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RESUMO 

 

O benznidazol (BNZ) é o único fármaco disponível no Brasil para o tratamento da doença de 

Chagas. Apesar de seu uso clínico consolidado, este fármaco apresenta efeitos secundários 

indesejáveis. A tecnologia farmacêutica proporciona o desenvolvimento de sistemas que 

aumentam a biodisponilidade do fármaco ou aumento de sua concentração nas células/tecidos 

infectados o que reflete diretamente no aumento da eficiência terapêutica do BNZ. Assim, os 

sistemas líquidos emulsionados (emulsões, microemulsões e nanoemulsões) representam uma 

alternativa interessante para o aumento da biodisponilidade oral e parenteral do BNZ. O 

objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento e caracterização de sistemas líquidos 

emulsionados biocompatíveis contendo óleo de soja ou triglicerídeo de cadeia média 

(Miglyol
®

810) como fase interna estabilizados por uma mistura de tensoativos adequada 

(polissorbato e monooleato de sorbitano ou fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio) 

associada ou não a cotensoativos. A determinação do equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL) de 

emulsões contendo óleo de soja como fase interna utilizou os tensoativos monooleato de 

sorbitano e polissorbato, e do EHL das nanoemulsões com Miglyol
®

810 como fase interna 

foram utilizados os tensoativos fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio. A construção do 

diagrama de fases pseudoternário permitiu determinar as proporções dos componentes na 

formação dos sistemas de interesse em ambos os sistemas. A otimização das condições ideais 

para obtenção dos sistemas emulsionados foi avaliada pelo estudo da temperatura de 

emulsificação e condição de agitação. A validação da metodologia seguiu o guia preconizado 

pela ANVISA e ―ICH‖. Nos sistemas estabilizados por monooleato de sorbitano e 

polissorbato foi escolhido um ponto de formação de emulsão (5% tensoativos, 10% óleo de 

soja e 85% água) para estudo mais detalhado do sistema. As emulsões permaneceram estáveis 

armazenadas a 25 °C e em estresse térmico durante 30 dias. As medidas de reologia 

mostraram comportamento de fluido pseudoplástico da emulsão mesmo com a adição de 

alguns cotensoativos. A utilização de oleato de sódio associado à fosfatidilcolina de soja 

proporcionou a obtenção de uma ampla faixa de sistemas translúcidos, tanto líquidos 

(nanoemulsões - NE) como viscosos (cristal líquido - CL), sendo que foi estudada a influência 

da fase interna e dos tensoativos nas características do sistema com e sem o fármaco. As 

medidas de reologia apresentaram comportamento de escoamento Newtoniano para as NE 

estabilizadas com fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio e comportamento pseudoplástico 

para àquelas resistentes a fluidez (CL). O tamanho da gotícula revelou gotículas pequenas 



 

 

formando as nanoemulsões, entre 72 - 164 nm, sendo que tamanhos maiores (175 - 224 nm) 

foram observadas nos cristais líquidos. A microscopia de luz polarizada mostrou a presença 

de fase cristalina quando adicionado quantidades relativamente altas dos tensoativos 

fosfatidicolina de soja e oleato de sódio. Emulsões e nanoemulsões apresentaram capacidade 

de veicular o BNZ, porém as nanoemulsões foram superiores às emulsões representando 

assim um futuro promissor no tratamento da doença de Chagas, considerando que até o 

presente não existem formas farmacêuticas líquidas de administração o que impossibilita o 

ajuste da dose. 

 

Palavras-chave: Benznidazol, emulsões, nanoemulsões, sistemas de liberação de fármacos, 

doença de Chagas, nanotecnologia.  



 

 

ABSTRACT 

 

Benznidazole (BNZ) is the only drug available in Brazil for the treatment Chagas’disease. 

Despite their clinical use consolidated, this drug has undesirable side effects. The 

pharmaceutical technology provides the development of systems that increase the 

bioavailability of drug or concentration increase in cells and tissues infected which directly 

reflects in increased therapeutic efficiency of BNZ. Thus, the emulsified liquid systems 

(emulsions, microemulsions and nanoemulsions) represent an interesting alternative for 

increasing of the BNZ oral and parenteral bioavailability. The aim of this work was the 

development and characterizing of biocompatible liquid systems containing soybean oil or 

medium chain triglyceride (Miglyol
®

810) as internal phase stabilized by suitable mixture of 

surfactants (polysorbate and sorbitan monooleate or soy phosphatidylcholine and sodium 

oleate) with or without cosurfactants. The hydrophile-lipophile balance (HLB) of emulsions 

with soybean oil as the internal phase and polysorbate and sorbitan monooleate as surfactants, 

HLB for nanoemulsion with Miglyol
®

810 as internal phase are used surfactants soy 

phosphatidylcholine and oleate sodium. The build of pseudoternary phase diagram permitted 

to determine the components ratios in the formation of interest systems in both systems. The 

optimal conditions standardizing for obtaining the emulsion systems was evaluated by 

studying of the emulsification temperature and shaking condition. The validation of the 

methodology followed the guide recommended by ANVISA and "ICH". The systems 

stabilized by polysorbate and sorbitan monooleate was chosen emulsion point of formation 

(5% surfactant, 10% soybean oil and 85% water) for most detailed study this system. The 

emulsions remained stable stored at 25°C and at thermal stress during 30 days. The rheology 

measurements showed psedoplastic flow behavior of the emulsion even added some 

cotensoativos. The use of sodium oleate associated with soy phosphatidylcholine provided to 

obtain a wide range of systems translucent, liquid (nanoemulsions - NE) and viscous (liquid 

crystal - CL), and studied the internal phase and surfactants rates influence in the 

characteristics of the system with and without drug. The rheology measurements showed 

Newtonian flow behavior for NE stabilized with soy phosphatidylcholine and sodium oleate 

and pseudoplastic flow behavior to those resistant flow. The droplet size revealed small 

droplets forming nanoemulsions, between 72-164 nm, while larger size (175-224 nm) were 

observed for liquid crystals. The polarized light microscopy showed the presence of 

crystalline phase when added high amounts relatively of surfactants soy phosphatidylcholine 

and sodium oleate. Emulsions and nanoemulsions had the ability to loaded BNZ, however 



 

 

nanoemulsions were upper the emulsions representing so a promising future in the treatment 

of Chagas'disease, considering whereas so far do not have liquid pharmaceutical forms of 

administration which prevents dose adjustment. 

 

Keywords: Benznidazole, emulsions, nanoemulsions, drug delivery systems, Chagas'disease, 

nanotechnology.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e 

constitui um dos principais problemas em saúde pública dos países em desenvolvimento 

(LAMAS et al., 2006). Esta doença está amplamente dispersa no continente americano. 

Entretanto, após a implantação de medidas de controle na transmissão vetorial e transfusional 

ocorreu um decréscimo substancial na incidência da doença de Chagas na América Latina. 

Porém, estima-se que em torno de 10 milhões de pessoas estejam infectadas com o 

Trypanossoma cruzi ao redor do mundo, principalmente na América Latina (WHO, 2012). 

A infecção pelo T. cruzi é caracterizada por duas fases distintas, uma de curta duração 

denominada de fase aguda, seguida por uma fase de longa duração que persiste por toda a 

vida do indivíduo na ausência de tratamento específico. A fase aguda pode durar de 30 a 90 

dias. Após a fase aguda, a fase crônica da doença causa danos irreversíveis ao coração, 

esôfago e cólon, com severas desordens na condução nervosa nestes órgãos (URBINA; 

DOCAMPO, 2003). Atualmente, não existe tratamento efetivo para os casos crônicos, vacinas 

e/ou tratamento preventivo para a doença. Na fase aguda da doença os fármacos indicados 

para o tratamento são o nifurtimox e o Benznidazol (BNZ).  

  O BNZ é o único fármaco disponível para o tratamento da doença de Chagas no Brasil 

(BRASIL, 2010; DIAS et al., 2009). Este é um fármaco pouco solúvel e está disponível 

apenas na forma de comprimidos sendo seu tratamento longo e envolvendo altas doses que 

levam o paciente ao abandono do tratamento. Além disso, apresenta efeitos colaterais como 

anorexia, vômito, polineuropatia periférica, depressão da medula óssea e reações alérgicas. 

Devido a estes problemas, frequentemente o tratamento não obtém sucesso ou é 

descontinuado (COURA; CASTRO, 2002; LAMAS et al., 2006; CARRILERO et al., 2011; 

HASSLOCHER-MORENO et al., 2012; SALOMON, 2012).  

A forma de administração do fármaco é fundamental para o sucesso terapêutico, 

podendo modificar sua biodisponibilidade. A biodisponibilidade de um fármaco pode ser 

modificada pelo uso de sistemas de liberação. Neste contexto, o desenvolvimento de novas 

formas de administração para o BNZ capazes de aumentar seu uso, a biodisponibilidade e 

consequentemente o sucesso do tratamento da doença de Chagas representa um avanço 

relevante no tratamento das doenças negligenciadas no Brasil e no mundo.  

Os sistemas líquidos emulsionados (SLE) são sistemas desejáveis tanto para carrear 

fármacos insolúveis em água como para disponibilizar o fármaco em uma apresentação 



18 

 

 

 

líquida. A formação destes sistemas ocorre pela mistura entre dois líquidos imiscíveis, 

normalmente água e óleo estabilizados pela adição de agentes tensoativos que são capazes de 

diminuir a tensão interfacial do sistema e de formar um filme interfacial (LAWRENCE; 

REES, 2000; TADROS et al., 2004).  

 Os SLE são capazes de compartimentalizar fármacos nas gotículas da fase interna, as 

quais possuem propriedades físico-químicas bastante diferentes das do meio dispersante, 

induzindo modificações nas propriedades biológicas dos fármacos incorporados. Além disso, 

esses sistemas melhoram a solubilização de fármacos lipofílicos em água e os protegem 

contra hidrólise enzimática, além de aumentar o potencial de absorção devido à presença de 

tensoativo (SHAH et al., 1994). Esses sistemas representam um eficiente veículo para 

administração de fármacos, permitindo adequada solubilização na fase interna, oleosa ou 

aquosa, ou na mistura fase interna/tensoativos. Os SLE podem ser emulsões, nano ou 

microemulsões aonde, os sistemas O/A são eficientes veículos de administração ―in vivo‖ e 

podem ser empregados para fármacos lipofílicos em especial aqueles que se solubilizam 

adequadamente na fase interna ou na mistura óleo/tensoativo (CONSTANTINIDES; 

CHAUBAL; SHORR, 2008), enquanto que sistemas A/O podem ser utilizados para fármacos 

hidrofílicos.  

Desta forma, a obtenção de sistemas líquidos emulsionados que permitam a 

administração do BNZ em uma forma líquida por via oral ou parenteral podem melhorar sua 

eficácia no tratamento da doença de Chagas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Doença de Chagas 

 

 As doenças parasitárias continuam sendo um obstáculo para o desenvolvimento social 

e econômico dos países mais pobres, e são frequentemente chamadas de "doenças 

negligenciadas", "doenças órfãs" ou "doenças tropicais". A maioria absoluta das mortes 

devido às doenças parasitárias ocorrem em regiões situadas abaixo da linha do Equador. A 

necessidade de novas alternativas terapêuticas é clara, mas os investimentos globais em 

pesquisa e desenvolvimento (P & D) de fármacos e vacinas não são suficientes (DIAS et al., 

2009). 

 A doença de Chagas foi descoberta em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Ribeiro 

Justiniano das Chagas, e está entre um dos principais problemas de saúde pública enfrentados 

na América Latina. Esta doença é causada principalmente pelo protozoário hemoflagelado 

Trypanosoma cruzi, tendo como vetores os insetos triatomídeos.  Atualmente, estima-se que 

cerca de 10 milhões de pessoas estejam infectadas pelo Trypanosoma cruzi, principalmente na 

América Latina, sendo alguns casos encontrados nos Estados Unidos, Canadá, Europa e em 

Países do Pacífico Ocidental. Isto ocorre principalmente devido à migração da população da 

América Latina para estes países (WHO, 2012). Na América Latina a morbidade e 

mortalidade associada com a doença de Chagas possuem maior magnitude quando comparada 

à malária, esquistossomose e leishmaniose (LAMAS et al., 2006; SOBRINHO et al., 2008).  

A doença de Chagas é uma enfermidade de caráter crônico cuja principal via de 

transmissão é a vetorial, seguida das vias sanguínea (transfusão), vetorial (placentária), oral e 

acidental (VIOTTI et al., 2009; WHO, 2012). A infecção apresenta-se em duas fases clínicas 

bem distintas, a primeira e aguda, a qual dura em média dois meses, sendo sucedida por uma 

fase crônica. Na maioria dos casos, a fase aguda da doença é oligossintomática, 

principalmente em adultos, não sendo valorizada pelo paciente ou pelo agente de saúde. Pode 

ainda não haver instalação de uma fase clássica, uma vez que está relacionada diretamente 

com o número de parasitas inoculados. Quando se manifesta, apresenta um quadro febril ou 

outras manifestações clínicas, tais como: miocardite, alterações eletrocardiográficas, 

linfadenopatia e hepatoesplenomegalia (DIAS et al., 2009).  
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O protozoário possui um complexo ciclo biológico e apresenta três formas distintas: (i) 

epimastigota, a qual é encontrada no tubo digestivo do vetor; (ii) tripomastigota, a qual pode 

ser encontrada no vetor, no sangue e no espaço intercelular do hospedeiro vertebrado e 

constitui a forma sanguínea circulante e infectante; (iii) amastigota, que pode ser encontrada 

no interior de células do hospedeiro vertebrado (COURA; CASTRO, 2002). 

No início da década de 1970, os fármacos nifurtimox (Lampit
®

), da Bayer, e o BNZ 

(Rochagan
®

) da Roche surgiram apresentando novas perspectivas para o tratamento da 

doença de Chagas, tanto pela eficácia na fase aguda quanto pela tolerância (DIAS et al., 

2009). O sucesso destes fármacos é afetado diretamente pela duração do tratamento (WHO, 

2010), a idade do paciente, a distribuição geográfica dos pacientes, também há grande 

variação na susceptibilidade de isolados do parasita a ação destes agentes terapêuticos, 

populações de parasitas resistentes a ambos compostos. Devido ao complexo ciclo biológico 

do parasita, a maioria dos estudos revelam uma baixa eficiência destes fármacos durante a 

terapia de pacientes crônicos. No entanto, avaliações recentes têm sugerido o tratamento de 

modo a retardar ou mesmo evitar a evolução da doença crônica. Estes dois fármacos 

apresentam boa resposta de cura na fase aguda (WHO, 2010), em contraste com valores 

percentuais inferiores a 20% na fase crônica da doença (COURA; CASTRO, 2002). As 

reações adversas estão presentes em torno de 40% dos pacientes (WHO, 2010) em uso destes 

fármacos e estima-se que aproximadamente 30% dos indivíduos infectados terão seus quadros 

patológicos evoluídos para danos irreversíveis (WHO, 2011). A partir da década de 1980, o 

nifurtimox teve sua comercialização interrompida, primeiramente no Brasil e depois em 

outros países da América Latina (Venezuela, Chile, Argentina), possivelmente em razão do 

efeito tripanocida menor em algumas regiões endêmicas (COURA; CASTRO, 2002). 

Atualmente, o nifurtimox é produzido pela Bayer e pode ser adquirido pela Organização 

Mundial da Saúde (WHO, 2010). No Brasil o tratamento da doença é feito pelo uso do BNZ e 

está sendo disponibilizado pelo Ministério da Saúde sendo produzido pelo Laboratório 

Farmacêutico de Pernambuco - LAFEPE (SOBRINHO et al., 2008; ROMERO; MORILLA, 

2010; OLIVEIRA et al., 2011; WHO, 2011). 

Várias estratégias estão sendo estudadas para melhorar o tratamento desta doença, 

entre elas o aumento da velocidade de dissolução do BNZ com a utilização de ciclodextrinas 

(SOARES-SOBRINHO et al., 2012) e a obtenção de microcristais (MAXIMIANO et al., 

2010) além do uso de dispersões sólidas contendo o BNZ (LIMA et al., 2011; MAXIMIANO 

et al., 2011) e de sistemas microparticulados contendo quitosana (LEONARDI et al., 2009). A 
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forma líquida de administração está sendo investigada com o uso de lipossomas (MORILLA 

et al., 2002; MORILLA et al., 2004). Em relação ao estado da técnica, em busca recente foi 

verificado que existem apenas dois estudos envolvendo o BNZ (INPI e USPTO e Spacenet). 

O estudo da obtenção de complexos de inclusão de ciclodextrinas com o BNZ 

(BRPI0903451-0 A2), no qual o objetivo do invento é promover o aumento da dissolução do 

fármaco por meio da complexação com ciclodextrinas em meio alcoólico ou aquoso. O 

sistema transportador de BNZ a base de rutênio (BRPI0704577-8 A2) não se refere a qualquer 

forma de administração, mas trata da obtenção de um composto pró-fármaco. Cabe ressaltar 

que a busca foi retrospectiva englobando os depósitos de patente feitos da data atual incluindo 

os pedidos de depósito de patentes até o ano de 1963. Sendo assim, não há descrito formas 

líquidas de administração para o benznidazol seja por via oral ou parenteral que incluam 

sistemas líquidos lipídicos do tipo emulsionados.  

Outra estratégia investigada para o tratamento desta doença é a utilização de alguns 

antigúngicos, já que estudos recentes têm demonstrado que o T. Cruzi, assim como a maioria 

dos fungos e leveduras, requer esteróis específicos para a viabilidade celular e a proliferação 

em todas as fases de seu ciclo biológico e a via de biossíntese do ergosterol foi quimicamente 

validada em estudos in vitro (URBINA; DOCAMPO, 2003; FERRAZ et al., 2007). No 

entanto, vários inibidores da biossíntese do ergosterol estão sendo estudados e apresentaram 

ação supressora nas duas fases da doença quando estudados em modelos murinos (URBINA; 

DOCAMPO, 2003; URBINA, 2010). 

 

2.2.    Benznidazol 

 

O BNZ não é somente o fármaco de escolha para o tratamento da doença de Chagas, 

mas também o único disponível no Brasil (BRASIL, 2010). O BNZ foi introduzido na terapia 

da doença de Chagas em 1972 pela Indústria Farmacêutica Roche com o nome comercial de 

Rochagan
®

. Em três de março de 2003, esta indústria abriu mão da patente e negociou os 

direitos de produção com o Governo Brasileiro, nesta transição a produção recaiu sobre o 

LAFEPE e esta indústria recebeu a responsabilidade de ser produtora mundial deste 

medicamento (SOBRINHO et al., 2008). A FIGURA 1 mostra a estrutura química do BNZ, 

que é um fármaco nitroheterocíclico (2-Nitro-N-(fenilmetil)-1H-imidazol-1-acetamida) com 

atividade antiprotozoária e bactericida. Evidências indicam que a ação do BNZ envolve a 
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diminuição da síntese de proteínas, a redução de incorporação dos precursores de RNA e a 

diminuição da incorporação da timidina em DNA (COURA; CASTRO, 2002).  

 

FIGURA 1. Representação esquemática da estrutura química do BNZ 

 

O BNZ possui algumas limitações como a baixa especificidade de ação em vias 

bioquímicas definidas do parasita, o que contribui para os efeitos citotóxicos observados no 

tratamento dos pacientes. Os efeitos adversos apresentados durante o tratamento podem ser 

agrupados em três grupos: (i) manifestações de hipersensibilidade, como dermatite com 

erupções cutânea (usualmente entre o sétimo e décimo dia de tratamento), edema periorbital 

ou generalizado, febre, linfadenopatia, dores musculares e articulares; (ii) depressão da 

medula óssea, incluindo neutropenia, agranulocitose e púrpura trombocitopênica; (iii) 

polineuropatia periférica, representada por parestesias e polineurites (DIAS et al., 2009; 

SALOMON, 2012). 

A maior limitação deste fármaco é a atividade antiparasitária insuficiente na fase 

crônica da doença isto é, menos de 80% dos pacientes tratados são curados 

parasitologicamente de acordo com critérios clássicos indicados sobre infecções agudas 

(CANÇADO, 2002). Estes resultados estão bem confirmados usando métodos baseados no 

exame de Proteína C Reativa (PCR) em humanos e animais experimentais (ANEZ et al., 

1999; BRAGA et al., 2000; BRITTO et al., 2001; GARCIA et al., 2005; FERNANDES, 

2009).  

A diferença da eficácia antiparasitária dos compostos nitroheterocíclicos nas fases 

aguda e crônica ainda permanece como dúvida (CANÇADO, 2002). No entanto, pode ser 

devido às propriedades farmacocinéticas desfavoráveis como o tempo de meia-vida 

relativamente curta e limitada penetração nos tecidos (WORKMAN et al., 1984), com ações 

bem limitadas na fase crônica quando os parasitas são confinados, sobretudo, em tecidos 

profundos e submetidos à replicações lentas (URBINA et al., 2003). Em estudo conduzido por 

Lamas e colaboradores (2006) e Morilla (2002 e 2004), o objetivo foi transformar o fármaco 
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livre dentro da formulação lipossomal como sendo uma estratégia para controlar e modificar 

sua farmacocinética e biodistribuição (MORILLA et al., 2002; MORILLA et al., 2004). 

O BNZ está disponível para a administração oral na forma de comprimidos (12,5 e 

100 mg) (MANARIN et al., 2013), sendo sua dosagem usual de 5-7 mg/kg/dia durante 30 à 

60 dias de tratamento (VIOTTI et al., 2009), no Brasil a dose recomendada é de 5mg/kg/dia 

duas a três vezes ao dia durante 60 dias sendo que, ajustes na duração de tratamento devem 

ser feitas em pacientes com menos de 60 kg e o tratamento não deve exceder a 80 dias 

(HASSLOCHER-MORENO et al., 2012). As limitações associadas com a absorção oral do 

BNZ ocorrem devido a sua baixa solubilidade. A formulação de BNZ na forma de suspensão 

está sendo desenvolvida pelo Laboratório de Tecnologia de Medicamentos da UFPE em 

parceria com o LAFEPE (SOBRINHO et al., 2007). O desenvolvimento formas farmacêuticas 

líquidas consegue superar algumas limitações do fármaco quando em formas sólidas, 

principalmente para grupos específicos de pacientes, idosos e crianças. 

 

2.3.   Sistemas coloidais para liberação de fármacos 

 

Os sistemas coloidais são amplamente utilizados na indústria farmacêutica para 

encapsular componentes lipofílicos de modo que podem estar dispersos em meio aquoso para 

liberação de fármacos. Os componentes lipofílicos encapsulados incluem uma variedade de 

diferentes tipos de moléculas como os triglicerídeos, óleos essenciais, óleos vegetais, entre 

outros (CHEN, 2008; CONSTANTINIDES; CHAUBAL; SHORR, 2008) os quais podem ser 

diferenciados pelas suas propriedades físico-químicas como a massa, polaridade, densidade, 

viscosidade, ponto de ebulição e fusão (POUTON; PORTER, 2008; OSTERTAG; WEISS; 

MCCLEMENTS, 2012). Entre os sistemas coloidais, existem aqueles em que pequenas 

gotículas lipídicas estão dentro da fase aquosa os quais podemos citar: emulsões, 

microemulsões e nanoemulsões. Sendo que as principais diferenças entre estes sistemas são o 

tamanho da gotícula e sua estabilidade termodinâmica. 

As emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis e definidos como a mistura 

íntima de dois líquidos imiscíveis, um dos quais está disperso no outro na forma de gotículas 

(TROTTA; PATTARINO; IGNONI, 2002; POUTON; PORTER, 2008). De acordo com a 

hidrofilia ou lipofilia da fase dispersante, estes sistemas podem ser classificados como óleo 

em água (O/A) ou água em óleo (A/O). Para que possam ser aplicadas nas mais diversas áreas 

como cosmética, farmacêutica e química em geral, as emulsões devem apresentar um período 
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pré-definido de estabilidade físico-química, sendo este dependente das aplicações pretendidas 

(MASMOUDI et al., 2005; WARAHO; MCCLEMENTS; DECKER, 2011).  

A temperatura exerce efeitos indiretos na emulsificação resultando na alteração da 

tensão interfacial, adsorção do agente tensoativo e fluência. Assim, fluência e tensão 

interfacial diminuem com o aumento da temperatura sendo favorável para a obtenção da 

emulsão. Os agentes tensoativos são moléculas com características anfifílicas, adsorvem-se na 

interface entre a fase dispersa e a dispersante durante o processo de emulsificação, e podem 

prontamente prevenir fenômenos como a floculação e a coalescência e, consequentemente, 

uma possível separação de fases (HOLMBERG, 2002). Na superfície do líquido, a parte 

hidrofílica da substância tensoativa adere às moléculas da água, quebrando suas atrações 

intermoleculares, reduzindo desta forma, a tensão superficial. Neste momento, a estrutura 

esférica da gota de água entra em colapso, expandindo a área de contato com a superfície.  

Os agentes tensoativos foram empiricamente classificados por Griffin (1949 e 1954) 

de acordo com o equilíbrio entre as partes hidrofílica e lipofílica da molécula. Este equilíbrio 

é descrito numericamente com um valor determinado, denominado equilíbrio hidrófilo-

lipófilo (EHL). De acordo com os resultados obtidos a predominância do caráter hidrofílico 

ou lipofílico do tensoativo, determina suas características específicas, bem como direciona o 

tipo de sua aplicabilidade. Especificamente, para que se tenha ação antiespumante, o valor 

teórico de EHL deve estar entre 1,5-3,0; ação emulsionante para emulsões do tipo A/O 

apresentam EHL na faixa entre 3,0 e 6,0; ação espumante apresenta EHL entre 7,0 e 9,0; 

emulsionante do tipo O/A, EHL entre 8,0-18,0; detergentes em EHL 13,0–15,0; solubilizante 

em EHL 15,0 – 20,0. Os tensoativos hidrofílicos ou polares geralmente possuem valores de 

EHL maiores (até um máximo teórico de 20) enquanto que valores menores indicam 

características lipofílicas ou apolares (GRIFFIN, 1949).  

Para garantir a estabilidade de um sistema emulsionado é necessária a realização de 

testes de estabilidade que tem como objetivo assegurar a estabilidade química, físico-química 

e microbiológica do sistema em função do tempo, determinando assim o tempo de prateleira 

ou prazo de validade. Submeter sistemas emulsionados às diferentes condições de temperatura 

e de gravidade são condições rápidas mais frequentemente utilizadas para avaliar o 

comportamento de preparações farmacêuticas (BRASIL, 2005).  

