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RESUMO 

 

Doenças negligenciadas, incluindo a doença de Chagas, representam um problema de saúde 

mundial devido ao desinteresse da indústria na pesquisa por novos fármacos. Benznidazol 

(BNZ), fármaco disponível no Brasil para o tratamento da doença de Chagas, e distribuído 

pelo Ministério da Saúde, apresenta algumas limitações quanto ao seu uso, em especial na 

fase crônica da doença. A tecnologia farmacêutica proporciona o desenvolvimento de 

sistemas que aumentam a solubilidade do fármaco ou aumento de sua concentração nas 

células/tecidos infectados o que reflete diretamente no aumento da biodisponibilidade e 

eficiência terapêutica do BNZ. Assim, sistemas líquidos tais como os sistemas coloidais 

lipídicos (SCL), como emulsões, microemulsões, nanoemulsões são uma alternativa 

interessante para o aumento da biodisponilidade oral e parenteral do BNZ. Este trabalho tem 

como objetivo o desenvolvimento de nanoemulsões biocompatíveis contendo triglicerídeo de 

cadeia média (Miglyol
®

812) estabilizados por uma mistura adequada de tensoativos 

(fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio), além de avaliar o efeito tripanocida. As condições 

ideais para obtenção dos sistemas de interesse foi avaliada pelo estudo da temperatura de 

inversão de fases (TIF) e da adição de um novo componente. Nanoemulsões foram formadas 

com adição de 2-metilpirrolidona (NMP) com tamanho de gotícula uniforme e menor que 

162,66 nm. Os sistemas permaneceram estáveis até 60 dias quando armazenados a 

temperatura de 25 °C. As propriedades reológicas mostraram comportamento dependente com 

a quantidade de co-solvente adicionada ao sistema. As imagens de microscopia de luz 

polarizada e espalhamento de raios-X a baixo ângulo confirmaram a formação de sistemas 

isotrópicos quando o co-solvente está em concentração superior a 5%. A liberação de BNZ 

nos sistemas contendo ácido siálico em diferentes concentrações, foi até 3 (três) vezes mais 

rápida que os sistemas sem a substância. Os sistemas apresentaram biocompatibilidade em 

diferentes linhagens celulares (Vero, SiHa e LLC-MK2).  Nanoemulsões apresentaram 

capacidade de veicular o BNZ em sistemas biocompatíveis e com excelente atividade 

tripanocida, 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 e a redução de efeitos colaterais. 

 

Palavras-chave: benznidazol, sistemas coloidais lipídicos, citotoxicidade in vitro, , atividade 

tripanocida, nanotecnologia.  



 

 

ABSTRACT 

 

Neglected diseases, including Chagas disease, represent a global health problem due to the 

industry's lack of interest in research for new drugs. Benznidazole (BNZ), a drug available in 

Brazil for the treatment of Chagas disease, and distributed by the Health Ministery, presents 

some limitations regarding its use, especially in the chronic phase of the disease. 

Pharmaceutical technology provides the development of systems that increase drug solubility 

or increase its concentration in infected cells / tissues which directly reflects the increased 

bioavailability and therapeutic efficacy of BNZ. Thus, liquid systems such as lipid colloidal 

systems (LCS), such as emulsions, microemulsions, nanoemulsions are an interesting 

alternative for increasing oral and parenteral bioavailability of BNZ. This work aims to 

develop biocompatible nanoemulsions containing medium chain triglycerides (Miglyol
®

812) 

stabilized by a suitable mixture of surfactants (soybean phosphatidylcholine and sodium 

oleate), and to evaluate the trypanocidal effect. The ideal conditions for obtaining the systems 

of interest were evaluated by the study of phase inversion temperature (PIT) and the addition 

of a new component. Nanoemulsions were formed with addition of 2-methylpyrrolidone 

(NMP) with uniform droplet size and less than 162.66 nm. The systems remained stable for 

up to 60 days when stored at 25 ° C. The rheological properties showed a behavior dependent 

on the amount of co-solvent added to the system. The polarized light microscopy and low 

angle X-ray scattering images confirmed the formation of isotropic systems when the 

cosolvent is in a concentration greater than 5%. The release of BNZ in systems containing 

sialic acid at different concentrations was up to 3 (three) times faster than systems without the 

substance. The systems showed biocompatibility in different cell lines (Vero, SiHa and LLC-

MK2). Nanoemulsions were able to transport BNZ in biocompatible systems with excellent 

trypanocidal activity, thus representing a promising future in the treatment of Chagas' disease, 

considering that to date there are no liquid dosage forms of administration, which makes it  

impossible to adjust the dose and decrease of side effects . 

 

Keywords: Benznidazole, lipid colloidal systems, citotoxicity in vitro, tripanocidal activity, 

nanotechnology.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença de Chagas, considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

uma das 17 doenças tropicais negligenciadas listadas, é uma antropozoonose causada pelo 

protozoário T. cruzi (WHO, 2016). Esta doença está amplamente distribuída no continente 

americano, entretanto é crescente o número de infectados em diferentes países desenvolvidos. 

Dados coletados no período de 2000 - 2013 mostram uma alteração do quadro epidemiológico 

da doença de Chagas no Brasil, sendo que isto se deve a medidas, ações e estratégias de 

vigilância, prevenção e controle, por meio da adoção de um novo modelo de vigilância 

epidemiológica (SAÚDE, 2014). Porém, estima-se que em torno de 6 - 7 milhões de pessoas 

estejam infectadas com o T. cruzi ao redor do mundo, principalmente na América Latina 

(WHO, 2016). 

As indústrias farmacêuticas tem pouco interesse no desenvolvimento de novos 

fármacos para o tratamento das doenças negligenciadas. Atualmente, o tratamento desta 

parasitemia conta com somente dois fármacos colocados no mercado há mais de 40 anos 

atrás, o nifurtimox, lançado na década de 1960, e o benznidazol, lançado na década de 1970. 

No entanto, esses tratamentos não são efetivos para os casos crônicos da doença (VIOTTI et 

al., 2014).  

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 caracteriza-se por um 

período de alta parasitemia e sintomas variáveis, incluindo miocardite aguda, 

meningoencefalite ou sintomas de infecção (hepatoesplenomegalia) (VILLARREAL et al., 

2004; GARCIA et al., 2005) . Já a fase crônica, que pode permanecer assintomática durante 

toda a vida ou desenvolve danos irreversíveis ao coração, esôfago e cólon, com severas 

desordens na condução nervosa nestes órgãos (URBINA; DOCAMPO, 2003). De acordo com 

informações apresentadas pelo DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative), são 

necessárias opções de tratamento para todas as fases da infecção chagásica incluindo, uma 

apresentação pediátrica e adaptada à faixa etária, além de um novo medicamento seguro e 

eficaz para ambas as fases da doença (DNDI, 2014).  

 Nos últimos anos, alguns grupos têm centrado esforços no desenvolvimento de novas 

formulações com o benznidazol (BNZ) com o intuito de reduzir a dose necessária para o 

tratamento e assim reduzir os efeitos colaterais, isto porque ele é o único fármaco disponível 
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para o tratamento da doença de Chagas no Brasil (DIAS et al., 2009; Farmacopeia Brasileira, 

2010) e em alguns outros países. O BNZ é produzido pelo Laboratório Farmacêutico do 

Estado de Pernambuco (LAFEPE) e está disponível na forma de comprimidos de liberação 

imediata de uso adulto (100 mg) e de uso pediátrico (12,5 mg).  

 O BNZ é um fármaco pouco solúvel e, atualmente, não apresenta nenhuma outra 

apresentação que não o comprimido. O tratamento com comprimidos é longo e envolve 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; CAMPOS et al., 2014).  

O sucesso terapêutico de um fármaco está relacionado com sua forma de 

administração, já que esta pode modificar sua ação e sua biodisponibilidade. O uso de 

diferentes sistemas de liberação para veicular o BNZ pode modificar a biodisponibilidade 

quando acrescentado substâncias que melhoram sua solubilidade ou proporcionam o 

direcionamento do fármaco ao local de ação. Assim, o desenvolvimento de novos sistemas de 

liberação para o BNZ representa uma nova forma de administração e são capazes de aumentar 

seu uso, sua biodisponibilidade e, consequentemente, o sucesso do tratamento da doença de 

Chagas. Esse desenvolvimento representa um avanço relevante no tratamento das doenças 

negligenciadas no Brasil e no mundo.  

Os sistemas coloidais lipídicos (SCL) e líquidos são sistemas desejáveis tanto para 

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

apresentação 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).  

SCL 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 (DAHAN; HOFFMAN, 2008; BADRAN et al., 2014; ALOISIO; LONGHI; DE 

OLIVEIRA, 2015). Esses sistemas representam um eficiente veículo para administração de 
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fármacos, permitindo adequada solubilização na fase interna, oleosa ou aquosa, ou na mistura 

fase interna/tensoativos. Os SCL podem ser emulsões, nanoemulsões ou microemulsões, 

onde, os sistemas O/A são eficientes veículos de administração oral ou parenteral 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.  

Nanoemulsões apresentam características interessantes como estabilidade, tamanho 

reduzido de gotículas, isotropia e capacidade solvente que tornam esses sistemas atrativos 

como carreadores de fármacos fracamente solúveis em água (PARMAR et al., 2011). Além da 

capacidade de aumentar a solubilidade, estes sistemas possuem a vantagem de apresentar o 

fármaco em uma forma farmacêutica com alto conteúdo de água, tipo O/A. A capacidade de 

melhorar o tratamento da doença de Chagas com o uso desses sistemas também está 

relacionada com a introdução de substâncias que possam proporcionar o direcionamento do 

fármaco à forma intracelular do parasito, aumentando assim a eficácia do tratamento com o 

BNZ. Desta forma, a obtenção de SLC como as nanoemulsões, que permitam a administração 

do BNZ em uma forma líquida, por via oral ou parenteral, podem melhorar a eficácia e a 

terapêutica no tratamento da doença de Chagas, podendo dessa forma também ser indicado no 

tratamento da fase crônica.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Doença de Chagas 

 

 A doença de Chagas é causada pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi, 

tendo como vetores os insetos triatomídeos. A maioria das pessoas infectadas pelo T. cruzi 

encontra-se na América Latina, porém, alguns casos já foram encontrados nos Estados 

Unidos, Canadá, Espanha e em Países do Pacífico Ocidental, devido ao elevado número de 

imigrantes infectados (WHO, 2012, 2016). Na América Latina a morbidade e mortalidade 

associadas a essa doença possuem maior magnitude quando comparada à malária, 

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

A doença de Chagas, descoberta há mais de 100 anos pelo médico sanitarista brasileiro 

Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, constitui um problema de relevância social e econômica e é 

classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma doença tropical 

negligenciada (SCHMUNIS; YADON, 2010; WHO, 2011). O T. cruzi possui um complexo 

ciclo biológico e as formas evolutivas presentes no ciclo são classificadas em três formas 

distintas: (i) epimastigotas, forma replicativa não infectante, a qual é encontrada no tubo 

digestivo do vetor; (ii) tripomastigotas, presente no intestino posterior do inseto, no sangue e 

no espaço intercelular do hospedeiro vertebrado e constitui a forma metacíclica sanguínea 

circulante e infectante para os vertebrados; (iii) amastigotas, forma intracelular, que pode ser 

encontrada no interior de células do hospedeiro vertebrado (COURA; CASTRO, 2002; BERN 

et al., 2011). 

Essa infecção pode ser dividida em duas fases distintas, uma aguda e a outra crônica, 

cuja principal via de transmissão é a vetorial, seguida das vias sanguínea (transfusão), 

congênita, oral e acidental (VIOTTI et al., 2009; WHO, 2012). A fase aguda tem uma duração 

entre 4 - 6 semanas e a fase crônica se estende por toda a vida do hospedeiro. 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 um 

quadro sintomático clássico, uma vez que está relacionada diretamente com o número de 

parasitos inoculados. Quando se manifesta, apresenta um quadro febril, mal-estar, falta de 

apetite, distúrbios cardíacos, linfadenopatia e hepatoesplenomegalia (DIAS et al., 2009; 

MURCIA et al., 2013).  
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As manifestações agudas desaparecem de forma espontânea e em muitos casos (30 - 

40%), essa fase avança para um quadro crônico sintomático após um período entre 10 e 30 

anos da infecção inicial (MURCIA et al., 2013). Nesta fase ocorre comprometimento de 

órgãos vitais como aparelho digestivo e cardíaco, além de que a miocardite se desenvolve de 

forma lenta e progressiva e a gravidade está relacionada com a idade do paciente (BERN et 

al., 2011). 

Na fase crônica ocorre redução drástica da parasitemia tornando-se subpatente, e o 

parasito pode ou não ser detectado pelos métodos parasitológicos indiretos. A comprovação 

do diagnóstico na infecção chagásica é essencialmente pela pesquisa de anticorpos do isotipo 

IgG anti-T. cruzi, usando dois métodos sorológicos tais como, Enzyme linked immunosorbent 

assay (ELISA) e imunofluorescência indireta (IFI) ou hemaglutinação indireta (HAI) que 

podem determinar o diagnóstico praticamente de todos os casos (WHO, 2016). A maioria dos 

indivíduos permanece na fase crônica sem sintomas ou alterações eletrocardiográficas ou 

radiológicas. As manifestações cardíacas são as mais frequentes (ANEZ et al., 1999; 

HASSLOCHER-MORENO et al., 2012; DNDI, 2014) com grande tropismo do T. cruzi pelo 

miocárdio. As manifestações digestivas correspondem às alterações funcionais observadas no 

esôfago e intestino que leva a formação de megaesôfago e megacólon como manifestações 

digestivas mais frequentes (MURCIA et al., 2013).   

Atualmente, os fármacos utilizados para o tratamento da doença de Chagas são o 

nifurtimox e o benznidazol (BNZ). A efetividade desses fármacos sobre a fase crônica está 

associada com a toxicidade (CASTRO; DEMECCA; BARTEL, 2006). O sucesso do 

tratamento utilizando esses fármacos é afetado diretamente pela duração do tratamento 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2010), a idade do paciente, a distribuição 

geográfica dos pacientes, também há grande variação na susceptibilidade de isolados do 

parasito a ação destes agentes terapêuticos, populações de parasitos resistentes a ambos 

compostos (GARCIA et al., 2005). No entanto, o BNZ ainda apresenta os melhores efeitos 

sobre o parasito, sendo o único fármaco utilizado em diferentes países, incluindo o Brasil, 

para o tratamento da doença de Chagas. 

Devido ao complexo ciclo biológico do parasito, 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 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2010), em contraste com valores percentuais 
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inferiores a 20% na fase crônica da doença (COURA; CASTRO, 2002). As reações adversas 

estão presentes em torno de 40% dos pacientes (WHO, 2016).  

O BNZ é o medicamento mais aceitável para o tratamento da doença de Chagas, 

provavelmente, devido aos menores efeitos colaterais quando comparados ao nifurtimox e a 

mecanismos de resistência relatados com o uso desse último. 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 OMS (WHO, 2016). 

A eficácia do tratamento sobre formas amastigotas com diferentes fármacos como 

nifurtimox, posaconazol, fenarimol, clotrimazol, econazol, itraconazol, cetoconazol e 

tioconazol foi avaliada sobre células de macrófagos peritoniais de murino (L-6), (CAL et al., 

2016). Neste estudo o BNZ apresentou resultados superiores de IC50 e IC90 comparados com 

os demais fármacos investigados. Outras estratégias como o uso de pró-fármacos ligantes do 

oxamato apresentaram habilidade de penetração sobre T. cruzi e assim, com atividade 

tripanocida quando avaliados in vitro (WONG-BAEZA et al., 2015). 

Outras estratégias para o tratamento, como o uso de derivados triazólicos estão sendo 

investigadas para avaliação da atividade anti-T. cruzi (URBINA, 2015) em modelos in vitro e 

in vivo (URBINA; DOCAMPO, 2003; URBINA, 2010; DINIZ et al., 2013) em ambas as 

fases, o objetivo foi induzir a cura da doença. Inicialmente, estudos envolvendo os fármacos 

triazólicos posaconazol e o pró-fármaco ravuconazol, apresentaram atividade anti-T. cruzi 

resultante da combinação de suas atividades seletiva e potente contra o parasito juntamente 

com propriedades farmacocinéticas especiais (meia-via longa e grande volume de 

distribuição) (URBINA; PAYARES; SANOJA et al., 2003; CROFT; BARRETT; URBINA, 

2005). No entanto, estudos recentes realizados em modelos murinos mostraram que após 20 

dias de tratamento com BNZ, 100% dos animais tratados apresentaram redução da 

parasitemia. No tratamento com posaconazol houve algumas falhas relacionadas a diferentes 

órgãos acometidos (FRANCISCO et al., 2015). Dessa forma, o tratamento com BNZ ainda 

permanece a forma mais aceita mundialmente para a doença de Chagas.  

