma possível explicação para tal resultado, se deve ao fato de que lipídeos com 

maiores pontos de fusão, promovem na formulação uma elevação da viscosidade na fase 

interna da emulsão primária, com isso, há um aumento no diâmetro médio da partícula. 

Contudo, é possível visualizar através dos resultados obtidos, que as formulações 

desenvolvidas com CC obtiveram tamanhos menores apesar do seu alto ponto de fusão. Tal 

resultado pode estar relacionado a alta lipofilicidade característica deste lipídeo, 

consequentemente, a cera pode ter permanecido sólida durante o processo de produção.  

Tal resultado está condizente com os achados de Yang e colaboradores (2010) que 

observaram tamanhos maiores em suas partículas devido a diferença significativa de 
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solubilidade entre o lipídeo (monoestearato de glicerol) e o solvente utilizado, obtendo efeitos 

significativos tanto na emulsão primária, quanto no processo final. 

Outro ponto relacionado aos lipídeos sólidos que pode influenciar as características 

dos CLNs está associado ao equilíbrio hidrófilo-lipófilo requerido para estabilizar o sistema. 

Nos estudos de Schimidts (2012), observa-se que cada tensoativo não iônico 

analisado, possui um valor numérico de EHL determinado experimentalmente, assim como 

para os componentes da fase oleosa que possuem um EHL exigido para a estabilização da 

dispersão. 

De acordo com a Tabela 6, os valores de EHL requerido dos lipídeos sólidos utilizados 

são 9,12 e 15 para a CA, CC e AE respectivamente. Por conseguinte, esses dados em conjunto 

com os resultados visualizados nas Tabelas 7 e 8 demonstram que as formulações AE 

obtiveram valores inesperados de tamanhos em relação às outras amostras demonstrando 

alguns valores de diâmetros maiores que 1000 nm.  

Tais resultados podem estar correlacionados ao alto valor de EHL  requerido pelo AE 

no sistema. Ainda que o tensoativo empregado na concentração proposta (1%) no presente 

estudo disponha de um EHL de 29 e obteve resultados satisfatórios nas amostras de CA, 

provavelmente tal valor alto EHL não foi suficiente para estabilizar o sistema composto por 

AE, como resultado, nas formulações contendo tal lipídeo pode ter ocorrido um processo de 

agregação das partículas (Figura 10). 

Segundo Severino e colaboradores (2010) para a obtenção um sistema estável, a 

concentração de tensoativos deve ser otimizada a fim de que ocorra a formação de uma 

cobertura sobre a superfície das partículas. Caso contrário, pode haver um processo de 

agregação e aumento do diâmetro médio, em consequência da instabilidade do sistema. 
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Tabela 7 - Diâmetro médio de partícula, índice de polidispersão (PdI) e potencial Zeta das formulações de CLN 
2% obtidas a partir dos lipídeos sólidos, ácido esteárico (AE), cera de abelha (CA) e cera de carnaúba (CC), após 
24 horas de preparação 
 

Lipídeos 
sólidos 
(2%) 

Proporções Diâmetro médio de 
partícula (nm) PdI Potencial Zeta 

(mV) 

   
INERTES 

  

 
 

CA 

 
1:10 

 
118,2 ± 0,05 

 
0,131 ± 0,010 

 
-34,50 ± 1,27 

1:25 103,8 ± 0,37 0,192 ± 0,007 -31,86 ± 0,32 
 
 

1:50 186,7 ± 3,08 0,199 ± 0,034 - 42,90 ± 0,36 
    

 1:10 103,3 ± 0,11 0,181 ± 0,008 -31,83 ± 0,35 
CC 1:25 119,1 ± 1,85 0,483 ± 0,061 -37,80 ± 0,70 

 1:50 169,7 ± 1,05 0,260 ± 0,023 -38,63 ± 0,92 
     
 1:10 3245,6 ± 299,98 1 ± 0 -37,00 ± 1,65 

AE 1:25 2823,0 ± 657,19 1 ± 0 - 32,63 ± 0,58 
 1:50 267,5 ± 3,45 0,267 ± 0,026 -38,36 ± 2,35 
     
  CARVACROL   
 

CA 
 

1:10 
 

153,1 ± 2,90 
 

0,166 ± 0,039 
 

-30,86 ± 0,40 
 1:25 145,1 ± 0,45 0,152 ± 0,003 -31,73 ± 0,15 
 
 