Devido à instabilidade termodinâmica das emulsões, o desenvolvimento desses 

sistemas exige dos formuladores a compreensão dos fenômenos físico-químicos que podem 

ocorrer durante o prazo de validade e a maneira como minimizá-los ou retardá-los. A perda da 

estabilidade físico-química manifesta-se principalmente através de três fenômenos: floculação 
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– processo onde as gotículas emulsificadas agregam-se em aglomerados mantendo o filme 

interfacial intacto; a cremagem – processo onde ocorre migração das gotículas devido à 

diferença de densidade dos líquidos dispersos, que acarreta a heterogeneidade da distribuição 

das gotículas pela fase externa ou dispersante. Em uma emulsão O/A, por exemplo, as 

gotículas migram para parte superior da emulsão devido a diferença de densidade, sendo este 

um processo reversível, uma vez que as gotículas dispersas também mantêm a integridade do 

filme interfacial. A aplicação de agitação suave é suficiente para redispersar as gotículas pela 

fase dispersante. A cremagem pode favorecer o processo de coalescência uma vez que as 

gotículas encontram-se intimamente ligadas, separadas apenas pela fase emulsificante; 

coalescência – ocorre quando duas ou mais gotículas aproximam-se umas das outras e há 

energia suficiente no sistema, para estas se unirem e formar uma gotícula maior na fase 

dispersa. Estes processos são citados como perda da integridade do filme interfacial 

(ROLAND et al., 2003; TADROS et al., 2004; MASMOUDI et al., 2005).  

As microemulsões (ME) e nanoemulsões (NE) são conhecidas como sistemas 

emulsionados submicrométricos (SZNITOWSKA et al., 2001; TADROS et al., 2004) sendo 

que elas apresentam tamanho reduzido das gotículas o que as tornam translúcidas quando 

comparado às emulsões, além de existir uma diferença quanto ao comportamento destes 

sistemas. A formação espontânea das ME depende da composição dos constituintes sendo 

que, os constituintes com propriedades físicas semelhantes possuem a capacidade de 

promover a auto-organização e formar ME espontaneamente. Para a formação não espontânea 

dos sistemas emulsionados é necessária alta energia para a produção das gotículas. A 

formação das emulsões é atingida com o auxílio de agitadores de alta velocidade (TADROS 

et al., 2004). Em contraste, para a formação de gotículas pequenas, para a produção de ME e 

NE é necessária a utilização de uma quantidade grande de tensoativos e/ou energia 

(OLIVEIRA; SCARPA, 2001). A alta energia requerida para a formação das ME e NE pode 

ser entendida através da consideração de Laplace sobre pressão ∆p (diferença de pressão na 

curvatura da gotícula), dada pela equação:  

 

 ∆𝐩 =  𝛄  
𝟏

𝐑𝟏
+

𝟏

𝐑𝟐
                                                                                  (Equação 1) 

 

onde, R1 e R2 são os raios de curvatura da gotícula e γ é a tensão superficial . Para gotículas 

esféricas, R1=R2=R. Assim, a tensão necessária para deformar a gota é maior para uma gota 

menor uma vez que o estresse é geralmente transmitido pelo líquido circundante através da 
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agitação. Em tensões mais elevadas é necessária agitação mais vigorosa e, portanto, mais 

energia é requerida para produzir gotas menores. Ao reduzir a tensão interfacial, ∆p é 

reduzido e, consequentemente, a tensão necessária para romper uma gota é reduzida 

(TADROS et al., 2004).  

As ME podem ser definidas como sistemas termodinamicamente estáveis, isotrópicos, 

translúcidos, de dois líquidos imiscíveis, usualmente água e óleo, estabilizados por um filme 

de compostos tensoativos, localizados na interface óleo/água (CONSTANTINIDES et al., 

1995; LEE; LEE; SHIM, 1995; HO; HSIAO; SHEU, 1996; LAWRENCE, 1996; 

CONSTANTINIDES; SCALART, 1997; OLIVEIRA; SCARPA; CHAIMOVICH, 1997; 

DALMORA; OLIVEIRA, 1999; LAWRENCE; REES, 2000; DALMORA; DALMORA; 

OLIVEIRA, 2001).  

Hoar e Shulman em 1943 iniciaram o estudo sobre microemulsões ao descreverem 

sistemas transparentes formados espontaneamente quando óleo e água eram misturados com 

quantidades relativamente grandes de tensoativo iônico misturado a um álcool de cadeia 

média. Entretanto, o termo microemulsão foi utilizado somente no final da década de 1950 

por Schulman e colaboradores (HOAR, 1943; SCHULMAN; RILEY, 1948). A formação de 

ME depende do EHL dos tensoativos e consequentemente da estrutura química além de outros 

fatores como temperatura, força iônica e a presença de cotensoativos.  

A energia livre de formação dos SLE, incluindo assim as ME e NE, pode ser 

considerada dependente da extensão da interface óleo-água e às mudanças na entropia do 

sistema, conforme a equação: 

 

∆G = γ∆A - T∆S                                                                                                       (Equação 2) 

 

onde, ∆G é a energia livre de formação, γ é a tensão superficial da interface óleo-água, ∆A é a 

variação da área interfacial da ME, ∆S é a variação na entropia do sistema e T é a 

temperatura. É possível notar que quando a ME/NE são formadas, as mudanças em ∆A são 

muito grandes devido ao elevado número de gotículas muito pequenas que são formadas. A 

entropia contribui favoravelmente em processos dinâmicos como a difusão dos tensoativos na 

camada interfacial e a troca de tensoativo no monômero micelar. Assim, a energia livre 

negativa é alcançada quando grandes reduções na tensão superficial são acompanhadas de 

mudanças significativamente favoráveis da entropia (LAWRENCE; REES, 2000). A tensão 

interfacial entre os líquidos é uma propriedade importante para a formação das ME sendo que 
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esta deve estar próxima à zero para a formação de sistemas translúcidos (LAWRENCE; 

REES, 2000; TADROS et al., 2004). 

A mistura de tensoativos com equilíbrio hidrófilo-lipófilo adequado proporciona a 

condição máxima de dispersão do óleo e da água (OLIVEIRA; SCARPA, 2001). Assim, a 

formação da microemulsão geralmente envolve a combinação de três a cinco componentes, 

tais como tensoativo, água, óleo e, quando necessário, o co-tensoativo (OLIVEIRA; 

SCARPA; CHAIMOVICH, 1997; DALMORA; OLIVEIRA, 1999; LAWRENCE; REES, 

2000; D’CRUZ; UCKUN, 2001), sendo que a orientação para sistemas O/A ou A/O é 

dependente das propriedades físico-químicas do tensoativo e do óleo, assim como da relação 

entre as proporções tensoativo/co-tensoativo e entre as proporções água/óleo 

(CONSTANTINIDES et al., 1995; OLIVEIRA; SCARPA; CHAIMOVICH, 1997; D’CRUZ; 

UCKUN, 2001). A estabilidade termodinâmica destes sistemas oferece vantagens sobre as 

dispersões instáveis, tais como as suspensões e emulsões, podendo ser utilizada por tempo 

muito mais amplo. As ME são superiores às soluções micelares em termos de potencial de 

solubilização de substâncias, por isso, são usadas para aumentar a solubilização e a absorção 

de fármacos lipofílicos (CONSTANTINIDES et al., 1995; CONSTANTINIDES; SCALART, 

1997; OLIVEIRA; SCARPA; CHAIMOVICH, 1997; DALMORA; OLIVEIRA, 1999).  

As ME e NE O/A são formadas por gotículas de óleo dispersas em água, contendo o 

tensoativo na interface óleo/água assim, elas possuem ótima capacidade de solubilização de 

substâncias e tem sido utilizadas para aumentar a estabilidade, a solubilidade e a 

biodisponibilidade de fármacos, pois permitem a incorporação de vários tipos de compostos 

na fase interna oleosa (baixa constante dielétrica) e na região interfacial (constante dielétrica 

intermediária entre o óleo e a água) (CONSTANTINIDES; SCALART, 1997; PALLA; 

SHAH, 2002). Estes sistemas permitem a administração de fármacos por diferentes vias como 

parenteral, ocular, pulmonar, intravaginal e oral e frequentemente apresentam grande 

capacidade solvente para os fármacos, tornando-as formulações mais atrativas na área 

farmacêutica, além de oferecerem vários benefícios para administração oral, incluindo 

aumento na absorção, maior potência terapêutica e redução da toxicidade (ABOOFAZELI; 

BARLOW; LAWRENCE, 2000; OLIVEIRA et al., 2004a). 

As NE são dispersões translúcidas, cineticamente estáveis, ou seja, sua estabilidade 

física é mantida por um longo período de tempo, porém, perdem a sua transparência com o 

tempo devido ao aumento no tamanho da gotícula. O tamanho reduzido da gotícula na NE 

provoca uma grande redução na força de gravidade e aumento do movimento Browniano que 
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pode ser suficiente para ultrapassar a gravidade, isto explica a estabilidade maior quando 

comparada às emulsões (TADROS et al., 2004).  

A principal aplicação das NE é a preparação de nanopartículas usando um monômero 

polimerizável como fase dispersa quando as gotículas de nanoemulsões atuam como 

nanoreatores. Outra aplicação interessante é o desenvolvimento de NE como formulações 

para controlar a liberação de fármacos e sistemas de direcionamento do fármaco ao local 

―targeting‖ (SHAH; BHALODIA; SHELAT, 2010). 

As ME e NE apresentam algumas vantagens tais como tamanho reduzido de gotícula, 

alta estabilidade, fácil preparação e capacidade de incorporar diferentes classes de fármacos 

com diferentes propriedades físico-químicas (ABOOFAZELI; BARLOW; LAWRENCE, 

2000). No entanto, a mistura dos constituintes das ME e NE nem sempre conduzirá a um 

sistema disperso e homogêneo, podendo coexistir diferentes estruturas. Dependendo da 

natureza e do número de fases líquidas presentes, esses sistemas podem ser classificados no 

diagrama de fases que pode ser construído de acordo com Winsor (1948) que classifica os 

sistemas por regiões dependendo da quantidade de fase interna e contínua. No entanto, devido 

as aplicações farmacêuticas específicas, a classificação dos sistemas formados através da 

construção do diagrama de fases pode ser feita pelas suas alterações físicas sendo 

classificados em: A) sistema líquido e translúcido; B) sistema viscoso e translúcido; C e D) 

sistema viscoso e opaco; E) sistema líquido e opaco (FIGURA 2).  

 

 

FIGURA 2. Representação da classificação dos sistemas formados pelo diagrama de fases 

 

O estudo de novos sistemas de liberação de fármacos, particularmente as ME e NE, 

tem sido muito relevantes na área farmacêutica, porque podem proporcionar alternativas 

terapêuticas modernas, farmacologicamente mais eficientes e com efeitos colaterais bastante 

reduzidos, a partir de fármacos já existentes, muitas vezes pouco utilizados em razão de suas 

limitações (OLIVEIRA et al., 2004a). As ME do tipo óleo (O) em água (A) são alternativas 

interessantes como sistemas de liberação de fármaco, sua estrutura básica é um lipídio neutro 

na região interna, como, por exemplo, um triglicerídeo líquido, estabilizado por lipídios 
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anfifílicos, como os fosfolipídios. Esse sistema pode solubilizar quantidade considerável de 

fármacos lipossolúveis no domínio hidrofóbico da fase interna e, portanto apresenta potencial 

de aplicação terapêutico como transportadores de fármacos lipossolúveis (OLIVEIRA; 

SCARPA; CHAIMOVICH, 1997; DALMORA; OLIVEIRA, 1999).  

Além da vantagem do uso das ME para administração parenteral, estudos 

experimentais mostram a melhora na absorção oral, quando se utiliza a microemulsão. Esta 

melhora ocorre devido à incorporação do fármaco nas gotículas das microemulsões (O/A) e, 

também, ao aumento específico da área superficial, resultando no intenso contato das 

gotículas com o trato gastrointestinal (FORMARIZ et al., 2005). Um dos maiores problemas 

associados ao desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos é a escolha dos 

constituintes. Essa escolha deve ser bastante criteriosa, e deve atender alguns requisitos, tais 

como, não irritabilidade, atoxicidade e a capacidade de formar o sistema desejado 

(LAWRENCE; REES, 2000). A caracterização físico-química destes sistemas é fundamental 

para avaliar a influência dos constituintes no sistema bem como a influência do fármaco 

quando adicionado. 

 

2.4. Caracterização físico-química dos sistemas coloidais 

 

2.4.1. Reologia 

 

O estudo do comportamento reológico permite o entendimento das propriedades de 

massa a partir de ensaios como testes de escoamento e oscilatório. As curvas de escoamento 

são construídas a partir da correlação entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento que 

define o comportamento de escoamento de um líquido e têm seus correspondentes tipos de 

curva de viscosidade. Estas curvas representam duas partes do experimento, a curva 

ascendente que indica o aumento da taxa de cisalhamento, e a curva descendente, quando a 

taxa de cisalhamento é reduzida continuamente (SCHRAMM, 2006). A curva ascendente 

representa o comportamento do escoamento, que pode ser comportamento de escoamento 

newtoniano, pseudoplástico, plástico e dilatante.  

O escoamento newtoniano é representado por uma reta, e a razão de todos os pares de 

valores de tensão e taxa de cisalhamento pertencentes a essa reta é constante. Isso significa 

que a viscosidade não é afetada por mudanças na taxa de cisalhamento, já que ela é a tangente 

ao ângulo. O comportamento é pseudoplástico quando sofre diminuição de viscosidade com o 



30 

 

 

aumento da taxa de cisalhamento. Esse aumento favorece a reorientação das partículas rígidas 

na direção do escoamento, e as interações intermoleculares que causam resistência ao 

escoamento tornam-se menores, provocando o afinamento do mesmo, conhecido por shear 

thinning. O comportamento plástico é descrito como os líquidos pseudoplásticos, mas com 

limite de escoamento, e na curva intercepta a ordenada não na origem, mas no ponto crítico 

(yield point). O comportamento de escoamento dilatante é caracterizado pelo aumento da 

viscosidade quando a taxa de cisalhamento aumenta (SCHRAMM, 2006). 

A tixotropia do sistema pode ser obtida através da curva descendente. Um líquido 

tixotrópico é definido pelo seu potencial de ter uma estrutura reversível, sempre que a amostra 

for mantida em repouso, e essa mudança deve ser reprodutível diversas vezes. A reconstrução 

pode ser tempo independente quando as curvas de ida e de volta se sobreporem, indicando 

que o sistema reverte rapidamente para sua estrutura original. Será tempo dependente quando 

a viscosidade retorna a aumentar mais lentamente do que diminuiu inicialmente com o shear 

thining, e entre as duas curvas forma uma área de histerese, que define a magnitude da 

tixotropia. Essa área indica a energia necessária para quebrar a estrutura tixotrópica. 

Graficamente, a histerese da curva de escoamento gira no sentido horário (SCHRAMM, 

2006). 

A reologia fornece informações sobre as interações entre as gotículas (se repulsiva ou 

atrativa) e para aplicá-la de forma quantitativa é preciso conhecer a natureza dessas forças de 

interação. Dessa maneira a reologia pode ser usada de forma qualitativa a seguir a variação da 

amostras durante o armazenamento, fornecendo ao sistema informações sobre o 

amadurecimento de Ostwald e/ou coalescência, a variação dos módulos (perda e 

armazenamento) com o tempo, e em particular a mudança da região viscoelástica linear pode 

ser utilizada como indicativo da floculação. A floculação forte geralmente é acompanhada por 

um aumento rápido em G’ e isto pode ser acompanhado por uma diminuição acima da 

deformação crítica, que leva a quebra da estrutura. Isto pode ser usado como indicativo de 

formação de "estrutura irregulares" (flocos), que se tornam sensíveis à tensão aplicada. A 

estrutura dos flocos irá aprisionar uma grande quantidade da fase contínua levando a um 

aumento aparente da fração de volume do sistema e, portanto, um aumento de G’(MANOJ et 

al., 2000; TADROS, 2004; SAIKI; HORN; PRESTIDGE, 2008a). 
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2.4.2.  Espalhamento dinâmico de luz  

 

Para avaliação da formação de micro e nanoemulsões é feita a medida da distribuição 

de tamanho da gotícula utilizando a técnica de espalhamento dinâmico de luz (―Dynamic light 

scattering‖), medido pela intensidade da floculação da luz dispersada pelas gotículas e o 

movimento Browniano através da medida do raio hidrodinâmico da gotícula. Devido a 

maioria das ME e NE não apresentarem gotas perfeitamente monodispersas, a avaliação das 

gotas é realizada pela polidispersão, dada pelo tamanho médio e pelo índice de polidispersão 

(TADROS et al., 2004).  

Ao assumir que as gotículas quando suspensas em um solvente estão em movimento 

Browniano, e que estas se movem em consequência das colisões com as gotículas 

constituintes dos solventes, então gotículas pequenas se movem intensamente no meio e 

gotículas grandes se movem de forma mais suave. A medida do espalhamento de luz é 

realizada ao incidir um laser em período de tempo t sobre uma suspensão contendo gotículas 

alvo. Estas tendem a espalhar a luz do laser por todas as direções que interferem 

construtivamente em um detector. Entretanto, como as gotículas se movem através de 

movimento Browniano no solvente, há flutuação da radiação espalhada, portanto as ondas 

podem interferir destrutivamente em outro momento t’ gerando a diminuição ou ausência de 

sinal no sistema de detecção. Esta flutuação do sinal da intensidade da luz espalhada fornece 

dados sobre tamanho médio das partículas (PECORA, 1985). A intensidade de espalhamento 

detectado em um ângulo pré-estabelecido depende da velocidade de difusão, coeficiente de 

difusão D, das partículas no solvente. Esta cinética molecular é determinada pela equação de 

Stokes-Einstein.  

 

𝐃 =
𝐊𝐓

𝟔¶ƞ𝐑𝐇
                                                                                 (Equação 3) 

 

onde, k representa a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta, η é a viscosidade do 

solvente e RH é o raio hidrodinâmico da partícula. A equação de Stokes-Einstein é válida para 

populações de partículas com tamanhos semelhantes. Esta equação trabalha em termos de raio 

hidrodinâmico, que é uma aproximação do raio geométrico das gotículas ou moléculas. O 

tamanho da gotícula é estimado pelo seu raio hidrodinâmico. O raio hidrodinâmico é 

calculado com base na mobilidade das partículas em uma solução, esta mobilidade fornece o 

coeficiente de difusão (D). A técnica de ―Dynamic light scattering‖ também conhecida como 

espectroscopia de fotocorrelação (PCS) é realizada pela passagem de um feixe de raios laser, 
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normalmente He-Ne 532 nm através de determinada amostra, de modo que as gotículas 

presentes no meio espalhem a luz. A luz espalhada é captada em sinal, que é enviada ao 

correlacionador, no qual é realizado o processamento de dados. Esses dados são enviados a 

um computador, onde um "software" realiza os cálculos, fornecendo os valores de tamanho 

médio e o índice de polidispersidade a partir do coeficiente de difusão e viscosidade. 

Técnicas experimentais diferentes podem ser usadas para obter informações sobre a 

dinâmica e estrutura das ME e NE. Diferenças de viscosidade podem diferenciar sistemas 

microemulsionados comuns de sistemas géis. Gotículas de fase interna com tamanhos 

extremamente pequenos são características de sistemas termodinamicamente estáveis se esses 

formarem espontaneamente, mas o aumento do diâmetro com o volume de fase interna, 

geralmente, leva à modificação da microestrutura interna do sistema, na qual a estrutura 

esférica das gotículas modifica-se para fases hexagonais e contínuas (CONSTANTINIDES; 

SCALART, 1997; OLIVEIRA; SCARPA; CHAIMOVICH, 1997; FORMARIZ et al., 2005). 

 

2.4.3.  Microscopia de luz polarizada 

 

A técnica de microscopia sob luz polarizada permite estudar estruturas anisotrópicas e 

birrefringentes. O microscópio de luz polarizada é um microscópio comum, onde junto ao 

condensador se coloca um polarizador, que orienta as ondas luminosas provenientes da fonte 

de luz em um só plano. As alterações que uma substância birrefringente provoca na direção da 

propagação da luz, em um equipamento desse tipo, são feitas graças ao analisador, um 

segundo sistema de polarização, junto à ocular. Estruturas anisotrópicas podem ser 

visualizadas em alguns cristais líquidos, e com isso são obtidas imagens característica do tipo 

de fase formada. Por exemplo, a fase lamelar pode ser identificada através da visualização das 

―cruzes de malta‖ e a fase hexagonal através da presença de estrias ou estruturas parecidas 

com fibras. Já as estruturas isotrópicas como as ME e as fases cúbicas, por não desviarem a 

propagação da luz polarizada, são visualizadas como campo escuro. 

 

2.4.4. Potencial zeta 

 

A determinação do potencial zeta é geralmente realizada através da mobilidade 

eletroforética, sendo que um valor elevado de potencial zeta, em módulo, (> 30 mV) é 

importante para a estabilidade físico-química de sistemas coloidais, uma vez que forças 

repulsivas tendem a evitar possíveis agregações da fase interna (ROLAND et al., 2003). 
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Quase todos os materiais macroscópicos ou particulados em contato com um líquido 

adquirem uma carga elétrica em sua superfície. Esta carga pode aparecer de várias maneiras: a 

dissociação de grupos ionogênicos na superfície da gotícula e a adsorção diferencial de íons 

da solução na superfície da mesma. A carga líquida na superfície da gotícula afeta a 

distribuição de íons na sua vizinhança, aumentando a concentração de contraíons junto à 

superfície. Assim, forma-se uma dupla camada elétrica na interface da gotícula com o líquido 

(SCHAFFAZICK et al., 2003). 

Esta dupla camada divide-se em duas regiões: uma região interna que inclui íons 

fortemente ligados à superfície e uma região exterior onde a distribuição dos íons é 

determinada pelo equilíbrio entre forças eletrostáticas e movimento térmico. Dessa forma, o 

potencial nessa região decai com o aumento da distancia da superfície até uma distância 

suficientemente grande e atingir o potencial da solução. Esse potencial é convencionado como 

potencial zero ou ponto isoelétrico. Em um campo elétrico, como em microeletroforese, cada 

partícula e os íons mais fortemente ligados à mesma se movem como uma unidade, e o 

potencial no plano de cisalhamento entre essa unidade e e o meio circundante é chamada 

potencial zeta (TADROS et al., 2004; GALINDO-ALVAREZ et al., 2011). 

Quando uma camada de macromoléculas é adsorvida na superfície da gotícula, ela 

move o plano de cisalhamento para longe da superficie e altera o potencial zeta. Dessa forma, 

o potencial zeta é função da carga superficial da gotícula, de qualquer camada adsorvida na 

interface com o meio e da natureza e composição do meio que a circunda. Este potencial pode 

ser determinado experimentalmente e, como ele reflete a carga efetiva nas gotículas, ele se 

correlaciona com a repulsão eletrostática entre elas e com a estabilidade da suspensão 

(ROLAND et al., 2003). 

  

2.5. Escolha dos constituintes 

 

A escolha da fase interna do sistema líquido emulsionado é muito importante no 

sentido de buscar um componente que permita a obtenção do próprio sistema e das 

características de solubilidade do fármaco a ser veiculado. Uma grande variedade de 

triglicerídeos, ésteres oleosos semi-sintéticos, glicerídeos parciais e ésteres semi-sintéticos 

não-iônicos estão disponíveis para utilização como fase interna. Os triglicerídeos de óleos 

vegetais são comumente ingeridos na dieta sendo rapidamente digeridos e absorvidos e, no 
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entanto não apresentam qualquer problema de segurança quando ingeridos ou administrados 

por vias diversas.  

Os óleos vegetais são ricos em ésteres de glicerídeos de uma mistura de ácidos graxos 

insaturados de cadeia longa, conhecidos comumente por triglicerídeo de cadeia longa (TCL). 

Os óleos de diferentes vegetais possuem diferentes proporções de ácido graxo. Os ácidos 

graxos do óleo de semente de coco e de palma são ricos em óleos de cadeia média saturada 

(C8, C10 e particularmente C12). O óleo de coco é destilado para produzir o produto genérico 

"triglicerídeo de cadeia média" (TCM) geralmente compreende ésteres de glicerol C8 

predominantemente saturados (50-80%) e C10 (20-45%), (Miglyol
®

810 e 812). Os 

triglicerídeos são altamente lipofílicos e sua capacidade solvente para drogas é geralmente 

uma função da concentração eficaz dos grupos ésteres, assim, um TCM geralmente tem maior 

capacidade solvente que um TCL (POUTON; PORTER, 2008). 

Os óleos empregados no desenvolvimento dos sistemas neste trabalho foram o óleo de 

soja [Glicine max(L.)] e o triglicerídeo de cadeia média - Miglyol
®

810. O óleo de soja é rico 

em ácidos graxos de cadeia longa, predominantemente C18 diferente do Miglyol
®

810 que 

possui predominantemente C8 e C10. 

Os tensoativos não iônicos são os mais aplicados no desenvolvimento de sistemas de 

liberação de fármacos, pois sua concentração micelar crítica é geralmente muito menor que 

dos tensoativos ionicamente carregados, e por isso são menos irritantes e mais tolerados 

(SHINODA, 1967). Os tensoativos utilizados neste trabalho foram o monooleato de sorbitano 

- Span
®

80 e fosfatidilcolina de soja - Epikuron
®

200, classificados como tensoativos 

lipofílicos. Como tensoativos hidrofílicos utilizou-se o polissorbato - Tween
®

80 e o oleato de 

sódio.  

Os fosfolipídeos como a fosfatidilcolina de soja (FS), são muito utilizados como 

tensoativos, pois apresentam grande biocompatibilidade, independente da via de 

administração e não apresentam problemas de toxicidade, sendo bastante utilizados em 

medicamentos de via oral e parenteral (ABOOFAZELI; BARLOW; LAWRENCE, 2000). A 

FS é um tensoativo natural e devido a esta característica é rapidamente difundida na inteface 

óleo-água. O oleato de sódio é um tensoativo do tipo não iônico com EHL igual a 18,0 e é 

utilizado como agente solubilizante. 

 Os polissorbatos são derivados polietilenoglicólicos dos ésteres de sorbitano e são 

geralmente utilizados em conjunto com o correspondente éster de sorbitano para formar um 

filme complexo e condensado na interface óleo-água. Estes possuem pH neutro e são estáveis 

ao calor, às alterações de pH e elevadas concentrações de eletrólitos. Assim como a FS, 
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possuem baixa toxicidade o que os torna adequados tanto para uso oral como parenteral 

(SHINODA, 1967). 