No Brasil o tratamento é feito exclusivamente pelo uso do BNZ, o qual é 

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, 2016), disponibilizado na forma de comprimidos em duas dosagens, 
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100 mg (uso adulto) e 12,5 mg (uso pediátrico). Na Argentina, os comprimidos são 

disponibilizados em dosagens de 50 mg e 100 mg, sendo que o primeiro (50 mg) podem ser 

fracionados em 4 e são recomendados para indivíduos até 40 kg, e o segundo (100 mg), para 

adultos com mais de 40 kg (DIAS; COURA; YASUDA, 2014). Entretanto, várias estratégias 

estão sendo estudadas para melhorar o tratamento desta doença utilizando formas diferentes 

de administração.  

Alguns estudos para melhorar sua eficácia e adesão ao tratamento da doença de 

Chagas, incluindo o BNZ envolvem o aumento da velocidade de dissolução do BNZ com a 

utilização de ciclodextrinas (SOARES-SOBRINHO et al., 2012; DE MELO et al., 2013; 

PRIOTTI et al., 2015; DE MELO et al., 2016), obtenção de microcristais (MAXIMIANO et 

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

MAXIMIANO et al., 2011; SÁ-BARRETO et al., 2013; FONSECA-BERZAL et al., 2015) e 

de sistemas microparticulados contendo quitosana (LEONARDI et al., 2009). A forma líquida 

de administração está sendo investigada com o uso de lipossomas (MORILLA et al., 2002; 

MORILLA et al., 2004).  

Atualmente, nosso grupo de pesquisa vem desenvolvendo algumas alternativas para 

melhorar a solubilidade do BNZ. Esses estudos envolvem complexos de inclusão 

multicomponentes contendo ciclodextrinas (DE MELO et al., 2013; DE MELO et al., 2016), 

além de nanopartículas de polímeros e copolímeros como: álcool polivinílico (PVA), ácido 

metacrílico e metil metacrílico (Eudragit
®

) e poli (ácido lático-co-ácido glicólico) - PLGA 

(SILVA, 2015). A obtenção de sistemas coloidais lipídicos como emulsões a partir de óleo de 

soja e tensoativos aniônicos (STRECK et al., 2014) e, nanoemulsões formuladas com 

triglicerídeo de cadeia média e tensoativos aniônico e anfótero (STRECK et al., 2016) 

mostraram aumento na solubilidade e incorporação do BNZ.  

 

2.2.    Benznidazol 

 

O BNZ, produzido e registrado pela Roche
®

 de 1972 até 2003, cedeu sua patente e a 

tecnologia ao governo brasileiro, passando a ser produzido pelo LAFEPE e distribuído pelo 

Ministério da Saúde e pela OMS. Além de ser o fármaco de primeira escolha para o 

tratamento da doença de Chagas, como citado anteriormente, é também o único disponível no 

Brasil (BRASIL, 2010) capaz de reduzir a carga de parasitos (COURA, 2009). A Figura 1 

mostra a estrutura química do BNZ, que é um fármaco nitroheterocíclico (2-Nitro-N-
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(fenilmetil)-1H-imidazol-1-acetamida) com atividade antiprotozoária e bactericida. 

Evidências indicam que a ação do BNZ envolve a 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 apresenta sérios problemas de solubilidade, sendo classificado como um 

fármaco pouco solúvel na maioria dos solventes e praticamente insolúvel em água 

(MAXIMIANO et al., 2010). Os problemas relacionados com o uso do BNZ envolvem as 

altas dosagens administradas, tempo prolongado de tratamento e a alta incidência de reações 

adversas (WHO, 2012, 2016). As reações adversas, presentes em torno de 10% dos pacientes, 

são responsáveis pela descontinuidade do tratamento. Essas reações estão associadas com os 

grupamentos nitro e imidazol, Figura 1 (CASTRO; DEMECCA; BARTEL, 2006). Entre as 

reações adversas desenvolvidas, a que apresenta maior preocupação com relação às suas 

consequências são as manifestações cardíacas e gastrointestinais (VIOTTI et al., 2009; WHO, 

2016). Outras reações adversas incluem as manifestações de hipersensibilidade (dermatite 

com erupções cutânea), edema periorbital ou generalizado, febre, linfadenopatia, dores 

musculares e articulares, depressão da medula óssea (neutropenia, agranulocitose e púrpura 

trombocitopênica), polineuropatia periférica (DIAS et al., 2009; SALOMON, 2012; VIOTTI 

et al., 2014). 

Algumas alternativas tem sido estudadas para reduzir as reações adversas relacionadas 

ao BNZ, como a diminuição da dose (CEVEY et al., 2016), nesse estudo doses de 25 

mg/kg/dia apresentaram efeito tripanocida em ratos com diminuição da reação inflamatória. 

Outras estratégias como o uso de adjuvantes, como a pentoxifilina (VILAR-PEREIRA et al., 

2016) foram usados junto com BNZ com o objetivo de reduzir os eventos inflamatórios. Esse 

estudo apresentou resultados interessantes sobre a redução da dose de BNZ administradas, 

período de tratamento e reações tóxicas do fármaco.  

O uso do fármaco na fase crônica ainda é controverso devido às limitações associadas 

a atividade antiparasitária. No entanto, alguns autores tem relatado sucesso na terapia nessa 
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fase da doença num período de 6 meses com reações adversas toleráveis em doses que 

variaram entre 50-500 mg/dia (HASSLOCHER-MORENO et al., 2012). Outros relacionaram 

o sucesso da terapia sobre o aparelho cardiovascular (GARCIA et al., 2005). No entanto, a 

falta de estudos randomizados e acompanhamento dos pacientes na fase crônica da doença 

dificulta o entendimento global da eficácia do BNZ na fase crônica da doença. 

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 parasitos são confinados, sobretudo, em tecidos 

profundos e submetidos à replicações lentas (URBINA; PAYARES; MOLINA et al., 2003). 

A dosagem usual de BNZ é de 5-7 mg/kg/dia durante 30 à 60 dias de tratamento (BRENER, 

1965). No Brasil a dose recomendada é de 5 mg/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 (HASSLOCHER-MORENO et al., 2012). Várias limitações de uso estão relacionadas 

com a sua solubilidade. Dessa forma, o desenvolvimento de formas farmacêuticas líquidas 

poderia superar algumas limitações relacionadas a sua solubilidade e dose administrada. 

Sistemas coloidais lipídicos (SCL) podem representar uma alternativa interessante para 

administração oral de fármacos pouco solúveis em água, além de possibilitar o ajuste de dose, 

muitas vezes necessário para diferentes pacientes, relacionado com a idade e também com 

outros comprometimentos e doenças pré-existentes.  

 

2.3. Sistemas coloidais lipídicos para liberação de fármacos 

 

 Diferentes sistemas são utilizados para aumentar a solubilidade, estabilidade e 

biodisponibilidade de fármacos com absorção deficiente, entre esses sistemas podemos citar 

os SCL. Os SCL tais como emulsões, nanoemulsões, microemulsões, cristais líquidos, micro 

e nanopartículas são utilizados para incorporar compostos de diferentes naturezas devido a 

sua ampla aplicabilidade para incorporação tanto nas gotículas da fase interna como na 

interface entre o óleo e a água, as quais possuem propriedades físico-químicas bastante 

diferentes das do meio dispersante, induzindo modificações nas propriedades biológicas dos 

compostos incorporados. A tolerância e biocompatibilidade destes sistemas está relacionada 

com os constituintes necessários a sua formação (BANDYOPADHYAY; KATARE; SINGH, 

2012; ALOISIO; LONGHI; DE OLIVEIRA, 2015). Além disso, esses sistemas melhoram a 
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solubilização de compostos hidrofóbicos em água e os protegem contra hidrólise enzimática, 

além de aumentar o potencial de absorção devido a presença de tensoativos (SHAH et al., 

1994; LI et al., 2016; TAN et al., 2016).  

 Os SCL representam um eficiente veículo para administração de compostos 

hidrofóbicos ou com baixa solubilidade, permitindo adequada solubilização na fase interna ou 

na superfície dos tensoativos que corresponde a mistura da fase interna/tensoativos (ZHAO et 

al., 2016). SCL tipo O/A são eficientes veículos de administração oral in vivo e podem ser 

empregados para compostos hidrofóbicos, em especial aqueles que se solubilizam 

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

CHAUBAL; SHORR, 2008).  

 A composição dos SCL incluem uma variedade de diferentes tipos de moléculas como 

os triglicerídeos de cadeia média e longa, óleos essenciais, tensoativos, água, outros co-

solventes, entre outras substâncias  (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). De modo geral, esses 

sistemas apresentam duas fases, uma fase orgânica (fase oleosa) e a outra uma solução aquosa 

(água ou uma mistura de solução aquosa). Em muitos casos, as duas fases são contínuas e 

interpenetradas uma na outra, sendo assim impossível de distinguir a fase dispersa da fase 

contínua. Entre os sistemas coloidais líquidos, 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 (PERAZZO; PREZIOSI; GUIDO, 2015).  

 Para que possam ser aplicadas nas mais diversas áreas, incluindo a farmacêutica, as 

emulsões, em particular, devem apresentar um período pré-definido de estabilidade físico-

química, sendo este dependente das aplicações pretendidas (MASMOUDI et al., 2005; 

WARAHO; MCCLEMENTS; DECKER, 2011). Devido à falta de estabilidade 

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 – processo onde as 

gotículas emulsificadas formam 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 
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externa ou 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 para 

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).  

 Para a obtenção de SCL a temperatura exerce efeitos indiretos na emulsificação 

resultando na alteração da tensão interfacial e adsorção do agente tensoativo. Assim, o 

escoamento e a tensão interfacial diminuem com o aumento da temperatura sendo favorável 

para a obtenção da emulsão. Os agentes tensoativos são moléculas com características 

anfifílicas, adsorvem 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 interage com as 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.  

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

coloidais emulsionados submicrométricos (SZNITOWSKA et al., 2001; TADROS et al., 

2004), apresentam tamanho reduzido das gotículas o que as tornam transparentes quando 

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

sistemas. 

 ME podem ser definidas como sistemas termodinamicamente estáveis, isotrópicos, 

transparentes, 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 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 
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ME depende da composição dos tensoativos e consequentemente da estrutura química além 

de outros fatores como temperatura, força iônica e a presença de co-tensoativos.  

 A energia livre de formação dos SCL, 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 1 

 

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 

esta deve estar próxima à zero para a formação de sistemas transparentes (LAWRENCE; 

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

 A mistura de tensoativos com uma relação estrutural parte hidrofílica (cabeça)/parte 

hidrofóbica (cauda) adequada, pode proporcionar 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 um ou uma mistura de 

tensoativos, água, óleo e, quando necessário, o co-tensoativo (OLIVEIRA; SCARPA; 

CHAIMOVICH, 1997; DALMORA; OLIVEIRA, 1999; LAWRENCE; REES, 2000; 

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 compostos hidrofóbicos (CONSTANTINIDES et al., 1995; 

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

DALMORA; OLIVEIRA, 1999).  

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

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

pode ser suficiente para ultrapassar a gravidade, isto explica a estabilidade maior quando 

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

 Entre as aplicações das NE está 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 compostos, incluindo 

vitaminas e fármacos com diferentes propriedades físico-químicas (ABOOFAZELI; 

BARLOW; LAWRENCE, 2000). 

 A obtenção de NE envolve dois principais desafios: tamanho de gotícula menor que 

200 nm e a sua subsequente estabilização por um período para que possa se utilizada com 

segurança (ALI et al., 2016). Dessa forma, diferentes técnicas são utilizadas, envolvendo a 

escolha ideal da composição respeitando as condições para obtenção do sistema desejado. 

 

2.4. Obtenção de sistemas coloidais lipídicos  

 

 A obtenção de sistemas homogêneos e com características desejáveis quanto a 

estabilidade para utilização industrial envolve o uso de diferentes métodos. Estes métodos 

estão focados na energia envolvida para adquirir o sistema de interesse. Sistemas não 

equilibrados podem apresentar separação de fases devido a natureza da sua composição. 

Dessa forma, gotículas com tamanho reduzido, geralmente menor que 200 nm, formam 

sistemas mais estáveis e são obtidos quando utilizados métodos de emulsificação específicos, 

por alta e/ou baixa energia.  

 O método de alta energia requer alta quantidade de energia mecânica para converter a 

força hidrodinâmica que deforma e quebra as gotículas dispersas quando a pressão de Laplace 

é superada (FERNANDEZ et al., 2004). Pelo método de alta energia são utilizados 

equipamentos especializados, homogeneizadores de alta pressão, microfluidizadores e 

ultrassonicadores, técnicas estas que promovem a perturbação da mistura entre a fase oleosa e 

aquosa. Os homogeneizadores de alta pressão utilizam alta pressão de homogeneização, 

normalmente entre 500 - 5000 psi, para a dispersão de dois líquidos imiscíveis e a criação de 
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um sistema com alta estabilidade (QADIR et al., 2016). Os microfluidizadores, diferente dos 

homogeneizadores, podem ser utilizados em escala industrial e utilizam pressões entre 5000 - 

20000 psi (LUO et al., 2017). Os ultrasonicadores promovem a formação dos sistemas através 

de uma sonda de ultrassom pelo processo de cavitação. Neste método, variáveis como a 

intensidade e a duração da energia aplicada, a concentração e o tipo de tensoativos são os 

principais fatores envolvidos na formação (SALVIA-TRUJILLO et al., 2013; CALLIGARIS 

et al., 2016; QADIR et al., 2016). 

 A formação de SCL, com tamanho de gotícula uniforme, através do método de baixa 

energia envolve a modificação das propriedades físico-químicas dos tensoativos e co-

tensoativos para incorporar grande quantidade de óleo ou fase aquosa e manter o sistema 

estável ou metaestável (ROGER; CABANE; OLSSON, 2011; SOLANS; SOLÉ, 2012). A 

mudança na curvatura espontânea dos tensoativos é causada por mudanças drásticas em 

parâmetros físicos como a temperatura ou na sua composição, relacionada com o grau de 

hidratação Assim, esse processo está relacionado diretamente com a composição do sistema. 

O processo de emulsificação por inversão de fases (EIF) ocorre devido a dois mecanismos 

conhecidos como inversão de fases catastrófica ou transicional. No primeiro, geralmente, 

ocorre inversão abrupta de fases devido ao aumento do volume da fase dispersa em relação ao 

volume da fase contínua. O início desse processo pode ser causado tanto pela adição contínua 

da fase dispersa como pela agitação contínua de uma fase em relação a outra. Assim, nesse 

último caso, a agitação provoca a formação de emulsões múltiplas pelo qual o volume efetivo 

da fase dispersa continua aumentando mesmo que a composição permaneça a mesma 

(JAHANZAD et al., 2009; PERAZZO; PREZIOSI; GUIDO, 2015; BORRIN et al., 2016). Já 

a inversão de fases transicional é atribuída a mudanças na afinidade dos tensoativos pela água 

e óleo. Esse processo é compreendido por ser mais gradual, ou seja, envolve estágios 

intermediários de emulsão incluindo diferentes estruturas de microemulsão (SOLÈ et al., 

2012; KOMAIKO; MCCLEMENTS, 2014). O limite entre os dois tipos de inversão nem 

sempre é claro, sendo relatado alguma sobreposição. 

 A diferença entre os dois tipos de inversão ocorre devido ao seu caminho ser 

dependente ou não, ou seja, na inversão de fases catastrófica não existe a possibilidade de 

uma reversão, enquanto na inversão de fases transicional o equilíbrio de fase do sistema é 

reversível. Essa reversibilidade da inversão de fases transicional foi explicada através do 

estudo conduzido por Shinoda e Saito (SHINODA; SAITO, 1968) referindo a tempertaura de 

inversão de fases (TIF) para tensoativos não iônicos. No método TIF, a temperatura é 

aumentada ou diminuída para induzir uma alteração no tipo de sistema formado (A/O ou 
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O/A). A transição dos sistemas é marcada pela formação de uma solução micelar com 

solubilidade nas gotículas de óleo, uma microemulsão bicontínua com ampla solubilização em 

óleo e água, sendo que esse processo é reversível após uma mudança de temperatura. No 

processo TIF, a curvatura dos tensoativos muda de forma espontânea com alterações na 

temperatura (FRIBERG; CORKERY; BLUTE, 2011). Dessa forma, a formação de SCL com 

tamanho uniforme e reduzido de gotícula através do método de baixa energia envolve a 

mudança de temperatura até os primeiros sinais da inversão de fase, como condutividade, 

tensão interfacial e turbidez, seguido pelo resfriamento rápido sob agitação da fase contínua 

(MEI et al., 2011).  

 Avanços significativos na tecnologia de produção de SCL por baixa energia estão 

sendo largamente estudados, pois além de reduzir os custos de produção também permite o 

escalonamento para produção industrial (SOLÈ et al., 2010; KLASSEN et al., 2014; 

GUTTOFF; SABERI; MCCLEMENTS, 2015; SARI et al., 2015; BORRIN et al., 2016). A 

combinação de métodos, alta e baixa energia, também é um recurso viável para a produção de 

sistemas coloidais lipídicos com tamanho pequeno e uniforme e sua elucidação é feita através 

da rigorosa caracterização físico-química do sistema. 