1:50 150,4 ± 3,10 0,193 ± 0,002 -33,53 ± 0,57 

CC 1:10  338,1 ± 67,31 0,542 ± 0,069 -30,00 ± 0,87 
 1:25 86,58 ± 1,50 0,160 ± 0,048 -30,00 ± 0,76 
 1:50 627,0 ± 242,39 0,698 ± 0,139 -30,06 ± 0,20 
     

AE 1:10 588,2 ± 6,87 0,388 ± 0,037 -32,16 ± 0,70 
1:25 693,5 ± 10,43 0,595 ± 0,018 -34,43 ± 0,56 

 1:50 830,6 ± 121,23 0,710 ± 0,025 -33,90 ± 1,24 
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Tabela 8 - Diâmetro médio de partícula, índice de polidispersão (PdI) e potencial Zeta das formulações de CLN 
5% obtidas a partir dos lipídeos sólidos, ácido esteárico (AE), cera de abelha (CA) e cera de carnaúba (CC), após 
24 horas de preparação 

 
Lipídeos 
sólidos 
(5%) 

Proporções 
Diâmetro médio 

de partícula 
(nm) 

PdI Potencial Zeta 
(mV) 

   
INERTES 

  

 
 

 
1:10 

 
194,1 ± 2,42 

 
0,159 ± 0,297 

 
-29,43 ± 0,35 

CA 1:25 193,6 ± 2,11 0,146 ± 0,013 -36,46 ± 0,85 
 1:50 190,3 ± 0,46 0,160 ± 0,004 -36,40 ± 0,10 
     
 1:10 177,4 ± 7,50 0,276 ± 0,019 -26,90 ± 0,10 

CC 1:25 195,3 ± 25,7 0,386 ± 0,128 -31,10 ± 0,50 
 1:50 169,7 ± 1,05 0,260 ± 0,023 -38,63 ± 0,92 
     
 1:10 280,5 ± 0,65 0,203 ± 0,002 -30,36 ± 0,63 

AE 1:25 264,3 ± 1,38 0,201 ± 0,021 - 32,23 ± 0,64 
 1:50 267,5 ± 3,45 0,267 ± 0,260 -38,30 ± 2,35 
     
       CARVACROL   
 
 

 
1:10 

 
385,5 ± 14,96 

 
0,366 ± 0,033 

 
-19,46 ± 0,94 

CA 1:25 380,3 ± 16,15 0,421 ± 0,068 -29,43 ± 0,64 
 1:50 316,0 ± 2,95 

 
0,410 ± 0,020 -38,73 ± 0,30 

 1:10 328,7 ± 25,2 0,412 ± 0,029 -25,13 ± 0,47 
CC 1:25 288,8 ± 8,15 0,360 ± 0,048 -33,70 ± 0,90 

 1:50 172,2 ± 3,82 0,225 ± 0,025 -28,93 ± 0,70 
     
 1:10 469,6 ± 11,0 0,338 ± 0,028 -31,53 ± 0,63 

AE 1:25 544,1 ± 12,8 0,438 ± 0,020 -34,30 ± 0,70 
 1:50 295,9 ± 2,85 0,337 ± 0,004 -28,10 ± 1,58 

 

 

O IPd fornece informações sobre a homogeneidade da distribuição dos tamanhos de 

partículas que varia de 0 a 1. Segundo Dan e colaboradores 2011, populações monodispersas 

possuem um IPd = 0, já um IPd ≤ 0,5 indica que a distribuição dos diâmetros médios das 

partículas é estreita. 