 A utilização de cotensoativos não é obrigatória, porém estes são utilizados com 

frequência para auxiliarem na formação de SLE diminuindo ainda mais a tensão superficial, 

bem como para auxiliar na solubilização do fármaco a ser incorporado ao sistema 

(OLIVEIRA; SCARPA, 2001). Neste trabalho foram utlizados como cotensoativos o álcool 

benzílico, etanol e 2-metilpirrolidona.  

Na preparação das ME e NE, a construção de diagramas de fase é uma ferramenta 

fundamental para caracterizar em que condições experimentais as ME/NE existem e em que 

proporções dos componentes outras estruturas tais como emulsões e cristais líquidos podem 

estar presentes. A partir desses dados, pode-se selecionar a região do diagrama de fases que 

mais convenientemente represente o sistema mais apropriado para que o fármaco seja 

incorporado (BHARGAVA; NARURKAR; LIEB, 1987; LAWRENCE; REES, 2000).  

Sendo assim, a escolha adequada dos componentes para obter um sistema emulsionado 

biocompatível e estável, o qual proporcione a incorporação do BNZ e, favoreça a obtenção de 

um produto inovador na forma líquida é fundamental para que este possa ser aplicado como 

sistema de liberação do BNZ e seja utilizado no tratamento da doença de Chagas com 

sucesso. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo geral 

 

Obtenção de sistemas líquidos emulsionados biocompatíveis para a administração de 

BNZ. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

              

 Estudo das condições de formação dos sistemas emulsionados contendo óleo de soja e 

triglicerídeo de cadeia média (Miglyol
®

810) como fase interna. 

 Estudo da formação de sistemas coloidais envolvendo os tensoativos Tween
®

80 e 

Span
®

80 e o óleo de soja como fase interna, bem como, os tensoativos fosfatidilcolina 

de soja e oleato de sódio e triglicerídeo de cadeia média (TCM) como fase interna, 

através da construção dos diagramas de fase pseudoternários para identificação das 

regiões dos sistemas de interesse. 

 Estudo da estabilidade do sistema emulsionado obtido. 

 Incorporação do BNZ aos sistemas de interesse.  

 Efeito dos constituintes do sistema líquido emulsionado e dos cotensoativos álcool 

benzílico, etanol e 2-metilpirrolidona sobre a incorporação do BNZ. 

 Desenvolvimento e validação da metodologia analítica adequada. 

 Estudo do efeito da quantidade de fármaco, relação tensoativos/fase interna nas 

características físico-químicas dos sistemas.  

 Estudo da interação dos constituintes mediante informações acessadas a partir: 

 Determinação analítica de quantidade de fármaco incorporada; 

 Determinação da distribuição e do tamanho de gotículas utilizando a técnica de 

espalhamento dinâmico de luz; 

 Determinação do potencial zeta; 

 Determinação do comportamento reológico dos sistemas líquidos; 

 Determinação da estruturação dos sistemas micro e nanoemulsionados por 

microscopia de luz polarizada. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Material  

4.1.1. Reagentes e solventes 

 

 2-metilpirrolidona – Fornecedor: Vetec (Brasil);  

 Água purificada por osmose reversa, condutividade em torno de 0,15 S/cm; 

 Álcool benzílico – Fornecedor: Synth (Brasil); 

 Álcool etílico – Fornecedor: Synth (Brasil);  

 Álcool metílico – Fornecedor: Synth (Brasil); 

 BNZ – Fornecedor: Roche (Brasil); 

 Fosfatidilcolina de soja (Epikuron
®

200) – Fornecedor: Cargil (Alemanha); 

 Monooleato de sorbitano - Span
®

80 - Fornecedor: Synth (Brasil); 

 Oleato de sódio (82% ácidos graxos como ácido oléico) – Fornecedor: Synth (Brasil); 

 Óleo de soja – Fornecedor: Sigma Aldrich (EUA); 

 Polissorbato 80 – Tween
®

80 - Fornecedor: Synth (Brasil); 

 Triglicerídeo de ácido cáprico e caprílico: Miglyol
®

810 – Fornecedor: Sasol 

(Alemanha); 

 

4.1.2. Equipamentos, vidrarias e outros 

 

 Agitador vórtex - Vortex motion II - Lagen (Brasil); 

 Analisador de partículas - Zeta plus, Zeta Potencial Analyzer - Brookhaven 

Instruments Corporation (Estados Unidos); 

 Balança digital – Gehaka AG 200 (Brasil); 

 Banho termostático de bocas – Quimis (Brasil);  

 Centrífuga excelsa
®

 II, modelo 206-BL – Fanem (Brasil); 

 Condutivímetro digital – Digimed DM 32 (Brasil); 

 Cubeta de quartzo de 1 cm³; 

 Cubeta de vidro de 1 cm³; 

 Difratômetro de raios X Bruker D8 Advance – Bruker (Estados Unidos); 

 Espectrofotômetro UV/Vis - BIOCHROM, Libra S32 (Reino Unido); 
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 Espectrofotômetro UV/Vis - Thermo Scientific
®

, evolution 60S (Estados Unidos); 

 Estufa olidef CZ – Línea (Brasil); 

 Lavadora Ultrassônica - UNIQUE, USC-1400 (Brasil); 

 Membrana acetato de celulose 0,45 micras – Sartorius stedim biotech (Alemanha); 

 Microscópio óptico com câmera acoplada - Leica ICC50 (Brasil) com sistema de 

captura de imagens composto por Câmera ICC50 e software LAS EZ versão 1.7.0 

(bulid 35) - Leica Mycrosystems Ltd (Suíça); 

 Microscópio óptico com polarizador Jenamed 2 – Carl Zeiss, Jena (Alemanha); 

 Paquímetro digital – Digimess (China); 

 Parafilme – Pechiney plastic packging (Estados Unidos); 

 pHmetro digital - Gehaka PG 1800 (Brasil); 

 Pipetas automáticas 10 – 1000 L; 

 Pipetas descartáveis de Pasteur; 

 Refratômetro Abbé digital de bancada – Quimis (Brasil); 

 Refrigerador – Fricon (Brasil);  

 Reômetro MCR 302 - Anton Paar GmbH (Alemanha); 

 Sonicador ultrassônico – Ultrasonic Liquid Processor (modelo XL2020) – Heat 

Systems (Estados Unidos); 

 Termômetro de mercúrio; 

 Ultra-turrax  IKA T18 basic
®

 - IKA (Alemanha); 

 Vidrarias em geral. 
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4.2. Métodos  

 

4.2.1. Desenvolvimento dos sistemas emulsionados a partir do óleo de soja 

 

Com o objetivo de obter emulsões óleo em água (O/A) estáveis à base de óleo de soja 

como fase interna, alguns parâmetros de obtenção críticos para a estabilidade dos sistemas 

foram investigados, como a determinação do EHL, efeito da temperatura e o efeito da 

agitação. Inicialmente, para avaliar o efeito destes parâmetros, foi utilizado o índice de 

cremagem (IC) antes e após a centrifugação 24 horas e no 7° dia após preparação, juntamente 

com a avaliação da turbidez das amostras. 

 

4.2.1.1. Otimização das condições de preparo das emulsões O/A  

 

A escolha do melhor EHL para emulsões (O/A) com óleo de soja como fase interna foi 

estimado utilizando uma mistura de tensoativos, Span
®

80 e Tween
®

80, selecionando pontos a 

partir de EHL = 4,3 (tensoativo lipofílico/monooleato de sorbitano/ Span
®

80) até o valor de 

EHL = 15,0 (tensoativo hidrofílico/polisorbato 80/ Tween
®

80). Neste estudo, amostras 

contendo10% de óleo de soja como fase interna (FI), 5% de tensoativos e 85% de água como 

fase aquosa (FA)e as quantidades de cada componente foram pesadas exatamente e para o 

cálculo das quantidades de tensoativos lipo e hidrofílico necessários para obtenção de cada 

valor de EHL foi utilizada a seguinte equação: 

 

 𝐀 =
𝟏𝟎𝟎 (𝐱 − 𝐄𝐇𝐋 𝐝𝐞 𝐁)

(𝐄𝐇𝐋 𝐝𝐞 𝐀−𝐄𝐇𝐋 𝐝𝐞 𝐁)
                                                                                             (Equação 4)  

A + B = 100 

 

 A seleção do melhor EHL para este sistema foi realizada através da avaliação do 

aspecto macroscópico, do índice de cremagem e medidas de pH das emulsões decorridas 24 

horas e 7 dias após a preparação das amostras. 

 O índice de cremagem foi medido em paquímetro digital e o aspecto macroscópico foi 

avaliado 24 horas após o preparo das emulsões, antes e depois da centrifugação e no 7°dia 

após seu preparo. 

 O valor do potencial de hidrogênio foi determinado em pHmetro digital 

microprocessado PG 1800 através da inserção do eletrodo em uma diluição de 1:10 (v/v) da 

amostra em água purificada após aferição do aparelho em soluções de pH conhecido. 
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A fim de estabelecer a melhor condição de preparação das amostras, a emulsificação 

foi conduzida em diferentes temperaturas (65 ± 2 °C, 70 ± 2 °C, 75 ± 2 °C e 80 ± 2 °C), assim 

como em diferentes velocidades de agitação em ultra-turrax: 3500 rpm, 7000 rpm e 11000 

rpm durante 5 minutos. Posteriormente, a velocidade e o tempo de agitação foram alterados, 

como descrito na TABELA 1, sendo que a agitação foi mantida até a emulsão atingir a 

temperatura de 25 °C. O tempo total de agitação também foi controlado. 

  

TABELA 1. Condição de agitação (velocidade) e tempo utilizados no preparo  

das emulsões em EHL 9,0 

 Condição inicial 

(rpm) 

Tempo 

(s) 

Condição final 

(rpm) 

Tempo 

(min) 

Velocidade 1 (V1) 11000 30 3500 8  

Velocidade 2 (V2) 11000 60 3500 8  

Velocidade 3 (V3) 11000 60 7000 8  

Velocidade 4 (V4) 15500 30 7000 8  

Velocidade 5 (V5) 15500 60 3500 8  

 

 

 A análise de turbidez foi realizada em espectrofotômetro com leitura em comprimento 

de onda de 860 nm em cubeta de vidro com caminho óptico de 1cm. Esta técnica possibilita 

acompanhar a turbidez das amostras em diferentes tempos de análise. Para a determinação da 

turbidez das emulsões, as mesmas foram diluídas em 1:10 (v/v) com água purificada. De 

acordo com a Farmacopéia Brasileira, a turbidimetria mede a intensidade da luz transmitida 

na mesma direção da luz incidente. Embora existam turbidímetros, destinados 

especificamente à medida de turbidez, colorímetros e espectrofotômetros convencionais são 

satisfatórios na medida da luz transmitida desde que ajustados para comprimento de onda 

apropriado.  

 

4.2.1.2. Diagrama de fases pseudoternário 

 

A elaboração do diagrama de fases pseudoternário ocorreu pela titulação com água 

mantendo constante a razão de tensoativos. A mistura de tensoativos (MT) contendo 

monooleato de sorbitano (Span
®

 80) /polisorbato 80 (Tween
®

 80) em EHL 9,0 foi misturada 

na fase interna e foram estudadas as razões entre 10:90 e 90:10 para MT:FO. O diagrama foi 

construído à temperatura ambiente. Os diferentes sistemas foram classificados em: sistema 

líquido e translúcido, sistema líquido e opaco, sistema viscoso e translúcido, sistema viscoso e 

opaco e separação de fases (SF). 
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4.2.1.3. Preparo das amostras 

 

As amostras foram preparadas de acordo com a seleção de pontos de formação de 

emulsão no diagrama de fases pseudoternário seguida pela pesagem de todos componentes 

que constituem a mesma: óleo de soja como fase interna, Tween
®

 e Span
®

 como mistura de 

tensoativos (MT) e água purificada como fase aquosa. Assim, o preparo seguiu pela 

emulsificação por inversão de fases (EIF), em que a fase interna contendo a MT e a fase 

aquosa foram aquecidas à temperatura de 70±2 °C. A fase aquosa foi vertida lentamente sobre 

a fase interna procedendo à agitação por 1 min a 11000 rpm seguidos por 8 min à 7000 rpm 

(V3) em ultra-turrax até a emulsão atingir temperatura ambiente. 

 

TABELA 2. Composição das emulsões contendo óleo de soja como FI, Tween
®

 e Span
®

 

como MT e água purificada como fase aquosa 

 Amostras (%)    

Composição E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, E9, 

E10 

Óleo de soja 10 15 20 25 30 10 10 10 

Tween
®

80 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 4,2 5,6 2,8 

Span
®

80 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3,3 4,4 2,2 

Água purificada 85 80 75 70 65 82,5 80 82,5 

Cotensoativos -- -- -- -- -- -- -- 2,5 

 

4.2.1.4. Estudo da estabilidade aparente das emulsões O/A 

 

 O estudo de estabilidade aparente foi baseado no ―Guia para a Realização de Estudos 

de Estabilidade‖ contidos na Resolução - RE n. 1, de 29 de Julho de 2005 da ANVISA 

(BRASIL, 2005) e no ―The GCC Guidelines for Stability Testing of Drug Substances and 

Pharmaceutical Products‖ da ―International Conference on Harmonization‖ (ICH, 2003). A 

estabilidade aparente foi avaliada pelo efeito do estresse térmico e pelo efeito da temperatura 

de armazenamento durante 30 dias. 

O efeito do estresse térmico foi avaliado 24 horas após sua preparação, assim, as 

amostras foram submetidas à centrifugação em 950 x g por 30 minutos e armazenadas por 48 

horas em estufa 45±2 °C. Posteriormente, foram mantidas por 30 dias sob mudanças de 
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temperatura (estresse térmico) em ciclos de 24 horas nas seguintes condições de temperatura: 

4±2 °C, 25±2 °C e 45±2 °C.  

O efeito da temperatura na estabilidade das emulsões também foi estudado. Para isto, 

as amostras foram mantidas por 30 dias sob refrigeração (4±2 °C), em 25±2 °C e 45±2 °C 

sendo analisadas no mesmo intervalo do estresse térmico a fim de avaliar as diferentes 

temperaturas estudadas isoladamente. Os testes para avaliação da estabilidade foram 

realizados nos dias 1 (antes e após centrifugação), 7, 15 e 30 após a preparação das amostras. 

Foram realizadas análises de pH, condutividade elétrica, turbidez e índice de cremagem. 

 

4.2.1.5. Reologia  

 

As medidas de reologia foram realizadas utilizando quantidade de amostra conhecida 

(1g) em reômetro Anton Paar equipado com geometria de titânio do tipo cone-placa. Esta 

geometria possui cone de 5 cm de diâmetro, ângulo do cone de 1° e  ―gap‖ de 102 m. As 

amostras foram preparadas com intervalo de 24 horas antes do estudo. A viscosidade foi 

determinada a partir da tensão versus a taxa de cisalhamento, sendo a taxa de cisalhamento 

entre 0,25 e 100 s 
-1

 durante 5 min a temperatura controlada por uma célula do tipo Peltier (25 

°C). A tensão de cisalhamento (γ∙) e a viscosidade aparente (ƞapp) foram obtidas neste 

intervalo e os parâmetros reológicos da Lei de Potência, como o índice de consistência (K) e o 

índice de comportamento de escoamento foram ajustados ao modelo de Herschel-Bulkey 

utilizando o "software" Rheoplus/32 (dados V3.60  da versão, Anton Paar) para descrever as 

características de escoamento. 

Após identificar amostras com escoamento não Newtoniano, o comportamento foi 

avaliado pela varredura de freqüência (modelo oscilação). As emulsões foram expostas a um 

aumento gradual de freqüência entre 0,1 e 100 rad/s em tensão constante de 0,07 Pa 

determinado a partir da região de comportamento viscoelástico linear a 25 
o
C. A faixa de 

frequência angular versus modulo de armazenamento (G’) e de perda (G’’) foram plotados em 

escala logarítmica. 

A viscosidade para os sistemas obtidos com Miglyol
®

810 como FI foi determinada da 

mesma foram sendo que a taxa de cisalhamento variou entre 0,25 e 100 s
-1

 para as curvas de 

ida, também conhecida como curva ascendente, e entre 100 e 0,25 s
-1

 para as curvas de volta, 

curva descendente. 
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4.2.1.6.  Incorporação do fármaco nas emulsões O/A 

 

 O estudo da incorporação do BNZ às emulsões O/A contendo óleo de soja como fase 

interna, água purificada como fase contínua e Span
®

80 e Tween
®

80 como tensoativos foi 

conduzido através de duas técnicas distintas de incorporação: incorporação a frio, quando 

quantidade em excesso de BNZ foi introduzindo na emulsão em temperatura ambiente, e 

incorporação a quente quando quantidade em excesso de BNZ foi adicionada à fase interna e 

a emulsificação seguida pela inversão de fases a 70±2 °C. Além disso, a influência da 

composição do sistema, bem como a presença de cotensoativos como o etanol, álcool 

benzílico e 2-metilpirrolidona foram investigados. 

 A incorporação do BNZ aos sistemas contendo o triglicerídeo de cadeia média-

Miglyol
®

810 como fase interna e fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio foi estudada pela 

incorporação a quente. 

 Em 15 g de amostra foi adicionada quantidade de BNZ até formação de um 

precipitado. A quantidade de BNZ incorporada à emulsão foi determinada após 72 horas 

sendo que a cada 12 horas a amostra foi agitada por 1 minuto em vortex seguidos por agitação 

durante 15 minutos em banho ultrassônico. Ao final das 72 horas, as amostras foram 

centrifugadas (1000 x g/ 15 min) e o sobrenadante retirado foi filtrado em membrana de 

celulose 0,45 m. A solução estoque foi preparada utilizando metanol, resultando numa 

solução 20 g/mL. A quantidade de fármaco incorporada na emulsão O/A foi determinada 

através de leitura espectrofotométrica em 315 nm, metodologia validada previamente, 

utilizando mistura de metanol/etanol como branco 1:1 (v/v).  

 

4.2.2. Desenvolvimento dos sistemas emulsionados O/A a partir de triglicerídeo de cadeia 

média (Miglyol
®

810) 

 

O estudo do EHL foi realizado na faixa de EHL entre 8 e 16 visando a obtenção de NE 

O/A utilizando fosfatidilcolina de soja (EHL=4), tensoativo lipofílico, e oleato de sódio 

(EHL=18), tensoativo hidrofílico. As amostras foram preparadas utilizando 10% de 

tensoativos, 10% de Miglyol
®

810 e 80% de água sendo emulsificadas pela técnica de 

emulsificação por inversão de fases (70±2 °C) em processador  ultrassônico. Após o preparo, 

a centrifugação (1080 x g por 15 min) das amostras ocorreu para retirada dos resíduos de 

titânio. O cálculo da quantidade de cada tensoativo foi realizado de acordo com a Equação 4. 
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A seleção do melhor EHL foi acompanhada pela determinação da turbidez por 

espectrofotometria UV em comprimento de onda de 860 nm, análise do pH e índice de 

refração. O índice de refração das amostras foi determinado utilizando refratômetro Abbé 

digital de bancada, aferido com água purificada (índice de refração = 1,3325), na temperatura 

de 25 °C. 

As amostras foram analisadas 24 horas após seu preparo e acompanhadas durante 30 

dias em intervalos de 72 horas através da evolução da turbidez por espectrofotometria UV-vis 

860 nm. Nos tempos 1, 7 e 30 dias após o preparo foi verificado o pH e o índice de refração. 

As amostras foram mantidas a 25 °C até o final do teste. 

 

4.2.2.1. Diagrama de fases pseudoternário 

 

O diagrama de fases pseudoternário foi construído pela titulação com água purificada 

mantendo a razão de tensoativos (T) constante através da técnica de emulsificação em 

processador ultrassônico. Os tensoativos utilizados, oleato de sódio e fosfatidilcolina de soja, 

EHL 16,0, foram misturados à fase interna constituída Miglyol
®

810 e as razões estudadas 

foram entre 10:90 e 90:10 para T:FO. O diagrama foi construído à temperatura ambiente. Os 

componentes do sistema foram misturados (fase aquosa vertida na fase interna) na 

temperatura de 70±2 °C. Os diferentes sistemas foram classificados conforme item 4.2.1.2. 

 

4.2.2.2. Estudo da interação entre os constituintes versus eficiência de incorporação do 

fármaco 

 

Para o preparo das amostras foram selecionados pontos de formação de NE no 

diagrama de fases pseudoternário seguida pela pesagem de todos componentes que constituem 

a mesma: Miglyol
®

810 como fase interna, oleato de sódio e fosfatidilcolina de soja como 

tensoativos e água purificada como fase aquosa. As fases interna e aquosa foram aquecidas a 

70±2 °C e emulsificadas pela EIF. A técnica para obtenção do sistema nanoemulsionado foi a 

sonicação ultrassônica com o auxílio do processador ultrassônico (modelo XL2020) com 

freqüência de saída 20 KHz, haste de liga de titânio de 5" L x 1.5"Dia (12.7cm x 3.8cm) e 

amplitude regulada no aparelho (3).  

Para o estudo do efeito da interação entre os constituintes nas propriedades físicas dos 

sistemas e na eficiência de incorporação do BNZ, a composição das amostras dentro de uma 

região de formação de nanoemulsões estão apresentadas nas TABELA 3 e TABELA 4. 



45 

 

 

TABELA 3. Composição das amostras contendo 10% de fase interna (Miglyol
®

810) e 5, 10, 

15, 20 e 25% de fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio como tensoativos em EHL 16 

 Amostras (%) 

Composição A1 A2 A3 A4 A5 

Fosfatidilcolina de soja 0,625 1,25 1,875 2,50 3,125 

Oleato de sódio 4,375 8,75 13,125 17,5 21,875 

Miglyol
®

810 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Água purificada 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 

 

 

 

 

TABELA 4. Composição das amostras contendo 10% de tensoativos (fosfatidilcolina de soja 

e oleato de sódio) em EHL 16 e 5, 10, 15, 20 e 25% de fase interna 

 Amostras (%) 

Composição A6 A7 A8 A9 A10 

Fosfatidilcolina de soja 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Oleato de sódio 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 

Miglyol
®

810 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Água purificada 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 

 

As propriedades físicas das amostra foram investigadas por reologia, espalhamento 

dinâmico de luz, microscopia de luz polarizada e difratometria de raios X. 

A metodologia dos ensaios de reologia foram anteriormente citados no ítem 4.2.1.5. 

A determinação do raio hidrodinâmico das gotículas foi avaliada em relação à 

quantidade de tensoativos (fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio) e a razão de fase interna 

(Miglyol
®

810) presente na amostra, contendo ou não o fármaco. A diluição das amostras 

obedeceu a razão 1:100 (v/v) e a determinação do tamanho da gotícula foi realizado pelo 

software ―Zeta Plus Particle Sizing‖ (Brookhaven Instruments) em comprimento de onda de 

660 nm a 25 °C, obedecendo o índice de refração da fase interna, determinado em 

refratômetro Abbé de bancada. 

A microscopia de luz polarizada é uma técnica que permite a classificação quanto à 

isotropia e anisotropia dos sistemas, permitindo a diferenciação entre o tipo de estruturação. 

Assim, essa técnica foi utilizada para caracterizar a morfologia e a evolução das 

características estruturais das amostras após a incorporação do BNZ ao sistema. As amostras 
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foram colocadas em lâmina de vidro cobertas com lamínula e analisadas em microscópio 

óptico sob luz polarizada. 

Através da técnica de difratometria de raios X é possível a identificação de fases 

cristalinas e a cristalinidade dos componentes das amostras estudadas. Os difratogramas 

foram obtidos em difratômetro Brüker D8 Advance que possui goniômetro na geometria de 

Bragg-Brentano (ou θ − 2θ), tubo de raios X com alvo de cobre e detector LinxEye de tiras de 

silício. Para selecionar apenas o comprimento de onda Kα de cobre (λ = 1, 54056 Å) são 

utilizados filtros de Ni. A velocidade de varredura usada foi de 0,5 segundos a cada 0,07
0 

em 

um intervalo de 5 
 

até 45° (2θ). Os dados foram tratados usando o programa Difrac
®

 plus 

XRD commander – diffractometer universi – 2987 be utilizando os dados dos difratogramas. 

O estudo da incorporação de BNZ no sistema nanoemulsionado O/A contendo 

Miglyol como FI, água purificada como fase aquosa e a mistura de tensoativos formada por 

fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio foi conduzido através da técnica de incorporação a 

quente quando quantidade em excesso e conhecida de BNZ foi adicionada na fase interna. A 

incorporação do BNZ na NE foi conduzida pela técnica descrita no item 4.2.1.6. 

 

4.2.3. Validação da metodologia analítica 

 

A validação da metodologia analítica para o sistema emulsionado contendo BNZ 

seguiu os parâmetros estabelecidos pelo ―Guia para validação de métodos analíticos e 

bioanalíticos‖ contidos na Resolução – RE n.899, de 29 de Maio de 2003 – ANVISA 

(BRASIL, 2003) e pelo ―International Conference on Harmonisation”- ICH (ICH, 1996). Os 

parâmetros analíticos investigados foram a seletividade, linearidade, precisão, exatidão e 

robustez para metodologia analítica não descrita em farmacopéias ou formulários oficiais 

devidamente reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Os equipamentos utilizados para validar a metolodologia foram os espectrofotômetros 

Biochrom
®

, Libra S32 (Cambridge,UK) e o Thermo Scientific
®

, evolution 60S (Miami, 

USA). Estas análises foram conduzidas na temperatura de 25 ºC na faixa de comprimento de 

onda de 200 a 400 nm, com cubeta da quartzo com caminho óptico de 1cm e álcool etílico 

como branco. 
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4.2.3.1. Preparo da solução padrão e amostras 

 

Para a validação do método analítico, foi preparada uma solução estoque do BNZ em 

metanol na concentração de 500 µg/mL, e posteriormente uma alíquota foi transferida para 

balão volumétrico de 10 mL e diluída com álcool etílico. A análise desta solução foi realizada 

em espectrofotômetro UV na faixa entre 200 a 400 nm para identificar o comprimento de 

onda de máxima absorção para o fármaco no sistema solvente escolhido. Para o preparo das 

amostras contendo a emulsão ou componentes da emulsão, após a dispersão dos componentes 

em metanol, a solução foi filtrada e o volume completado com metanol. Alíquotas adequadas 

deste filtrado foram transferidas e o volume completado com álcool etílico. 

 

4.2.3.2. Especificidade e seletividade 

 

A especificidade e seletividade do método foram avaliadas através da comparação dos 

espectros de absorção obtidos na região de 200-400 nm da (a) solução de BNZ 20 µg/mL; (b) 

solução de BNZ incorporado no sistema emulsionado 20 µg/mL e (c) solução da matriz 

contendo quantidade equivalente dos componentes presentes na emulsão (fosfatidilcolina de 

soja, oleato de sódio, óleo de soja e Tween
®

80). As amostras foram preparadas em triplicata e 

analisadas utilizando o mesmo procedimento experimental. 