 

2.5. Caracterização físico-química sistemas coloidais lipídicos 

 

 O conhecimento da estrutura interna de um sistema estruturado é um fator crucial para 

classificá-los, além de entender a interação entre seus constituintes e seu comportamento 

mediante quaisquer alterações sofridas. Diferentes técnicas de caracterização físico-químicas 

são necessárias para entender os mecanismos envolvidos na sua formação. Entre elas 

podemos destacar métodos como: reologia, espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS), 

microscopia de luz polarizada, microscopia de força atômica, espalhamento dinâmico de luz. 

 

2.5.1. Reologia 

 

O estudo do comportamento reológico permite o entendimento das propriedades 

volumétricas a partir de ensaios como testes de escoamento e oscilatório. O cálculo de 

viscosidade de líquidos primeiro requer a definição de parâmetros que estão envolvidos no 

escoamento. Isaac Newton foi o primeiro a relatar a lei básica da viscosimetria descrevendo o 

comportamento de escoamento de um líquido ideal (SCHRAMM, 2006), conforme a Equação 

2. 
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·
  Equação 2 

 

onde, é a tensão de cisalhamento (Pa),  é a viscosidade (Pa s) e 
·
 é a taxa de cisalhamento 

(s
-1

). 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, Figura 2. Dessa forma, os 

fluidos são classificados como newtonianos quando a viscosidade é constante e não 

newtonianos (Bingham, dilatante, Pseudoplástico) quando a relação entre a taxa de 

cisalhamento e a tensão de cisalhamento não é constante. 

 

Figura 2. Representação das curvas de tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento de 

diferentes tipos de fluidos 

 

 

 

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 

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). 
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A tixotropia do sistema pode ser obtida através da curva descendente, Figura 3. 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). 

 

Figura 3. Reogramas típicos de fluidos com comportamento reológico dependente do tempo. 

 

 

 

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

al., 2000; TADROS, 2004; SAIKI; HORN; PRESTIDGE, 2008). 

Os modelos reológicos descrevem o comportamento reológico dos materiais através de 

da relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. Dentre os modelos 

matemáticos podemos citar: Ostwald-De-Waelle (Lei de Potência), plástico de Bingham e 

Herschel-Bulkley. 

A Lei de Potência, Equação 3, mostra o tipo de comportamento de escoamento, onde k 

é o índice de consistência e n é o índice de escoamento. Para n = 1, essa equação se reduz à lei 

da viscosidade de Newton com k = μ. Assim, o desvio de “n” da unidade indica o grau de 

desvio do escoamento newtoniano, sendo que, se n < 1 o escoamento é pseudoplástico e, se n 

> 1, dilatante.   

 

 = k (·)
n      

                                                                                                            Equação 3
 

 

O modelo de Herschel-Bulkley é uma forma modificada do modelo proposto por 

Ostwald-De-Waelle, Equação 4. Esse modelo difere da Lei da Potência apenas pela existência 

da uma tensão residual (0), ou seja, uma vez que a tensão aplicada ao fluido ultrapasse o 

valor da tensão residual, o material passa a se comportar de acordo com o modelo da Lei da 

Potência. 

 

 - 0 = k (·)n
                                                                                                          Equação 4 

 

A Equação 5 representa o comportamento apresentado pelos fluidos classificados 

como plásticos de Bingham, onde μpl é a viscosidade plástica. Assim como os materiais que 

seguem o Modelo de HerschelBulkley, os plásticos de Bingham caracterizam-se por 

apresentarem uma tensão residual, abaixo da qual se comportam como sólidos. Para tensões 

superiores à tensão residual, no entanto, os fluidos apresentam um comportamento 

newtoniano. Isso equivale a apresentarem um comportamento de HerschelBulkley com k = 

μpl. 

 = -pl · ± o             se  || > 0                                                             Equação 5 

· = 0 se || ≤ 0 
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2.5.2. Espalhamento de raios-X a baixo ângulo 

 

 A técnica de espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS) é utilizada na 

caracterização de sistemas devido a possibilidade de determinar interações entre os 

constituintes, transição de fases, tamanho médio, distância entre os objetos espalhadores e 

informações sobre a estrutura tridimensional de sistemas quando associadas a outras técnicas 

(FORMARIZ et al., 2008; FERREIRA et al., 2015). 

 Nesse método ocorre a irradiação de uma amostra em forma de uma plaqueta 

relativamente fina que é colocada perpendicularmente ao feixe monocromático (luz visível, 

raios-X, elétrons, neutrons), sendo que o espalhamento da radiação é observado na 

vizinhança próxima ao feixe transmitido. O espalhamento deve-se a diferenças na densidade 

eletrônica das estruturas do sistema. Dessa forma, a intensidade de espalhamento I(q) de 

raios-X é determinada experimentalmente como função do vetor espalhamennto, q.  

 Em sistemas diluídos e isotrópicos a intensidade espalhada é descrita pelo fator de 

forma P(q). Para os sistemas formados pela associação de água, óleo e tensoativos abaixo da 

concentração micelar crítica, a intensidade obtida pelo SAXS pode ser similar a observada 

em partículas diluídas ou monodispersas (CRAIEVICH, 2002). Assim, a intensidade 

resultante será a soma das contribuições de cada partícula, de modo que pode ser calculada 

pela seguinte equação: 

 

                                                                                                                                    Equação 6 

 

 Em sistemas concentrados, onde as partículas espalhadoras são numerosas e interagem 

entre si, o espalhamento medido refletirá sua geometria e arranjo. Sistemas cuja concentração 

de tensoativo é superior à concentração micelar crítica, as interações entre as moléculas de 

tensoativo começam a ocorrer em diferentes graus de organização. O padrão de espalhamento 

poderá então ser similar ao observado em partículas dispersas numa matriz homogênea 

(FORMARIZ et al., 2007). Para N partículas idênticas, distribuídas ao acaso, a intensidade 

espalhada é descrita pela Equação 8, em que S(q) é o fator de estrutura do conjunto: 

 

                                                                                                                                  Equação 7 
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 Assim, se as partículas estão correlacionadas, S(q) caracteriza o arranjo e contém as 

informações sobre as interações entre as partículas. Entretanto, S(q) pode assumir formas 

muito variadas, de acordo com o arranjo das entidades espalhadoras e é difícil separar as 

contribuições P(q) e S(q). De modo geral, quando a curva de espalhamento apresenta um 

máximo na intensidade de espalhamento a baixos ângulos, podemos relacioná-lo com a 

presença de correlações entre as posições dos centros espalhadores (FORMARIZ et al., 

2007). A distância média entre dois objetos espalhadores pode ser calculada a partir do valor 

da posição do máximo (qmax: máximo da intensidade espalhada), utilizando a relação: d = 

2π/qmax. 

 Em sistemas do tipo micelares e microemulsões as curvas de SAXS apresentam um 

pico amplo associado com uma baixa correlação espacial 3D (PESTANA et al., 2008). No 

entanto, sistemas cristalinos com orientação aleatória também podem agregar formando 

domínios exibindo estruturas uni, bi e tridimensionais. A intensidade I(q) produzida exibe 

forma máxima (picos de Bragg) para valores específicos do vetor espalhamento q. Se a curva 

de espalhamento contiver vários picos, suas posições no eixo revelam o tipo de estrutura 

cristalina e, permite calcular parâmetros estruturais (FORMARIZ et al., 2010). 

 A estrutura hexagonal, lamelar e cúbica de cristais líquidos liotrópicos pode ser aferida 

de acordo com a posição dos picos de difração no eixo do vetor de espalhamento q. Para 

estruturas lamelares, a posição relativa dos picos (em relação ao primeiro pico mais intenso) 

deve obedecer a relação 1:2:3..., enquanto que, para estruturas hexagonais a relação esperada 

é 1:√3 :√4 (CRAIEVICH, 2002). 

 

2.5.3. Microscopia de luz polarizada 

 

 Através da microscopia de luz polarizada (MLP) podemos identificar estruturas 

anisotrópicas e birrefringentes, além dos sistemas isotrópicos que são aqueles que não 

desviam luz sob o plano de luz polarizada. 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. Sistemas isotrópicos 

conhecidos são as microemulsões, nanoemulsões e os cristais líquidos de fase cúbica, são 

visualizadas como campo escuro. Sistemas anisotrópicos apresentam birrefringência, e assim 

desviam luz sob o plano de luz polarizada, característico dos cristais líquidos lamelares e 

hexagonais (ZENG et al., 2012; ALBAYRAK; BARıM; DAG, 2014). 
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 Estruturas anisotrópicas podem ser visualizadas em alguns cristais líquidos, e com isso 

são obtidas imagens características 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.  

 

2.5.4. Microscopia por força atômica 

 

 A microscopia de força atômica (AFM) fornece informações com alta resolução em 

três dimensões, em escala nanométrica, sendo capaz ainda de resolver detalhes de superfície 

em nível atômico (JOHNSON et al., 2012). Essa técnica, originalmente desenvolvida para 

avaliação de partículas duras, esta sendo aplicada com sucesso para caracterização de 

gotículas e colóides poliméricos (GILLIES; PRESTIDGE, 2004), através dela podemos 

observar a forma e a superfície da gotícula e isso permite a observação do nível de 

deformação influenciado pela tensão interfacial. Além da alta resolução dos dados obtidos, 

outra vantagem é a ausência de tratamento prévio da amostra com agentes colorantes ou de 

recobrimento como acontece em outras técnicas (ODERMATT et al., 2015). 

 O instrumento de AFM baseia-se na detecção de forças entre uma agulha (ponta) 

ultrafina e a superfície de interesse (THEANDER; PUGH; RUTLAND, 2007). A Figura 4 

demonstra o funcionamento da AFM, a haste extremamente fina (cantilever) composta por 

uma agulha (ponta) ultrafina é montada perpendicularmente à direção longitudinal da haste e 

colocada sobre a amostra. Essa agulha percorre a amostra, realizando uma varredura da 

superfície. O laser é refletido pela parte traseira da haste para um sensor de fotodiodo 

quadrante sensível a posição, que registra qualquer deflexão da haste induzida pela força de 

Van der Walls entre a ponta e a amostra. Assim, esses sinais são processados para obter 

informações topográficas da superfície.  
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Figura 4. Diagrama esquemático do funcionamento da microscopia de força atômica 

 

2.5.5.  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, essas 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.  
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                                                                                                                Equação 8 

 



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, 

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 programa 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). 

 

2.5.6. 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). 

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 
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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 superfície 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). 

 

2.6. Escolha dos constituintes do sistema 

 

A seleção dos constituintes que farão parte do sistema desejado deve ser feita 

considerando as características do composto a ser incorporado no sistema, a obtenção das 

propriedades desejadas do sistema de interesse além de particularidades como, a via de 

administração e sua biocompatibilidade. 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 
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digeridos e absorvidos e, no 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 sendo comumente encontrados nos triglicerídeos 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 fármacos é geralmente 

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

capacidade solvente que um TCL (POUTON; PORTER, 2008). A fase oleosa empregada 

neste trabalho foi o triglicerídeo de cadeia média - Miglyol
®

812 (TCM), predominantemente 

C8 e C10. 

Os tensoativos são essenciais para a formação de sistemas do tipo óleo em água (O/A). 

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). No entanto, outros tensoativos como os não-iônicos e anfóteros, também 

conhecidos como zwiteriônicos também são utilizados para obtenção dos sistemas de 

interesse. Neste trabalho foram utilizados a fosfatidilcolina de soja, classificada como 

tensoativo lipofílico, e como hidrofílico utilizou-se 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, um lipídio anfifílico solúvel capaz de formar grandes micelas em 

meios aquosos e devido a esta característica é rapidamente difundida na inteface óleo-água 

(TRAN et al., 2016). O oleato de sódio (OS) é um tensoativo do tipo não-iônico com EHL 

igual a 18,0 e é utilizado como agente solubilizante. Assim como a FS, o OS também possui 

baixa toxicidade o que os tornam adequados tanto para uso oral como parenteral.  

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 
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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).  

Além dos constituintes necessários para formação dos sistemas de interesse, algumas 

moléculas podem ser inseridas com a função de direcionar o fármaco ao local de ação. A 

adição dessas moléculas pode diminuir os efeitos tóxicos associados ao fármaco nos 

tecidos/células saudáveis pela liberação do fármaco diretamente nas células do parasita. Entre 

essas, podemos citar os carboidratos, ácido fólico e anticorpos (CONSTANTINIDES; 

CHAUBAL; SHORR, 2008; GAJBHIYE et al., 2013). Os derivados do ácido neuramínico 

(ácido 5-amino-3,5-dideoxi-D-glicero-D-galacto-non-2-ulosônico), que é um monossacarídeo 

de 9 carbonos, são muito utilizados como moléculas direcionadoras. Nesta família existem 

muitos derivados do ácido siálico, entre eles o ácido neuramínico N-acetil (Neu5Ac),  N-acetil 

neuramínico hidroxialquil ácido (Neu5Gc) e 3-desoxi-D-glicerol-D-galacto (ZHANG et al., 

2014). 

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

biocompatível e estável, o qual proporcione a incorporação de 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. 

2.7. Estudos in vitro de citotoxicidade, biocompatibilidade e atividade tripanocida 

 

 Os testes in vitro, por meio dos ensaios de viabilidade celular, constituem-se do 

primeiro passo para a avaliação da compatibilidade biológica das substâncias, além de 

fornecer elementos importante para a análise de biocompatibilidade de diferentes materiais. 

Dessa forma, uma substância para ser aprovada no teste de citotoxicidade in vitro não deve 

ocasionar a morte das células e também não afetar suas funções celulares (ROGERO et al., 

2003). Assim sendo, com o uso de técnicas de cultura de células, os testes podem detectar a 

ocorrência de lise das células, inibição do crescimento celular e de outros efeitos que possam 

ser detectados nas mesmas. 

 De acordo com o órgão internacional de padronização (International Standard 

Organization), ISO 10993, o ensaio de citotoxicidade in vitro é o primeiro teste para avaliar a 

biocompatibilidade de substâncias e materiais para uso in vivo. A viabilidade celular é 

evidenciada com auxílio de corantes vitais, que fixam-se por ligações eletrostáticas e 

hidrofóbicas em sítios aniônicos na matriz lipossomal. Entre os corantes utilizados o brometo 
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de 3-(4,5-dimetil triazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio), conhecido como MTT, este é 

amplamente empregado para a avaliação da citotoxicidade e viabilidade celular. O MTT 

forma uma solução aquosa amarelada que, na presença de desidrogenases e agentes redutores 

de células metabolicamente ativas, torna-se um precipitado azul violeta denominado 

formazan, de quantidade diretamente proporcional ao número de células vivas. Este 

precipitado pode ser solubilizado e extraído com solventes orgânicos para a leitura das 

absorbâncias e determinação da viabilidade celular (STOCKERT et al., 2012).  

 O estudo da atividade tripanocida in vitro sobre diferentes formas de vida do parasito é 

uma ferramenta interessante para avaliar a atividade específica do fármaco contra o T. cruzi. 

Assim, a avaliação envolve as 3 (três) formas de vida do parasito, (i) epimastigota, forma 

encontrada no hospedeiro invertebrado, (ii) tripomastigota forma extracelular e, (iii) 

amastigota que é a forma intracelular do parasito.  

 Os métodos in vitro apresentam vantagens em relação aos in vivo tais como poder 

limitar o número de variáveis experimentais, obter dados significativos mais facilmente, além 

do período de teste ser, em muitos casos, mais curto. Estudos com estes métodos demonstram 

que os testes com culturas celulares podem ser utilizados com sucesso, pois são reprodutíveis, 

rápidos, sensíveis e de baixo custo. 

 Diante do exposto, a obtenção de nanoemulsões seguiu a partir da seleção dos 

constituintes que permitem melhorar a solubilidade do BNZ, tais como Miglyol
®

812, 

fosfatidilcolina de soja, oleato de sódio e 2-metilpirrolidona, para formar um sistema líquido 

característico de nanoemulsões a partir de uma técnica diferenciada utilizando a temperatura 

de inversão de fases. A obtenção de sistemas biocompatíveis e com atividade antiparasitária 

superior a forma farmacêutica disponível no mercado atualmente serão acessadas por estudos 

in vitro.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é o estudo de sistemas líquidos e biocompatíveis, como 

as nanoemulsões, com a estratégia de otimizar a aplicação terapêutica do benznidazol para o 

tratamento da doença de Chagas. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

              

Como objetivos específicos, destacam-se: 

 Estudar as condições de formação dos sistemas nanoemulsionados contendo 

triglicerídeo de cadeia média (Miglyol
®

812N) como fase orgânica. 

 Estudar os efeitos da composição qualitativa e quantitativa na formação de sistemas 

nanoemulsionados contendo os tensoativos fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio. 