A Figura 9 apresenta os resultados relacionados a influência dos tipos de lipídeos 

sólidos nos parâmetros de IPd dos CLNs, aferidos 24 horas e 1 semana após o preparo. 
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Figura 9:  Gráfico da influência do tipo de lipídeo sólido utilizado (cera de abelha (CA), cera de carnaúba (CC) 

e ácido esteárico (AE)) no índice de polidispersão (IPd), em relação aos tempos de 24h e 1 semana (168h) após  

preparo dos CLN. 
 

Em geral, a maioria das amostras analisadas após 24 horas e 1 semana de preparo, 

obtiveram valores de IPd adequadas (<0,5). Contudo, assim como algumas formulações 

contendo AE obtiveram valores elevados de IPd (>0,5) demonstrando uma distribuição ampla 

de diâmetros nos sistemas. 

 

 

 

5.2.1.2.Influência da concentração de lipídeos e da razão de diluição da pré-emulsão 

(Quenching process) 

 

Assim como os tipos de lipídeos utilizados influenciam os parâmetros de diâmetro 

médio de partícula, IPd e potencial Zeta, modificações na concentração das misturas lipídicas, 

são também avaliadas com um fator importante nas caracterizações dos CLNs.  

As Tabelas 7 e 8 apresentam as características de tamanho de partícula, IPd e potencial 

Zeta dos CLNs preparados a partir da mistura de 2% ou 5% de lipídeo sólido CA, CC e AE na 

ausência (inertes) ou na presença do carvacrol, aferidos 24 horas após a preparação. 
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Como é possível observar, as diferentes variáveis nas dispersões demonstraram 

influenciar significativamente o tamanho das partículas, determinando que as formulações 

contendo 2% de CA como lipídeo sólido apresentaram diâmetro médio menor (118,2 nm ± 

0,05; 103,8 nm ± 0,37 e 186,67 nm ± 3,08 para as formulações inertes), quando comparadas 

as que possuem 5% que obtiveram tamanhos de 194,1 ± 2,42; 193,6 ± 2,11; 190,3 ± 0,4.  

Para as formulações contendo carvacrol, foram visualizados menores tamanhos de 

partícula nas formulações contendo 2% de mistura lipídica (153,1 nm ± 2,90; 145,1 nm ± 0,45 

e 150,4 nm ± 3,10), quando comparadas as amostras contendo 5% da mesma mistura (385,5 

nm ± 14,96; 380,3 ± 16,15; 316,0 ± 2,95).   

Schubert e Muller-Goymann (2003) analisando a influência da concentração lipídica 

nas características das nanopartículas, observaram que elevando a quantidade de lipídeos no 

sistema, há um aumento significativo no diâmetro médio da partícula dependente da 

concentração.  

Igualmente, Yang e colaboradores (2010), estudando a influência das características 

lipídicas na formação, liberação e absorção in vitro de nanopartículas lipídicas sólidas (NLS), 

notaram que com o aumento da concentração lipídica, as dimensões das NLS tornaram-se 

maiores, devido à ampliação na viscosidade da pré-emulsão, o que consequentemente 

dificulta a sua emulsificação na fase aquosa reduzindo a taxa de difusão das moléculas na fase 

externa do sistema.  

Após 1 semana de preparo, formulações foram novamente analisadas e avaliadas 

quanto aos mesmos parâmetros. Por conseguinte, de acordo com os resultados demonstrados 

nas Tabelas 9 e 10, o diâmetro médio de partícula não obteve variações significativas paras a 

maioria das formulações inertes e as com carvacrol nas duas concentrações estudadas em 

comparação os valores de tamanho obtidos nas análises após 24 horas de preparo. 
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Tabela 9 - Diâmetro médio de partícula, índice de polidispersão (PdI) e potencial Zeta das formulações de CLN 

2% obtidas a partir dos lipídeos sólidos, ácido esteárico (AE), cera de abelha (CA) e cera de carnaúba (CC), após 

1 semana de preparação.  