 

4.2.3.3. Construção da curva padrão 

 

A solução estoque de 500 µg/mL de BNZ foi preparada em metanol. Diferentes 

alíquotas desta solução foram transferidas para balão volumétrico de 10 mL e diluídas com 

álcool etílico a fim de obter soluções com concentração na faixa de 2,5 a 40 µg/mL (n=5). A 

absorbância foi medida no comprimento de onda de 315 nm. 

 

4.2.3.4. Linearidade e intervalo 

 

A linearidade foi avaliada na faixa de concentração escolhida (2,5-40 µg/mL) utilizada 

para construções de cinco curvas padrão obtidas em nove níveis de concentração. O 

coeficiente de correlação foi obtido através da regressão linear pelo método dos mínimos 

quadrados, e os dados foram ainda submetidos à análise de variância (ANOVA). 
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4.2.3.5. Precisão 

 

O teste de precisão permite avaliar os critérios de repetibilidade, precisão 

intermediária e de reprodutibilidade (ICH, 1996; BRASIL, 2003). Neste estudo, a precisão foi 

avaliada quanto à precisão intra-corrida (repetibilidade), precisão inter-corridas (precisão 

intermediária) e à precisão inter-laboratorial (reprodutibilidade). Em todos os ensaios foram 

investigados cinco níveis de concentração em triplicata, sendo duas baixas (10 e 15 µg/mL) 

uma intermediária (20 µg/mL) e duas altas (25 e 30 µg/mL). O ensaio de repetibilidade foi 

realizado no mesmo dia e nas mesmas condições de análise, enquanto a precisão inter-

corridas foi realizada em intervalos de 48 horas e com analistas diferentes.  

 

4.2.3.6. Exatidão 

 

 A exatidão do método foi avaliada pela adição e recuperação de padrão em cinco 

níveis de concentração e em triplicata. Em 1000 mg de emulsão foi adicionado e misturado 25 

mg de BNZ, após a dissolução a amostra foi filtrada e o volume completado em balão 

volumétrico de 50 mL com álcool etílico. Diferentes alíquotas desta solução foram 

transferidas para balão volumétrico de 10 mL e o volume completado com álcool etílico a fim 

de obter diferentes concentrações (10, 15, 20, 25, 30 µg/mL). A exatidão foi expressa pela 

relação entre a concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica 

correspondente conforme a equação abaixo. 

 










 teóricaãoconcentraç

alexperiment média ãoconcentraç
=Exatidão

                                          

 (Equação 5) 

 

 

4.2.3.7. Robustez 

 

Diferentes proporções entre os solventes (metanol: álcool etílico) utilizados na 

preparação da solução estoque (100% metanol, 75% metanol, 50% metanol) foram utilizadas 

para investigar a robustez. O ensaio foi realizado para cinco níveis de concentração (10, 15, 

20, 25, 30 µg/mL). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Desenvolvimento dos sistemas emulsionados O/A a partir do óleo de soja  

 

5.1.1. Otimização das condições de preparo das emulsões O/A 

 

 O melhor EHL para obtenção de emulsões óleo/água a partir do óleo de soja foi 

estimado pela avaliação da estabilidade física de cada emulsão através do índice de cremagem 

(24 horas, antes e após a centrifugação, e no 7º dia após o preparo) e do pH. 

 O valor do índice de cremagem foi calculado para cada formulação usando a seguinte 

equação:  

 

100
Ho

Hc
IC                                                                                                          (Equação 6) 

 

onde, IC é o valor em porcentagem do índice de cremagem, Hc é o valor da camada de creme 

e Ho é o valor total armazenado. De acordo com esta equação, quanto menor o valor 

encontrado pelo IC mais estável será o sistema emulsionado (ROLAND et al., 2003). A 

FIGURA 3 apresenta os IC para os EHL estudados. 

 

 

FIGURA 3. Índice de cremagem obtidos antes e após a centrifugação e no 7º dia após 

preparação para SE com EHL 4,3; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0 e 15,0 

 

 A separação de fases foi observada para os valores de EHL 13,0; 14,0 e 15,0 enquanto 

as emulsões com EHL de 4,3; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 e 9,0 apresentaram-se homogêneas antes da 
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centrifugação. As emulsões com EHL 10,0; 11,0 e 12,0 apresentaram baixo índice de 

cremagem 24 horas antes centrifugação, no entanto, as amostras com menores IC foram as 

amostras em EHL entre 9,0-12,0.  

 As emulsões podem ser formadas pela combinação de tensoativos lipofílico e 

hidrofílico ou ainda com um único tensoativo. A estabilidade de uma emulsão frente à 

cremagem depende da composição do óleo, pois a densidade da gotícula de óleo depende do 

tipo e da concentração de moléculas apolares presentes na fase interna. Além disso, a taxa de 

transporte destas moléculas apolares através do filme interfacial para a fase contínua depende 

da sua solubilidade em água e, em função disso, o crescimento das gotículas por ―Ostwald 

ripening‖ também será dependente da composição do óleo (MIRHOSSEINI et al., 2009). 

 O IC permitiu excluir as amostras em EHL entre 13,0–15,0. Assim, as medidas de pH 

foram realizadas para as amostras em EHL entre 5,0 e 12,0, 24 horas e no 7° dia e estão 

apresentadas na FIGURA 4.  

O pH é um parâmetro de monitoramento da estabilidade em emulsões, pois alterações 

do seu valor indicam ocorrência de reações químicas ou crescimento bacteriano, que podem 

comprometer a qualidade do produto final. Para emulsões formuladas com óleos vegetais, a 

diminuição do valor do pH pode ser decorrente da hidrólise dos ésteres de ácidos graxos, que 

geram ácidos graxos livres. Os ácidos graxos livres reduzem o pH das formulações, sendo 

empregados como indicadores da estabilidade frente a diferentes condições de 

armazenamento (MASMOUDI et al., 2005).  

 

 

FIGURA 4.  pH das emulsões (EHL de 5,0 à 12,0) analisadas 24 horas e no 7° dia após seu 

preparo. Nota: ● amostras analisadas após 24 horas e o: para amostras analisadas no 7°dia 

após preparo (n=3) 
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 A alteração do pH nos EHL estudados mostra que a maior variação de pH (24 horas e 

no 7° dia) entre as amostras que formaram emulsão foi para as amostras em EHL com altas 

quantidades de tensoativo hidrofílico. Assim, estes resultados sugerem que as amostras 

obtidas em pH inferior a 10 se mostram mais estáveis. Deste modo, através da FIGURA 4 é 

possível concluir que a menor variação do pH entre as amostras selecionadas pelo IC (9,0; 

10,0; 11,0 e 12,0) é para amostras em EHL 9,0, sendo este o EHL utilizado para os estudos 

posteriores. 

 A influência da temperatura, a velocidade e o tempo de agitação na estabilidade das 

emulsões foi investigada. A temperatura de emulsificação tem sido estudada por diversos 

pesquisadores e demonstra que a técnica de emulsificação com aquecimento de fases 

proporciona tamanho dos glóbulos mais homogêneos e diminutos quando comparada à 

emulsificação a frio (ROLAND et al., 2003), no entanto, apresentando-se como um 

importante parâmetro na obtenção de sistemas emulsionados mais estáveis. O sistema em 

EHL 9,0 foi emulsificado em diferentes temperaturas: 65±2 °C, 70±2 °C, 75±2 °C e 80±2 °C 

em ultra-turrax até atingir temperatura ambiente e os valores encontrados para IC estão 

apresentados na TABELA 5. 

  

TABELA 5. IC (%) dados pela média (n=3) e desvio padrão (DP) das emulsões (EHL 9,0) 

em diferentes temperaturas de emulsificação 

 65 ± 2 °C 70 ± 2 °C 75 ± 2 °C 80 ± 2 °C 

 Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Antes centrifugação 12,48 ± 1,0151 11,56 ± 1,0461* 14,14 ± 0,8555 13,04 ± 0,8371 

Após centrifugação 15,19 ± 1,0154 12,69 ± 1,1379 12,99 ± 0,8712 12,93 ± 1,2689 

7° dia 17,36 ± 1,9505 17,39 ± 1,1628 17,61 ± 0,2656 18,20 ± 0,5012 

* Estatisticamente diferente, p<0,05  

 

 Os valores de IC encontrados nos diferentes tempos de análise permitem concluir que 

a temperatura de 70±2 °C apresenta as melhores condições de estabilidade sendo que, 

apresentou menores valores de IC antes e após centrifugação e submetido à análise de 

variância (ANOVA – one way) demonstrou diferença estatística quando os resultados foram 

comparados antes da centrifugação, sendo F[(3,15) = 5,231; p = 0,015]. O teste Tukey 

mostrou significância para temperatura de 70 ± 2 °C, p=0,010 em relação as demais. No 

entanto, os outros tempos estudados (após centrifugação e no 7º dia) não mostraram 

diferenças estatísticas, sendo F[(3,12) = 4,339; p=0,38] após centrifugação e, F[(3,12) = 

0,293; p = 0,83] no 7º dia após seu preparo. Dessa forma, a temperatura de 70±2 °C foi 

escolhida para o estudo da condição de agitação.  
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Os métodos de alta energia usam dispositivos mecânicos para gerar intensas forças que 

proporcionam a interligação e aumentam a área de interface da mistura óleo-água-tensoativo, 

levando à formação de pequenas gotas de uma das fases dispersas no interior da outra.  

 Inicialmente, a velocidade e o tempo de agitação foram estudados quando as amostras 

foram submetidas a três diferentes velocidades de agitação (3500, 7000 e 11000 rpm) em 

tempo pré-determinado de 5 minutos em ultra-turrax. Assim, foi possível identificar que a 

velocidade de agitação de 3500 rpm não é adequada para formação de emulsões, quando 

usada isoladamente. Com o objetivo de determinar a melhor condição de agitação para o 

sistema utilizando o ultra-turrax, as amostras foram emulsificadas em diferentes agitações 

usando diferentes tempos conforme mostrado na TABELA 1. Roland e colaboradores 

(ROLAND et al., 2003) estudaram a emulsificação empregando diferentes técnicas 

(emulsificação à mão, mecânica e alta pressão) e através desse estudo concluíram que a 

técnica que apresentou melhores condições de estabilização das emulsões foi em alta pressão. 

Os IC, apresentados na TABELA 6, medidos antes e após centrifugação e no 7° dia mostram 

a influência da agitação no comportamento do sistema.  

 

TABELA 6. IC (%) dados pela média (n=3) e DP para emulsões (EHL 9,0) em diferentes 

condições de agitação 

 V1 V2 V3 V4 V5 

 Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Antes 

centrifugação 

12,05 ± 1,97   11,56 ± 1,12  
 

7,12 ± 2,33 11,14 ± 0,83  11,24 ± 0,90 

Após 

centrifugação 

14,59 ± 0,84 12,69 ± 1,14 7,94 ± 1,80 11,56 ± 1,36    9,70 ± 1,67 

7° dia  19,73 ± 1,88 17,39 ± 1,16  10,12 ± 0,87 14,06 ± 2,98 14,80  ± 3,29 
Nota: V1 (30 s/11000 rpm + 8 min/3500 rpm), V2 (60 s/11000 rpm + 8 min/3500 rpm), V3 (60 s/11000 rpm + 8 

mim/7000 rpm), V4 (30 s/15500 rpm + 8 min/7000 rpm) e V5 (60 s/15500 rpm + 60 s/3500 rpm) 

 

Quando as emulsões foram submetidas a elevadas velocidades de agitação (7000, 

11000 e 15500) observou-se intensa formação de espuma, principalmente na velocidade 

15500, fato que foi contornado quando utilizou esta agitação em tempo reduzido. A menor 

velocidade de agitação utilizada (3500 rpm), empregada em V1 e V2, não proporcionou 

emulsões tão estáveis mesmo quando utilizadas em combinação com velocidades elevadas. O 

IC mostra que na agitação V3 os IC são menores até o final do teste revelando melhor 

uniformização do tamanho das gotículas quando comparado com as demais condições de 

agitação. 

Alguns estudos demonstraram que o tamanho de gotícula tende a diminuir quando a 

intensidade da energia ou a duração aumenta, a diminuição da tensão interfacial, o aumento 
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da taxa de adsorção do emulsionante e a taxa de viscosidade da fase dispersa:fase contínua cai 

até um certo limite (MCCLEMENTS, 2012). A emulsificação geralmente é obtida pela 

aplicação de energia mecânica. Inicialmente, a interface entre as duas fases é deformada, de 

tal forma que gotículas grandes são formadas e estas gotículas grandes são posteriormente 

divididas em partes menores. Durante a emulsificação, a área interfacial entre dois líquidos 

aumenta. Os líquidos tendem a minimizar essa área da superfície e, portanto, a energia 

mecânica é necessária para a emulsificação prosseguir. O objetivo da agitação é formar uma 

emulsão homogênea e estável por quebrar gotas grandes de líquido em gotas menores 

(ROLAND et al., 2003; CHEN; TAO, 2005; POUTON; PORTER, 2008). 

 A turbidimetria mede a intensidade da luz transmitida na mesma direção da luz 

incidente. O valor indicado pela absorbância neste teste indica a turbidez da amostra sendo 

que seu valor varia conforme a quantidade de gotículas dispersas. A análise de turbidez foi 

realizada para as amostras preparadas em diferentes condições de agitação a fim de avaliar o 

comportamento das gotículas formadas. 

 A FIGURA 5 mostra os resultados a turbidez das amostras em análise do 

comportamento cinético através da análise espectrofotométrica em comprimento de onda de 

860 nm. 

 

FIGURA 5. Comportamento cinético das emulsões O/A (EHL 9,0) avaliados pela turbidez 

nas agitações: V1, V2, V3, V4, V5 em comprimento de onda 860nm 

 

 A turbidez da emulsão preparada na agitação 5 (V5) não permite a passagem de luz 

com tanta facilidade quando comparada com as demais agitações, FIGURA 5, revelada pelo 

maior valor de absorbância. A análise estatística  mostrou que V1, V2, V3, V4 e V5, 
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apresentaram diferenças significativas quando as velocidades de agitação foram comparadas 

entre si sendo, F = [(6, 20) = 2,222; p = 0,158].  

 A velocidade 3 (V3) apresenta a menor turbidez permitindo a passagem da luz com 

maior intensidade assim as gotículas apresentam-se mais dispersas na fase contínua. As 

velocidades V1, V2 e V4 apresentaram valores de absorbância praticamente iguais e entre V3 

e V5. O comportamento cinético mostra que as amostras analisadas apresentam 

comportamento uniforme nos diferentes tempos de leitura mostrando a estabilidade da 

emulsão O/A estudada. Sendo assim, a condição de agitação V3 foi escolhida para o preparo 

das amostras. 

  

5.1.2. Diagrama de fases pseudoternário  

 

 A construção do diagrama de fases pode ser uma ferramenta interessante para obter as 

condições experimentais onde os diferentes sistemas emulsionados existem e em que 

proporções dos componentes outros sistemas podem estar presentes. Quando se modifica 

progressivamente a composição de uma mistura de solventes imiscíveis, as mudanças que 

produzirão na dispersão coloidal podem ser traduzidas por importantes variações nas 

propriedades termodinâmicas dos componentes que a compõem (OLIVEIRA et al., 2004b). A 

FIGURA 6 apresenta o diagrama de fases pseudoternário obtido pela titulação com água 

purificada utilizando óleo de soja como fase interna e os tensoativos Tween® e Span®. 
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FIGURA 6. Diagrama de fases pseudoternário estabilizado por Tween 80
®

 e Span 80
®

 (EHL 

9,0); óleo de soja na proporção 1:9 (p/p) como FO; obtido por titulação com água purificada. 

Nota: A e F: Sistema líquido e translúcido; B e E: Sistema líquido e opaco; C e D: Sistema 

viscoso e opaco; U: região não estudada  

 

 Os sistemas líquidos opticamente translúcidos foram considerados NE O/A, aqueles 

que se apresentaram mais resistentes à fluidez e manteve o aspecto translúcido como NE A/O. 

Sistemas não translúcido (opaco) e líquido com estabilidade frente a separação de fases foram 

considerados emulsões, diferenciando emulsão O/A da A/O através da composição. Sistemas 

viscosos e opacos são aqueles que a sua viscosidade é tão alta que não permite seu livre 

escoamento, classificados como creme.   

Na construção do diagrama de fases foi observada a formação de diferentes sistemas, 

onde é possível observar o predomínio de sistemas líquidos e opacos (O/A e O/A), região B e 

E do diagrama. Entre estas duas regiões há duas regiões de formação de sistema viscoso e 

opaco, classificado como creme A/O e O/A, região C e D, respectivamente. Estas diferenças 

nos sistemas são explicadas pelo EHL e pela alta viscosidade da mistura de tensoativos 

utilizada (FRIBERG, 1990). Em razões altas de tensoativos (50 e 90 %) foi possível a 

formação de NE, região F e A do diagrama. A observação mo diagrama permite revelar que 

mesmo com o aumento na razão de tensoativos, a região de formação de emulsões e creme 
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ocorre quando a porcentagem de FA foi superior a 3%. Assim, quanto maior é a quantidade 

de tensoativos menor é a quantidade de água necessária para a transição entre as diferentes 

estruturas formadas (A, B, C).  

 O papel fundamental dos tensoativos na estabilização de emulsões e nanoemulsões é 

conhecido pois quando o número dessas moléculas aumenta por unidade de área, elas 

comprimem-se desenvolvendo uma pressão bilateral. A tensão de superfície na interface 

diminui proporcionalmente com o desenvolvimento da pressão, podendo ser negativa (tensão 

negativa transiente da interface). A formação de monocamada em torno das gotículas da 

emulsão que reduzem a tensão interfacial, aumentando a área interfacial e minimizando o 

efeito desestabilizante por causa do ganho em entropia de dispersão. O equilíbrio é 

conseguido quando a tensão negativa volta à zero (OLIVEIRA; SCARPA, 2001; PARMAR et 

al., 2011).  

 A literatura mostra que a transparência apresentada pelos sistemas nano e 

microemulsionados pode ser explicada pela capacidade do sistema tensoativo em diminuir a 

tensão interfacial entre a água e o óleo a ponto de formar estruturas de tamanhos 

nanométricos, ou seja, menores que ¼ do comprimento de onda da luz visível, que não 

desviam luz (OLIVEIRA et al., 2004b; FORMARIZ et al., 2005). Dessa maneira, a 

observação dos sistemas formados é importante para avaliar em que proporções dos 

componentes os diferentes sistemas podem existir. Associada à observação, técnicas de 

reologia, viscosidade aparente, fluência – relaxação, módulo de perda e armazenamento, 

microscopia de luz polarizada, espalhamento de luz a baixo ângulo (SAXS) e difratometria de 

raios X, podem auxiliar na escolha dos sistemas cuja viscosidade, diâmetro das gotículas e a 

forma estrutural são mais apropriados para o fármaco ser incorporado para determinada via de 

administração (FORMARIZ et al., 2005).  

 A composição do sistema tensoativo foi escolhida a fim de obter o sistema mais 

estável respeitando as características do sistema formado. Esta condição serve para otimizar a 

solvatação requerida pelo tensoativo e diminuir a energia livre de todo o sistema. Quando os 

tensoativos são incorporados dentro de uma mistura imiscível, as moléculas de tensoativo 

podem se localizar na interface óleo-água que é termodinamicamente muito favorável para a 

estabilização do sistema nano e microemulsionado. A utilização de tensoativos com valores 

elevados de EHL proporcionam maior polaridade ao meio, favorecendo a incorporação da 

fase contínua e a formação de sistemas com fase contínua aquosa. Assim, a diminuição da 

tensão interfacial será mais intensa, favorecendo a estabilidade termodinâmica do sistema. 
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Isso leva ao aumento na curvatura do filme interfacial possibilitando a formação de gotículas 

menores (PESTANA et al., 2008; FORMARIZ et al., 2010). 

A construção do diagrama permitiu observar regiões de formação tanto de 

nanoemulsão como de emulsão e escolher pontos para obtenção dos sistemas desejados a 

partir dos dados experimentais. Foram escolhidas as amostras na região de formação de 

emulsões identificadas no diagrama (E1 à E10) para o estudo da estabilidade aparente e o 

estudo da reologia. 

 

5.1.3.  Efeito do estresse térmico e da temperatura de armazenamento na estabilidade 

aparente das emulsões  

 

 As emulsões contendo 10% de óleo de soja (fase interna), 5% da mistura de 

tensoativos e 85% de fase aquosa (EHL 9), E1, foram armazenadas em tubos de ensaio 

hermeticamente fechados e mantidas em diferentes condições de armazenamento: estresse 

térmico, 25±2 °C (TA), 4±2 °C e 45±2 °C. O estudo foi conduzido em triplicata sendo as 

análises de estabilidade do sistema realizadas nos dias 1, 7, 15 e 30 após seu preparo. A 

ocorrência de alterações nas preparações pode ser monitorada por variações em suas 

características físico-químicas. Assim, para verificar tais variações pode-se determinar o valor 

do pH, viscosidade, turbidez, distribuição de tamanho de gotícula, potencial zeta, entre outros. 

O monitoramento das propriedades físico-químicas das amostras foi realizado através de 

medidas de pH, condutividade elétrica, turbidez por espectrofotometria UV (860 nm) e 

verificação do índice de cremagem, sendo os resultados apresentados na FIGURA 7 sendo 

que os resultados  da estabilidade aparente dos parâmetros analisados foram representados 

pela razão relativa (Δ) obtida pela razão entre o valor encontrado em cada tempo e o valor 

inicial encontrado nos diferentes parâmetros estudados.  
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FIGURA 7. ∆IC (a), ∆turbidez (b), ∆pH (c) e ∆condutividade (d) das amostras em diferentes 

condições de armazenamento: ●:estresse térmico (ET), □: 45±2 °C, ▼: 4±2 °C e ▲ 

:temperatura ambiente (25 ±2 °C) por 30 dias. Nota: resultados representam a média (n=3) 

 

As emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis. Após a emulsificação, as 

gotículas dispersas na fase interna tentam constantemente formar o creme ao se aglomerar em 

uma única unidade cinética para formar gotículas maiores (coalescência) e com o passar do 

a 

b 

c 

d 
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tempo ocorre a separação da fase contínua. É possível notar que em temperaturas mais 

elevadas de armazenamento o IC aumentou ao longo do tempo de armazenamento, levando 

inclusive a separação de fases na temperatura de 45 °C. Assim, este fenômeno é explicado 

pelo aumento do tamanho das gotículas, resultado do efeito da diminuição da adsorção dos 

tensoativos (desestabilização estérica) na molécula de óleo de soja em temperaturas elevadas. 

A avaliação da turbidez corrobora com o resultado de IC, uma vez que este parâmetro 

também avalia o comportamento das gotículas indicando a turbidez das amostras de acordo 

com a quantidade de gotículas, mostrando maior absorbância na temperatura de 45 °C. 

Em temperatura ambiente, o IC permaneceu constante durante todo o período de 

armazenamento. O pH também permaneceu constante durante todo período estudado, já a 

turbidez mostrou leve aumento após 15 dias passando de 1,13 (15 dias) para 3,09 no 30° dia 

de armazenamento. A diminuição do pH pode representar uma oxidação da fase interna com 

formação de hidroperóxidos ou mesmo a hidrólise de triglicerídeos levando à formação de 

ácidos graxos. O fenômeno de instabilidade leva, principalmente, a floculação das gotículas 

podendo ocasionar a coalescência e consequentemente a cremagem, podendo assim, ocorrer 

futuramente a separação de fases (MASMOUDI et al., 2005).  

Em temperatura de 4 °C, é possível notar a diminuição do pH e o aumento da turbidez 

das amostras até 15 dias de armazenamento (FIGURA 7) seguido por um declínio destes dois 

parâmetros até o final do teste revelando assim, mudanças na emulsão causadas pela 

temperatura de armazenamento, este fato também foi verificado em armazenamento a 45 °C. 

Estas mudanças no comportamento frente à temperatura podem ser explicadas pela 

solubilidade dos tensoativos. A separação reversível de fase ocorre abaixo do ponto de 

turvamento porque os tensoativos não-iônicos são mais solúveis em água fria que em água 

quente. Consequentemente, suspensões sólido-água estabilizadas com tensoativos não-iônicos 

vão flocular ou coagular quando aquecidos acima do ponto de turvamento, portanto, o ponto 

de turvamento é uma propriedade importante para a seleção de agentes tensoativos não 

iônicos na formulação de sistemas dispersos (SCHOTT, 2003). 

Por mais que a condutivimetria seja considerada uma técnica simples, ela pode ser 

usada para detectar modificações físicas da emulsão (MO; ZHONG; ZHONG, 2000). No 

tempo de armazenamento estudado, não foram observadas mudanças significativas neste 

parâmetro, portanto não houve nenhuma mudança nos domínios contínuos aquosos.  

O aumento do IC após 15 dias leva a separação de fases indicando a instabilidade do 

sistema armazenado em 45 °C. Os resultados de turbidez (45 °C), FIGURA 7d, mostram as 

amostras mais turvas ao final da análise e a emulsão apresentou quebra com separação de 
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fases em uma das amostras estudadas, sendo que as outras duas não tiveram separação de 

fases, mesmo quando mantidas por mais duas semanas, além dos 30 dias padronizados pela 

técnica, por outro lado, as amostras estocadas a 4 °C não mostraram separação de fases 

mesmo armazenadas por mais de 30 dias (dados não mostrados).  

As amostras sob estresse térmico apresentaram comportamento similar à temperatura 

ambiente, sem mudanças significativas no pH nem na turbidez. O gráfico da turbidez 

(FIGURA 7d) mostra mudanças no comportamento óptico da emulsão O/A, principalmente 

quando armazenados a 45 °C. Após 7 dias, todos os parâmetros estudados apresentaram 

mudanças. A turbidez em temperatura ambiente e sob estresse térmico apresentou menor 

valor de absorbância assim, representa menor turvação enquanto que, em 4 °C e 45 °C houve 

aumento da opacidade. A opacidade está relacionada ao tamanho da gotícula onde, pequenas 

gotículas promovem boa estabilidade física, pois a creamagem é impedida pelo movimento 

Browniano (LAWRENCE; REES, 2000; TROTTA; PATTARINO; IGNONI, 2002; 

POUTON; PORTER, 2008). 