 Avaliar a incorporação do fármaco aos sistemas de interesse.  

 Investigar o efeito constituintes e das moléculas de direcionamento na estabilidade dos 

sistemas nanoemulsionados. 

 Determinar as características estruturais dos sistemas, tais como tamanho de gotícula, 

comportamento reológico e morfologia, através do estudo do efeito da quantidade de 

fármaco, relação tensoativos/fase orgânica. 

 Avaliar a liberação do fármaco através de células de difusão de Franz. 

 Investigar a atividade biológica in vitro em cultura de células envolvendo: 

 Estudo de atividade tripanocida nas diferentes formas de vida do 

parasito (T. cruzi); 

 Estudo de citotoxicidade e biocompatibilidade em diferentes 

linhagens celulares. 

 Desenvolver e validar metodologia analítica adequada. 
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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
-1

; 

 Álcool metílico – Fornecedor: Synth (Brasil); 

 Benznidazol – Fornecedor: Roche (Brasil); 

 Fosfatidilcolina de soja – Fornecedor: Avanti Polar lipids (Estados Unidos); 

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

 Triglicerídeo de ácido cáprico e caprílico: Miglyol
®

812 – Fornecedor: Sasol 

(Alemanha). 

 

4.1.2. Equipamentos, vidrarias e outros 

 

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

 Agitador magnético com aquecimento - IKA HS 4 - IKA (Brasil); 

 Analisador de partículas - Zetasizer Nano ZS, Malvern (Reino Unido); 

 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; 

 Espectrofotômetro UV/Vis - Thermo Scientific
®

, evolution 60S (Estados Unidos); 

 Estufa olidef CZ – Línea (Brasil); 

 HPLC Thermo Scientific Surveyor PLUS (Estados Unidos); 

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

 Leitor de microplacas - Biotek
®

, Epoch model (Estados Unidos); 

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

 Microscópio de força atômica - AFM, SPM - 9700 - Shimadzu (Japão); 
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 Microscópio óptico com polarizador Leica DM 750 – Leica Microsystems GmbH 

(Alemanha); 

 Parafilme – Pechiney plastic packging (Estados Unidos); 

 pHmetro digital - Gehaka PG 1800 (Brasil); 

 Pipetas automáticas 10 – 1000 L; 

 Pipetas descartáveis - "Pasteur"; 

 Refratômetro Abbé digital de bancada – Quimis (Brasil); 

 Refrigerador – Fricon (Brasil);  

 Reômetro MCR 302 - Anton Paar GmbH (Alemanha); 

 Termômetro de mercúrio; 

 Ultra-turrax  IKA T18 basic
®

 - IKA (Alemanha); 

 Vidrarias em geral. 
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4.2. Métodos  

 

4.2.1. Preparo dos sistemas a partir do triglicerídeo de cadeia média(Miglyol
®

812) 

 

A partir de estudos anteriores, envolvendo a transição de fases de cristais líquidos para 

nanoemulsões, obtidos a partir de fosfatidilcolina de soja (EHL=4) como tensoativo lipofílico 

e oleato de sódio (EHL=18) como tensoativo hidrofílico, pela técnica de alta energia com 

ultrassonicador (STRECK et al., 2016) foi determinada a composição inicial utilizada neste 

trabalho: 25% de tensoativos, 1% de fase oleosa e 74% de fase aquosa. A escolha das razões 

dos componentes do sistema nanoemulsionado, água como fase aquosa, triglicerídeo de 

cadeia média (TCM) como fase oleosa e os tensoativos fosfatidilcolina de soja (FS) e oleato 

de sódio (OS), foi realizada a partir da construção do diagrama de fases pseudo-ternário 

(STRECK et al., 2016).  

Nanoemulsões foram obtidas a partir da agitação magnética constante (1500 rpm) após 

adição da fase aquosa (água purificada e co-solvente) em uma mistura da fase oleosa 

contendo os tensoativos. Após a agitação, a mistura seguiu para agitação em Ultra-Turrax T18 

basic equipado com uma haste dispersante (S 18 N-19 G) durante 5 min. A emulsificação 

seguiu agitação por 1 min a 11000 rpm acrescidos de 4 min a 7000 rpm. Nanoemulsões tipo 

O/A foram obtidas após serem submetidas a ciclos rápidos de temperatura de aquecimento e 

resfriamento. Durante esse processo, as amostras foram imersas em banho de gelo (4 - 5 °C) 

após atingirem temperatura de 96 °C, dessa forma o processo seguiu por 3 vezes até a 

formação de sistemas líquidos e transparentes, característicos de nanoemulsões. A inversão de 

fases foi detectada pela medida da condutividade.  

 Os estudos seguiram utilizando quantidades constantes de fase oleosa (1%) e da 

mistura de tensoativos: fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio (25%). Dessa forma, a razão 

tensoativo-óleo foi de 25 (SOR 25). Os sistemas investigados apresentam composição de 

acordo com a Tabela 1. 
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Tabela 1. Composição dos sistemas contendo Miglyol
®

812  como fase oleosa, FS e OS como 

tensoativos e água purificada e 2-metilpirrolidona (NMP) como fase aquosa 

 Sistemas (%)   

Composição AC* BC** 1A 1B 1C 1D 1E 

Miglyol
®

812  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    1,00 

FS 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69  4,69     4,69 

OS 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 

Co-solvente (NMP) 0 0 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 

Água purificada 74,00 74,00 71,50 69,00 66,50 64,00 61,50 

Nota: AC*: after cycle e BC**: before cycle 

 

4.2.2. Efeito da adição de co-solventes e da composição do sistema na formação de 
nanoemulsões  

 

 A adição de substâncias com características apolares e capazes de reduzir a constante 

dielétrica da água podem ser estudadas com a função de co-solventes. Dessa forma, o 

propilenoglicol (PRO), polietilenoglicol (POL) e 2-metilpirrolidona (NMP) foram 

investigadas na formação de nanoemulsões quando adicionados na concentração de 10%. 

 Diferentes razões de fase oleosa e de tensoativos também foram estudadas a fim de 

avaliar a capacidade de formação de sistemas líquidos e transparentes contendo Miglyol
®

812 

como fase oleosa e, FS e OS como tensoativos, em amostras contendo 10% de co-solvente. 

As razões de fase oleosa estudadas foram de 1%, 5%, 10% e 20% em sistemas na 

concentração fixa de tensoativos em 25%. Já as razões de tensoativos investigadas foram de 

10%, 15%, 20% e 25% nos sistemas em concentração de fase oleosa de 5%. 

 

4.2.3. Estudo da estabilidade das nanoemulsões 

 

 O estudo de estabilidade 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 - International Conference on Harmonization - ICH (ICH, 2003). A 

estabilidade aparente foi avaliada pelo efeito da temperatura de armazenamento durante 60 

dias. 
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 O efeito da temperatura foi investigado quando os sistemas foram mantidos por 60 

dias em temperatura de 25 ± 2 °C e em de aquecimento (45 ± 2 °C). As análises ocorreram 

nos tempos de: 1, 8, 15, 21, 30, 45 e 60 dias após seu preparo, sendo realizadas análises de 

tamanho da gotícula através da determinação do diâmetro hidrodinâmico, potencial zeta e 

índice de refração. 

4.2.4. Determinação do tamanho e potencial zeta 

 

 A determinação do tamanho das gotículas e sua distribuição (índice de 

polidispersidade - PdI) foram medidos através do espalhamento dinâmico de luz usando 

Zetasizer Nano (Zetasizer Nano ZS, Malvern Instruments Ltd, Malvern). As medidas 

seguiram em comprimento de onda de 632 nm com ângulo de espalhamento de 90 ° em 

temperatura de 25 °C após diluição apropriada da amostra em água purificada. Os valores de 

tamanho foram calculados através do software Zetasizer v710. 

 

4.2.5. Medidas de índice de refração 

 

 O índice de refração (nD) da fase dispersa foi medido em 589 nm utilizando 

refratômetro Abbe de bancada (Quimis
®

) em temperatura ambiente. Água purificada obtida 

por osmose reversa foi utilizada como padrão para medir o índice de refração e o valor de nD 

= 1,3317 utilizado para calibração antes das análises. 

 

4.2.6. Reologia 

 

 As medidas das propriedades reológicas foram realizadas utilizando quantidade de 

amostra conhecida (1 g) em reômetro Anton Paar equipado com geometria em titânio do tipo 

cone-placa. Esta geometria possui cone de 5 cm de diâmetro, ângulo do cone de 1° e gap de 

102 m entre o cone e a placa. Os sistemas foram preparados 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 s 
-1

 e 100 s 
-1

 durante 5 min a temperatura controlada 

por uma célula do tipo Peltier (25 °C ± 0,2 °C). A tensão de cisalhamento () e a viscosidade 

aparente (ƞapp) foram obtidas neste intervalo e o comportamento reológico foi obtido através 

do modelo da lei de potência, como o índice de consistência (k) e o índice de comportamento 

de escoamento (n) utilizando o software Rheoplus/32 (dados V3.60 da versão, Anton Paar
®

) 

para descrever as características de escoamento.  



48 

 

 

 Após identificar os sistemas com escoamento não Newtoniano, o comportamento foi 

avaliado pela varredura de frequência (modo oscilação). Inicialmente, um protocolo 

experimental utilizando varredura de estresse sob o cisalhamento oscilatório em frequência 

fixa (1 Hz) foi utilizado para estimar o limite da resposta viscoelástica linear, dados não 

mostrados. A amplitude da tensão de cisalhamento garante uma resposta viscoelástica linear 

ao longo de toda a varredura de frequência do experimento.  

 Os sistemas foram expostos a um aumento gradual de frequência entre 0,1 rad s
-1

 e 

100 rad s
-1

 em constante tensão de 1 Pa determinado a partir da região de comportamento 

viscoelástico linear a 25 °C. A faixa de frequência angular versus modulo de armazenamento 

(G’) e de perda (G’’) foram plotados em escala logarítmica. A viscosidade dos sistemas foi 

determinada através das curvas ascendentes e descendentes com taxa de cisalhamento entre 

0,25 s
-1

 e 100 s
-1

 para as curvas de ida (curva ascendente), e entre 100 s
-1

 e 0,25 s
-1

 para as 

curvas de volta (curva descendente). 

 

4.2.7. Microscopia de luz polarizada (MLP) 

 

 As propriedades ópticas dos sistemas obtidos a partir do diagrama de fase 

pseudoternário foram identificadas por MLP, utilizando um microscópio de luz polarizada 

Leica DM 750 (Leica Microsystems
®

) equipado com uma câmera digital Leica EC3 e as 

imagens processadas em software Leica Application Suite LAS EZ v 1.6.0. As análises foram 

realizadas 24 horas após o preparo dos sistemas a 25 °C e as imagens foram obtidas com 

aumento de 500 x.  

 

4.2.8. Microscopia de força atômica (AFM) 

 

 A forma e a distribuição das gotas dos sistemas foram investigados através das 

imagens obtidas por AFM quando uma alíquota de 10 L foi depositada sobre superfície de 

vidro. A amostra foi seca à temperatura ambiente no vácuo após ser diluída na razão 1:100 

(v/v) antes de ser colocada na superfície de vidro. As imagens foram obtidas pelo microscópio 

AFM, SPM - 9700 (Shimadzu
®

) em temperatura ambiente usando modo não contato e 

varredura de 1 Hz. Todas as medidas foram realizadas após 24 h da deposição. 
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4.2.9. Espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS) 

 

 O arranjo estrutural das formulações foi analisado a partir de medidas de SAXS a 

temperatura ambiente, na linha de luz SAXS D11-A do Laboratório Nacional de Luz 

Síncroton (LNLS) em Campinas, SP. A estação é equipada com um monocromador do tipo Si 

(111), com comprimento de onda de 1,499 Å, uma câmara de ionização, um detector vertical 

e um analisador multicanal para registrar a intensidade do espalhamento I(q), expressa em 

unidades arbitrárias,em função do vetor espalhamento q. A distância amostra-detector foi de 

1000 mm, obtida a partir da utilização de um padrão de behenato de prata.  

 

4.2.10. Incorporação do fármaco ao sistema SOR 25 (TCM O/A) 

 

 O estudo da incorporação do BNZ aos sistemas O/A contendo Miglyol
®

812 como fase 

oleosa, água purificada e 2-metilpirrolidona como fase contínua e, fosfatidilcolina de soja e 

oleato de sódio como tensoativos foi conduzido através de duas técnicas de incorporação: a 

quente e a frio.Na técnica de incorporação a quente, quantidade em excesso de BNZ foi 

adicionada à fase interna e a emulsificação seguida pela inversão de fases a 80 ± 2 °C. E na 

técnica de incorporação a frio o BNZ foi adicionado no sistema pronto. 

 A adição de BNZ ao sistema ocorreu até quantidades que proporcionassem a formação 

de precipitado. A quantidade de BNZ incorporada ao sistema foi determinada após 72 h sendo 

que a cada 12 h o sistema foi agitado por 1 min em vortex seguidos por agitação durante 15 

min em banho ultrassônico. Ao final das 72 h, 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 μg mL
-1

. A quantidade 

de fármaco incorporado aos sistemas O/A foi determinada através de leitura 

espectrofotométrica em 315 nm, metodologia previamente validada (STRECK et al., 2011), 

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

 

4.2.11. Estudo de liberação "in vitro" 

 

 Os ensaios de liberação in vitro foram realizados em células modificadas de Franz 

(Hanson Research
®

). Estas células possuem uma área de difusão de 1,77 cm
2
 e um volume 

nominal do compartimento receptor de aproximadamente 12 mL. O compartimento doador é 

fechado e fica completamente preenchido pela formulação em estudo durante o período do 
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ensaio. O estudo de liberação do benznidazol incorporado aos sistemas estudados e na sua 

forma comercial (a partir de uma suspensão do macerado dos comprimidos de 100 mg ) foi 

avaliado através da técnica da célula de difusão, utilizando células de Franz com temperatura 

e pH controlados, 37 °C e 7,4, respectivamente. Tampão fosfato salino (PBS) em pH 7,4 foi 

utilizado como meio de liberação e 200 L de cada amostra foi aplicado sobre a membrana de 

acetato de celulose 0,05 mm com tamanho do poro de 0,45 m, embebida previamente com o 

meio aceptor. Todas as amostras permaneceram nas células de Franz durante 48 h. Após 

remover uma alíquota de cada amostra, a mesma quantidade de meio de liberação foi 

adicionado. A célula de Franz permaneceu durante todo o ensaio com 12 mL, em pH 7,4 e 

temperatura de 37 °C em agitação constante de 150 rpm. Alíquotas foram coletadas em 

diferentes tempos: 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, 24 h, 36 h 

e 48 h. A concentração de BNZ liberada foi determinada por espectrofotometria UV em 315 

nm através de metodologia validada (STRECK et al., 2011). 

 

4.2.12. Ensaio de citotoxicidade "in vitro" 

 

 A citoxicidade das nanoemulsões foi investigada em três linhagens celulares: (i) 

células epiteliais renais de macacos verdes africanos (Vero 76, clone E6), (ii) células epiteliais 

derivadas de carcinoma de útero (SiHa - Human cervical cancer cell line) e (iii) células 

epiteliais renais derivadas de macaco Rhesus (LLC-MK2). As células Vero foram cultivadas 

em meio Leibowitz (L - 15) suplementadas com 10% de soro bovino fetal (SBF), 10% de 

tryptose e 1% de solução antibiótica contendo penicilina (10000 UI mL
-1

), estreptomicina (10 

mg mL
-1

) e anfotericina B (25 g mL
-1

). As células SiHa e LLC-MK2 foram cultivadas em 

meio eagle modificado por Dulbecco (DMEM) suplementado com 0,1 mM de aminoácidos 

não essenciais, 1% de solução antibiótica-antimicótica contendo penicilina (10000 UI mL
-1

), 

estreptomicina (10 mg mL
-1

) e anfotericina B (25 g mL
-1

), 10 mg de bicarbonato de sódio e 

10% de soro bovino fetal (SBF). As linhagens celulares investigadas foram conservadas 

estufa a 37 °C, 5% de CO2 e umidade controlada. 

 Diluições seriadas das amostras contendo os sistemas testados foram adicionados a 

monocamada de células confluentes. As amostras foram inoculadas em placa de 96 poços 

quando a densidade das células atingiu 4 x 10
6
 células mL

-1
 em 100 L de células em 

suspensão. Depois da formação da monocamada, o meio de cultura foi removido e as células 

foram lavadas com solução de PBS duas vezes. Os sistemas contendo 2-metilpirrolidona em 

concentração entre 2.5% e 12.5% foram incubadas em placas durante 24 h, 48 h e 72 h a 37 
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°C. Células não tratadas foram incubadas utilizando o respectivo meio de cultura. O teste foi 

conduzido em triplicata para cada diluição investigada, e cada teste foi feito em duas placas. 