Lipídeos 
sólidos 
(2%) 

Proporções Diâmetro médio de 
partícula (nm) 

PdI Potencial Zeta 
(mV) 

     
  INERTE   
 
 

 
1:10 

 
117,2 ± 0,83 

 
0,148± 0,010 

 
-31,46 ± 1,61 

CA 1:25 97,2 ± 1,78 0,226± 0,033 -28,90 ± 1,75 
 1:50 189,5 ± 2,33 0,313± 0,045 - 37,03 ± 0,55 
     
 1:10 102,4 ± 0,80 0,193± 0,021 -24,23 ± 0,40 

CC 1:25 119,7 ± 10,45 0,495± 0,062 -31,03 ± 0,70 
 1:50 172,8 ± 4,55 0,172± 0,001 -31,43 ± 1,42 
     
 1:10 2710,6 ± 255,77 1 ± 0 -37,00 ± 1,65 

AE 1:25 4614,0 ± 1553,6 1 ± 0 - 32,63 ± 0,58 
 1:50 309,93 ± 3,55 0,338± 0,080 -38,20 ± 1,66 
     
  CARVACROL   
 
 

 
1:10 

 
157,2 ± 1,68 

 
0,197± 0,006 

 
-30,90 ± 0,52 

CA 1:25 147,4 ± 1,92 0,217± 0,007 -33,90 ± 1,90 
 
 

1:50 148,7 ± 3,62 0,201± 0,005 -34,43 ± 1,37 

 1:10 178,8 ± 104,69 0,568± 0,128 -29,76 ± 0,81 
CC 1:25 88,3 ± 1,07 0,221± 0,043 -29,46 ± 0,47 

 1:50 308,5 ± 121,37 0,489± 0,053 -33,56 ± 1,96 
     
 1:10 1067,2 ± 140,9 0,817± 0,129 -32,40 ± 0,91 

AE 1:25 1061,6 ± 41,80 0,837± 0,101 -33,16 ± 0,20 
 1:50 1193,6 ± 73,55 0,986± 0,022 -31,56 ± 0,50 
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Tabela 10 - Diâmetro médio de partícula, índice de polidispersão (PdI) e potencial zeta das formulações de CLN 
5% obtidas a partir dos lipídeos sólidos, ácido esteárico (AE), cera de abelha (CA) e cera de carnaúba (CC), após 
1 semana de preparação. 

 

 

 

 Contudo, as amostras que possuíam 2% de uma mistura lipídica composta por AE 

inerte, obtiveram um aumento significativo nos valores de tamanho de partícula em relação as 

análises após 24 horas. Demonstrando valores de 588,2 nm ± 6,87; 693,5 ± 10,43; 830,6 ± 

121,23 para as analises após 24 horas e 1067,2 ± 140,9; 1061,6 ± 41,80; 1193,6 ± 73,55 para 

as amostras analisadas depois de 1 semana de preparo. Além disso, foi observada a presença 

de floculados nas amostras com 24 horas após a preparação (Figura 10).  

 

 

Lipídeos 
sólidos 
(5%) 

Proporções Diâmetro médio de 
partícula (nm) 

PdI Potencial Zeta 
(mV) 

     
  INERTE   

 
 

 
1:10 

 
188,4 ± 0,72 

 
0,134 ± 0,033 

 
-28,86 ± 0,46 

CA 1:25 191,6 ± 1,47 0,161 ± 0,019 -36,13 ± 0,81 
 1:50 186,7 ± 3,08 0,199 ± 0,034 - 42,90 ± 0,36 
     
 1:10 167,3 ± 6,54 0,231 ± 0,046 -23,86 ± 1,15 

CC 1:25 195,2 ± 15,2 0,350 ± 0,037 -29,66 ± 0,35 
 1:50 172,8 ± 4,55 0,313 ± 0,045 -37,03 ± 0,55 
     
 1:10 294,2 ± 2,51 0,284 ± 0,047 -30,33 ± 0,41 

AE 1:25 287,7 ± 1,86 0,280 ± 0,016 - 32,63 ± 0,20 
 1:50 267,5 ± 3,45 0,267 ± 0,026 -38,36 ± 2,35 
     
  CARVACROL   
 
 