Os resultados experimentais demonstram a estabilidade física da emulsão O/A em 

temperatura ambiente e no estresse térmico durante 30 dias. Desta forma, houve uma relação 

entre o envelhecimento das amostras e a temperatura de armazenamento no tempo estudado 

quando estas foram submetidas a altas temperaturas de armazenamento (45 °C) e sob 

refrigeração (4 °C).  

 

5.1.4. Reologia 

 

A reologia pode mostrar que o aumento da fase interna e da razão de tensoativos pode 

provocar alterações relevantes na viscosidade da emulsão ou mudanças na microestrutura 

deste sistema, o que pode indicar a formação de estruturas como cristais líquidos, devido à 

alteração do comportamento de escoamento e consequentemente a taxa de liberação do 

fármaco que o sistema pode fornecer (CONSTANTINIDES; SCALART, 1997; D’CRUZ; 

UCKUN, 2001; FORMARIZ et al., 2010; LIU; TANG, 2011). Assim, para estudar possíveis 

alterações na estrutura das emulsões foram estudadas em diferente razões de óleo de soja e 

tensoativos e quando acrescentado etanol, álcool benzílico e 2-metilpirrolidona como 

cotensoativos conforme mostram as curvas de escoamento da FIGURA 8. 
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FIGURA 8.  Viscosidade aparente versus taxa de cisalhamento (A, B, C) e tensão versus taxa 

de cisalhamento (D, E, F) das emulsões estabilizadas com Span
®

80 e Tween
®

80 adicionando 

cotensoativos (E8 à E10): etanol, 2-metilpirrolidona e álcool benzílico, em diferentes razões 

de óleo de soja (E1 à E5): 10, 15, 20, 25, 30% e de tensoativos (E1, E6, E7): 5; 7,5 e 10%   
 

Não foram observadas diferenças no comportamento do escoamento para as 

formulações (FIGURA 8A, B, C). O aumento da razão de fase interna (30%) provoca uma 

pequena alteração na viscosidade, mas nenhuma mudança na estrutura da dispersão que 

apresenta comportamento de escoamento não Newtoniano devido a falta de linearidade entre 

tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento (CHEN; TAO, 2005), FIGURA 8 D,E,F. As 

amostras apresentaram escoamento característico pseudoplástico. Este perfil pode ser 

explicado pela orientação das gotículas de óleo no sentido da direção do escoamento ou pela 

quebra de agregados causados pela ruptura do sistema. A pseudoplasticidade é uma 

propriedade desejável nas dispersões farmacêuticas coloidais porque a diminuição da 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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viscosidade aparente facilita tanto a preparação como a administração de fármacos (SAIKI; 

HORN; PRESTIDGE, 2008b; FORMARIZ et al., 2010). As amostras apresentaram shear- 

thinning sendo que este comportamento está relacionado com a possível defloculação das 

gotículas da fase dispersa (SAIKI; HORN; PRESTIDGE, 2008a). O aumento da viscosidade 

provocada pela fase interna e/ou aumento de tensoativos é devido as interações entre as 

gotículas de óleo (FORMARIZ et al., 2010; LIU; TANG, 2011).  

As características de escoamento das diferentes amostras foram extraídas da Lei de 

potência. Assim, o comportamento do escoamento pode ser descrito pela equação:  

τ = K . (γ) 
n                                                                                                                                              

 (Equação 7) 

 

onde, τ é a tensão de cisalhamento, γ
.
 é a taxa de cisalhamento, K é o índice de consistência 

que está relacionado com a viscosidade e n é o índice de comportamento do escoamento. 

Neste modelo, n > 1 representa um fluido dilatante, n < 1 representa um fluido pseudoplástico 

e n = 1 um fluido Newtoniano. Os dados do ciclo de cisalhamento ajustados ao modelo de 

Herschel-Bulkley indicam coeficiente de consistência (K) e o índice de comportamento de 

escoamento (n) que foram resumidos na TABELA 7.  

 

TABELA 7.  Índice de comportamento de escoamento (n) e índice de consistência (K) das 

emulsões (EHL 9) 

ES Variáveis (%) n K (Pa.s) R
2
 

E1 OS 10 e T 5 0,513 0,189 0,998 

E2 OS 15 0,514 0,187 0,996 

E3 OS 20 0,522 0,182 0,999 

E4 OS 25 0,524 0,182 0,998 

E5 OS 30 0,518 0,186 0,997 

E6 T 7,5 0,516 0,186 0,998 

E7                 T 10 0,533 0,175 0,999 

E8 Etanol 0,514 0,188 0,998 

E9 2-metilpirrolidona (MP) 0,516 0,186 0,998 

E10 Álcool benzílico (AB) 0,512 0,189 0,999 

 

Todas as amostras estudadas apresentaram n < 1, confirmando os resultados prévios 

que indicaram o comportamento de sistema pseudoplástico. O valor da viscosidade das 

emulsões pode ser avaliado pelo índice de consistência (K), que aumenta com a viscosidade. 



63 

 

  

O leve aumento de K na amostra E7 está de acordo com o resultado da viscosidade aparente. 

O índice de consistência permance constante diante da adição dos cotensoativos etanol, MP e 

AB.  

As propriedades viscoelásticas das emulsões foram testadas por meio do teste de 

oscilação, varredura de frequência, que é o método comumente utilizado para obter 

informações sobre a floculação de uma emulsão. A floculação forte normalmente é 

acompanhada pelo rápido aumento em G' e este pode ser acompanhado pelo decréscimo 

acima da tensão crítica, que é a quebra da estrutura. Esta informação pode ser utilizada como 

indicação da formação de ―flocos‖ irregulares que se tornam sensíveis à tensão aplicada 

ocorrendo assim o rearranjo das gotículas no interior da rede floculada (TADROS, 2004; 

DERKACH, 2009; ABEN et al., 2012).  

Além disso, esta análise deverá proporcionar informação completa sobre as 

propriedades estruturais das emulsões farmacêuticas e uma compreensão racional das 

propriedades elásticas dos sólidos e das propriedades dos líquidos viscosos. Além da relação 

entre estes dois parâmetros que pode ser determinada, o comportamento mecânico e a 

extensão da estrutura interna de emulsões pode ser melhor compreendida (FORMARIZ et al., 

2010). A FIGURA 9 mostra o módulo viscoso ou de perda (G") que foi avaliado em função 

da freqüência angular (ω) para as emulsões contendo 10, 15, 20, 25 e 30% de óleo se soja E1 

à E5, respectivamente. 
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FIGURA 9.  Módulo de perda (G'') das emulsões contendo 10 (E1), 15 (E2), 20 (E3), 25 (E4) 

e 30% (E5) de óleo de soja  

 

O teste oscilatório permite observar ausência do módulo de armazenamento das 

amostras em diferentes razões de tensoativo/fase interna. O comportamento viscoso das 

amostras é dependente da frequência angular e a estruturação do sistema não é alterada com a 

dimimuição da razão tensoativo/fase interna o que pode ser bem visualizado através da 

FIGURA 9. As amostras apresentaram valores de G' bastante semelhantes entre si com 

exceção da amostra E2. A ausência do módulo de armazenamento (G') permite concluir que 
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estas amostras apresentaram boa estabilidade física sem indícios de floculação ou separação 

de fases (TADROS, 2004). 

Os sistemas floculados comumente exibem alta viscosidade em baixo cisalhamento e 

shear-thinning (pseudoplástico) em altas tensões de cisalhamento, FIGURA 8. Existem 

diversos fatores possíveis que induzem a instabilidade estrutural das emulsões: rotação das 

gotículas, a fluidez da superfície de gotículas, a segregação de aglomerados de gotículas (isto 

é, separação de fases) e rotação de aglomerados de gotas (SAIKI; HORN; PRESTIDGE, 

2008b). Uma importante conclusão é que a ocorrência de floculação numa emulsão é 

significativamente afetada pelo aparecimento de deformação (achatamento) na zona de 

contato de interação entre duas gotas. Os fatores que facilitam o achatamento na zona de 

contato entre duas gotas de emulsão são os seguintes: (i) o aumento no tamanho da gotícula; 

(ii) a diminuição da tensão interfacial; (iii) o aumento da energia emulsão; (iv) o aumento da 

atração gotícula-gotícula e supressão da repulsão gotícula-gotícula; (v) a diminuição da 

mobilidade tangencial na interface; (vi) a fração elevada de volume da gota que obriga a 

emulsão a descer e deformar devido ao volume limitado; para altas frações de volume da gota 

emulsões com estrutura de espuma são formadas; (vii) quanto maior for a força externa 

exercida sobre as gotas, maior a deformação sob o choque, o efeito pode ser significativo nas 

fases iniciais da formação de emulsão, quando as forças de um regime turbulento estão 

presentes e um forte arrasto é exercido sobre as gotículas (SANFELD; STEINCHEN, 2008). 

Embora a floculação seja uma alteração na emulsão não é possível afirmar que a emulsão está 

desestabilizada, isto porque este fenômeno foi originário de diferentes densidades das 

gotículas que formam as emulsões. A FIGURA 10 mostra o módulo de perda (G'') das 

amostras adicionando 2,5% dos cotensoativos etanol (E8), 2-metilpirrolidona (E9) e álcool 

benzílico (E10).  



66 

 

  

 

FIGURA 10. Módulo de perda (G'') das emulsões contendo etanol (E8), 2-metilpirrolidona 

(E9) e álcool benzílico (E10)  

 

A adição de cotensoativos alterou o comportamento viscoelástico da emulsão o que 

pode ser visualizado através da FIGURA 10. A adicão de etanol (E8), 2-metilpirrolidona (E9) 

e álcool benzílico (E10) dimimuiu a estruturação do sistema pois há um aumento na 

inclinação do módulo G' o qual fica mais dependente da frequência angular.  A FIGURA 11 

apresenta o módulo de perda, G', das emulsões quando adicionadas 5; 7,5 e 10% de 

tensoativos, E1, E6 e E7, respectivamente. 
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FIGURA 11. Módulo de módulo de perda (G'') das emulsões contendo 5 (E1); 7,5 (E6) e 

10% (E7) de tensoativos 

 

 As razões de tensoativos (5; 7,5 e 10%) investigadas não permitiram modificar o 

comportamento do sistema sendo que comportamento foi viscoso com ausência do módulo de 

armazenamento. Assim, a FIGURA 11 mostra que as razões de tensoativos estudadas não 

influenciaram na estabilidade das emulsões. 

Os dados do estudo reológico permitiram observar comportamento de escoamento 

pseudoplástico o que foi confirmado pelo índice de comportamento de escoamento, valor de n 

em torno de 0,5. O aumento na razão de tensoativos  mostra uma discreta diminuição no 

índice de comportamento de escoamento que é acompanhada de um leve aumento do índice 

de consitência. O ensaio oscilatório mostra ausência do módulo de armazenamento para todas 

as amostras apresentando assim comportamento tipicamente viscoso. A presença de 

cotensoativos mostrou diminuição da estabilidade das emulsões e a diminuição da razão 

tensoativos/fase interna e aumento da razão fase interna/tensoativos mostrou que o sistema 

apresenta boa estabilidade frente a floculação nas condições estudadas. 
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5.1.5. Incorporação do fármaco em emulsão O/A 

   

 A incorporação do BNZ na emulsão O/A (EHL 9,0) foi estudada através de duas 

técnicas: adicionando fármaco em excesso à emulsão pronta, onde quantidade conhecida de 

BNZ foi adicionada à temperatura ambiente, e na emulsificação por inversão de fases (EIF) 

quando o fármaco foi incorporado na temperatura de 70±2 °C. A concentração de fármaco foi 

calculada a partir do valor da absorbância obtido em leitura espectrofotométrica em 315 nm 

através da equação da reta obtida pela construção da curva padrão (STRECK et al., 2011). Os 

resultados, expressos pela média e desvio padrão, para incorporação em emulsão pronta foram 

0,059% ± 0,001 e 0,056% ± 0,003 de BNZ incorporado na EIF em temperatura de 70±2 °C 

(n=3) quando estes valores foram tratados estatisticamente, teste t de student, não houve 

diferença estatística, p = 0,07.  

A avaliação da quantidade de fármaco incorporada nas emulsões foram estudadas em 

diferentes razões de fase interna e tensoativos além da influência da adição de cotensoativos. 

A adição de 2,5% dos cotensoativos: etanol, álcool benzílico e 2-metilpirrolidona, bem como 

influência da razão dos componentes na incorporação estão apresentados na TABELA 8.  

 

TABELA 8. BNZ (%) incorporado à emulsão O/A adicionando cotensoativos (CO), 

modificando razão do óleo de soja (OS) e tensoativos (Tween
®

80 e Span
®

80). Nota: 

*diferente estatisticamente 100% (p < 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

O aumento na taxa de óleo de soja adicionada revela um decréscimo na quantidade de 

BNZ incorporada, revelando assim a baixa solubilidade do BNZ no óleo de soja, isto porque 

apenas substâncias extremamente lipofílicas conseguem se dissolver predominantemente no 

Variáveis  BNZ(%) ANOVA 

  Média ± DP p valor 

OS (%) 10 0,056 ± 0,003 ----- 

15 0,050 ± 0,004        0,324 

20 0,040 ± 0,001 0,003* 

25 0,037 ± 0,004 0,001* 

30 0,036 ± 0,002 0,001* 

T (%) 5,0 0,056 ± 0,003 ---- 

7,5 0,053 ± 0,001 ---- 

10 0,054 ± 0,002 --- 

CO Sem cotensoativo 0,056 ± 0,003 ----- 

 Etanol 0,070 ± 0,002 0,007* 

 Álcool benzílico 0,072 ± 0,004 0,004* 

 2-metilpirrolidona 0,072 ± 0,003 0,003* 
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óleo (Farmacopeia Brasileira, 2010). Os resultados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA–one way) seguido pelo teste Dunnet (TABELA 8), o qual compara as diferenças 

entre as médias de um grupo controle e os demais tratamentos, foi observada significância 

F[(5, 100) = 17,751; (p < 0,001)]. No entanto, para 15% de óleo de soja não houve diferença 

estatística, p > 0,05. As características físico-químicas do BNZ foram estudadas mostrando 

que em óleo mineral e de amêndoas o BNZ apresenta-se praticamente insolúvel, sendo sua 

solubilidade em água de 0,02% (MAXIMIANO et al., 2010). Dados da Farmacopéia 

Brasileira relatam as características do BNZ: massa molar de 260.25 [g/mol], pouco solúvel 

em água, ligeiramente solúvel em metanol e etanol, muito pouco solúvel em hidróxido de 

sódio 0,1 M e ácido clorídrico 0,1 M. Seu coeficiente de partição (0,9) classifica a molécula 

como altamente apolar, pela observação da estrutura química do BNZ visualizamos dois 

grupos protonados, um deles presente na amina terciária ligada ao grupo imidazol e outro no 

oxigênio do grupamento amida, sendo isto insuficiente para deixar a molécula de BNZ 

protonada e apta para interagir em meio ácido ou básico (PUBCHEM, 2012).  

Entre as razões de tensoativos estudadas é possível notar que não houve diferença 

estatística, F[(3, 60) = 1,744; (p = 0,253)]. Este fato pode estar relacionado às razões 

ligeiramente próximas que foram estudadas, fato que não possibilitou um aumento na 

incorporação.  

A presença de cotensoativos revela um aumento na incorporação do BNZ. Estes 

resultados submetidos a ANOVA-one way seguido pelo teste de Dunnet, foi possível observar 

diferença significativa quando cotensoativos foram utilizados F[(4, 80) = 16,752; (p = 0,002)]. 

Quando os cotensoativos foram comparados entre eles não houve diferença estatística, 

p>0,05. Diante destes resultados, é possível inferir que o BNZ encontra-se ancorado no filme 

interfacial de tensoativos deixando mais fechado o empacotamento e diminuindo a exposição 

com as moléculas de água por isto, na presença de cotensoativos houve um aumento 

significativo na incorporação já que o BNZ é um fármaco praticamente insolúvel em água. 

Os alcoóis de cadeia média têm sido utilizados como cotensoativos para auxiliar na 

formação dos sistemas emulsionados possuindo o efeito de reduzir ainda mais a tensão 

interfacial, aumentando a fluidez da interface aumentando assim a entropia do sistema. Estas 

substâncias também aumentam a mobilidade da cauda de hidrocarboneto e permitem maior 

penetração do óleo nesta região. Além disso, qualquer álcool presente pode também 

influenciar as propriedades de solubilidade das fases aquosas e oleosas devido à sua separação 

entre estas fases (LAWRENCE; REES, 2000). 
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Os sistemas emulsionados podem incluir tensoativos aniônicos, iônicos e não-iônicos. 

Os tensoativos aniônicos são utilizados devido ao seu baixo custo, porém, devido a sua 

toxicidade são utilizados nas preparações de uso externo. Os tensoativos não-iônicos são 

aceitáveis para ingestão oral e alguns para uso parenteral devido a sua baixa toxicidade e 

irritabilidade. Possuem maior grau de compatibilidade com diversas substâncias além de 

serem menos sensíveis às alterações de pH ou à adição de eletrólitos. Em geral tensoativos de 

grande volume, como polissorbatos e óleos vegetais etoxilados são menos tóxicos que 

tensoativos de cadeia simples e ésteres são menos tóxicos que seus éteres (POUTON; 

PORTER, 2008).  

Estudo conduzido por Sznitowska e colaboradores (2001) avaliou a solubilidade de 35 

fármacos, entre estes corticosteróides, fármacos ionizáveis e não ionizáveis além de sais, 

quando adicionados em emulsões submicrométricas contendo óleo de soja, lecitina e glicerol 

sendo que neste estudo a solubilidade dos fármacos estudados não foi maior que 1%. A adição 

de tensoativos e cotensoativos além de essencial para a formação dos sistemas estudados 

também pode contribuir para o aumento da solubilidade do fármaco (LAWRENCE; REES, 

2000) (SZNITOWSKA et al., 2001; WATROBSKA-SWIETLIKOWSKA; SZNITOWSKA, 

2006).  

Sendo assim, podemos concluir que o BNZ apresenta pouca afinidade com a fase 

interna e a adição de cotensoativos aumentou a incorporação podendo estimar que o fármaco 

encontra-se na interface óleo-água. 

 

5.2. Desenvolvimento dos sistemas líquidos emulsionados O/A a partir de 

triglicerídeos de cadeia média (Miglyol
®

810) 

 

5.2.1. EHL requerido para estabilidade das NE O/A 

 

A avaliação do EHL foi estimada a partir da estabilidade física das amostras pelos 

testes de turbidez, pH e índice de refração. A FIGURA 12 mostra o aspecto visual de todos 

EHL estudados após 24 horas.  
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FIGURA 12. Amostras contendo Miglyol
®

810 como fase interna estabilizadas com 

fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio em EHL entre 8,0 e 16, 24 horas após preparo 

 

As amostras com EHL entre 8 e 16 apresentaram aspecto líquido após 24 horas, à 

exceção foi a amostra em EHL 13,0 que teve aspecto um pouco viscoso, no entanto não 

evoluiu para gel até o 30° dia de análise. Este aumento de viscosidade ocorreu devido a 

interação dos tensoativos nesta razão específica. As amostras com EHL 13, 14, 15 e 16 

apresentaram aspecto mais translúcido que as demais, no entanto, as amostras em EHL 8,0; 

9,0; 10; 11; 12 mantiveram aspecto translúcido, porém com uma leve opacidade. Esta 

opacidade é bem entendida pelo fato do sistema ter grande quantidade de água na sua 

composição o que necessita de altas quantidades de tensoativo hidrofílico para proporcionar 

maior interação na interface, pois o equilíbrio de solubilidade deve ser de tal forma que este se 

distribua na interface e não com a fase interna. Este fenômeno diminui aparentemente a 

quantidade de moléculas disponíveis e consequentemente o aumento do tamanho de gotículas, 

alterando assim a estabilidade termodinâmica do sistema. Vale salientar que com 10% de fase 

interna e 10% de tensoativos foi possível observar sistemas translúcidos nas amostras em 

EHL 13 – 16, o que torna estes sistemas muito interessantes devido a considerável quantidade 

de fase interna com uma razão reduzida de tensoativos em relação à formulações de 

nanoemulsões disponíveis na literatura.  

Os agentes tensoativos possuem um efeito sinérgico sobre a estabilidade da emulsão 

em termos de taxa de coalescência. O efeito máximo é obtido quando um tensoativo solúvel 

em água e um agente tensoativo solúvel em óleo são usados em combinação e são capazes de 

interagir na interface óleo-água. Esta combinação parece produzir filmes mistos de 

tensoativos com viscosidade suficiente para evitar a cremagem e promover a estabilidade 

(TADROS et al., 2004; MASMOUDI et al., 2005).  

O índice de refração (IR) e o potencial de hidrogênio permitem acompanhar mudanças 

da amostra. O primeiro fornece informações físicas sobre a velocidade de passagem da luz no 

meio em relação ao vácuo, enquanto o segundo fornece uma informação química sobre 

possíveis reações, principalmente, oxidação e hidrólise como neste caso. Assim, podem ser 
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utilizados na determinação da identidade e pureza de líquidos. Os resultados das medidas de 

pH e IR estão apresentados na TABELA 9. 

 

TABELA 9. IR e pH analisados nos tempos: 24 horas, 7º e 30º dia nas amostras em EHL 

entre 8 e 16 

  EHL 8,0 9,0 10 11 12 13 14 15 16 

 Parâmetros          

24 

horas 

pH 10,43 10,37 10,34 10,58   10,68   10,56 10,67 10,77 10,69 

IR 1,358 1,359 1,360 1,360 1,359 1,349  1,361  1,361  1,360 

7° 

dia 

pH 10,06 10,28 10,38 10,54 10,64 10,10 10,30 10,10 10,50 

IR 1,356 1,358 1,359 1,358 1,358 1,348 1,360 1,360 1,360 

30° 

dia 

pH 9,69 10,20 10,42 10,51 10,61 10,63 10,59 10,36 10,74 

IR 1,358 1,360 1,360 1,361 1,360 1,350 1,362 1,362 1,361 

  

As amostras estudadas apresentaram valores pouco variáveis de pH durante todo o 

período de análise. Com exceção da amostra com EHL 8,0, que apresentou redução do pH de 

10,43 (24 horas) para 9,69 (30° dia), nas demais amostras não houve mudanças significativas. 

A determinação do IR não identificou mudanças estruturais nos sistemas no tempo estudado, 

30 dias. Isto se deve a composição qualitativa e aspecto físico muito semelhante das amostras 

estudadas. 

A estabilidade dos sistemas formados pode ser acompanhada pela turbidez por um 

determinado período. Como a turbidez  aumenta com a concentração das gotículas com 

tamanho suficiente para produzir espalhamento de luz, essa evolução pode estar relacionada 

ao aumento do tamanho de gotículas ou de agregados formados. Para análise desse fenômeno 

nas amostras desenvolvidas foi estudado o comportamento do tamanho das gotículas após o 

preparo pelo período de 30 dias. A evolução da turbidez de cada EHL ao longo do período 

estudado foi acompanhada pela construção de gráficos (turbidez, medida pela absorbância, 

versus tempo em dias). Assim, por ajuste linear, obteve-se um valor para inclinação da reta, 

onde o menor valor de inclinação da reta indica menores variações no valor da turbidez, 

revelando que o sistema possui gotículas menores e mais uniformes, contribuindo para se 

apresentarem  mais translúcidos. Como resultado, as amostras mais translúcidas são as 

formadas em EHL 16, seguidas por EHL 14, 15, 12, 10, 9, 8, 13, 11. É interessante destacar 

que em EHL 13 o aspecto é mais viscoso que os demais EHL estudados, assim, a turbidez foi 

avaliada pelo estudo cinético, ou seja, a leitura da absorbância foi considerada após o sistema 
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atingir o equilíbrio o que aconteceu após 5 min. A leitura de absorbância foi feita após 5 min 

para todas as amostras. A FIGURA 13 apresenta o perfil de estabilidade avaliado pela 

turbidez das amostras durante 30 dias. 

 

 

FIGURA 13. Perfil da turbidez das amostras com EHL 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 

preparadas a partir de 10% (fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio), 10% (Miglyol
®

810) e 

80% (água purificada) em espectrofotometria UV-Vis 860 nm 

 

 

Pode ser observado que a amostra com EHL 16 apresenta crescimento de tamanho da 

gotícula da fase interna mais lento (-2,7 x 10
-5 

abs/dia), sendo assim esta proporção dos 

tensoativos mostra ser a mais adequada para conferir maior estabilidade em relação as demais 

amostras estudadas. Foi possível observar resultados satisfatórios também para as amostras 

preparadas em EHL 12, 14 e 15. O crescimento das gotículas ao longo do tempo é bastante 

reduzido para todos os EHL estudados, sendo que, é possível observar uma diferença 

acentuada entre os EHL menores que 11 com relação aos EHL 16, 15, 14 e 12 que mostraram 

os menores crescimentos da gotícula com o tempo, respectivamente. 

O comportamento do EHL para formulações farmacêuticas permite a escolha, 

proporção e a característica dos tensoativos a serem utilizados na preparação desejada 

permitindo prever o comportamento esperado do composto frente a substâncias polares e 

apolares. Esta determinação do EHL analisa a mistura de tensoativos não iônicos hidrofílicos 

e lipofílicos, concluindo que o valor de EHL é uma função da porcentagem em peso da porção 

hidrofílica de moléculas de tensoativos não iônicos para determinação do tensoativo ou 

mistura de tensoativos a serem utilizados (LAWRENCE; REES, 2000). Entretanto, o EHL 

pode ser utilizado como uma aproximação para tensoativos não iônicos e não considera os 
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efeitos da temperatura, a presença de adjuvantes e a concentração dos tensoativos. Assim, o 

equilíbrio do sistema é uma medida empírica e é obtida pela pesagem e mistura dos 

componentes sendo que, o comportamento dos componentes (tensoativo, óleo e água) do 

sistema é mapeado usando o diagrama ternário (TADROS et al., 2004; POUTON; PORTER, 

2008).  

 

5.2.2. Diagrama de fases pseudoternário 

 

O diagrama de fases permite obter diferentes sistemas de acordo com a razão dos 

componentes presentes. Para obtenção de sistemas líquidos e translúcidos, com tamanho de 

gotícula reduzida, é necessário o uso de grande quantidade de energia e/ou tensoativos 

(OLIVEIRA; SCARPA, 2001) que pode ser atingido pelo uso da técnica de sonicação por 

ultrassom. A FIGURA 14 apresenta o diagrama de fases pseudoternário obtido pela titulação 

com água purificada em razão constante dos tensoativos oleato de sódio e fosfatidilcolina de 

soja, EHL 16,0, e os diferentes sistemas formados. 