O meio (200 L) foi aspirado e a placa foi incubada com 50 L 3-[4,5-Dimethylthiazol-2-yl]-

2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) em solução 1mg mL
-1

 durante 4 h a 37 °C.. Os 

cristais de formazan foram solubilizados em 100 L de DMSO e a leitura da absorbância foi 

conduzida em 540 nm com o auxílio de um leitor de microplacas (Biotek®). A citotoxicidade 

foi determinada através da viabilidade celular em relação ao controle negativo de acordo com 

a relação: densidade óptica da células tratadas a 540 nm / densidade óptica das células do 

controle a 540 nm x 100. 

 

4.2.13. Ensaios antiparasitários  

 

4.2.13.1. Estudo da ação tripanocida "in vitro" das nanoemulsões SOR 25 (TCM O/A) 

25 contendo BNZ sobre formas epimastigotas de cepa Y de "T. cruzi" 

 

 As formas epimastigotas de T. cruzi foram subcultivadas, em placas de 96 poços, na 

densidade de 1 x 10
6
 parasitos mL

-1
 e incubadas a 28 °C em estufa de B.O.D. em meio LIT 

(liver infusion tryptose) enriquecido com 1% de solução antibiótica-antimicótica e 10% SBF. 

Alíquotas de diferentes concentrações de NE foram adicionadas à suspensão de parasitos. A 

placa foi incubada, em diferentes intervalos de tempo (24 h, 48 h e 72 h) nas condições de 

cultivo. Neste ensaio o controle negativo foi a solução tampão de fosfato salino (PBS) estéril  

em pH 7,4. O movimento dos parasitos foi observado em microscópio invertido (100x), (ABE 

et al., 2002), sendo a inibição do crescimento determinada por quantificação em câmara de 

Neubauer. As células sem tratamento foram consideradas como 100% de crescimento e a 

concentração inibitória de 50% do crescimento da célula (IC50) foi determinada por regressão 

não-linear. 

  

4.2.13.2. Estudo da ação tripanocida "in vitro" das nanoemulsões SOR 25 (TCM O/A) 

contendo BNZ sobre formas tripomastigotas de cepa Y de "T. cruzi" 

 

 A cultura das formas tripomastigotas de T. cruzi foi mantida por meio de infecções 

consecutivas em células epiteliais de rim de macaco (LLC-MK2). As células foram cultivadas 

em garrafas de 25 cm
2
 na densidade 2 x 10

5
 células mL

-1
 utilizando meio DMEM enriquecido 
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com 10% SBF, mantida em atmosfera controlada (5% de CO2 a 37 ºC). Após 24 horas, 

período em que a cultura atinge estágio de semiconfluência, as células foram infectadas com 

suspensão de tripomastigotas na concentração de 10
7
 parasitos mL

-1
 e passaram a ser mantidas 

no meio DMEM contendo 2% de SBF, trocado diariamente. No 5º dia após a infecção, 

observou-se o início da eclosão celular com liberação de tripomastigota no sobrenadante. As 

eclosões foram observadas até o 7º dia, quando então as garrafas foram descartadas. Os 

tripomastigotas colhidos no 6º dia foram utilizados nos ensaios, enquanto os coletados no 7º 

dia foram utilizados para a infecção de novas garrafas (MEIRA et al., 2015).  

 Para o estoque da cultura, os tripomastigotas liberados pela ruptura de células 

infectadas no 5º dia após infecção, foram quantificados por contagem em câmara de Neubauer 

e centrifugados a 2500 rpm por 5 minutos. O pellet formado após a centrifugação foi 

ressuspendido em meio DMEM acrescido de 10% de DMSO estéril. A partir dessa suspensão, 

alíquotas de concentração 10
6
 parasitos mL

-1
 foram preparadas e armazenadas em vials de 

criopreservação a -20°C overnight e, em seguida, transferidas para temperatura de -80 °C 

onde foram mantidas por até três meses. 

 

4.2.14. Validação da metodologia analítica por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) 

 

 A validação da metodologia analítica para o sistema nanoemulsionado 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 – Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), (BRASIL, 2003) e pelo ―International Conference on 

Harmonisation (ICH, 1996). Os parâmetros analíticos investigados foram a seletividade, 

linearidade, limite de detecção e limite de quantificação, precisão, exatidão e robustez para 

metodologia analítica não descrita em farmacopeias ou formulários oficiais devidamente 

reconhecidos pela ANVISA. A validação foi conduzida utilizando a técnica de cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) em equipamento Surveyor Plus - Thermo Scientific em UV-

VIS equipado com sistema de bomba e detector fotodiiodos Surveyor Plus. Estas análises 

foram conduzidas na temperatura de 25 ºC na faixa de comprimento de onda de 200 a 400 

nm, utilizando detector de 190 a 800 nm, possuindo lâmpadas de deutério e tungstênio.   
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4.2.14.1. 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) e a  precisão inter-corridas (precisão 

intermediária). Para a repetibilidade o teste foi realizado no mesmo dia e nas mesmas 

condições de análise, sendo a análise conduzida em cinco concentrações determinadas a 100% 

da concentração teste. Para a precisão intermediária, foram testadas réplicas da concentração 

teste em dias diferentes e com analistas diferentes em intervalos de 48 horas. Em todos os 

ensaios foram investigados cinco níveis de concentração em triplicata, sendo duas baixas (1,5 

μg mL
-1

 e 3,0 μg mL
-1

) uma intermediária (5 μg mL
-1

) e duas elevadas (6,5 μg mL
-1 

e 8,5 μg 

mL
-1

).  

 

4.2.14.2. 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 nanoemulsão foi adicionado e 

misturado 500 g de BNZ, após a dissolução a amostra foi filtrada e o volume completado em 

balão volumétrico de 50 mL com fase móvel acetonitrila:água (35:65). Diferentes alíquotas 

desta solução foram transferidas para balão volumétrico de 10 mL e o volume completado 

com fase móvel acetonitrila:água (35:65) a fim de obter diferentes concentrações (1,5 μg mL
-

1
; 3 μg mL

-1
; 5 μg mL

-1
; 6,5 μg mL

-1
; 8,5 μg mL

-1
). A exatidão foi expressa pela relação entre 

a concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica 

correspondente conforme a relação: concentração média experimental/concentração teórica.  

 

4.2.14.3. Limite de detecção e Limite de quantificação 

 

 O limite de detecção é a menor quantidade do analito presente na amostra que pode ser 

detectado, porém, não necessariamente quantificado sob as condições experimentais de 

análise estabelecidas (BRASIL, 2003). Assim, o limite de detecção foi determinado com base 

na relação de 3 vezes o ruído da linha de base através da equação:  

 

   
       

  
                                                                                                              Equação 9 
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Onde, DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo Y, determinado por três curvas de 

calibração contendo concentrações do fármaco próximas ao suposto limite de quantificação e 

IC é a inclinação da curva de calibração. 

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

ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais 

estabelecidas. Este parâmetro é comumente utilizado em ensaios quantitativos de impurezas, 

produtos de degradação em fármacos e produtos de degradação em formas farmacêuticas.  

 A determinação do limite de quantificação é feito através da análise de soluções 

contendo concentrações decrescentes do fármaco até o menor nível determinável com 

precisão e exatidão aceitáveis. A expressão deste parâmetro pode ser dada pela equação: 

 

   
        

  
                                                                                                            Equação 10 

 

4.2.14.4. Robustez 

 

 A robustez foi investigada avaliando a influência de pequenas variações deliberadas na 

metodologia. As variáveis incluíram a proporção de solvente orgânico na fase móvel durante 

a corrida das amostras (33:67, 35:65 e 37:63, acetonitrila:água), taxa de fluxo (± 10%) e o 

fabricante do solvente orgânico (acetonitrila) O ensaio foi realizado para cinco níveis de 

concentração (1,5 μg mL
-1

; 3 μg mL
-1

; 5 μg mL
-1

; 6,5 μg mL
-1

; 8,5 μg mL
-1

) para cada uma 

das variáveis e os resultados foram analisados pela análise de variância - ANOVA (nível 

significância, p < 0,05). 

 

4.2.14.5. Preparo da solução padrão, padrão interno e amostras 

 

 Para a validação do método analítico, foram preparadas duas soluções estoque: uma 

contendo BNZ e outra com 4-aminoacetofenona utilizado como padrão interno, as quais 

foram diluídas em fase móvel acetonitrila:água (35:65) na concentração de 500 μg mL
-1

. 

 O padrão interno foi adicionado na mesma quantidade para todas as amostras, numa 

concentração de 1,25 g mL
-1

. Através da razão das áreas do fármaco/área padrão interno 

(concentração constante) obtém-se a concentração da substância na amostra. Posteriormente, 

uma alíquota destas soluções foi transferidas para balão volumétrico de 10 mL e diluída na 

fase móvel. A análise desta solução foi realizada em sistema cromatográfico na faixa entre 
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200 a 400 nm para identificar o comprimento de onda de máxima absorção para o fármaco e 

do padrão interno no sistema solvente escolhido e o tempo de retenção dos mesmos. Para o 

preparo das amostras contendo nanoemulsão ou componentes da nanoemulsão, após a 

dispersão dos componentes em metanol, a solução foi filtrada e o volume completado com 

acetonitrila. Alíquotas adequadas deste filtrado foram transferidas e o volume completado 

com fase móvel acetonitrila:água (50:50).  

 

4.2.14.6. Especificidade e seletividade 

 

 Este parâmetro foi avaliado para assegurar a resolução e separação completa do pico 

do BNZ, além de comparar a área sob a curva e o tempo de retenção da solução contendo 

diferentes componentes (fosfatidilcolina de soja, oleato de sódio, Mygliol 812
®

 e 2-

metilpirrolidona). As amostras foram preparadas em triplicata e analisadas utilizando o 

mesmo procedimento experimental.  

 

4.2.14.7. Construção da curva padrão 

 

 Duas soluções estoque, uma contendo BNZ e outra com 4-aminoacetofenona 

(utilizado como padrão interno), foram diluídas em fase móvel acetonitrila:água (35:65) na 

concentração de 500 μg mL
-1

. Diferentes alíquotas dessa solução foram transferidas para 

balão volumétrico de 10 mL e diluídas com fase móvel acetonitrila:água (35:65) a fim de 

obter soluções com concentração na faixa de 0,5 a 10 μg mL
-1

. As amostras foram filtradas 

em membranas 0,22 m e injetadas no CLAE - DAD em quintuplicata (n = 5). A absorbância 

foi medida no comprimento de onda de 315 nm.  

 

4.2.14.8. Linearidade e intervalo 

 

 A linearidade foi avaliada na faixa de concentração entre 0,5 e 10 μg mL
-1

 usando o 

coeficiente de correlação a partir da curva analítica do BNZ em sete níveis de concentração. 

Cada ponto foi analisado três vezes. A área do pico (reposta) foi determinada contra a 

concentração de BNZ e plotada pela regressão linear pelo método dos mínimos quadrados 

para determinar a inclinação, o intercepto e o desvio padrão do intercepto (DPA). Os dados 

ainda foram submetidos à análise de variância (ANOVA). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Sistemas coloidais lipídicos TCM O/A obtidos através de emulsificação por 

inversão de fases  

 

 A temperatura de inversão de fases do sistema foi acessada através da condutividade, 

medidas em intervalos de temperatura de 10 °C com temperaturas entre 25 - 96 °C. Os 

sistemas seguiram por três (3) condições diferentes de temperatura, denominadas de ciclos. O 

primeiro ciclo de resfriamento ocorreu após seu aquecimento prévio até 96 °C, sendo 

resfriado até 25 °C. O sistema seguiu para o segundo ciclo, com aquecimento do sistema até 

96 °C a partir de 25 °C. Seguindo para o último ciclo, ciclo de resfriamento até 25 °C. O 

acompanhamento da condutividade ocorreu a cada 10 °C em todos os ciclos realizados. As 

mudanças nos valores da condutividade estão apresentados na Figura 5. 

 

Figura 5. Condutividade em função da temperatura dos sistemas em SOR 25 (TCM O/A) em 

diferentes temperaturas (25 - 96 °C).  

Nota: 1°) Δ ciclo de resfriamento; 2°) ● o ciclo de aquecimento e 3°) ▼ciclo de resfriamento 

do sistema. 

 

 

 A condutividade do sistema SOR 25 reduziu após ter alcançado um valor máximo, e 

esse valor diminuiu para valores de condutividade ~ zero. Durante o monitoramento da 

condutividade nas três condições analisadas foi verificado que até 70 °C nenhuma mudança 

na condutividade foi observada. No entanto, em temperatura entre 82 °C e 96 °C ocorreu 
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diminuição drástica na condutividade após atingir o valor máximo de 2890 S cm
-1

. Esse 

fenômeno, conhecido como condutividade percolativa, foi confirmado nos três ciclos 

estudados da mesma amostra, Figura 5. Neste processo uma inversão entre a fase contínua e a 

fase dispersa é alcançada por qualquer mudança na temperatura, obtendo assim um sistema 

transparente (sendo resistente ao fluxo). A razão para este fenômeno pode ser devido a 

diminuição do aquecimento que decresce gradualmente a viscosidade da emulsão, devido a 

quebra de forças de ligação como a ligação de hidrogênio ou as forças fracas (como van der 

Waals) que atuam na interface (KUNDU et al., 2013). Assim, o valor de condutividade do 

sistema aumenta gradualmente até o máximo, comportamento típico de nanoemulsões O/A, 

em que a água que está na fase contínua leva a condução de óleo da fase dispersa que não é 

condutora (IZQUIERDO et al., 2005; KUNDU et al., 2013). Mei e colaboradores também 

reportaram resultados similares para nanoemulsões obtidas com óleo de parafina até 

concentração de 0,10% na razão tensoativos/óleo (p/p) (MEI et al., 2011).  

 O comportamento reológico antes e após o sistema SOR 25 ser submetido aos ciclos 

de temperatura podem ser vistos na Figura 6. A Figura 6 (a) mostra o comportamento 

viscoelástico do sistema SOR 25 antes de serem submetidas aos ciclos de temperatura (BC) e 

após serem submetidos aos 3 (três) ciclos de temperatura (AC) em frequencia angular entre 

0,10 e 100 rad s
-1

 e (b) seu respectivo aspecto macroscópio e microscópio obtido através da 

MLP, aumento 500x. 
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Figura 6. Comportamento viscoelástico (G' - módulo de armazenamento e G" - módulo de 

perda) - (a) e aspecto microscópio, aumento 500 x (MLP) e macroscópico - (b) para sistemas 

SOR 25 (TCM O/A) sem co-solvente.  

BC: corresponde ao sistema antes do ciclo de temperatura. 

AC: corresponde ao mesmo sistema após ser submetido aos ciclos de temperatura. 

G': corresponde ao símbolo cheio. 

G": corresponde ao símbolo vazio. 

 

 

 O comportamento viscoelástico do sistemas antes (BC) e após os ciclos de 

resfriamento e aquecimento (AC) mostraram a dependência da frequencia angular. O 

predomínio do módulo de armazenamento (G') no sistema antes de ser submetido aos ciclos 

de temperatura (BC), durante todo o teste, revelou o comportamento predominante elástico 

sugerindo a existência da formação de uma rede mais forte e ordenada com estruturas mais 

resistentes a tensão aplicada (CHORILLI et al., 2011). No entanto, quando o mesmo é 

submetido a temperatura (AC), é possível observar a modificação desse comportamento, 

sendo que o módulo de armazenamento é maior que o módulo de perda em frequencia até 75 

rad s
-1

, após essa frequencia até o final do teste ocorre o predomínio do módulo de perda (G" 

> G'), mostrando assim a modificação do comportamento viscoelástico quando aplicada os 

ciclos de temperatura para um comportamento viscoso. Esse resultado está associado com a 
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rede estrutural estabelecida como um resultado da fraca auto-associação dos tensoativos com 

a fase oleosa (TCM), sendo avaliada pelo módulo de armazenamento (G').  

 Sistemas isotrópicos e anisotrópicos podem ser diferenciados pela microscopia de luz 

polarizada. Figura 6 (b) mostrou que o sistema SOR 25 é anisotrópico e apresentou estruturas 

organizadas nesta mistura de tensoativos juntamente com a fase interna, visualizadas pelas 

cruzes de Malta. No entanto, índice de escoamento (n) de 0,852 (BC) e 0,713 (AC), calculado 

a partir da lei de potência, caracteriza o sistema como pseudoplástico. Este comportamento 

pseudoplástico é típico das interações associativas fracas e sugere a formação das interações 

das lamelas do cristal líquido (MOSCHAKIS; MURRAY; BILIADERIS, 2010).  

 A temperatura utilizada para a modificação das propriedades estruturais do sistema 

proporcionou a melhor estruturação da cadeia dos tensoativos utilizados com a formação de 

um sistema semi-sólido e de aspecto transparente. A investigação sobre a obtenção de 

sistemas líquidos seguiu com a adição de substâncias com características apolares e 

hidrossolúveis para a formação de sistemas líquidos e transparentes. 