 
1:10 

 
369,1 ± 9,20 

 
0,394 ± 0,013 

 
-19,60 ± 1,50 

CA 1:25 375,0 ± 18,35 0,416 ± 0,075 -29,70 ± 0,26 
 
 

1:50 300,0 ± 14,72 0,363 ± 0,045 -30,53 ± 0,65 

 1:10 212,1 ± 154,5 0,361 ± 0,008 -26,33 ± 0,15 
CC 1:25 287,3 ± 5,92 0,367 ± 0,039 -32,50 ± 0,43 

 1:50 165,7 ± 0,81 0,185 ± 0,009 -30,20 ± 0,20 
     
 1:10 757,7 ± 115,9 0,567 ± 0,104 -26,00 ± 0,40 

AE 1:25 864,9 ± 22,52 0,615 ± 0,018 -30,96 ± 4,66 
 1:50 309,6 ± 3,55 0,338 ± 0,008 -38,20 ± 1,67 



50 
 

 
Figura 10: CLNs desenvolvidos utilizando ácido esteárico (AE) 2% após 24 horas de preparo. 

 

 

 

O mesmo foi visualizado para as amostras contendo 5% da mistura lipídica de AE e 

carvacrol que obtiveram diâmetros de 757,7 nm ± 115,90; 864,9 nm ± 22,52 e 309,6 nm ± 

3,55 relacionadas as análises 24 horas após o preparo e 1067,2 nm ± 140,9; 1061,6 nm ± 

41,80 e 1193,6 nm ± 73,55 para as análises 1 semana após o desenvolvimento das 

formulações. 

As formulações contendo carvacrol tiveram tamanhos ligeiramente superiores às 

formulações inertes. Segundo HU e colaboradores 2005, uma possível explicação se deve ao 

fato da incorporação do ativo na matriz dos CLNs. Além disso, o carvacrol na concentração 

utilizada nesse estudo (30%) também atua como lipídeo líquido promovendo as imperfeições 

características desses sistemas. 

Quanto aos resultados obtidos, o aumento da concentração lipídica não alterou 

significativamente o índice de polidispersão (IPd <0,5) da maioria das amostras inertes e com 

carvacrol nas concentrações estudadas, analisadas após 24 horas de preparo (Tabela 7). 

Entretanto, para as amostras relatadas com IPd > 0,5 a não uniformidade na 

distribuição de diâmetro de partícula no sistema, pode estar relacionado ao aumento da 

concentração lipídica  no sistema.  

Em estudos anteriores com Cola e colaboradores (2006), observaram que as NLS 

contendo Ivermectina sofreram alterações no IPd durante o tempo de prateleira. Sendo 

causada por uma possível formação de agregados.  

Outro ponto considerado que influência o diâmetro médio, índice de polidispersão e 

potencial Zeta está relacionado com a influência da razão de diluição da pré-emulsão para a 

formação dos CLNs.  
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Como é possível visualizar através dos resultados apresentados, as formulações 

desenvolvidas alcançaram menores diâmetros médios em razões diferentes de diluições da 

pré-emulsão. Nas amostras inertes e com carvacrol a 2%, as diluições que atingiram menores 

diâmetros foram CA 1:25 (103,8 ±0,37), CC 1:10 (103,3 ± 0,11) e AE 1:50 (267,5 ±3,45) e 

CA 1:25 (145,1 ± 0,45), CC 1:25 (86,58 ± 1,50) e AE 1:50 (588,2 ±6,87) respectivamente. 

Uma possível explicação para esses resultados pode estar relacionada às prováveis 

interferências no processo da preparação das amostras como, por exemplo, possíveis 

variações na temperatura do solvente resfriado a qual são dispersas as pré-emulsões, de cada 

formulação.  

Gasco e colaboradores (2009) observaram em seu trabalho que as variações de 

temperatura entre a emulsão recém-preparada aquecida e a solução aquosa resfriada, afetavam 

as dimensões das partículas. Segundo o mesmo, uma diferença elevada nas temperaturas, 

ocasiona uma recristalização rápida dos lipídeos e provavelmente um menor diâmetro de 

partícula. 