 
FIGURA 14. Diagrama de fases pseudoternário obtido por titulação com água, estabilizado 

com FS + OS (EHL 16,0) e Miglyol
®

810 como fase interna. As regiões delimitadas 

representam sistema líquido e opaco (SLO), sistema líquido e translúcido (SLT), sistema 

viscoso e opaco (SVO), sistema viscoso e translúcido (SVT) e separação de fases (SF)  
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Através da FIGURA 14 podem ser observadas regiões de formação de sistemas 

viscosos entre a região de separação de fases e a região de formação de sistemas líquidos. A 

região de formação de sistemas viscosos, que potencialmente pode revelar a formação de 

cristais líquidos, principalmente nas regiões de maior concentração de tensoativos, aparece no 

diagrama com uma área bastante expressiva devido às propriedades gelificantes da 

fosfatidilcolina de soja, a qual possui grupos funcionais que ionizados em solução aquosa 

produzindo íons orgânicos responsáveis pela modificação da tensão superficial. Sistemas 

estabilizados apenas com fosfatidilcolina de soja não mostram capacidade de formar sistemas 

isotrópicos em óleo e água em uma ampla faixa de concentrações, pois apresentam 

dificuldade em absorver água (TROTTA; PATTARINO; IGNONI, 2002). 

Os sistemas líquidos e translúcidos foram observados quando a proporção da mistura 

de tensoativos ficou entre 8 e 30% e fase interna abaixo de 40%, os quais foram classificados 

como NE. Sistemas líquidos e opacos com estabilidade frente à separação de fases foram 

considerados emulsões, diferenciando emulsão O/A da A/O através da sua composição e 

condutividade (dados não mostrados).  

É possível notar que a razão de tensoativos foi fator determinante na formação das NE 

e que um aumento na sua proporção leva a formação de estruturas mais organizadas levando a 

uma transição para sistema viscoso. O aumento da proporção de fase interna (Miglyol
®

810), a 

mistura tensoativa torna-se cada vez mais ineficaz na diminuição da tensão interfacial, assim a 

curvatura do filme interfacial não é suficiente para conferir as gotículas da fase interna 

tamanho diminuto e as mesmas assumem um tamanho inerente a emulsões conferindo ao 

sistema aspecto opaco.  

A seleção das amostras (A1 à A10) no diagrama de fases pseudoternário, para um 

estudo mais detalhado através da caracterização físico-química seguiu informações 

disponíveis na literatura as quais apontam os sistemas nanoemulsionados sendo superiores às 

emulsões na solubilização de fármacos insolúveis e como sistema de liberação de fármacos. O 

estudo foi conduzido variando a razão de tensoativos (A1 à A5) e a razão de fase interna (A6 

à A10) das amostras. Estas amostras foram escolhidas para estudar o comportamento fisico-

químico nas diferentes razões dos constituintes e avaliar a incorporação do fármaco frente às 

mudanças na composição quantitativa do sistema nanoemulsionado. 
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5.2.3. Estudo da interação entre os componentes "versus" eficiência de incorporação do 

fármaco 

 

5.2.3.1. Reologia 

 

A reologia é um importante método aplicado na caracterização de sistemas 

emulsionados pelo fato de estar relacionado com o tipo e o grau de organização dos sistemas 

(SANFELD; STEINCHEN, 2008). O reômetro funciona pelo princípio de rotação, onde a 

amostra é cisalhada entre as paredes interna e externa do porta-amostra cuja geometria 

compreende cone e placa. Nessa geometria, a amostra é colocada sobre a placa e submetida a 

sucessivas taxas de cisalhamento pela ação do movimento de rotação do cone. Dessa forma é 

possível construir o reograma tensão de cisalhamento (τ) versus taxa de cisalhamento (γ’), a 

partir dos quais é possível o cálculo da viscosidade aparente dos materiais. As relações que 

descrevem a tensão e a taxa de cisalhamento são (DICKINSON; GOLDING, 1997):  

γ' = ω / α           τ = 3M / 2πR
3 

 

sendo, M o torque, ω a velocidade angular (rad.s
-1

) e R e α são respectivamente o raio e o 

ângulo do cone.  

A vantagem desta geometria é que não ocorre variação na tensão de cisalhamento 

através da amostra, porque a distância entre o cone e a placa é muito pequena (da ordem de 

dezenas ou centenas de microns), fazendo com que a tensão de cisalhamento seja 

praticamente uniforme por toda a amostra. Para caracterização das amostras estabilizadas com 

FS e OS, a viscosidade das amostras foi medida em função da razão de cisalhamento no 

intervalo entre 0,25 e 100 s
-1

 (ida), símbolo fechado, e entre 100 e 0,25 s
-1

 (volta), símbolo 

aberto na FIGURA 15 em função da concentração de tensoativos e da razão de fase interna 

utilizada. A FIGURA 15 mostra a tensão de cisalhamento e a viscosidade das amostras 

estudadas e seu comportamento em função da razãode tensoativos (fosfatidilcolina de soja e 

oleato de sódio) utilizada. Sendo estudada a influência nas propriedades reológicas quando 

incorporado o BNZ a estes sistemas. 
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FIGURA 15. Tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento das amostras contendo 10% de 

Miglyol®810 estabilizadas com 5 (A1), 10 (A2), 15 (A3), 20 (A4) e 25% (A5) de FS e OS; 

viscosidade x taxa de cisalhamento, sem o fármaco (a) e contendo fármaco (b) 

 

As curvas de escoamento - FIGURA 15, com e sem fármaco, para as amostras 

preparadas de acordo com a TABELA 3 revelaram que a quantidade de tensoativos 

adicionados foi capaz de modificar o comportamento de escoamento destes sistemas. Assim, 

as amostras A1, A2 e A3, com e sem BNZ, apresentaram relação linear entre a viscosidade 

aparente e a taxa de cisalhamento, característica de um material Newtoniano. O escoamento 

Newtoniano é representado por uma reta e a razão de todos os pares de valores de tensão e 

taxa de cisalhamento pertencentes a essa reta são constantes. Isso significa que a viscosidade 

não é afetada por mudanças na taxa de cisalhamento, sendo ela a tangente do ângulo. Já as 

amostras A4 e A5, com e sem BNZ, mostraram comportamento não Newtoniano devido a 

falta de linearidade entre a tensão e a taxa de cisalhamento e, sugerem que estes sistemas 

apresentam escoamento pseudoplástico. Isto ocorreu devido ao aumento da concentração de 

b b 

a a 
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tensoativos utilizados, o que potencialmente revela uma mudança no tipo de sistema obtido, 

como a obtenção de cristais líquidos. Por outro lado, no caso do sistema se manter disperso na 

forma de gotículas, este comportamento pode resultar do alinhamento das gotículas coloidais 

formadas pelos componentes do sistema na direção do escoamento com aumento da tensão de 

cisalhamento, reduzindo à resistência interna do sistema, assim, a viscosidade diminui 

provocando o afinamento do escoamento, conhecido por shear thinning (DERKACH, 2009; 

FORMARIZ et al., 2010). 

Os materiais com viscosidade mais elevada apresentam outros efeitos reológicos 

(DERKACH, 2009) sendo assim, os materiais pseudoplásticos podem apresentar a 

propriedade de afinar-se, conhecida como shear thinning. Quando a taxa de cisalhamento é 

removida, as tensões de cisalhamento são relaxadas e o sistema tenderá a readquirir a 

estrutura inicial, de tal forma que as curvas ascendentes e descendentes da curva de 

escoamento estarão deslocadas, resultando em uma área de histerese. Esse fenômeno 

conhecido como tixotropia é mostrado graficamente quando a área de histerese gira no sentido 

horário (MARTIN et al., 1969; SHAW, 1975; SCOTT, 2000) e está presente na amostra A5 

contendo BNZ revelando a destruição de estruturas pela deformação e restabelecendo-se no 

repouso. Já para A5 sem BNZ podemos observar a reopexia, sendo que a curva de ida e de 

volta segue no sentido anti-horário. Para as amostras com comportamento Newtoniano (A1, 

A2 e A3), com e sem fármaco, a deformação é recuperada instantaneamente, e por isso a 

curva descendente é sobreposta à ascendente (FIGURA 15a,b).  

O aumento da viscosidade cresceu com o aumento da taxa de tensoativos utilizada na 

preparação das amostras, sendo também possível observar uma diminuição da viscosidade 

com o aumento da taxa de cisalhamento (FIGURA 15).  

O aumento na quantidade de tensoativos adicionados à preparação modificou o 

comportamento do escoamento nas amostras A4 e A5 para fluido pseudoplástico 

provavelmente devido a sua estrutura cristalina, sendo que este comportamento permaneceu 

com a adição do fármaco, e a consequente diminuição da viscosidade com o aumento da taxa 

de cisalhamento. Assim, observa-se que o BNZ é capaz de reduzir interações entre as 

gotículas nas amostras preparadas sem a adição do fármaco, este fenômeno é confirmado pela 

diminuição da viscosidade das amostras preparadas sem BNZ. Isto indica uma baixa interação 

do BNZ com a fase interna (Miglyol
®

810), prevalecendo a interação do fármaco com os 

tensoativos e consequentemente alterando a viscosidade do sistema. 

O aumento da razão de tensoativos mostra um aumento proporcional na viscosidade 

aparente, sendo que esta aumenta consideravelmente na A5 que possui na sua composição 
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25% de tensoativos, observado para as amostras com e sem BNZ. As características de 

escoamento das amostras, a TABELA 10 apresenta o índice de comportamento de 

escoamento (n), índice de consistência (K) e o coeficiente de regressão (R
2
). 

  

TABELA 10. Índice de comportamento de escoamento (n) e índice de consistência (K) e o 

coeficiente de regressão (R
2
) para as amostras contendo 10% Mygliol

®
810 (NE) com e sem 

BNZ 

NE MT 

(%) 

n K 

(Pa.s) 

R
2
 NE  

BNZ 

MT 

(%) 

n K 

(Pa.s) 

R
2
 

A1 5% 0,993   0,002 0,994 A1 5% 1,022 0,001 0,990 

A2 10% 0,989 0,0007 0,997 A2 10% 0,911 0,009 0,998 

A3 15% 1,014 0,014 0,999 A3 15% 0,999 0,015 0,999 

A4 20% 0,802 0,488 0,999 A4 20% 0,897 0,219 0,999 

A5 25% 0,532 13,485 0,999 A5 25% 0,654 3,106 0,999 

 

 Os valores de n mostram que o comportamento das preparações é dependente da 

razão de tensoativos utilizados mostrando que as amostras líquidas (A1, A2 e A3) 

apresentaram comportamento de fluido Newtoniano, enquanto que as amostras A4 e A5, mais 

viscosas, apresentaram considerável aumento em K e diminuição de n indicando 

comportamento de escoamento pseudoplástico devido a um maior grau de estruturação destes 

sistemas. Esta mudança também pode ser identificada na presença do fármaco, porém valores 

de K bem menores foram obtidos em relação às amostras obtidas sem o fármaco, 

comprovando a interação do fármaco com os tensoativos. A FIGURA 16 mostra a relação 

entre índice de comportamento de escoamento e o coeficiente de consistência para as NE A1 à 

A5 com e sem fármaco de acordo com a composição relacionada na TABELA 3. 

 

             

FIGURA 16. Índice de consistência (K) e índice de comportamento de escoamento (n) das 

amostras A1 à A5, sem fármaco (a) e contendo o fármaco (b) 

 

a b 
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Maiores informações sobre a estrutura destes sistemas podem ser obtidas por análises 

reológicas a partir da aplicação de oscilação dinâmica. A maioria dos líquidos apresenta 

comportamento reológico intermediário entre líquido e sólido, apresentando, em variadas 

extensões, comportamento elástico e viscoso, podendo ser chamados de "viscoelásticos".  

As propriedades mecânicas dos materiais podem ser determinadas através dos ensaios 

viscoelásticos que exibem tanto propriedades de líquidos viscosos quanto de sólidos elásticos, 

isto é, são materiais viscoelásticos e o reograma apresenta os componentes devido à 

deformação elástica, viscosa e à combinação dos dois anteriores (DICKINSON; GOLDING, 

1997). O módulo de elasticidade complexo G* é dado pela razão entre as amplitudes de 

tensão e deformação, sendo suas componentes real e imaginária os módulos de 

armazenamento, G', e de perda, G'', respectivamente.  

No ensaio oscilatório, a tensão de cisalhamento varia como uma onda senoidal e a 

relação entre as ondas de tensão aplicada e a deformação resultante fornecem informações 

sobre os tipos de resposta (elástica ou viscosa) do sistema. A componente do módulo elástico, 

G', é denominada de módulo de armazenamento, pois representa a energia armazenada 

durante a deformação à tensão crescente e liberada quando a tensão é relaxada. Medições 

reológicas oscilatórias de armazenamento (G') e perda (G'') podem determinar se o sistema 

emulsionado está fortemente ou fracamente floculado. A parte imaginária do módulo, G'', 

deve-se ao elemento viscoso que não pode armazenar energia, porque a tensão aplicada é 

dissipada na forma de deformação irreversível.  

O ensaio de varredura de freqüência permite observar as mudanças nas propriedades 

oscilatórias com aumento da razão de tensoativos utilizada. A FIGURA 17 mostra a 

viscosidade dos módulos de armazenagem (G') e de perda (G'') das amostras A1 à A5 quando 

estudados numa freqüência angular de 0,1 à 100 rad/s em 1 Pa. 
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FIGURA 17. Evolução dos módulos de armazenagem (símbolos cheios) e perda (símbolos 

vazios) para NE contendo 10% Miglyol
®

810 estabilizadas com 5% (A1), 10% (A2), 15% 

(A3), 20% (A4) e 25% (A5) de fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio  

 

As propriedades viscoelásticas das amostras preparadas com quantidades crescentes 

dos tensoativos fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio mostraram que há predomínio do 

módulo de perda para A1, A2 e A3 e ausência do módulo de armazenagem, característico de 

fluido Newtoniano. O aumento da taxa de tensoativos confirma o comportamento 

pseudoplástico com o aparecimento do módulo de armazenagem, G', nas amostras A4 e A5 

revelando uma dependência com relação à quantidade de tensoativos. Em A4 G' < G'' durante 

todo o teste, já em A5, G' permaneceu igual a G'' até a frequência angular de 5 rad/s sendo que 

após esta frequência até o fim do teste, 100 rad/s, G' < G''. Assim, o número de interações 

elásticas aumenta em quantidades maiores de tensoativos, sendo que os valores de G'' são 

maiores em relação à quantidades inferiores de tensoativos, porém a sua quantidade não é 

suficiente para caracterizar o sistema com característica predominantemente elástica, pois G'' 

> G'. A modificação no comportamento viscoelástico mostra uma modificação nas estruturas 

formadas (A4 e A5). Isto pode identificar a possível obtenção de um sistema anisotrópico com 

a organização dos tensoativos de forma diferente como em fases lamelares ou hexagonais 

(caso i), o que justifica a mudança da estrtutura do sistema. No entanto, se considerarmos a 

manutenção da estrututura de um sistema disperso coloidal do tipo isotrópico (caso ii), pode 

estar ocorrendo a formação de uma rede fraca de gotículas que pode ocorrer em sistemas do 

tipo pseudoplástico (A4 e A5), como relatado na literatura (MOSCHAKIS; MURRAY; 

BILIADERIS, 2010). É interessante ressaltar que esta possibilidade deve ser sempre 

investigada por técnicas capazes de diferenciar tal característica como a microscopia de luz 

polarizada e espalhamento de raios X a baixo anglo (SAXS). No caso ii, a pseudoplasticidade 
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destas amostras está relacionada não só para a defloculação da gotícula sobre a fase dispersa, 

mas também para o comportamento não-Newtoniano da fase contínua. No caso i, a 

pseudoplasticidade de A4 e A5 também pode ocorrer devido a sua estrutura líquido cristalina, 

a qual causa maior resistência ao escoamento do que as NE e ME que são sistemas coloidais 

(MOSCHAKIS; MURRAY; BILIADERIS, 2010).  

O comportamento oscilatório também foi estudado quando o BNZ foi incorporado nas 

amostras, FIGURA 18.  

 

 
FIGURA 18. Evolução dos módulos de armazenagem (símbolos cheios) e perda (símbolos 

vazios) para NE com BNZ contendo 10% Miglyol®810 estabilizadas com 5% (A1), 10% 

(A2), 15% (A3), 20% (A4) e 25% (A5) de fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio  

 

 

 A adição de BNZ aos sistemas não alterou o comportamento viscoelástico das 

amostras, porém modificou o módulo de armazenagem em A5, sendo que em freqüências até 

10 rad/s G'' = G' e acima desta freqüência G'' > G', revelando comportamento de líquido 

viscoso. Desta maneira, é possível confirmar a presença de agregados ou cristais quando 

modificada a razão de tensoativos. Nas demais amostras o comportamento frente a freqüência 

não foi modificado pela incorporação do fármaco. O comportamento dos fluidos 

pseudoplásticos está associado à redução da viscosidade com a taxa de cisalhamento que 

facilita  a aplicação parenteral e a preparação das NE estudadas.  

O efeito da quantidade de fase interna nas NE foi estudado quando adicionado 5% 

(A6), 10% (A7), 15% (A8), 20% (A9) e 25% (A10) em amostras estabilizadas com 10% de 

tensoativos. A FIGURA 19 apresenta as curvas de escoamento, tensão de cisalhamento versus 

taxa de cisalhamento e viscosidade aparente versus taxa de cisalhamento, sem (a) e contendo 

o fármaco (b). 
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FIGURA 19. Tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento e viscosidade aparente x taxa de 

cisalhamento das amostras estabilizadas com 10% de FS e OS (EHL 16) contendo 5% (A6), 

10% (A7), 15% (A8), 20% (A9) e 25% (A10) de Miglyol
®

810, sem BNZ (a) e contendo BNZ 

(b)  

 

A incorporação do BNZ mostra leve redução na viscosidade quando comparada com 

as amostras sem o BNZ. O aumento na razão de fase interna mostra um discreto aumento na 

viscosidade aparente, sendo este proporcional a razão de fase interna, porém, todas as 

amostras apresentaram comportamento característico de fluido Newtoniano.  

O aumento da viscosidade em A10, em relação às demais amostras contendo BNZ, 

pode estar relacionada com o aumento do tamanho da gotícula ou pela formação de agregados 

da fase contínua na estrutura o que leva a um aumento na fração de volume eficaz de 

entidades que interagem hidrodinamicamente (DICKINSON; GOLDING, 1997). Do 

contrário, quando ocorre redução da viscosidade aparente, a estrutura dos flocos rompe-se sob 

condições de estresse e alguns flocos presos na fase contínua são liberados. 

b b 

a a 
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Consequentemente, o aumento da tensão de cisalhamento conduz a uma redução da fração de 

fase de volume e, portanto há uma redução na viscosidade aparente (DICKINSON; 

GOLDING, 1997; DERKACH, 2009). A interrupção completa da estrutura de flocos é 

indicada por uma região de baixa viscosidade Newtoniana que não é muito afetada por novos 

aumentos da taxa de  cisalhamento (DICKINSON; GOLDING, 1997). 

O índice de comportamento de escoamento (n) mostra comportamento de escoamento 

Newtoniano para as NE, A6 à A10 sem e com BNZ, TABELA 11. 

 

TABELA 11. Índice de comportamento de escoamento (n), índice de consistência (K) e o 

coeficiente de regressão (R
2
) para amostras estabilizadas com 10% de FS e OS (NE) com e 

sem BNZ 

NE My 

(%) 

n K 

(Pa.s) 

R
2
 NE  

BNZ 

My 

(%) 

n K 

(Pa.s) 

R
2
 

A6 5% 0,966  0,007 0,996 A6 5% 1,011 0,003 0,998 

A7 10% 0,989 0,0007 0,997 A7 10% 0,911 0,009 0,998 

A8 15% 1,008 0,009 0,999 A8 15% 1,010 0,008 0,999 

A9 20% 0,993 0,031 0,999 A9 20% 1,036 0,009 0,999 

A10 25% 1,014 0,044 0,999 A10 25% 1,050 0,053 0,999 

 

As amostras A6 à A10 não apresentaram nenhum tipo de estrutura organizada que 

possa ser desestruturada pelo cisalhamento, isto ocorre porque a fase interna não modifica a 

estrutura do sistema formado e ela não se auto organiza com os tensoativos. Os valores 

apresentados para o comportamento de escoamento comprovam esta informação, n=1. Desta 

forma, apresentam relação linear direta entre a tensão e a taxa de cisalhamento aplicada, com 

viscosidade constante e paralela ao eixo da taxa, comportamento característico de fluidos 

Newtonianos, comportamento apresentado pelas amostras A1, A2, A3, A6, A7, A8, A9 e A10 

com e sem o fármaco. 

 

 

5.2.4. Determinação do tamanho da gotícula e microscopia de luz polarizada 

 

Na FIGURA 20 estão apresentadas as fotomicrografias das amostras A1 à A5, com e 

sem fármaco, obtidas sob luz polarizada.  
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FIGURA 20. Fotomicrografias das amostras A1 à A5, com e sem fármaco, obtidas por 

microscopia de luz polarizada. Aumento de 400X 

 

A1 A1 BNZ 

A2 A2 BNZ 

A3 A3 BNZ 

A4 A4 BNZ 

A5 A5 BNZ 
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Uma das maneiras de classificar as fases líquido-cristalinas é determinar sua isotropia 

óptica, através da técnica de microscopia de luz polarizada. Sob um plano de luz polarizada, a 

amostra é anisotrópica se for capaz de desviar o plano da luz incidente e isotrópica se não 

desviar a luz. Mesofases lamelares e hexagonais são anisotrópicas, enquanto as cúbicas e 

micro e nanoemulsões são isotrópicas. Sistemas micelares e fases cúbicas são isotrópicas e 

apresentam-se como um campo escuro sob luz polarizada enquanto que fases cristalinas 

lamelares e hexagonais apresentam estruturas características sob luz polarizada (FORMARIZ 

et al., 2005). 

As fotomicrografias obtidas sob microscopia de luz polarizada confirmam as 

observações do estudo reológico. As amostras A1, A2, A3 mostram um comportamento 

isotrópico, ou seja, sob o plano de luz polarizada, não desviam a luz sugerindo a formação de 

nanoemulsões, sendo que a viscosidade aparente destas amostras é baixa conforme mostra a 

FIGURA 15. O aumento na razão de tensoativos mostra o desvio da luz polarizada com a 

presença de cruzes de malta (A4 e A5), o que demonstra a obtenção de sistemas anisotrópicos 

do tipo fase lamelar, característica de fase cristalina, o qual apresenta viscosidade aparente 

extremamente elevada, FIGURA 15a.  

A incorporação do fármaco não modificou a estruturação dos sistemas isotrópicos, A1, 

A2 e A3. A diminuição da fase aquosa mostra a formação de cristais de fármaco. Em A4 e A5 

é possível perceber o fármaco na forma não solúvel.  

As amostras A6 à A10, com e sem BNZ, quando analisadas sob luz polarizada 

mostraram comportamento isotrópico, dados não mostrados. Assim, podemos confirmar que o 

aumento da razão de Miglyol
®

810 estudada não foi capaz de estruturar o sistema formando 

cristal líquido para as NE estabilizadas com 10% de FS + OS.  

A associação destes resultados permite uma melhor avaliação do tipo de sistema a ser 

empregado para determinada via de administração, ou seja, onde o comportamento plástico é 

requerido e outras vias onde o componente viscoso é necessário. Além disso, a velocidade de 

liberação do fármaco que estes sistemas podem fornecer são muito diferentes e sem tais 

estudos ficaria difícil explicar esta diferença. Outro fator interessante é na hora de 

observarmos alguns dados da literatura em que a explicação do comportamento reológico do 

sistema se dá exclusivamente considerando a composição quantitativa do sistema com um 

único modelo de sistema disperso (geralmente isotrópico) sem considerar a possibilidade da 

formação de sistemas anisotrópicos. Assim, o aumento na razão de tensoativos interfere no 

tipo de sistema disperso obtido (isotrópico ou anisotrópico), enquanto o volume de fase 

interna interfere na viscosidade, resultado provavelmente devido ao tamanho maior da 
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gotícula ou grau de floculação pela diminuição da razão tensoativo/fase interna. Este estudo é 

fundamental para uma busca direcionada no aumento da eficiência de incorporação e maior 

controle da velocidade de liberação do fármaco. 

 A determinação do tamanho da gotícula por Dynamic Light Scattering é uma técnica 

de rotina utilizada para medir o diâmetro da fase interna do sistema. As amostras contendo 

Miglyol
®

810 como fase interna, fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio como tensoativos e 

água como fase contínua foram corretamente diluídas antes da leitura, impedindo assim a 

interação entre as gotículas. A influência dos constituintes da amostra no tamanho da gotícula 

formada foi avaliada através da modificação da taxa de tensoativos e da fase interna, nas 

amostras com e sem BNZ. A composição de cada amostra está apresentada nas TABELA 3 e 

TABELA 4, sendo que o tamanho da gotícula esta apresentado pelo diâmetro hidrodinâmico 

da gotícula e índice de polidispersidade (PDI) dado pela média (5 leituras no aparelho) e 

desvio padrão e o potencial zeta (PZ).  

A determinação do tamanho da gotícula é um fator importante na formulação de 

sistemas emulsionados, pois determina a taxa e a extensão do fármaco liberado bem como, 

sua absorção. A TABELA 12 apresenta o tamanho da gotícula (diâmetro), índice de 

polidispersidade e potencial zeta das amostras obtidas em diferentes razões de tensoativos, 

sem e contendo o fármaco. 

 

TABELA 12. Tamanho da gotícula das NE contendo 5% (A1), 10% (A2), 15%(A3), 20% 

(A4) e 25% (A5) de tensoativos, índice de polidispersidade (PDI) e potencial zeta (PZ)  

NE Tamanho 

(nm) 

PDI PZ 

(mV) 

NE 

BNZ 

Tamanho 

(nm) 

PDI PZ  

(mV) 

 Média ± DP Média Média± DP  Média ± DP Média Média± DP 

A1 113,93 ± 0,73 0,204 -61,83 ± 1,35 A1 136,66 ± 0,15 0,159 -69,44 ± 6,90 

A2   87,73 ± 0,40 0,167 -60,63 ± 11,0 A2   90,33 ± 0,37  0,161 -70,55 ± 7,02 

A3   72,33 ± 0,47 0,222 -62,76 ± 3,32 A3   89,40 ± 1,13 0,203 -60,84 ± 3,98 

A4 175,4 ± 10,67 0,283 -80,46 ± 0,42 A4   132,4 ± 1,39 0,294 -57,12 ± 2,87 

A5 224,33 ± 6,40 0,268 -95,67 ± 4,32 A5   130,6 ± 1,91 0,277 -90,28±19,16 

 

A quantidade de tensoativos presente na amostra apresenta uma influência direta no 

tamanho da gotícula formada, sendo que quanto mais tensoativos, menor o tamanho da 

gotícula,  provavelmente devido ao aumento da área interfacial. Assim, entre os sistemas 

dispersos formados (A1, A2 e A3) a gotícula menor formou-se quando utilizados maior 
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quantidade de tensoativos (15%). Em A4 e A5 é possível notar aumento no tamanho da 

gotícula que se deve a estruturas cristalinas formadas. A diferença no tamanho das gotas pode 

ser atribuída a variações na penetração de moléculas de óleo nos tensoativos na região da 

cadeia alquil, que afeta a composição da película interfacial e a flexibilidade, e assim, 

influencia a curvatura da superfície. O tensoativo organiza a interface óleo-água como 

monocamada e atinge a saturação em proporções elevadas tornando mínimo o diâmetro da 

gotícula (FORMARIZ et al., 2010).  