 

5.2. Efeito da adição de diferentes co-solventes na formação de nanoemulsões contendo 

TCM tipo O/A 

 

 A adição de substâncias com características hidrossolúveis e com ação co-solvente 

foram estudadas quando inseridas em concentração fixa (10%) ao sistema SOR 25, com o 

objetivo estudar seu efeito na formação de sistemas líquidos e transparentes. Co-solventes são 

conhecidos pela sua função de mudar propriedades estruturais de soluções, afetando a 

formação de nanoemulsões, bem como sua estabilidade e propriedades como densidade, 

viscosidade, índice de refração e polaridade (WOOSTER; GOLDING; SANGUANSRI, 

2008). Dessa forma, esse estudo avaliou a adição de propilenoglicol (PRO), polietilenoglicol 

(POL) e 2-metilpirrolidona (NMP) ao sistema SOR 25 na concentração de 10%. Os sistemas 

líquidos foram avaliados pela determinação do seu tamanho através do espalhamento 

dinâmico de luz a fim de encontrar o co-solvente adequado para formação de sistemas 

líquidos e transparentes, estes resultados estão apresentados na Figura 7. 
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Figura 7. Tamanho da gotícula de sistemas SOR 25 (TCM O/A) com 2-metilpirrolidona 

(NMP), polietilenoglicol (POL) e propilenoglicol (PRO) como co-solvente e seu aspecto 

visual, apresentado na mesma ordem. Média ± DP, n = 3.  

 

 

 As substâncias com propriedades co-solventes além de ajudar na formação de sistemas 

líquidos e transparentes também são muito importantes para aumentar a solubilidade em água 

de fármacos pouco solúveis (SOLEYMANI et al., 2013; BHAT; HAQ; SHAKEEL, 2014). 

NMP, POL e PRO mostraram diferentes valores de tamanho de gota, potencial zeta e índice 

de polidispersidade (PdI). Os sistemas adicionados de NMP produziram gotículas com 

tamanho em torno de quatro vezes menor que àqueles adicionados de POL e PRO com 

valores de diâmetro de gotícula e PdI de 125,20 nm (0,272), 556,44 nm (0,354) e 572,14 nm 

(0,373), respectivamente.  

 O aspecto visual desses sistemas está de acordo com a análise de tamanho, já que os 

sistemas contendo PRO e POL apresentaram leve turbidez, Figura 7 (2, 3). O potencial zeta 

medido apresentou valores: -115.00 ± 4.19 mV (NMP), -41.44 ± 1.99 mV (PRO), -57.32 ± 

2.31 mV (POL), o que indica uma provável maior estabilidade para os sistemas adicionados 

de NMP. Isto ocorre porque a carga na superfície da gotícula pode inibir o processo de 

coalescência devido a dupla camada na interface da gota com o líquido estar dividida em 

camadas. Esse efeito é bem relatado quando as gotículas estão próximas umas das outras, a 

camada de tensoativo começa a sobrepor algumas interações de curto alcance importantes 
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como o impedimento estérico, repulsão eletrostática, entre outras (YEO et al., 2000; HUYNH 

et al., 2009; KUNDU et al., 2013). 

 A diminuição do tamanho da gotícula induzida pela NMP permitiu a formação de 

sistemas líquidos e transparentes devido à redução da eficiência de espalhamento de luz de 

gotículas pequenas. Rao e McClements estudaram o efeito do co-solvente na emulsificação 

quando adicionado glicerol. Nesse estudo, eles observaram pelo tamanho da gotícula que esse 

sistema produzido com co-solvente apresentou características de nanoemulsão, isto porque o 

co-solvente aumentou o índice de refração entre a fase contínua e a gota (RAO; 

MCCLEMENTS, 2013). A redução no tamanho da gotícula pode ser notada quando 

adicionado NMP na concentração de 10%, sendo dessa forma um co-solvente adequado para 

formação de sistemas tipo O/A líquidos e transparentes com tamanho menor que 150 nm. 

Assim, a NMP e a temperatura aplicada (82 °C) modificaram a estruturação das cadeias do 

tensoativo utilizado que aparesenta alto ponto de fusão, a FS com ponto de fusão ~ 63 °C, 

favorecendo assim o fenômeno de inversão de fases.  

 

5.3. Impacto da razão dos constituintes (SOR e OSR) na formação de nanoemulsões 

 

 Após a seleção da NMP para formação de sistemas líquidos e transparentes e com 

tamanho de gota na escala nanométrica, um estudo para avaliar a quantidade máxima de 

tensoativos e óleo que esse sistema é capaz de suportar para formar gotículas nanométricas foi 

conduzido. Para isso, a razão da mistura de tensoativos - fase oleosa (SOR) e fase oleosa - 

mistura de tensoativos (OSR) foi avaliada através da análise do tamanho da gotícula e seu 

aspecto visual numa concentração constante de NMP (10%). 

 No grupo dos sistemas nomeados como SOR, a concentração da mistura de 

tensoativos e de NMP permaneceu constante, 25% e 10%, respectivamente, e a concentração 

da fase oleosa variou da seguinte forma: 1% (SOR 25), 5% (SOR 5), 10% (SOR 2,5) e 20% 

(SOR 1,25). Para os sistemas nomeados como OSR, a concentração de fase oleosa e NMP 

permaneceu constante, 5% e 10%, respectivamente, e a concentração dos tensoativos seguiu 

as seguintes concentrações: 25% (OSR 0,20), 20% (OSR 0,25), 15% (OSR 0,33) e 10% (OSR 

0,50). A Figura 8 mostra o aspecto visual dos sistemas formados em diferentes SOR (a) e 

OSR (b). A análise do tamanho da gotícula, potencial zeta (PZ) e PdI estão apresentados na 

Tabela 2.  
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Figura 8. Aspecto visual dos sistemas em diferentes SOR (a): (A) 25, (B) 5, (C) 2,5, (D) 1,25 

e (b) apresenta os sistemas em diferentes OSR: (E) 0,20, (F) 0,25, (G) 0,33, (H) 0,50, 

contendo 10% de NMP. 

 
 

 

Tabela 2. Diâmetro hidrodinâmico da gotícula (nm), PdI, PZ e aspecto visual dos sistemas 

estudados em diferentes SOR e OSR. 

SOR 

Sistemas Diâmetro (nm) ± DP PdI PZ 

(mV) ± DP 

Aspecto 

visual 

25,0 (A) 125,20 ± 28,40 0,272 -115,01 ± 4,19 Líquido 

5,00 (B) 146,00 ± 47,80 0,239 -109,34 ± 3,78 Líquido 

2,50 (C) ND* ND* ND* SF* 

1,25 (D) ND* ND* ND* SF* 

      

OSR 

0,20 (E) 146,00 ± 47,80 0,239 -109,34 ± 3,78 Líquido 

0,25 (F) 1053,00 ± 59,59 0,323 - 90,05 ± 1,58 Líquido 

0,33 (G) 2005,00 ± 72,54 0,116 -92,01 ± 2,97 Líquido 

0,50 (H) ND* ND* -93,21 ± 2,15 Líquido 

*ND: não detectado 

*SF: separação de fases 

 

 As diferentes razões dos componentes utilizados nesse estudo permitiu a obtenção de 

sistemas com características distintas, ou seja, sistemas líquidos e opacos, líquidos e 

transparentes além de separação de fases. Os sistemas em SOR < 5 apresentaram viscosidade 

maior que os demais sistemas, levando inclusive a separação de fases após 24 h, Figura 8 
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(sistemas: C e D). As diferentes OSR estudadas, particularmente, OSR > 0,20, apresentaram 

tamanho da gotícula em torno de dez vezes maior que os sistemas SOR 5 (B), SOR 25 (A) e 

OSR 0,20 (E). O aspecto visual e o tamanho de gotícula detectado caracteriza esses sistemas 

como emulsões. Para o sistema em OSR 0,50 não foi possível determinar seu tamanho devido 

exceder a faixa limite de detecção do equipamento. 

 Sistemas nanométricos foram encontrados em SOR > 5 e OSR < 0,20 utilizando TCM 

como fase oleosa, fosfatidilcolina de soja e oleato de sódio como tensoativos e 10% de NMP 

como co-solvente através do método de emulsificação por inversão de fases, Tabela 2. Os 

resultados mostraram que o tamanho da gotícula apresentou valores menores que 146,00 nm 

com PdI adequado para a formulação de gotículas uniformes, garantindo assim melhor 

estabilidade do sistema e prevenção à coalescência das gotas, além de ter sucesso na 

incorporação de substâncias insolúveis (SARI et al., 2015). Com relação ao potencial zeta, os 

valores foram superiores a -90 mV para todos os sistemas líquidos formados, essa medida 

interfere na estabilidade do sistema e a justificativa já foi mencionada anteriormente no item 

anterior (5.2). 

 Para a formação de sistemas com gotículas pequenas pelo método de emulsificação 

por inversão de fases, a composição e a razão dos constituintes são muito importantes devido 

a influência dos tensoativos no ângulo de contato com a água. Neste trabalho, tensoativos de 

baixo peso molecular permitiram a total absorção e orientação instantânea da molécula após 

partição entre as duas fases, facilitando a redução da tensão interfacial (LI et al., 2013) além 

de ajudar na formação de gotículas pequenas. 

 Os tensoativos utilizados neste estudo, zwiteriônico e aniônico, sugerem que a cadeia 

hidrofóbica deles estão dissolvidas no interior hidrofóbico das gotas de óleo a fim de prevenir 

interações indesejáveis com as moléculas de água. A orientação do tensoativo provoca a 

mudança na carga da gotícula e seu aumento na densidade da carga com o aumento na 

concentração de tensoativo no sistema. Efeito semelhante foi reportado por Parmar e 

colaboradores (PARMAR; CHAVDA; BAHADUR, 2014) pelo efeito da adição de tensoativo 

iônico na solubilização e liberação de hidroclorotiazida utilizando micelas contendo 

polaxamer. 

 

5.4. Efeito da adição 2-metilpirrolidona nas propriedades físico-químicas dos sistemas 

 

 A 2-metilpirrolidona (NMP) é conhecida e aplicada por ser um solvente com 

características polares (APARICIO et al., 2008; USULA et al., 2014), além de ser um 
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solvente orgânico, biodegradável e com baixa toxicidade. Após encontrar o co-solvente 

adequado para formação dos sistemas de interesse, a NMP em diferentes concentrações foi 

adicionada ao sistema SOR 25 e estudada a sua habilidade para formar sistemas com gotículas 

pequenas e uniformes pelo método de emulsificação por inversão de fases. Figura 9 (a, b) 

mostra o comportamento de escoamento e o oscilatório (c) dos sistemas SOR 25 (TCM O/A) 

contendo diferentes concentrações de NMP: 2,5% (1A), 5,0% (1B), 7,5% (1C), 10,0% (1D), 

12,5% (1E) e sem NMP (BC e AC). 

 

Figura 9. Efeito da NMP em diferentes concentrações (1A) 2,5%, (1B) 5,0%, (1C) 7,5%, 

(1D) 10,0% e (1E) 12,5% no comportamento de escoamento (a, b) e oscilatório (c) dos 

sistemas 1A e 1B.  

Nota1: em a e b estão apresentadas as curvas ascendentes (símbolo cheio) e descentes 

(símbolo vazio). 

Nota2: em c os módulos de armazenamento (símbolo cheio) perda (símbolo vazio) foram 

estudados em função da frequência angular. 

 

 A concentração de NMP adicionada ao sistema SOR 25 (TCM O/A) influenciou 

fortemente em suas características reológicas, reveladas através das curvas de escoamento, 

Figura 9 (a, b). A menor concentração de NMP adicionada ao sistema (1A) não foi suficiente 

para formação de sistemas líquidos. Sendo assim, nessa concentração as estruturas formadas 

são as mesmas do sistema sem NMP (SOR 25) com aspecto semi - sólido com estruturas 

típicas de cristal líquido , Figura 10 (1A). A redução não linear da viscosidade em função da 

taxa de cisalhamento é característico de comportamento não-newtoniano do tipo 
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pseudoplástico observada no sistema 1A, (Figura 9a). O comportamento pseudoplástico é 

atribuído a formação e interações entre as estruturas anisotrópicas que se orientam em altas 

taxas de cisalhamento. Essa característica é típica cristais líquidos fracos, particularmente em 

baixas frequências, porém, como sua deformação aumenta, sua rede sofre um colapso 

progressivo em grupos menores, estando esse resultado de acordo com vários estudos 

encontrados na literatura. Consequentemente, adicionando concentrações maiores de NMP ao 

sistema SOR 25 (TCM O/A), Figura 9b, as propriedades de escoamento foram modificadas. 

Os parâmetros que caracterizam os diferentes comportamentos dos sistemas foram obtidos 

utilizando modelo de lei de potência [τ = k (γ
.
)

n
], e foram calculados valores de n (índice de 

escoamento) e k (índice de consistência),  

Tabela 3.  

 O sistema contendo 5% de NMP (1B) apresentou relação linear entre a tensão de 

cisalhamento e a taxa de cisalhamento, típico de sistemas newtonianos no entanto, seu índice 

de escoamento revelou valores um pouco distantes da unidade (n = 0,901), sendo observado 

também a redução no índice de consistência (k = 3,337 Pa s). O teste oscilatório, Figura 9 (c), 

mostrou a dependência dos módulos G' e G" com relação à frequência e, o módulo perda (G") 

apresentou valores maiores durante toda a análise, caracterizando comportamento viscoso 

predominante desse sistema (1B), estando de acordo com o comportamento de escoamento 

revelado pela curva. Esse comportamento ocorre devido à constituição do sistema formado 

por redes ligadas fracamente que são facilmente desestruturadas pelo cisalhamento. Para 

verificar a existência de transição de fases nesta amostra, técnicas como MLP e SAXS podem 

ser acessadas, além do teste oscilatório, para verificar o comportamento do módulo elástico do 

sistema. Entretanto, as análise de MLP e SAXS não mostraram a presença de nenhuma 

estrutura organizada (fase lamelar ou hexagonal), assim, em concentrações acima de 5%, os 

sistemas 1B, 1C, 1D e 1E formaram sistemas isotrópicos, Figura 10b e Figura 11 (b, c). 

 O aumento da concentração de NMP modificou o comportamento de escoamento do 

sistema SOR 25. A adição de 7,5% de NMP (1C) apresentou uma redução acentuada na 

viscosidade (k = 0,169) e índice de escoamento (n = 1,061), comportamento típico de fluidos 

newtonianos. No entanto, ao observarmos suas curvas ascedente e descente no gráfico 

podemos notar que o aumento da tensão de cisalhamento não é proporcional ao aumento da 

velocidade (taxa) de cisalhamento e a reopexia do sistema pode ser vista. Em concentrações 

de 10,0% e 12,5% de NMP, sistemas 1D e 1E, respectivamente, podemos observar a 

manutenção do comportamento newtoniano com n característico e valores iguais a unidade e 
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redução de k, confirmando a formação de sistemas newtonianos quando adicionando NMP em 

concentrações maiores que 5,0% ao sistema SOR 25. 

 A mudança de comportamento, anisotrópico para isotrópico, também foi estudado por 

alguns autores. Entre eles, estudos envolvendo o uso de glicerol para reduzir a viscosidade de 

sistemas produzidos a partir de éster dodecano e dodecil, mostraram mudanças na 

estruturação em concentrações de glicerol superiores à 20% (MYDUL ALAM; KUMAR 

SHRESTHA; ARAMAKI, 2009). Assim, neste estudo, concentrações acima de 5% de NMP 

já possibilitaram a obtenção de sistemas líquidos, transparentes e isotrópicos, característicos 

de nanoemulsões. 

 A mudança no comportamento de um sistema, modificando um sistema tipo cristal 

líquido para um sistema líquido, observado quando adicionado uma substância ao sistema e o 

uso de temperatura é conhecido como inversão de fases. A inversão de fases pode ser 

catastrófica ou transacional (BOUCHAMA et al., 2003; FRIBERG; CORKERY; BLUTE, 

2011). A inversão de fases catastrófica foi muito bem estudada por Dickinson (DICKINSON, 

1981, 1982), e nesses estudos foi observado mudanças na morfologia do sistema A/O para 

O/A ou vice-versa, além de mudanças na viscosidade. Esse processo apresenta como 

característica principal a falta de uma cinética ligada ao comportamento termodinâmico. 

Alguns autores descreveram a emulsificação por inversão de fases e explicaram que o método 

de inversão de fases catastrófica pode ser conseguida por qualquer mudança na temperatura 

ou composição (BOUCHAMA et al., 2003; AMADEI et al., 2014).  