Para o IPd das formulações, de acordo com resultados obtidos, a razão de diluição das 

amostras CA não alterou significativamente tal parâmetro nas concentrações e tempos  

estudados.   

Contudo, as diluições das formulações de 2% de AE e CC inertes e com carvacrol 

analisadas após 24 horas assim como após 1 semana, obtiveram variações significativas na 

polidispersão dos tamanhos no sistema. Mesmas observações foram visualizadas nas amostras 

5% AE e CC com 24 horas e 1 semana de preparo. Tais alterações podem ser explicadas pelas 

observações já mencionadas.  

Além do tamanho de partícula, o IPd, o potencial Zeta também é influenciado pelas 

características dos lipídeos utilizados.  

Segundo Puglia e colaboradores (2014), o potencial Zeta é um parâmetro importante, 

pois permite a observação da estabilidade das partículas dispersas. Segundo os autores, 

valores elevados de potencial Zeta (positivos ou negativos), permitem a estabilização do 

sistema nanoparticulados, sendo que fenômenos de instabilidade, como, por exemplo, 

agregação são improváveis de acontecer em sistemas com partículas de potencial Zeta (> - 30 

mV), em consequência da repulsão eletrostática entre partículas com mesma carga elétrica. 

Contudo, o emprego de tensoativos não iônicos no desenvolvimento das formulações, pode 

originar potencial Zeta com valores entre -20 mV e -30 mV para o sistema.  

Nas Tabelas 7 e 8, estão representados os valores de potenciais Zeta para todas as 

formulações analisadas após 24 horas de preparo. Desse modo é possível observar que apenas 
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a formulação CA 5% 1:10, obteve potencial Zeta de 19,46 ± 0,94. Resultado semelhante foi 

relatado por Obeidat e colaboradores (2010), do qual ele caracterizou esse sistema como uma 

possível instabilidade e uma agregação lenta.  

O potencial Zeta de todas as formulações analisadas após 1 semana de preparo 

demonstrou não ter desenvolvido variação expressiva em relação as características estudadas. 

Em virtude dos melhores resultados apresentados para o diâmetro médio de partícula, 

IPD e potencial Zeta a partir das análises das variações propostas neste trabalho, foi 

observado que as formulações contendo cera de abelha (CA) como lipídeo sólido, exibiram 

bons tamanhos como resposta para tais variações em comparação as outras amostras (CC e 

AE). Por conseguinte, essas formulações foram assim escolhidas e avaliadas posteriormente 

quanto a eficiência de encapsulação e a cinética de liberação do carvacrol.  

 

5.2.2. Determinação da eficiência de Encapsulação (EE%) 

 

A eficiência de encapsulação (EE%) está relacionada com a capacidade que o sistema 

possui em reter o composto ativo encapsulado. Este parâmetro é dependente da composição 

das nanopartículas e pode ser influenciada por variações na viscosidade da fase continua e a 

solubilidade do composto ativo na fase lipídica (TAMJIDI et al., 2013).  

A eficiência de encapsulação foi analisada pelo método indireto através da 

quantificação do carvacrol presente na fase aquosa. As formulações composta por cera de 

abelha como lipídeo sólido, foram escolhidas por apresentarem melhores resultados em 

estudos anteriores.  

De fato, para se desenvolver um sistema adequado de liberação de fármacos, é 

indispensável que este possua uma EE% elevada, devido à importância que o ativo em altas 

concentrações no sistema possui quando relacionados ao alcance terapêutico desejado.  

A Tabela 11 apresenta os valores de EE% para as formulações que apresentam 2% e 

5% (p/p) de lipídeos. Como é possível observar, com o aumento da concentração lipídica, de 

2% para 5% (p/p) nas formulações e a diminuição da diluição no sistema (1:50, 1:25 e 1:10), 

houve um aumento na eficiência de encapsulação do carvacrol, obtendo valores que variaram 

entre  35,56 %  ± 0,06 a 71,99% ± 8,19 para as formulações a 2% e 37,58% ± 4,73 a 90,10% 

± 8,58 para as que possuíam 5% de lipídeos.   
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Tabela 11 - Eficiência de encapsulação (EE%) do carvacrol nas formulações cera de abelha (CA) 2% e 5% 
analisadas através do método indireto (25°C). 