Diferentes mecanismos físico-químicos podem ser considerados para a formação de 

gotículas pequenas usando o método de EIF. A formação de NE utilizando o método de EIF 

no entanto parece estar induzindo a formação de gotas pequenas de óleo na fase interna. Estas 

pequenas gotas são suceptíveis de serem formadas através de emulsificação espontânea que 

ocorre quando a fase interna (Miglyol
®

810 e tensoativo lipofílico) são colocados em contato 

com a fase aquosa (OSTERTAG; WEISS; MCCLEMENTS, 2012). Alguns autores sugerem 

que são formados espontaneamente quando a água é adicionada à mistura tensoativo e óleo 

devido ao processo que envolve a conversão da NE A/O para um sistema bicontínuo e para 

emulsão O/A (FERNANDEZ et al., 2004), ou também a formação da gotícula ocorre como 

um resultado do movimento das moléculas de tensoativos a partir da fase interna dentro da 

fase aquosa, depois que as fases foram colocadas em contato (ANTON; VANDAMME, 

2009).  

As amostras com menor viscosidade e classificadas como nanoemulsões de acordo 

com a microscopia de luz polarizada e a reologia (A1, A2 e A3), mostraram aumento no 

tamanho da gotícula quando adicionado o fármaco, o que pode ser atribuído à perturbação 

desencadeada pela ruptura interfacial desencadeada pela penetração de água nas gotículas de 

óleo mediada pelos tensoativos levando a ejecção de gotículas de óleo na fase aquosa, 

sugerindo assim que o fármaco encontra-se na interface entre o óleo e a água (PARMAR et 

al., 2011).  

O aumento no tamanho da gotícula verificado em A4 e A5 ocorre devido a presença 

de estruturas características de fase lamelar presente em cristais líquidos que podem estar 

sendo mensuradas (FIGURA 20). O índice de polidispersidade indica que as gotículas 

apresentam tamanho uniforme (PDI<0,3).   

O potencial zeta é determinado por medidas de mobilidade eletroforética que 

correspondem à velocidade das partículas em suspensão quando submetidas há um campo 

elétrico. Quanto maior a carga superficial, maior será a velocidade com que as partículas 

deslocam em direção aos eletrodos de carga oposta. O potencial zeta é um importante 
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indicador da predisposição e controle da estabilidade dos sistemas coloidas, sendo que não 

depende somente da superfície da partícula mas também do dispersante (HUYNH et al., 2009; 

PARMAR et al., 2011). Valores elevados de potencial zeta em módulo (> 30 mV) são 

importantes para a estabilidade físico-química dos sistemas emulsionados uma vez que forças 

repulsivas tendem a evitar possíveis agregações da fase interna (ROLAND et al., 2003). Os 

valores de potencial zeta revelam ótima estabilidade do sistema visto que todos os valores 

estão acima de 55 mV, característicos de sistemas formados por gotículas de tamanho 

reduzido. O PZ aumentou com o aumento da concentração de tensoativos, bem observado nas 

amostras sem BNZ, isto devido a repulsão eletrostática. Os valores negativos do potencial 

zeta, mesmo que estabilizados com tensoativos não-iônicos, podem ser devido ao uso da 

fosfatidilcolina de soja e/ou da fase interna (GU; REGNIER; MCCLEMENTS, 2005; 

HUYNH et al., 2009).  

O tamanho da gotícula foi mensurado quando modificada a razão de fase interna entre 

5 e 25% de Miglyol
®

810, TABELA 13. 

 

TABELA 13. Tamanho da gotícula das NE (sem e com BNZ) contendo 5% (A6), 10% (A7), 

15% (A8), 20% (A9) e 25% (A10) de fase interna, índice de polidispersidade (PDI) e 

potencial zeta (PZ) 

NE Tamanho 

(nm) 

PDI PZ 

(mV) 

NE 

BNZ 

Tamanho 

(nm) 

PDI PZ 

(mV) 

 Média ± DP Média Média± DP  Média ± DP Média Média± DP 

A6 110,16 ± 0,71 0,277   -53,61±6,67 A6    81,63 ± 0,71 0,209 -64,19 ± 4,60 

A7   87,73 ± 0,40 0,167  -37,69± 11,0 A7    90,33 ± 0,37  0,161 -70,55 ± 7,02 

A8      130 ± 2,40 0,264  -72,42± 6,31 A8    80,73 ± 0,30 0,211 -89,79 ± 1,65 

A9   74,43 ± 1,02 0,211  -89,2± 13,94 A9    164,56±3,62 0,240 -96,71 ± 3,97 

A10 130,80 ± 0,46 0,281  -114,56± 4,37 A10    96,23 ± 0,71 0,276   -102,4±10,48 

 

A modificação da quantidade de Miglyol
®

810 estudada revela que mesmo adicionando 

25% de fase interna num sistema contendo 10% de tensoativos é possível obter gotículas com 

tamanho inerente a nanoemulsões. Assim, as diferentes razões de fase interna e tensoativos 

estudadas apresentaram tamanhos relativamente próximos sendo que, este perfil mostra que a 

proporção de tensoativos foi suficiente para cobrir toda interface óleo-água e proporcionar um 

sistema estável (PESTANA et al., 2008).  
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O tamanho da gotícula não obedeceu uma relação proporcional entre o aumento da 

quantidade de fase interna e o aumento do tamanho da gotícula, fenômeno que pode ser visto 

quando comparado A8 e A10 que possuem 15 e 25% de Miglyol
®

810, respectivamente.  

Quando comparado o tamanho das gotículas para amostras com e sem fármaco, 

observamos que o tamanho da gotícula das NE (A6, A8 e A10) sem BNZ é maior, este fato 

sugere o depósito do BNZ na interface óleo-água podendo estar atuando deslocando o agente 

emulsificante e contribuindo para um aumento aparente na dispersão coloidal o que pode 

também reduzir a flexibilidade do filme tensoativo. Outra hipótese aceita é que o BNZ 

participe da interface óleo-água que resulta em filmes mais compactos (PESTANA et al., 

2008; WANG et al., 2009). Os sistemas coloidais apresentaram características inerentes a 

sistemas nanoemulsionados com tamanho característico, entre 74 e 164 nm, e a isotropia 

destes sistemas confirma esta informação, inclusive para amostras contendo o BNZ. 

 

5.2.5. Difratometria de raios X 

 

A difração de raios X pela matéria é utilizada para caracterizar se o sistema é amorfo 

ou cristalino. O grau de cristalinidade das amostras foi avaliado quanto à quantidade de 

tensoativos e de fase interna utilizada, contendo ou não o BNZ, FIGURA 21 (a,b), 

respectivamente. 
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FIGURA 21. Difratogramas obtidos entre 5 e 45° para NE contendo 5, 10, 15, 20 e 25% da 

MT, 85, 80, 75, 70 e 65% de fase aquosa e 10% Miglyol
®

810 (a) e para NE contendo 5, 10, 

15, 20 e 25% de Miglyol
®

810, 85, 80, 75, 70 e 65% de fase aquosa e 10% da MT (b), com e 

sem BNZ 

 

As amostras estudadas apresentaram um predomínio de fases amorfas mostrando a 

estabilidade dos sistemas do ponto de vista da difração de raios X. O aumento na razão da 

mistura de tensoativos (A2, A3, A4 e A5) mostra o aparecimento de um pico em 7° que se 

torna mais intenso nas amostras contendo o BNZ principalmente quando aumenta a 

quantidade da MT, FIGURA 21(a). Este fenômeno permite a reorganização dos sistemas com 

o aumento da quantidade da MT sugerindo que o fármaco está localizado na interface entre o 

óleo e o filme de tensoativos atuando competitivamente com esta mistura. Em 15° é possível 

notar o alargamento do halo em A5 contendo BNZ o que pode ser melhor visualizado através 

da FIGURA 22. 

 

a b 
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FIGURA 22. Difratograma obtido entre 5 e 45° para NE contendo 25% da  

MT, 65% de fase aquosa e 10% Miglyol®810, com e sem BNZ 

 

As razões de Miglyol
®

810 estudadas foram observadas cristalização em 7°, da mesma 

forma que nas amostras A2, A3, A4 e A5, no entanto, nas amostras contendo o fármaco estes 

picos não se repetiram A8, A9 e A10, FIGURA 21(b), o que indica uma interação diferente 

deste fármaco nestes sistemas.  

A difração de raios X permitiu observar diferenças entre as amostras e confirmar 

algumas informações observadas nos ensaios de reologia, microscopia de luz polarizada e 

―Dynamic light scattering‖. No entanto, para observações mais exatas torna-se necessário as 

análises por SAXS. 

 

5.2.6. Incorporação do fármaco nas nanoemulsões  

 

A quantidade de BNZ incorporada às NE foi estudada em relação à razão dos 

tensoativos e da fase interna (Miglyol
®

810). A técnica de incorporação utilizada e descrita no 

item 4.2.1.7  possibilitou o acompanhamento do comportamento dos sistemas frente a 

diferentes proporções dos componentes utilizados. A TABELA 14 apresenta os valores de 

BNZ incorporado nas amostras A1 à A5. 
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TABELA 14. Influência dos tensoativos na incorporação do BNZ (%) (m/v)  

 COMPOSIÇÃO DOS SISTEMAS   

Am Fase aquosa 

(%) 

Tensoativos 

(%) 

Fase interna 

(%) 

BNZ (%) 

Média ± DP 

Aumento 

solubilidade (ΔS) 

A1 85 5 10 0,09 ± 0,004 4,5 

A2 80 10 10   0,11 ± 0,03 5,5 

A3 75 15 10   0,14 ± 0,04 7,0 

A4 70 20 10 0,18 ± 0,009 9,0 

A5          65 25 10   0,67 ± 0,03 33,5 
 

 

Os resultados da TABELA 14 mostram que a incorporação do BNZ às NE aumentou 

com o aumento da quantidade de tensoativos (fosfatidilcolina de soja, oleato de sódio), sendo 

que para NE a quantidade máxima de BNZ incorporada foi de 0,14% em NE contendo 15% 

de tensoativos, isto representa um aumento de 7,0 vezes quando comparado com fração 

solúvel do BNZ em água. A microscopia de luz polarizada mostrou a presença de cruzes de 

malta em A4 e A5, a amostra A4 é líquida e A5 é viscosa, assim, este aumento na 

incorporação esta relacionado com a formação destas fases cristalinas. Neste sentido, é 

possível observar que a quantidade de água também influencia na incorporação de BNZ onde, 

com a diminuição de água ocorre um incremento significativo na quantidade incorporada, 

33,5 vezes em NE contendo 65% de fase aquosa, no entanto, este sistema apresenta-se 

viscoso. Assim, é interessante ressaltar que estes sistemas podem ainda ser otimizados com a 

presença de solventes hidrofílicos biocompatíveis na fase externa ou associação com 

ciclodextrinas, o que pode potencializar ainda mais este sistema como forma farmacêutica 

final de administração. Deste modo, estes resultados confirmam as informações da literatura 

que refere as nanoemulsões e microemulsões como tendo maior capacidade de solubilização 

para fármacos com solubilidade limitada em água, o que pode torná-los sistemas de entrega 

superiores em comparação com as emulsões convencionais. A solubilização de uma vasta 

gama de fármacos é devido à presença de grandes frações lipofílico e as fases hidrófilas e a 

organização estrutural destas fases (LAWRENCE; REES, 2000; CONSTANTINIDES; 

CHAUBAL; SHORR, 2008). 

A influência da quantidade fase interna foi estudada quando a mistura de tensoativos 

foi fixada em 10% e a fase interna adicionada foi de 5, 10, 15, 20 e 25% de fase interna. A 

quantidade de fármaco incorporado está apresentada na TABELA 15.  
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TABELA 15. Influência da fase interna na incorporação do BNZ (%) (m/v) 

 COMPOSIÇÃO DOS SISTEMAS   

Am Fase  

aquosa (%) 

Tensoativos 

(%) 

Fase interna 

(%) 

BNZ (%) 

Média ± DP 

Aumento 

solubilidade (ΔS) 

A6 85 10 5 0,12 ± 0,003  6,0 

A7 80 10 10         0,11 ± 0,03             5,5 

A8 75 10 15       0,12 ± 0,009             6,0 

A9 70 10 20 0,13 ± 0,0005  6,5 

A10         65 10 25      0,12 ± 0,014             6,0 
 

 

A quantidade de fase interna não incrementa a incorporação do fármaco revelando que 

a interação deste se dá provavelmente na interface óleo-água com os tensoativos, e não 

inteiramente na fase interna. A literatura apresenta que apenas substâncias extremamente 

lipofílicas são predominantemente dissolvidas em óleos, enquanto a maioria dos fármacos 

fracamente solúveis está localizada na interface. Sendo o BNZ  muito pouco solúvel em água 

(Farmacopeia Brasileira, 2010) é razoável que a capacidade de solubilização do BNZ 

permaneceu invariável em proporções maiores de fase interna. Isto demonstra a importância 

de verificar o tipo de interação que a molécula pode ter com o lipídio escolhido para a fase 

interna, pois como a literatura apresenta o BNZ como um fármaco lipossolúvel, coeficiente de 

partição de 0,9, o que não ocorre tão facilmente com os óleos escolhidos para este trabalho. 

O BNZ incorporado nas NE compostas por Miglyol
®

810 (fase interna), 

fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio (tensoativos) e água está relacionado diretamente 

com a quantidade de tensoativos. Assim, em quantidades reduzidas de tensoativos é possível 

notar as menores quantidades incorporadas (0,09% BNZ), A1, mas que ainda aumenta em 

torno de 4,5 vezes a fração solúvel do BNZ quando comparada com a água.  

Neste sentido, os valores da incoporação permitem concluir que a razão de tensoativos 

influencia fortemente a incorporação à NE, sendo que quanto maior a quantidade de 

tensoativos, maior será a incorporação do BNZ no sistema.  

 

5.3. Validação da metodologia analítica  

 

5.3.1. Especificidade e seletividade 

 

Com o objetivo de observar o comprimento de onda de maior absorção do BNZ no 

solvente escolhido, foi realizada análise da solução de fármaco (FIGURA 23a) na 
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concentração de 20 g/mL para obtenção do espectro de varredura na faixa de 200-400 nm 

(FIGURA 23a). O comprimento de onda de máxima absorção escolhido para as análises 

quantitativas foi de 315 nm. 

 

 

FIGURA 23. Espectros de absorção da (a) solução de BNZ (20 g/mL), (b) solução de BNZ 

incorporada no sistema emulsionado (20 g/mL) e (c) sistema emulsionado sem fármaco 

 

A especificidade e seletividade do método foi observada através dos espectros de 

varredura da solução de BNZ a 20 g/mL na presença dos componentes do sistema 

emulsionado (FIGURA 23b) e da solução contendo apenas o sistema emulsionado, sem 

fármaco (FIGURA 23c), nas mesmas condições de análise da solução padrão de fármaco. 

Sabendo que os ensaios de especificidade e seletividade descrevem a capacidade do método 

em identificar e mensurar a quantidade fármaco na presença de impurezas, excipientes ou 

produtos de degradação (Brasil, 2003), os diferentes espectros de varredura (FIGURA 23) 

demonstram a eficiência do método neste ensaio, pois os componentes do sistema 

emulsionado não absorvem na região do comprimento de onda (315 nm) utilizado para a 

análise quantitativa do fármaco. 

 

5.3.2. Construção da curva padrão 

 

A curva padrão do BNZ obtida das médias n=5 (FIGURA 24) foi construída para a 

faixa de concentração de 2,5 a 40 g/mL.  
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FIGURA 24. Curva padrão do BNZ obtida através das médias dos valores de absorbância 

(n=5) em comprimento de onda de 315 nm 

 

A equação de regressão linear obtida a partir da curva apresentada na FIGURA 24 foi: 

A=0,02858 C – 0,00721 (A= absorbância; C= concentração) sendo o coeficiente de correlação 

de 0,99991. 

 

5.3.3. Linearidade e intervalo 

 

A análise de linearidade foi obtida pelos resultados de cinco curvas analíticas na faixa 

de concentração de 2,5 a 40 g/mL. O coeficiente de correlação obtido (r = 0,99991) a partir 

dos valores médios de absorbância acrescidos dos desvios padrão versus a concentração de 

fármaco demonstram a boa linearidade do método. A análise de variância (TABELA 16) dos 

resultados demonstra ainda que a regressão linear foi estatisticamente significativa e sem falta 

de ajustes (p < 0,05). 

 

TABELA 16. Análise de variância (ANOVA) para a linearidade do método 

Parâmetro Graus de 

liberdade 

Soma 

quadrática 

Média 

quadrática 

F P 

Regressão 1 1,148 1,148 78213,646 < 0,001 

Resíduos 7 0,000103 0,0000147   

Total 8 1,148 0,143   
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5.3.4. Precisão 

 

A precisão representa a variação dos resultados em uma série de análises de uma 

amostra em condições semelhantes ou diferentes de análises (BRASIL, 2003). Neste estudo, a 

precisão foi investigada em triplicata para diferentes níveis de concentração (10, 15, 20, 25 e 

30 g/mL). A TABELA 17 apresenta os resultados obtidos para os testes de precisão intra-

corrida (repetibilidade) e intercorridas (precisão intermediária). 

Os resultados obtidos no estudo de precisão intra e intercorridas demonstraram a 

precisão do método. Em ambos os ensaios foram observados valores de CV% inferiores a 5% 

(ICH, 1996; BRASIL, 2003). Os resultados obtidos para cada concentração investigada nos 

dois ensaios foram ainda submetidos ao teste t de Student para avaliar uma possível diferença 

estatística. Como demonstrado na TABELA 17, não houve diferença estatística (p > 0,05) 

entre os valores determinados no ensaio intra-corrida, daqueles determinados em diferentes 

dias e com diferentes analistas. Estes resultados demonstram a precisão do método. 

 

TABELA 17. Resultados obtidos para os ensaios de precisão intra-corrida e precisão 

intermediária (n=3) 

[ ] µg/mL 

Precisão intra-corrida Precisão inter-corridas ANOVA  

(P) Média ± DP 

(Concentração) 

CV 

(%) 

Média ± DP 

(Concentração) 

CV 

(%) 

10 10,01 ± 0,19 1,85   9,78 ± 0,34  3,44 0,352 

15 14,69 ± 0,11 0,77 14,50 ± 0,59 4,05 0,618 

20 19,57 ± 0,34 1,72 19,45 ± 0,57 2,96 0,777 

25 24,77 ± 0,35 1,43 23,77 ± 0,67 2,84 0,085 

30 29,84 ± 0,59 1,97 28,52 ± 0,91 3,18 0,102 

 

O estudo de precisão inter-laboratorial foi realizado com o objetivo de avaliar 

mudanças como condições de trabalho, equipamentos e implementos. Para isto, foram 

avaliadas três determinações para cada concentração (10, 15, 20, 25 e 30 g/mL) em dois 

laboratórios diferentes utilizando equipamentos distintos como mostrado na TABELA 18. 
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TABELA 18. Resultados obtidos para o ensaio de reprodutibilidade (n=3) 

[ ] µg/mL 

Laboratório A Laboratório B ANOVA  

(P) Média ± DP 

(Concentração) 

CV 

(%) 

Média ± DP 

(Concentração) 

CV 

(%) 

10 10,36 ± 0,39 3,79 9,88 ± 0,33  3,34 0,258 

15 15,75 ± 0,58 3,67 15,57 ± 0,78 4,99 0,811 

20 20,64 ± 0,77 3,73 20,46 ± 0,92 4,48 0,847 

25 25,58 ± 0,89 3,46 25,50 ± 0,81 3,19 0,928 

30 30,64 ± 1,40 4,56 29,87 ± 0,84 2,82 0,436 

 

Os resultados experimentais (TABELA 18) confirmam os estudos de precisão intra e 

inter-corridas. Os valores de CV% observados foram menores que 5%, indicando que as 

mudanças inseridas no teste não foram capazes de alterar a precisão do método. Além disso, o 

estudo foi conduzido para cinco níveis de concentração e em triplicata e, quando comparados 

os dados obtidos das determinações realizadas em diferentes laboratórios através do teste t de 

Student, não foi observada diferença estatística (p > 0,05).  

 

5.3.5. Exatidão 

 

 A exatidão do método pode ser expressa como a porcentagem da recuperação de uma 

quantidade conhecida de fármaco adicionado à amostra. Esta amostra pode ser a forma 

farmacêutica ou somente o placebo (mistura dos excipientes). O ensaio de exatidão descreve 

ainda o grau de veracidade dos resultados obtidos da análise quantitativa (ICH, 1996; 

BRASIL, 2003). Neste estudo, foram investigados cinco níveis de concentração (10, 15, 20, 

25 e 30 μg/mL) em triplicata, utilizando o ensaio do placebo contaminado. Os resultados do 

ensaio estão apresentados na TABELA 19. 

 

TABELA 19. Resultados obtidos no ensaio de exatidão (n=3) 

Concentração 

teórica (µg/mL) 

Concentração experimental ± DP 

 (µg/mL) 

Recuperação ± DP 

(%) 

CV  

(%) 

10 10,37 + 0,17 103,76 + 1,73 1,66 

15 15,45 + 0,39 102,99 + 2,57 2,49 

20 20,43 + 0,56 102,15 + 2,81 2,75 

25 25,69 + 0,46 102,76 + 1,83 1,78 

30 30,74 + 1,32 102,46 + 4,41 4,30 

 

O limite estabelecido do nível de recuperação aceitável para produtos farmacêuticos 

está entre 80-120% (BRASIL, 2003). O ensaio de exatidão realizado para as diferentes 



99 

 

  

concentrações investigadas demonstrou a exatidão do método para a análise quantitativa do 

BNZ a partir do sistema emulsionado estudado. O nível de recuperação variou entre 102,15 a 

103,76%, indicando um efeito levemente positivo da matriz no nível de recuperação do 

fármaco. Os dados experimentais do ensaio de recuperação para os cinco níveis de 

concentração investigados (10-30 μg/mL) foram submetidos à análise de variância (ANOVA 

―one way‖) e não foi observada diferença estatística significativa entre os valores [F(4,10) = 

0,133; p = 0,967]. Estes resultados demonstram que o método pode ser aplicado com 

segurança. 

 

5.3.6. Robustez 

 

 A robustez é um ensaio que permite avaliar a susceptibilidade do método a variações 

importantes nas condições analíticas como pH, força iônica, temperatura, solventes, entre 

outras condições (ICH, 1996; BRASIL, 2003). Neste estudo, a preparação das amostras 

envolve dissolução em metanol e posterior diluição com álcool etílico para análise em 

espectrofotômetro. Como parâmetro de robustez foi avaliado a partir da variação na razão de 

metanol/ álcool etílico utilizada para a dissolução inicial da amostra. Foram investigadas duas 

variações em relação ao solvente usado (100%) na metodologia: 50 e 75%. Os resultados 

obtidos no ensaio estão apresentados na TABELA 20.  

 

TABELA 20. Resultados obtidos no ensaio de robustez utilizando diferentes proporções de 

metanol na dissolução da amostra (n=3) 

Concentração 

teórica 

(µg/mL) 

Concentração experimental ± DP (µg/mL) 
CV 

(%) 

ANOVA 

(P) (50 %) (75 %) (100 %) 

10 10,32 ± 0,70 10,48 ± 0,50 10,10 ± 0,03 4,57 0,673 

15 15,40 ± 0,71 14,98 ± 0,41 14,87 ± 0,31 3,49 0,465 

20 20,49 ± 1,12 19,99 ± 1,00 19,97 ± 0,72 4,59 0,784 

25 25,39 ± 1,22 24,77 ± 0,96 25,09 ± 0,66 3,68 0,766 

30   32,74 ± 0,05* 30,71 ± 0,93 29,75 ± 0,52 1,44 0,004 

Estatisticamente diferente versus 100% (p < 0,05) 

 

Através da análise da robustez é possível observar que mesmo com a ampla faixa de 

variação na composição do solvente utilizado para a dissolução da amostra, não foi verificada 

alteração relevante nos parâmetros de recuperação e precisão do método. Para todos os níveis 

de concentração investigados, o coeficiente de variação (CV%) obtido foi inferior a 5%. 
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Todas as análises foram realizadas em triplicata preservando as mesmas condições. Além 

disso, após submeter os dados experimentais obtidos para cada concentração, a análise de 

variância (ANOVA ―one way‖) não foi observada diferença estatística significativa para as 

concentrações de 10 μg/mL [F(2,6) = 0,423; p = 0,673]; 15 μg/mL [F(2,6) = 0,872; p = 

0,465]; 20 μg/mL [F(2,6) = 0,253; p = 0,784] e para 25 μg/mL [F(2,6) = 0,279; p = 0,766]. 

Quando a variação da razão de metanol foi de 50%, foi observada diferença estatisticamente 

significativa em relação ao grupo controle (100%) [F(2,6) = 16,526; p = 0,04]. Esta mesma 

diferença não ocorreu para a concentração de 75%, a qual está bem mais próxima da condição 

real de análise planejada para o método de análise quantitativa para o BNZ no sistema 

emulsionado estudado. Estes resultados demonstram a robustez do método mesmo com 

variação tão ampla na proporção dos solventes utilizados.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Com os resultados obtidos nesse trabalho foram possíveis as seguintes conclusões: 

 

 Desenvolvimento dos sistemas emulsionados a partir do óleo de soja: 

 

 A otimização das condições de preparo permitiu obter emulsões estáveis em EHL 9 

utilizando os tensoativos Tween
®

80 e Span
®

80 pelo método de emulsificação por 

inversão de fases na temperatura de 70 °C.  