 A inversão de fases catastrófica verificada durante o uso dos ciclos de temperatura e 

com a adição de NMP pode ser claramente percebida com as propriedades reológicas 

estudadas. Comportamento reológico semelhante foi verificado por Borrin e colaboradores 

(BORRIN et al., 2016) quando avaliaram o efeito da concentração crescente de água na 

formação de nanoemulsões contendo óleo de soja, Tween 80 e adição de um co-solvente, o 

glicerol, em razão de 50% na fase aquosa. Neste estudo, eles verificaram que a inversão de 

fases ocorreu em sistemas contendo 30% de fase aquosa, atingindo um valor máximo de k 

(110200 Pa s) e a mudança na viscosidade e de escoamento foi verificada somente em 

concentrações acima de 55% (k = 309 Pa s, n = 0.9802), sendo que neste último com ausência 

do módulo G'.  

 Dessa forma, NMP em concentrações superiores a 5% no sistema SOR 25 e o uso de 

temperatura de 82 °C possibilitou a modificação do sistema formado, passando de um sistema 

semi - sólido, caracterizado como um cristal líquido lamelar, para um sistema líquido através 

da inversão de fases catastrófica. 



67 

 

  

 As mudanças estruturais provocadas pela NMP no sistema SOR 25 podem ser 

acessadas pela MPL e SAXS através da Figura 10 e da Figura 11.  
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Figura 10. Aspecto visual (a) e fotomicrografias obtidas em microscópio de luz polarizada 

(b) de sistemas SOR 25 em diferentes concentrações de NMP: 1A (2,5%), 1B (5,0%), 1C 

(7,5%), 1D (10,0%) e 1E (12,5%), aumento de 500 x. 

 

 

Figura 11. Curvas de intensidade de espalhamento I(q) em função do vetor espalhamento (q) 

para sistemas (a) sem co-solvente (azul) e (a, b) em diferentes concentrações NMP (2,5 – 

12,5%) e (c) sistemas contendo BNZ.  
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 Os ensaios de SAXS e MLP permitem o entendimento total das mudanças ocorridas 

quando adicionadas diferentes concentrações de NMP. Assim, através da Figura 11 podemos 

observar que o aumento da concentração de NMP no sistema SOR 25 provocou mudanças nas 

estruturas formadas. No sistema SOR 25 sem co-solvente a presença de dois picos distintos e 

com razão entre eles de 2:1 sugere a formação de cristais líquidos tipo lamelar e está de 

acordo com a MPL dessa amostra apresentada na Figura 6. NMP em concentração 2,5% (1A) 

também mostra esses dois picos, no entanto, sua definição não é tão clara quanto no sistema 

sem o co-solvente, Figura 11a, sugerindo uma transição de fases. O aumento de NMP no 

sistema SOR 25 mostra claramente sua ação na formação de novos sistemas, com mudança no 

perfil dos picos sendo assim isotrópicos, Figura 11 (b, c). 

 Os sistemas 1B, 1C, 1D e 1E, Figura 11 (b, c) apresentaram um pico amplo com o 

deslocamento máximo do pico em valores de q < 0,04. Esses parâmetros de SAXS são típicos 

de sistemas submicrométricos como microemulsões e nanoemulsões (FORMARIZ et al., 

2007; FORMARIZ et al., 2010; FERREIRA et al., 2015). As imagens obtidas por MLP, 

Figura 10b, estão de acordo com estes resultados, não mostraram birrefringência desses 

sistemas gerando uma imagem de campo escuro característico de sistemas isotrópicos. Os 

diferentes sistemas obtidos estão classificados na  

Tabela 3. 

 As mudanças estruturais provocadas pela NMP no sistema SOR 25 reveladas a partir 

da reologia, MLP e SAXS são importantes para direcionar o uso desses sistemas para 

diferentes aplicações. A habilidade de sistemas nanoemulsionados em aumentar a 

incorporação de fármacos insolúveis ou pouco solúveis em água representa um avanço para 

liberação oral de sistemas do tipo O/A. Dessa forma, os sistemas líquidos foram avaliados 

quando incorporado benznidazol através do SAXS, Figura 11c, e nenhuma mudança foi 

verificada nestes sistemas, apresentando igualmente picos largos e de intensidade (valores q) 

praticamente iguais aos mesmos sistemas sem fármaco, assim, nenhuma modificação foi 

observada.   

 Os sistemas líquidos nas concentrações de 7,5% (1C), 10,0% (1D) e 12,5% (1E) 

mostraram comportamento Newtoniano, Tabela 3. Esses sistemas apresentaram k < 0,169 Pa 

s com valor de R
2
 > 0,991, representando assim alta confiabilidade dos valores de n e k. 

Assim, podemos concluir que as mudanças estruturais significantes proporcionadas pela NMP 

foram observadas principalmente nos sistemas 1C, 1D e 1E com a formação de NE.  

 A determinação do tamanho da gotícula por Dynamic Light Scattering (DLS) é uma 

técnica de rotina utilizada para medir o diâmetro da fase interna de sistemas emulsionados 
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através da medida do diâmetro hidrodinâmico e pelo índice de polidispersidade (PdI). O 

tamanho da gotícula de sistemas líquidos, isotrópicos e newtonianos foram avaliados e 

mostraram diâmetro entre 73,61 ± 55,21 e 241,60 ± 17,10 (Tabela 3). Os sistemas 1B, 1C e 1D 

apresentaram tamanho menor que 200 nm, sendo característico de nanoemulsões. PdI < 0,3 

indicam distribuição uniforme do tamanho das gotículas. Dessa forma, os sistemas avaliados 

apresentaram distribuição uniforme, com exceção de 1C (PdI = 0,321). O potencial zeta de 

todos os sistemas apresentou valores maiores que -30 mV o que pode indicar a alta estabilidade 

desses sistemas. 

 No sistema contendo 12,5% de NMP (1E) o aumento no tamanho da gotícula pode ser 

explicado pelas mudanças na viscosidade que levam a alteração no transporte cinético das 

massas da molécula, como o óleo e tensoativo, na região entre o óleo e a fase aquosa que afeta 

a formação espontânea das gotas (CHANASATTRU; DECKER; MCCLEMENTS, 2009). 

Alguns estudos tem mostrado que a adição de co-solventes é bastante eficiente na formação de 

nanoemulsões. A adição de glicerol, como co-solvente, provocou mudanças na curvatura da 

monocamada de tensoativos, diminuiu o ponto de turvação e a tensão superficial, além de 

aumentar a concentração micelar crítica (CMC) em estudos conduzidos por diferentes autores 

(D'ERRICO; CICCARELLI; ORTONA, 2005; CHANASATTRU; DECKER; 

MCCLEMENTS, 2009; SABERI; FANG; MCCLEMENTS, 2013; HATEGEKIMANA et al., 

2015). 

 As diferenças na associação entre os constituintes do sistema (óleo, tensoativos, água e 

co-solvente) estão relacionadas com a quantidade de NMP adicionada. Neste estudo, sistemas 

contendo NMP entre 5,0 - 12,5% mostraram comportamento newtoniano, isotrópico, além de 

tamanho característico de nanoemulsões. Esse efeito pode ser explicado pela interação 

eletrostática entre os tensoativos e NMP que pode ocorrer devido as características do 

tensoativo aniônico utilizado. 

 A formação de sistemas líquidos a partir de sistemas organizados e cristalinos já foi 

estudada por alguns autores (SOLÈ et al., 2006; SOLÈ et al., 2010; LIU et al., 2012). Neste 

trabalho, a NMP em concentração superior à 5% foi eficiente para formação de sistemas 

líquidos com tamanho de gotícula reduzido através da técnica de emulsificação por inversão de 

fases envolvendo o efeito de inversão catastrófica. 

 As características físico-químicas dos sistemas contendo NMP foram ainda investigadas 

através da microscopia de força atômica (AFM). Essa é uma técnica robusta para demonstrar a 

estrutura, forma e superfície de uma ampla variedade de objetos nanométricos (GHOSH; 

MUKHERJEE; CHANDRASEKARAN, 2013). A AFM também é utilizada para confirmar o 
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tamanho da gotícula obtido através de DLS. As imagens obtidas por AFM dos sistemas (1B, 

1C, 1D e 1E) estão apresentadas na Figura 12. 

 As imagens obtidas por AFM das nanoemulsões apresentaram forma esférica. Quando 

confrontados essas imagens com as medidas de DLS, as nanoemulsões 1B, 1C e 1D mostraram 

tamanho de gotícula muito similar às medidas de DLS, Figura 12a, b, c, aproximadamente 100 

nm. Para sistemas coloidais é bastante comum que a distribuição do tamanho das gotas não seja 

uniforme e assim, existem gotículas de difirentes tamanhos na mesma amostra. No entanto, os 

sistemas estudados apresentaram tamanho bem uniforme, como pode ser visto pelo índice de 

polidispersão das mesmas, PdI < 0.3, a exceção foi o sistema 1C contendo 7,5% de NMP que 

apresentou PdI = 0,321. Essas imagens também mostraram grande quantidade de gotículas 

esféricas quando um campo maior da imagem foi avaliado, imagens representadas na esquerda 

da Figura 12. 

 Diversos pesquisadores (PREETZ et al., 2010; ABBAS et al., 2015; MA; DAVIDSON; 

ZHONG, 2016) tem relatado diferenças no tamanho da gotícula quando investigadas por essas 

duas técnicas (DLS e AFM). Essa diferença é justificada pelo tratamento dado à amostra 

durante a análise de AFM e o modo de leitura por essa técnica. Neste trabalho, diferentes de 

outros estudos, o mesmo resultado de tamanho foi obtido usando DLS e AFM. Isto pode ser 

justificado pelo método utilizado durante as análises, onde o modo não-contato utilizado 

provoca menos risco de danificar a amostra, assumindo, assim, que o achatamento aparece a 

partir da pressão sobre o modo de contato (PREETZ et al., 2010). 
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Figura 12. Fotomicrografias obtitas por microscopia de força atômica de nanoemulsões SOR 

25 (TCM O/A) em diferentes concentrações de NMP: (a) 5%, (b) 7,5%, (c) 10,0% e (d) 

12,5%, depositadas sobre lâminas de vidro secas e limpas. Imagens obtidas após 24 horas do 

preparo. 
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Tabela 3. Efeito da concentração de NMP nas propriedades físico-químicas de sistemas SOR 25 contendo TCM.   

 

 

 

 

Sistemas 

 
Medidas DLS Parâmetros reológicos 

 
Parâmetros de SAXS 

 

NMP  

(%) 

Diâmetro  

(nm ± DP) 

PdI PZ  

(mV ± DP) 

n k  (Pa s) R
2
  q2/q1 d (nm)  Estrutura 

formada 

 BC 0 - - -60,63 ± 11,00 0,846 14,833 1,000  1,003 3,22  Lamelar 

 

SOR 25 

AC 0 - - -61,83 ± 1,35 0,721 18,988 0,956  1,050 3,47  Lamelar 

1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

2,5 

5,0 

7,5 

10,0 

12,5 

- 

79,53 ± 47,47 

73,61 ± 55,21 

125,20 ± 28,40 

241,60 ± 17,10  

-  

0,262 

0,321 

0,228 

0,229 

-62,76 ± 3,32 

-77,20 ± 2,96 

-71,00 ± 4,07 

-71,70 ± 3,76 

-71,40 ± 4,85 

0,201 

0,901 

1,061 

1,013 

1,008 

20,856 

3,337 

0,169 

0,079 

0,049 

0,979 

0,999 

0,991 

0,997 

1,000 

 1,010 

- 

- 

- 

- 

3,49 

- 

- 

- 

- 

 Lamelar 

NE 

NE 

NE 

NE 
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5.5. Efeito da incorporação do fármaco nas características físico-químicas do sistema 

SOR 25 (TCM O/A) contendo 2-metilpirrolidona 

 

 Os ensaios de incorporação de BNZ ao sistema SOR 25 (TCM O/A) contendo 

diferentes concentrações de NMP foi conduzido utilizando excesso de fármaco através de 

duas técnicas de incorporação. No primeiro, o fármaco foi adicionado no momento da 

inversão de fases do sistema em temperatura de 80 ± 2 °C, técnica nomeada "técnica a 

quente", na segunda, o fármaco foi adicionado no sistema pronto, nomeada "técnica a frio", 

Tabela 4.  

 

Tabela 4. Incorporação de BNZ (%), tamanho da gotícula e potencial zeta (PZ) dos sistemas 

contendo BNZ em concentração de NMP entre 0 - 12,5%, n = 3. 

 Técnica a quente Técnica a frio 

Sistema 
BNZ (%)  

± DP 

SI 

 

Diâmetro  

(nm) ± DP 

PZ 

(mV) 

BNZ (%) 

± DP 

SI Diâmetro  

(nm) ± SD 

PZ  

(mV) 

AC 

1A 

0,29 ± 0,20
a
 

0,34 ± 0,14 

14,5 

17,0 

ND* 

ND* 

-35,12 

-78,17 

0,23 ± 0,03
a
 

0,29 ± 0,04 

111,5 

14,5 

ND*                 

ND*                 

-36.87 

-39.92 

1B 0,29 ± 0,12 14,5 162,66 ± 22,42 -76,80 0,29 ± 0,002 14,5 269,7 ± 2.50   -34.89 

1C 0,36 ± 0,19 18,0 119,72 ± 24,03 -81,62 0,29 ± 0,007 14,5 273,2 ± 1.91  -55.52 

1D 0,41 ± 0,03
a
 20,5 125,00 ± 13,22 -58,36 0,27 ± 0,02

a
 13,5 281,4 ± 1.84 -49.96 

1E 0,47 ± 0,27 23,5 621,90 ± 129,79 -67,90 0,23 ± 0,05 11,5 ND* -43.32 

*ND: não determinado 

AC: sem co-solvente 
a
: estatisticamente diferente, p < 0.05 

 

 Os sistemas contendo BNZ apresentaram aumento no tamanho da gotícula (Tabela 4) 

quando comparados com sistemas sem fármaco, apresentados na Tabela 3. As duas técnicas 

de incorporação investigadas para carrear o BNZ no sistema SOR 25 TCM O/A mostraram 

diferença estatística, teste t-student, p = 0,0103 (sistemas AC e 1D). PZ para sistemas 

contendo BNZ incorporados através da técnica a frio apresentaram valores menores quando 

comparados com a mesma amostra sem fármaco (Tabela 4). Este efeito poderia estar 

relacionado com as propriedades do fármaco em modificar a camada do agente tensoativo e 

alterar a agregação obtida durante o processo de emulsificação. Desta forma, isto está 

relacionado diretamente com o aumento da gotícula desses, principalmente observado nas 
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amostras 1B, 1C e 1D. A incoporação de BNZ não está relacionada com quantidade de NMP 

presente no sistema quando o mesmo é incorporado pela técnica a frio.  

A técnica de incorporação a quente do BNZ mostrou que o aumento na incorporação 

está relacionado com o tamanho da gotícula, que relaciona-se diretamente com a quantidade 

de NMP no sistema. Pela técnica de incorporação a frio, os sistemas apresentaram tamanho da 

gota maior do que aqueles incoporados pela técnica a quente, Tabela 3 e Tabela 4. Assim, a 

incoporação de BNZ em nanoemulsões com menor tamanho da gotícula (1C e 1D) mostrou 

valores de incorporação em torno de 20 vezes (SI) maior que a sua solubilidade em água (DE 

MELO et al., 2013). Outros estudos realizados pelo nosso grupo também mostraram aumento 

na incorporação quando utilizado Tween 80
®

 e Span 80
® 

para estabilizar emulsões produzidas 

com óleo de soja (STRECK et al., 2014). Dados da Farmacopeia Brasileira relatam as 

características do BNZ: massa molar de 260.25 [g mol
-1

], 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, a estrutura química do BNZ mostra 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).  

A adição de tensoativos, co-tensoativos e co-solventes além de essencial para a 

formação dos sistemas estudados também pode contribuir para o aumento da solubilidade do 

fármaco (SZNITOWSKA et al., 2001; WATROBSKA-SWIETLIKOWSKA; 

SZNITOWSKA, 2006). Estes compostos também são úteis para melhorar a formação e 

estabilidade de sistemas nanoemulsionados. De acordo com resultados expostos previamente, 

a NMP mostrou atividade co-solvente neste sistema auxiliando a formação de sistemas 

líquidos com tamanho de gotículas na escala nanométrica. Já está comprovado por alguns 

autores que a NMP também apresenta ação co-tensoativa, dessa forma sua atividade na 

formação de sistemas coloidais apresenta um efeito de reduzir ainda mais a tensão interfacial, 

aumentando a fluidez da interface e assim, aumentando ainda mais a entropia do sistema. Esse 

composto também aumenta a mobilidade da cauda do hidrocarboneto, permitindo o aumento 

da penetração do óleo nessa região. Como co-solvente, a NMP atua influenciando as 

propriedades de solubilidade da água e do óleo devido a separação dessas fases (BACHHAV; 

DATE; PATRAVALE, 2006; SABERI; FANG; MCCLEMENTS, 2013; BAZYLIŃSKA; 

KULBACKA; WILK, 2014). 
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Esses resultados confirmam as informações encontradas na literatura que relataram 

que microemulsões e nanoemulsões aumentam a capacidade de solubilização de fármacos 

com limitada solubilidade em água. Dessa forma, tornam esses sistemas superiores aos 

sistemas convencionais normalmente utilizados, como as emulsões. A habilidade de 

solubilizar uma ampla gama de fármacos ocorre devido a presença da fração hidrofóbica e 

hidrofílica no sistema responsável pela organização estrutural das fases (LAWRENCE; 

REES, 2000; DE ARAÚJO et al., 2007; BANDYOPADHYAY; KATARE; SINGH, 2012; 

DOH et al., 2013; BADRAN et al., 2014; DA SILVA et al., 2015). 