AMOSTRAS 
(CA) EE% 

2% 
  

1:10 71,99 ± 8,19 
1:25 67,15 ± 0,81 
1:50 35,56 ± 0,06 

  

5% 
 

1:10 90,10 ± 8,58 
1:25 66,41 ± 0,07 
1:50 37,78 ± 4,73 

 
 

 

 

Resultados similares foram descritos por Shah e colaboradores (2009), ao avaliar a 

EE% da Tretinoína (TER) nos SLN desenvolvidos, onde foi visualizado que com o aumento 

da quantidade de lipídeos de 1% para 1,5% e 2%, a eficiência de encapsulação da TER 

aumentou de 37,2% para 48,4% e 48,6% respectivamente. Segundo Jas e colaboradores 

(2012), uma provável explicação pode estar diretamente relacionada com o aumento da 

concentração de lipídeos, uma vez que um excesso de lipídeos no sistema poderá servir para 

encapsular uma maior quantidade de ativo disponível no meio. 

 

5.2.3. Estudos da cinética de liberação do carvacrol em CLNs 

 

Os CLNs têm como característica impedir a liberação rápida do insumo ativo, devido a 

sua matriz lipídica sólida, que funciona como uma barreira que dificulta a mobilidade do 

fármaco no sistema. (MENDES et al., 2013). Por isso, no presente estudo, era esperado que 

os CLNs desenvolvidos utilizando como lipídeo sólido a cera de abelha (CA), obtenham um 

perfil de liberação do carvacrol prolongado em relação ao mesmo ativo em solução. 

A Figura 9 mostra o perfil de liberação para o carvacrol na solução (CRV-SOL) e para 

o CRV nos CLNs (CRV-CLN) avaliados por 24 horas.  
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Figura 11: Perfil de liberação in vitro do CRV-SOL e CRV-CLN a 37°C por 24 horas 

 

De acordo com o gráfico, a CRV-SOL apresentou uma liberação mais rápida do 

carvacrol do que a formulação CRV-CLN, demonstrando que quase 100% do ativo na solução 

foram liberados na primeira hora de experimento. É possível observar também que a 

dispersão de CRV-CLN, exibiu um padrão de liberação bifásica, onde ocorre uma liberação 

rápida no tempo inicial, possivelmente devido a existência de carvacrol não encapsulado no 

sistema, em seguida, uma liberação prolongada (fase de platô) em consequência da 

incorporação do carvacrol na fase interna (núcleo) hidrofóbica das partículas. Tal 

característica depende da solubilidade do ativo na matriz lipídica do sistema.  

Mendes e colaboradores (2013) observaram em seus estudos resultados semelhantes, 

ao analisar o perfil de liberação do miconazol a partir diferentes sistemas (CLN e gel). 

Segundo ele, a partir da formulação em gel, quase 100% do fármaco foi liberado após 5 horas, 

em contrapartida, o miconazol incorporado nos CLNs, obtiveram uma liberação prolongada, 

uma vez que apenas 22% do ativo tinham sido liberados em 48 horas após o inicio dos 

experimentos, justificando que o miconazol estava encapsulado dentro da matriz lipídica dos 

CLNs e devido às características da matriz lipídica houve uma retenção da liberação do ativo 

no sistema. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O método desenvolvido e validado para quantificação do Carvacrol através da técnica 

de CLAE apresentou valores satisfatórios que confirmam os limites preconizados para os 

parâmetros de validação de um método quantitativo, conforme as normas nacionais. Assim, 

de acordo com os resultados obtidos foi possível observar que o método de quantificação do 

sistema é seletivo, pois não ocorre absorção dos interferentes no comprimento de onda do 

carvacrol, a linearidade é satisfatória com r2 > 0,99, com equação da reta, y = 15, 219x + 

7,8746. Além disso, o método validado alcançou boa precisão com CV entre 0,15 e 2,95%, 

exatidão adequada com porcentagem de recuperação variando entre 99,3 a 102,90%, o que 

comprova ser um método preciso e exato de acordo com as normas, que recomenda 

coeficiente de variação menor que 5% e porcentagem de recuperação em torno de 100%.  