  O diagrama de fases pseudoternário permitiu identificar as regiões de formação de 

diferentes sistemas e a escolha de um ponto de formação de emulsão para o estudo de 

estabilidade, a incorporação do BNZ bem como a investigação da reologia.  

 As emulsões permaneceram estáveis durante 30 dias na temperatura de 25 °C e 

quando submetidos ao estresse térmico durante o período estudado (30 dias). No 

entanto, na temperatura de 45 °C e 4°C mostrau falta de estabilidade físico-química ao 

final do teste. 

 As emulsões estudadas apresentaram comportamento pseudoplástico. A 

viscoelasticidade das emulsões mostrou ser dependente da freqüência angular com 

ausência do módulo de armazenamento e s comportamento viscoso de todas amostras. 

A adição de cotensoativos diminuiu a estabilidade das emulsões e as demais alterações 

na composição não revelaram mudanças na estabilidade. 

 A incorporação do BNZ à emulsão foi três vezes maior quando comparado com sua 

fração solúvel em água. Os cotensoativos utilizados mostraram efeito positivo no 

aumento da incorporação do fármaco. O aumento da proporção de óleo de soja no 

sistema diminuiu a incorporação de BNZ e, entre as razões de tensoativos utilizadas 

não houve diferenças estatísticas.  

 

 Desenvolvimento dos sistemas emulsionados a partir de triglicerídeo de cadeia 

média: 

 

 Amostras em EHL 16 mostraram maior estabilidade na formaçãode sistemas 

translúcidos  quando utilizados os tensoativos fosfatidilcolina de soja e oleato de 

sódio. 
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 A construção do diagrama de fases pseudoternário permitiu a formação de emulsões, 

nanoemulsões assim como uma grande área de formação de sistemas viscosos.  

 As amostras apresentaram comportamento Newtoniano, com exceção daquelas que 

apresentaram estruturas cristalinas (comportamento pseudoplástico). O 

comportamento viscoelástico das amostras pseudoplásticas foi confirmado com o 

aparecimento do módulo de armazenagem (G’). A determinação do tamanho da 

gotícula mostra que as amostras apresentaram tamanho diminuto e em conjunto com a 

microscopia de luz polarizada é possível classificar as NE e CL.  

 O aumento na razão de tensoativos promove uma organização do sistema com o 

aparecimento de estruturas de fase lamelar. 

 A incorporação de BNZ aos sistemas nanoemulsionados foi sete vezes superior 

quando comparado à fração solúvel do fármaco em água e o sistema anisotrópico do 

tipo fase lamelar permitiu um aumento de 33,5 vezes na incorporação. Assim, a 

incorporação do BNZ nos sistemas contendo Miglyol
®

810 foi superior aos sistemas 

contendo óleo de soja como fase interna, os quais apresentaram capacidade limitada de 

incorporação. 

 

 

 Validação da metodologia analítica: 

 

 A validação do método analítico para o BNZ, a partir do sistema emulsionado por 

espectrofotometria de UV, demonstrou especificidade e linearidade dentro da faixa de 

concentração empregada. Os parâmetros analíticos investigados indicam um método 

simples, rápido, preciso, exato e que pode ser aplicado com segurança e confiabilidade 

na determinação do teor de fármaco incorporado na emulsão lipídica.  
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VALIDATION OF AN ANALYTICAL METHOD BY UV SPECTROPHOTOMETRY FOR LIPID EMULSION SYSTEM 
CONTAINING BENZNIDAZOL. A validation study of an UV spectrophotometric method was conducted for quantitative analysis 
of benznidazol (BZN) in a lipid. The analytical determinations were performed at 315 nm at 25 ºC. The emulsion components did 
not interfere on drug analyses, demonstrating the specificity of the methodology. A good linearity (r = 0.99995) and precision (RSD 
< 5.0%) for intra and inter-day studies, including the reproducibility test were observed. The accuracy ranged of 102.1 + 2.8 e 103.8 
+ 1.7%. The statistical analysis demonstrates a linear, precise, accurate and robust method for BZN quantification from the lipid 
emulsion system.

Keywords: benznidazol; lipid emulsions; UV-Vis spectrophotometry.

INTRODUÇÃO

As doenças parasitárias continuam sendo um obstáculo para o 
desenvolvimento social e econômico dos países mais pobres e são, 
frequentemente, chamadas de “doenças negligenciadas”, “doenças 
órfãs” ou “doenças tropicais”.1 A doença de Chagas, infecção causada 
pelo protozoário Trypanosoma cruzi, constitui um dos principais 
problemas em saúde pública dos países em desenvolvimento.2 Na 
América Latina a morbidade e a mortalidade associada com a doença 
de Chagas possuem maior magnitude quando comparada à malária, 
esquistossomose e leishmaniose.2,3

O benznidazol (BZN) não é somente o fármaco de escolha 
para o tratamento da doença de Chagas, mas também o único co-
mercializado na América Latina.4 O BZN (Figura 1) é um fármaco 
nitro-heterocíclico (N-benzil-2-nitroimidazole 1-acetamida) com 
atividade antiprotozoária e antibactericida. A maior limitação deste 
fármaco é a atividade antiparasitária insuficiente na fase crônica da 
doença, na qual menos de 80% dos pacientes tratados são curados 
parasitologicamente, de acordo com os critérios clássicos indicados 
sobre infecções agudas.5 

O BZN está disponível para administração oral na forma de com-
primidos, apresentando assim limitações associadas com a absorção 
oral, devido a sua baixa solubilidade. O desenvolvimento de sistemas 
que contribuam para o aumento da biodisponilidade do fármaco, 
ou aumento da concentração nas células/tecidos infectados reflete 
diretamente no aumento da eficiência terapêutica do benznidazol e, 
consequentemente, no sucesso da terapia da doença de Chagas.3-6 
Neste segmento as emulsões/microemulsões lipídicas apresentam-se 
como uma alternativa interessante para o aumento da biodisponilidade 
oral do fármaco. 

As microemulsões (ME) podem ser definidas como sistemas 
termodinamicamente estáveis, isotrópicos, transparentes, de dois 
líquidos imiscíveis, usualmente água e óleo, um dividido (fase 
interna) no interior do outro (fase externa), estabilizados por um 
filme de compostos tensoativos, localizados na interface óleo/água.7 
A formação destes sistemas geralmente envolve a combinação 
de três a cinco componentes, tais como tensoativo, água, óleo e, 
quando necessário, o cotensoativo.7-13 A principal característica das 
microemulsões (ME) é formar espontaneamente a fase interna por 
homogeneização dos componentes da fórmula, cujas dimensões das 
gotículas da fase interna são da ordem de nanômetros. Sua estabili-
dade termodinâmica oferece vantagens sobre as dispersões instáveis, 
tais como as suspensões e emulsões.10-14 Assim como com as MEs, as 
nanoemulsões também possuem gotículas da ordem de nanômetros, 
mas não são termodinamicamente estáveis.14 As ME são superiores 
às dispersões micelares em termos de potencial de solubilização de 
substâncias, por isso, são usadas para aumentar a solubilização e a 
absorção de fármacos lipofílicos.15

Ao longo do tempo, alguns métodos analíticos para quantifica-
ção do BZN têm sido divulgados utilizando diversas técnicas como 
eletroquímica, polarografia, espectrofotometria UV e cromatografia 
líquida de alta eficiência, 16 no entanto, a grande maioria destes estudos 

Figura 1. Representação esquemática da estrutura química do benznidazol
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descreve a determinação analítica do fármaco a partir de fluidos bio-
lógicos. Em 2006, Soares Sobrinho e colaboradores17 desenvolveram 
e validaram um método analítico para o doseamento do BZN a partir 
de comprimidos por espectrofotometria de UV-Vis. O método preco-
niza a dissolução do BZN em etanol e posterior dissolução em água 
para a análise no comprimento de onda de 324 nm. Recentemente, 
adaptações deste método foram aplicadas para a validação de um teste 
de dissolução para comprimidos contendo BZN18 e em um estudo de 
caracterização físico-química do BZN, especificamente nos ensaios 
de solubilidade do fármaco em diversos solventes.19

A Farmacopeia Portuguesa não apresenta um método analítico 
para o BZN,20 enquanto a Farmacopeia Brasileira descreve o método 
analítico para o BZN a partir de comprimidos por espectrofotometria 
de UV em 316 nm utilizando HCl 0,1 mol L-1 como meio de dis-
solução.21 Devido à falta de métodos nos compêndios oficiais para 
sistemas emulsionados lipídicos contendo BZN, o desenvolvimento 
e a validação de um método simples, rápido e acessível, que assegure 
a qualidade dos resultados apresentados é uma etapa fundamental no 
desenvolvimento do produto.

O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito dos com-
ponentes da formulação na análise quantitativa do BZN a partir de 
sistemas emulsionados à base de óleo de soja e validar um método 
simples, específico, rápido e viável por espectrofotometria de UV. 
O estudo seguiu os critérios descritos para a validação de métodos 
analíticos para fármacos e medicamentos estabelecidos pelo Interna-
tional Conference on Harmonisation (ICH) e pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA).22,23

PARTE EXPERIMENTAL

Materiais e métodos

Reagentes e amostras 
O BZN (Roche®, Brasil) foi cedido pelo Laboratório Farmacêu-

tico do Estado de Pernambuco. A fosfatidilcolina de soja (lipoide 
s100®) foi adquirida da Gerbras® (Brasil). O óleo de soja, o oleato 
de sódio (82% ácidos graxos como ácido oleico) e o Tween® 80 
foram adquiridos da Sigma-Aldrich (EUA). O álcool etílico P.A. e 
metanol P.A. foram adquiridos da Labsynth® (Brasil). Os sistemas 
emulsionados foram preparados pela técnica de inversão de fase, 
utilizando ultra-turrax IKA, modelo T18 no Laboratório de Tecno-
logia e Biotecnologia Farmacêutica da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN).

Equipamentos e condições de análises
Os equipamentos utilizados no presente estudo foram os espec-

trofotômetros Biochrom®, Libra S32 (Cambridge,UK) e o Thermo 
Scientific®, evolution 60S (Miami, USA). Todas as análises foram 
realizadas a 25 ºC na faixa de 200 a 400 nm, com cubeta de quartzo de 
1 cm e álcool etílico como branco. A balança utilizada possui quatro 
casas e a vidraria e micropipetas utilizadas permitem a observação 
de erro de 1%.

Solução padrão e amostras
Para a validação do método analítico, foi preparada a solução 

estoque do BZN em metanol na concentração de 500,0 mg mL-1, e 
posteriormente uma alíquota foi transferida para balão volumétrico 
de 10,00 mL e diluída com álcool etílico para atingir a concentração 
de 20,0 mg mL-1. A análise desta solução foi realizada em espec-
trofotômetro UV-Vis na faixa entre 200 a 400 nm para identificar 
o comprimento de onda de máxima absorção no sistema solvente 
escolhido. Para o preparo das amostras contendo a emulsão ou com-
ponentes da emulsão, após a dispersão da amostra em metanol, a 

solução foi filtrada em membrana de 0,45 mm e o volume completado 
com metanol. Alíquotas adequadas deste filtrado foram transferidas 
e o volume completado com álcool etílico. 

Especificidade e seletividade
A especificidade e a seletividade do método foram avaliadas 

através da comparação dos espectros de absorção obtidos na região de 
200-400 nm da (a) solução de BZN 20,0 mg mL-1; (b) solução de BZN 
incorporado no sistema emulsionado 20,0 mg mL-1 e (c) solução da 
matriz contendo quantidade equivalente dos componentes presentes 
na emulsão (fosfatidilcolina de soja, oleato de sódio, óleo de soja e 
tween® 80). As amostras foram preparadas e analisadas utilizando 
o mesmo procedimento experimental apresentado no ítem anterior. 

Construção da curva padrão
A solução estoque de 500,0 mg mL-1 de benznidazol foi preparada 

em metanol. Diferentes alíquotas desta solução foram transferidas 
para balão volumétrico de 10,00 mL e diluídas com álcool etílico a 
fim de se obter soluções com concentração na faixa de 2,50 a 40,0 
mg mL-1 (n = 5). A absorbância foi medida no comprimento de onda 
de 315 nm.

Linearidade e intervalo
A linearidade foi avaliada na faixa de concentração (2,50-40,0 mg 

mL-1) utilizada para construção de cinco curvas padrão, obtidas em 
nove níveis de concentração. O coeficiente de correlação foi obtido 
através da regressão linear pelo método dos mínimos quadrados e 
os dados foram ainda submetidos à análise de variância (ANOVA).

Precisão
O teste de precisão pode avaliar os critérios de repetibilidade, 

precisão intermediária e de reprodutibilidade.22,23 Neste estudo, a 
precisão foi avaliada quanto à precisão intracorrida (repetibilidade), 
intercorridas (precisão intermediária) e interlaboratorial (reproduti-
bilidade). Em todos os ensaios foram investigados cinco níveis de 
concentração em triplicata, sendo duas baixas (10,0 e 15,0 mg mL-1), 
uma intermediária (20,0 mg mL-1) e duas altas (25,0 e 30,0 mg mL-1). 
O ensaio de repetibilidade foi realizado no mesmo dia e nas mesmas 
condições de análise, enquanto a precisão intercorridas foi realizada 
em intervalos de 48 h e com analistas diferentes. 

Exatidão
A exatidão do método foi avaliada pela adição e recuperação de 

padrão em cinco níveis de concentração e em triplicata. Em 1000 mg 
de emulsão foram adicionados e misturados 25,0 mg de BZN; após 
a dissolução, a amostra foi filtrada e o volume completado em balão 
volumétrico de 50,0 mL com álcool etílico. Diferentes alíquotas desta 
solução foram transferidas para balão volumétrico de 10,00 mL e o 
volume completado com álcool etílico a fim de obter diferentes con-
centrações (10, 15, 20, 25, 30 mg mL-1). A exatidão foi expressa pela 
relação entre a concentração média determinada experimentalmente 
e a concentração teórica correspondente, conforme a Equação 1.

  (1)

 
Robustez 

Para verificar a robustez do método foram avaliadas diferentes 
proporções entre os solventes (metanol:álcool etílico) utilizados na 
preparação da solução estoque (100% metanol, 75% metanol, 50% 
metanol). O ensaio foi realizado investigando cinco níveis de con-
centração (10, 15, 20, 25, 30 mg mL-1).
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Análise estatística
Os resultados obtidos nos ensaios de precisão intra, intercorri-

das e de reprodutibilidade foram submetidos ao teste t de Student 
para avaliar possíveis diferenças estatísticas. Os resultados obtidos 
nos estudos de linearidade, exatidão e robustez foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA). Para confronto dos valores médios 
estatisticamente diferentes, foi utilizado o teste de Dunnet no ensaio 
de robustez para comparações em relação a um grupo controle, sendo 
considerados significativamente diferentes os valores de p < 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Validação do método

Com o objetivo de observar o comprimento de onda de maior 
absorção do BZN no solvente escolhido, foi realizada análise da 
solução de fármaco na concentração de 20 mg mL-1 para obtenção 
do espectro de varredura no intervalo de 200-400 nm (Figura 2a). O 
comprimento de onda de máxima absorção escolhido para as análises 
quantitativas foi de 315 nm.

A fim de verificar a especificidade e seletividade do método, foram 
obtidos os espectros de varredura da solução de BZN a 20 mg mL-1 
(Figura 2b), na presença de componentes do sistema emulsionado 
e da solução contendo apenas o sistema emulsionado, sem fármaco 
(Figura 2c), nas mesmas condições de análise da solução padrão de 
fármaco. O ensaio de especificidade e seletividade descreve a capa-
cidade do método identificar e mensurar a quantidade fármaco na 
presença de impurezas, excipientes ou produtos de degradação.22,23 Os 
diferentes espectros de varredura (Figura 2) demonstram a eficiência 
do método quanto a este ensaio, pois os componentes não absorvem 
na região do comprimento de onda (315 nm) utilizado para a análise 
quantitativa do fármaco.

A curva padrão do BZN foi construída para a faixa de concen-
tração de 2,5 a 40 mg mL-1. A equação de regressão linear obtida 
foi A = 0,02858 C – 0,00721 (A= absorbância; C= concentração). 
O estudo de linearidade foi realizado através da análise dos resul-
tados obtidos de cinco curvas analíticas na faixa de concentração 
de 2,5 a 40 mg mL-1. O coeficiente de correlação obtido (r = 
0,99995) a partir dos valores médios de absorbância acrescidos 
dos desvios padrão versus a concentração de fármaco demonstrou 
a boa linearidade do método. Os dados foram ainda submetidos 
à análise de variância, a qual demonstrou que a regressão linear 
foi estatisticamente significativa e sem falta de ajustes (p<0,05) 
(dados não mostrados).

A precisão é um importante parâmetro analítico e representa a 
variação dos resultados em uma série de análises de uma amostra 
em condições semelhantes ou diferentes de análises.19,20 Neste 
estudo, a precisão foi investigada em triplicata para diferentes 
níveis de concentração (10, 15, 20, 25 e 30 mg mL-1). A Tabela 1 
apresenta os resultados obtidos para os testes de precisão intra-
corrida (repetibilidade) e intercorridas (precisão intermediária).

Os resultados obtidos no estudo de precisão intra e intercor-
ridas demonstraram a precisão do método. Em ambos os ensaios 
foram observados valores de coeficiente de variação (CV) infe-
riores a 5%.22,23 Os resultados obtidos para cada concentração 
investigada nos dois ensaios foram ainda submetidos ao teste t 
de Student para avaliar uma possível diferença estatística. Como 
demonstrado na Tabela 1, não houve diferença estatística (p < 
0,05) entre os valores determinados no ensaio intracorrida daque-
les determinados em diferentes dias e com diferentes analistas. O 
resultado da análise estatística confirma a análise da precisão do 
método para os diferentes ensaios.

O estudo de precisão interlaboratorial foi realizado com o 
objetivo de avaliar mudanças como as condições de trabalho, 
analistas, equipamentos e implementos utilizados. Para isto, fo-
ram avaliadas três determinações para cada concentração (10, 15, 
20, 25 e 30 mg mL-1) em dois laboratórios diferentes utilizando 
equipamentos distintos (Tabela 2).

Os resultados experimentais (Tabela 2) confirmam os estudos 
de precisão intra e intercorridas. Os valores de CV observados 
foram menores que 5%, indicado que as mudanças inseridas no 
teste não foram capazes de alterar a precisão do método. O estudo 
foi amplo e para cinco níveis de concentração em triplicata. Os 
dados obtidos nos diferentes laboratórios para cada concentração 
investigada foram submetidos ao teste t de Student e não foi 
observada diferença estatística entre os diferentes conjuntos de 
medidas realizadas (p < 0,05).

Após investigar os diferentes níveis de precisão do método, 
foi realizado o ensaio de recuperação. A exatidão do método pode 
ser expressa como a porcentagem da recuperação de uma quan-
tidade conhecida de fármaco adicionado à amostra. Esta amostra 
pode ser a forma farmacêutica ou somente o placebo (mistura 

Tabela 1. Resultados obtidos para os ensaios de repetibilidade e precisão intermediária (n = 3)

Concentração (mg mL-1)
Precisão intracorrida Precisão intercorridas

Teste t de Student (p)
Média+ DP (mg mL-1) CV (%) Média + DP (mg mL-1) CV (%)

10,0 10,0 + 0,2 1,85 09,8 + 0,3 3,44 0,352

15,0 14,7 + 0,1 0,77 14,5 + 0,6 4,05 0,618

20,0 19,6 + 0,3 1,72 19,5 + 0,6 2,96 0,777

25,0 24,8 + 0,3 1,43 23,8 + 0,7 2,84 0,085

30,0 29,8 + 0,6 1,97 28,5 + 0,9 3,18 0,102

CV= coeficiente de variação; DP= desvio padrão

Figura 2. Espectros de absorção da (a) solução de BZN (20 mg mL-1), 

(b) solução de BZN incorporada no sistema emulsionado (20 mg mL-1) e (c) 

sistema emulsionado sem fármaco
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dos excipientes). O ensaio de exatidão descreve ainda o grau de 
veracidade dos resultados obtidos da análise quantitativa.22,23 Para 
o presente estudo foram investigados cinco níveis de concentração 
(10, 15, 20, 25 e 30 mg mL-1) em triplicata, utilizando o ensaio do 
placebo contaminado. Os resultados do ensaio estão apresentados 
na Tabela 3.

O limite estabelecido do nível de recuperação aceitável para 
produtos farmacêuticos no Brasil está entre 80-120%.23 O ensaio 
de exatidão realizado para as diferentes concentrações investigadas 
demonstrou a exatidão do método para a análise quantitativa do BZN 
a partir do sistema emulsionado estudado. O nível de recuperação 
variou entre 102,1 a 103,8%, sendo que os dados experimentais do 
ensaio de recuperação foram submetidos à análise de variância (ANO-
VA one way) e não foi observada diferença estatística significativa 
[F(4,10) = 0,133; p = 0,967] entre os valores de recuperação obtidos 
(n=5) para os cinco níveis de concentração investigados (10-30 mg 
mL-1). Estes resultados demonstram que o método pode ser aplicado 
com segurança.

O sucesso do método quanto à eficiência na recuperação ocorreu 
devido à escolha do sistema solvente para dispersão da amostra. 
Ao adicionar metanol ocorre a quebra do sistema emulsionado e a 
consequente dispersão dos componentes da formulação, incluindo 
os componentes insolúveis em água e o fármaco. O uso do álcool 
etílico como solvente na diluição da solução amostra garante a ma-
nutenção dos componentes da formulação solubilizados e estes não 
interferem na análise do fármaco, conforme demonstrado no ensaio 
de seletividade (Figura 2).

A robustez consiste em um ensaio que permite avaliar a capacida-
de do método analítico de resistir a possíveis alterações de parâmetros 
analíticos importantes como pH, força iônica, temperatura, solventes, 
entre outras condições.22,23 Neste estudo, a preparação das amostras 
envolveu a dissolução em metanol e posterior diluição com álcool 
etílico para análise em espectrofotômetro. Como parâmetro de robus-
tez foi apresentada uma ampla variação na razão de metanol/álcool 
etílico utilizada para a dissolução inicial da amostra, pois quando 
foi utilizada uma marca diferente de cada solvente, os resultados 
obtidos para cada concentração investigada nos dois ensaios foram 

submetidos ao teste t de Student e não foram observadas diferenças 
estatisticamente significativas (p<0,05). Assim, foram investigadas 
duas variações grandes em relação ao solvente usado (100%) no 
método analítico: 50 e 75%. Os resultados obtidos no ensaio estão 
apresentados na Tabela 4. 

Mesmo com a ampla faixa de variação na composição do solvente 
utilizado para a dissolução da amostra, não foi verificada alteração 
relevante nos parâmetros de recuperação e precisão do método. Para 
todos os níveis de concentração investigados, o coeficiente de variação 
(CV) obtido foi inferior a 5%. Todas as análises foram realizadas em 
triplicata, preservando as mesmas condições. Além disso, após subme-
ter os dados experimentais obtidos para cada concentração, a análise 
de variância (ANOVA one way) não apresentou diferença estatística 
significativa para as concentrações de 10 mg mL-1 [F(2,6) = 0,423; p 
= 0,673]; 15 mg mL-1 [F(2,6) = 0,872; p = 0,465]; 20 mg mL-1 [F(2,6) 
= 0,253; p = 0,784] e 25 mg mL-1 [F(2,6) = 0,279; p = 0,766]. Quando 
a variação da razão de metanol foi de 50%, foi observada diferença 
estatisticamente significativa em relação ao grupo controle (100%) 
[F(2,6) = 16,526; p = 0,04]. Esta mesma diferença não ocorreu para 
a concentração de 75%, a qual está bem mais próxima da condição 
real de análise planejada para o método de análise quantitativa para 
o BZN no sistema emulsionado investigado. É interessante ressaltar 
que a concentração escolhida para a análise quantitativa do fármaco 
no sistema emulsionado foi aquela localizada no meio da curva padrão 
(25 mg mL-1). Estes resultados demonstram a robustez do método 
perante a variação tão ampla na proporção dos solventes utilizados.

CONCLUSÃO

A validação do método analítico para o BZN, a partir do sistema 
emulsionado lipídico por espectrofotometria de UV, demonstrou 
especificidade e linearidade dentro da faixa de concentração em-
pregada. Os parâmetros analíticos investigados indicam um método 
simples, rápido, preciso, exato e que pode ser aplicado com segurança 
e confiabilidade na determinação do teor de fármaco incorporado na 
emulsão lipídica.

Tabela 3. Resultados obtidos no ensaio de exatidão (n = 3)

Concentração 
teórica 
(mg mL-1)

Concentração 
experimental + DP

 (mg mL-1)

Recuperação + DP
(%)

CV 
(%)

10,0 10,4 + 0,2 103,8 + 1,7 1,7

15,0 15,4 + 0,4 103,0 + 2,6 2,5

20,0 20,4 + 0,6 102,1 + 2,8 2,8

25,0 25,7 + 0,5 102,8 + 1,8 1,8

30,0 30,7 + 1,3 102,5 + 4,4 4,3

CV= coeficiente de variação; DP= desvio padrão

Tabela 4. Resultados obtidos no ensaio de robustez utilizando diferentes 
proporções de metanol na dissolução da amostra (n = 3)

Concentração 
teórica
(mg mL-1)

Concentração experimental + DP (mg mL-1)
CV
(%)(50%) (75%) (100%)

10,0 10,3 + 0,7 10,5 + 0,5 10,1 + 0,0 4,57

15,0 15,4 + 0,7 15,0 + 0,4 14,9 + 0,3 3,49

20,0 20,5 + 1,1 20,0 + 1,0 20,0 + 0,7 4,59

25,0 25,4 + 1,2 24,8 + 1,0 25,1 + 0,7 3,68

30,0 32,7 + 0,1* 30,7 + 0,9 29,8 + 0,5 1,44

Estatisticamente diferente 100% (p < 0,05)

Tabela 2. Resultados obtidos para o ensaio de reprodutibilidade (n = 3)

Concentração (mg mL-1)
Laboratório A Laboratório B

Teste t de Student (p)
Média + DP (mg mL-1) CV (%) Média + DP (mg mL-1) CV (%)

10,0 10,4 + 0,4 3,79 09,9 + 0,3 3,34 0,258

15,0 15,8 + 0,6 3,67 15,6 + 0,8 4,99 0,811

20,0 20,6 + 0,8 3,73 20,5 + 0,9 4,48 0,847

25,0 25,6 + 0,9 3,46 25,5 + 0,8 3,19 0,928

30,0 30,6 + 1,4 4,56 29,9 + 0,8 2,82 0,436

CV= coeficiente de variação; DP= desvio padrão
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