Os valores de Limite de detecção de 0,27 µg/ mL e de quantificação de 0,91 µg/mL 

demonstraram serem satisfatórios, uma vez que os resultados foram inferiores à menor 

concentração utilizada na construção da curva de linearidade (1 µg/mL ). 

Em geral, as formulações de CLNs desenvolvidas e analisadas após 24 horas, 

apresentaram resultados satisfatórios.  O diâmetro médio de partícula nas formulações com 

2% de lipídeos sólidos variaram entre 103,8 nm a 186,6 nm, IPD < 0,5 e potencial zeta entre -

31,83 mV a - 42,90 mV para as formulações inertes. As com carvacrol, obtiveram valores de 

tamanho de 145,1 nm a 153,1 nm, potencial zeta de -30,00 mV a -33,53 mV. As amostras 

inertes de AE demonstraram valores de IPD insatisfatórios (IPD >0,5).  As formulações a 5% 

de lipídeos sólidos obtiveram tamanho que variaram entre 169,7 nm a 280,5 nm, índice de 

polidispersão < 0,5 e potencial zeta com valores entre - 26,90 mV a - 38,30 mV para as 

formulações inertes. As com carvacrol, obtiveram-se valores de diâmetro médio entre 172,2 

nm a 544,1 nm, índice de polidispersão < 0,5 e potencial zeta entre - 19,46 mV a - 38,73 mV 

analisados 24 horas a preparação.  

  Já as formulações 2% analisadas após 1 semana, demonstraram diâmetros médios 

entre 97,2 nm a 4614,0 nm, IPD variando entre 0,338 a 1 e potencial zeta 28,90 mV a 38,20 

mV, para as amostras inertes. Para as amostras com carvacrol foi observado assim como nas 

formulações de 1 semana, instabilidade nos tamanhos e na sua distribuição no sistema, 

obtendo valores de 88,38 nm a 1193,6 nm para os tamanhos, IPD variando entre 0,1 a 1 e 

potencial zeta entre -29,46 mV a -34,43 mV.  

Por fim, as amostras 5% após 1 semana de preparo resultaram em tamanhos que 

variaram entre 167,3nm a 267,5nm, PdI <0,5 e potencial zeta com valores entre -23,86 mV e -
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42,90 mV para as formulações inertes e diâmetros entre 212,1nm a 864,9nm, PdI <0,5 (exceto 

para as formulações de AE 1:10 e 1:25 que obtiveram PdI > 0,5) e potencial zeta variando 

entre -19,60 mV e -38,20mV para as que continham carvacrol. 

A eficiência de encapsulação do carvacrol foi analisada nas amostras contendo cera de 

abelha (CA) nas duas concentrações estudadas neste trabalho. As formulações de maior 

concentração lipídica (5%) obtiveram maior eficiência de encapsulação em relação as de 

menor concentração (2%), demonstrando valores de 37,58% ± 4,73 a 90,10% ± 8,58 e 35,56 

%  ± 0,06 a 71,99% ± 8,19 respectivamente.  

Na análise perfil de liberação do carvacrol foi observado que as amostras contendo os 

CLNs obtiveram um perfil de liberação mais controlada em comparação as soluções de 

carvacrol que nos primeiros tempos de análise liberaram quase todo o ativo.Dessa forma, o 

estudo da composição lipídica dos CLNs se mostrou favorável para se conhecer melhor o 

sistema proposto e posteriormente promover a otimização das formulações desenvolvidas, a 

fim de proporcionar o aumento da viabilidade para a liberação controlada do carvacrol.  
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