 

5.6. Estudo da incorporação do fármaco em sistemas SOR 25 (TCM O/A) contendo um 

derivado do ácido siálico (ácido N-acetilneuramínico, Neu5Ac, 1) 

 

A incorporação do BNZ ao sistema SOR (TCM O/A) contendo 10 % de NMP (1D) 

também foi avaliado quando adicionado ácido siálico em três diferentes concentrações [(AS1) 

1 mg mL
-1

, (AS3) mg mL
-1

 e (AS5) 5 mg mL
-1

]. Os resultados encontrados para a 

incorporação do BNZ e as características de tamanho e potencial zeta do sistema após 24 

horas, estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Incorporação de BNZ (%), tamanho da gotícula e potencial zeta (PZ) no sistema 

TCM SOR 25 contendo 10,0% NMP (1D) em diferentes concentrações de ácido siálico: (AS 

1) 1 mg mL
-1

 - 1D, (AS 3) 3 mg mL
-1

 - 1D e (AS 5) 5 mg mL
-1

 - 1D, após 24 horas, n = 3. 

 

Sistemas 

Diâmetro (nm) 

(Média ± DP) 

PdI PZ 

(Média ± DP) 

BNZ (%) 

(Média ± DP) 

SI 

1D 192,80 ± 22,45 0,296 -87,9 ± 2,96 0,39 ± 0,110 19,50 

1D (AS 1) 

1D (AS 3)  

153,90 ± 11,40 

136,20 ± 22,23 

0,204 

0,269 

-88,6 ± 6,13 

-88,5 ± 4,40 

0,35 ± 0,010* 

0,32 ± 0,030* 

17,50 

16,00 

1D (AS 5)  174,70 ± 15,54 0,298 -86,7 ± 3,40 0,33 ± 0,017* 16,50 

*: p > 0,05 

 

 Os ácidos siálicos, presentes na membrana celular juntamente com lipídeos e 

proteínas, representam um dos carboidratos presentes nos glicoconjugados da membrana. Ele 

apresenta diversas funções nos processos biológicos, como mediadores na adesão célula-

célula, mediadores na comunicação intercelular, renovadores celulares, receptores para 

bactérias e vírus, entre outros (BADR et al., 2015). O ácido siálico mais abundante existente 

em eucariotos é o ácido N-acetilneuroamínico (ácido 5-acetamido-3,5-didesoxi-D-glicero--

D-galacto-non-2-ulopiranosônico - Neu5Ac, 1), entre outros derivados encontram-se em 

menor quantidade ácido N-glicosilneuramínico (Neu5Gl, 2) e 5-hidroxineuramínico (ácido 3- 
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desoxi-D-glicero-α-D-galacto-non-2-ulopiranosônico - KDN, 3) (MURREY; HSIEH-

WILSON, 2008). 

 Os sistemas adicionados de Neu5Ac, 1 apresentaram tamanho de gotícula entre 136,20 

± 22,23 e 174,70 ± 15,54, mantendo todos os sistemas investigados na escala nanométrica e 

classificados como nanoemulsões. A técnica de incorporação utilizada foi a "técnica a quente" 

assim, podemos observar que o ácido siálico reduziu a incorporação de BNZ no sistema 

quando comparado com o mesmo sistema sem ácido siálico em diferentes concentrações, 

Tabela 5. No entanto, os sistemas ainda apresentaram aumento da solubilidade de BNZ ~ 16 

vezes maior que sua solubilidade em água, não apresentando diferença estatística (p > 0,05) 

entre as concentrações de ácido siálico utilizadas. 

 Esses mesmos sistemas, TCM SOR 25 (1D) contendo Neu5Ac, 1, foram investigados 

em função da sua estabilidade no período de 30 dias quando armazenados em temperatura 

controlada de 25 ± 5 °C. Os resultados de tamanho da gotícula e PdI nos dias 15, 21 e 30 após 

o preparo estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Diâmetro e PdI dos sistemas SOR 25 (TCM O/A) -1D contendo Neu5Ac, 1 em 

diferentes concentrações, (AS 1) 1 mg mL
-1

, (AS 3) 3 mg mL
-1

, (AS 5) 5 mg mL
-1

 e (1D) sem 

Neu5Ac, nos tempos: 15, 21 e 30 dias, n = 3 dados pela média e (desvio padrão). 

 Dia 15  Dia 21  Dia 30 

Sistemas 
Diâmetro 

(nm) 

PdI Diâmetro  

(nm) 

 PdI  PdI Diâmetro 

(nm) 

PdI 

1D 189.70 (35,80) 0,277 176,54 (35,69) 0,259 249,90 (122,30) 0,534 

1D (AS 1)  

1D (AS 3)  

  109,05 (19,51) 

183,86 (27,12) 

0,301 

0,401 

702,18 (42,79) 

675,10 (31,54) 

0,712 

0,690 

1671,00 (181,7) 

1775,10 (187,54) 

0,993 

0,811 

1D (AS 5)  449,26 (77,04) 0,498 SF* - SF* - 

SF*: separação de fases 

 

 Os resultados indicaram que após 15 dias de preparo ocorreu aumento no tamanho da 

gotícula dos sistemas SOR 25 (TCM O/A) contendo Neu5Ac, 1. No entanto, para o sistema 

contendo 5 mg mL
-1

 de Neu5Ac, 1 [1D(AS 5)], o aumento do tamanho levou a separação de 

fases no decorrer do estudo nesta temperatura, Tabela 5 e Tabela 6. Já os sistemas contendo 

menores concentrações de Neu5Ac, 1 [1D (AS 1) e 1D (AS 3)] apresentaram estabilidade 

com tamanho característico de nanoemulsões até 15 dias após o seu preparo. No entanto, 

quando esses sistemas foram comparados com os sistemas sem Neu5Ac, 1, pode ser 

observada a estabilidade dos mesmos nestas condições de armazenamento. Além dos valores 

do tamanho da gotícula, o aumento do PdI revelou a formação de gotículas de diferentes 

tamanhos, PdI > 0,3. 
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 O aumento no tamanho da gotícula associado com a concentração de Neu5Ac, 1 

adicionado, também foi observado quando adicionado outras substâncias, como a curcumina, 

em nanoemulsões (SARI et al., 2015; BORRIN et al., 2016). No entanto, quando comparamos 

o tamanho, é interessante ressaltar que diferentes técnicas de formação dos sistemas estão 

envolvidas, assim, sistemas obtidos utilizando alta energia com o uso do ultrassom favorece a 

formação de gotículas de tamanho reduzido, diferente da técnica utilizada neste trabalho.  

 

5.7.  Estabilidade dos sistemas SOR 25 (TCM O/A) 

 

 O estudo da estabilidade físico-química é muito importante para os sistemas que são 

preparados por métodos alternativos àqueles que utilizam alta pressão ou exclusivamente alta 

energia. Assim, um estudo de estabilidade para os sistemas contendo NMP em diferentes 

concentrações (1B, 1C, 1D e 1E) foi realizado em duas temperaturas distintas, 25 °C e 45 °C, 

e acompanhado durante 60 dias. A avaliação do diâmetro hidrodinâmico, PdI e índice de 

refração (nD) durante o período do estudo estão apresentados nas Tabela 7 e Tabela 8. O 

mesmo estudo também foi acompanhado para os sistemas contendo BNZ, Tabela 9 e Tabela 

10. 

 O potencial zeta foi verificado no início e no final do teste para todas as amostras, com 

e sem BNZ, incluindo as duas temperaturas de armazenamento investigadas. Para os sistemas 

sem BNZ em temperatura de 25°C, os valores de PZ no dia 1 foram entre - 71,00 mV e -77,20 

mV, enquanto que no final do teste esses mesmos sistemas apresentaram PZ na faixa 

compreendida entre -59,40 mV - -69,10 mV. As medidas iniciais de PZ (dia1) mostraram 

valores entre -58,36 mV e-81,62 mV, em temperatura de 25 °C para sistemas contendo BNZ, 

e finais (dia 60), entre -48, 40 mV e -65,90 mV, para os mesmos sistemas. Assim, houve a 

redução do PZ, com a manutenção da estabilidade de ambos os sistemas (com e sem BNZ), 

mantendo valores maiores que -30 mV, considerado o valor mínimo de PZ para manter a 

estabilidade (CHEONG; NYAM, 2016). 

 O PZ dos sistemas sem BNZ armazenados a 45 ± 2 °C mostraram valores entre -49,45 

mV e -51,34 mV no dia 1, e entre -38,12 mV e -58,93 mV no dia 60. Já os sistemas contendo 

BNZ, o PZ variou entre -41,22 mV e -59,50 mV no dia 1 e, -42,38 mV a -52,14 mV no dia 

60. Estes resultados mostram que o tempo e a temperatura utilizada no armazenamento 

influenciaram a estabilidade. Outros parâmetros também foram investigados, como diâmetro 

hidrodinâmico e índice de refração e serão discutidos a seguir. 



79 

 

  

 

Tabela 7. Mudanças no diâmetro hidrodinâmico, PdI e índice de refração (nD) dos sistemas contendo diferentes concentrações de NMP, 5% (1B), 

7,5% (1C), 10% (1D) e 12,5% (1E) quando armazenados a temperatura de 25 ± 2 °C durante 60 dias, n = 3 (desvio padrão). 

Sistema 

Dia 1 Dia 15 Dia 30 Dia 45 Dia 60 

25 ± 2 °C  

Diâmetro 

 (nm) 

PdI nD Diâmetro 

 (nm) 

PdI nD Diâmetro  

(nm) 

PdI nD Diâmetro 

(nm) 

PdI nD Diâmetro 

(nm) 

PdI nD 

1B 56,40  
(19,20) 

0,288 1,3781 143,50  
(66,75) 

0,296 1,3802 180,31 
( 35,20) 

0,305 1,3848 241,68  
(75,93) 

0,454 1,3878 202,70 
(164,30) 

0,425 1,3858 

1C 117,20  

(25,10) 

0,240 1,3892 179,00  

(9,53) 

0,314 1,3857 306,50 

 (48,00) 

0,311 1,3899 219,90 

(52,30) 

0,363 1,3907 387,90 

(174,30) 

0,486 1,3929 

1D 109,30 
(19,80) 

0,284 1,3914 158,30  
(14,93) 

0,320 1,3947 244,30  
(39,30) 

0,294 1,3944 237,50  
(35,80) 

0,400 1,3981 331,00 
(151,80) 

0,478 1,3985 

1E 241,60  

(17,10) 

0,299 1,3909 371,00  

(26,00) 

0,799 1,3964 638,00  

(85,70) 

0,939 1,3979 SF* - - SF  - 

*SF: separação de fases 

 

 

Tabela 8. Mudanças no diâmetro hidrodinâmico, PdI e índice de refração (nD) dos sistemas contendo diferentes concentrações de NMP, 5% (1B), 

7,5% (1C), 10% (1D) e 12,5% (1E) quando armazenados a temperatura de 45 ± 2 °C durante 60 dias, n = 3 (desvio padrão). 

Sistema 

Dia 1 Dia 15 Dia 30 Dia 45 Dia 60 

45 ± 2 °C  
Diâmetro 

 (nm) 

PdI nD Diâmetro 

 (nm) 

PdI nD Diâmetro  

(nm) 

PdI nD Diâmetro 

(nm) 

PdI nD Diâmetro 

(nm) 

PdI nD 

1B 88,50 
(23,89) 

0,265 1,3769 167,80 
(99,16) 

0,381 1,3801 180,31 
( 35,20) 

0,305 1,3759 357,20 
(146.30) 

0,455 1,3777 212,70 
(184,30) 

0,425 1,3843 

1C 254,45 

(41,10) 

0,399 1,3899 129,90  

(40,90) 

0,349 1,3866 306,50 

 (48,00) 

0,511 1,3800 468.4 

(143,10) 

0,594 1,3807 386,67 

(154,30) 

0,486 1,3852 

1D 225,49 

(33,12) 

0,331 1,3901 273,45 

(14,93) 

0,560 1,3873 244,30  

(39,30) 

0,594 1,3881 587,20 

(103,30) 

0,856 1,3853 731,00 

(151,80) 

0,698 1,3871 

1E 304,20 

(42,07) 

0,354 1,391 566,00 

(99,70) 

0,659 1,3901 638,00  

(185,70) 

0,939 1,3875 SF* - - SF - - 

*SF: separação de fases 
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Tabela 9. Mudanças no diâmetro hidrodinâmico, PdI e índice de refração (nD) dos sistemas contendo diferentes concentrações de NMP, 5% (1B), 

7,5% (1C), 10% (1D) e 12,5% (1E) contendo BNZ, armazenados a tempertatura de 25 ± 2 °C durante 60 dias, n = 3 (desvio padrão). 

Sistema 

Dia 1 Dia 15 Dia 30 Dia 45 Dia 60 
25 ± 2 °C  

Diâmetro 

 (nm) 

PdI nD Diâmetro 

 (nm) 

PdI nD Diâmetro  

(nm) 

PdI nD Diâmetro 

(nm) 

PdI nD Diâmetro 

(nm) 

PdI nD 

1B 181,50 

(20,30) 

0,213 1,3869 61,08  

(35,03) 

0,318 1,3851 150,70 

(52,20) 

0,305 1,3866 136,60  

(111,20) 

0,681 1,3869 223,20 

(114,20) 

0,594 1,3871 

1C 206,60  

(12,30) 

0,207 1,3903 214,10 ± 

(17,51) 

0,448 1,3900 186,70 

(59,96)  

0,539 1,3894 155,20 

(66,36) 

0,437 1,3911 229,60  

(67,66) 

0,347 1,3904 

1D 174,50 
(11,71) 

0,216 1,3921 144,80 
(62,42) 

0,602 1,3914 219,20  
(109,80) 

0,519 1,3919 434,00 
(104,10) 

0,516 1,3917 477,20 
(98,71) 

0,477 1,3920 

1E 221,90  

(29,79) 

0,266 1,3937 271,70 

(34,40) 

0,594 1,3942 357,20  

(146,30) 

 0,455 1,3933 415,40 

(195,90) 

0,511 1,3908 456,90 

(116,60) 

0,585 1,3943 

*SF: separação de fases 

 

 

Tabela 10. Mudanças no diâmetro hidrodinâmico, PdI e índice de refração (nD) dos sistemas contendo diferentes concentrações de NMP, 5% (1B), 

7,5% (1C), 10% (1D) e 12,5% (1E) contendo BNZ, armazenados a tempertatura de 45 ± 2 °C durante 60 dias, n = 3 (desvio padrão). 

Sistema 

Dia 1 Dia 15 Dia 30 Dia 45 Dia 60 
45 ± 2 °C  

Diâmetro 

 (nm) 

PdI nD Diâmetro 

 (nm) 

PdI nD Diâmetro  

(nm) 

PdI nD Diâmetro 

(nm) 

PdI nD Diâmetro 

(nm) 

PdI nD 

1B 88,03 

(34,35) 

0,253 1,3788 276,16  

(46,49) 

0,270 1,3791 122,80 

(148,20) 

0,302 1,3785 257,20 

(146,30) 

0,545 1,3801 311,34 

(121,40) 

0,525 1,3793 

1C 192,50 

(28,60) 

0,272 1,3901 182,27  

(88,50) 

0,554 1,3873 386.70  

(59,96) 

0,439 1,3879 388,42 

(113,10) 

0,574 1,3911 387,90 

(144,10) 

0,579 1,3900 

1D 166,90  
(16.30) 

0,244 1,3869 175,90 
(12,45) 

0,218 1,3849 419,20  
(89,80) 

0,534 1,3872 387,20 
(93,30) 

0,636 1,3859 531,05 
(98,60) 

0,606 1,3872 

1E 259,40  

(30,21) 

0,365 1,3817 640,90 

(40,98) 

0,500 1,3799 579,60  

(112,50) 

0,734 1,3855 SF* - - SF - - 
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 Os sistemas estudados apresentaram tamanho de gotícula menor que 200 nm quando 

armazenados a temperatura de 25 °C e PdI < 0,3 antes de 15 dias de armazenamento. Após 

este período, em temperatura de 25 °C, é possível notar comportamentos diferentes 

relacionados com a quantidade de NMP adicionada. Os sistemas contendo NMP em 

concentração menor que 10% (1B, 1C, 1D) apresentaram tamanho na escala nanométrica até 

45 dias após sua preparação, sendo que após 30 dias ocorreu aumento no PdI, indicando a 

polidispersidade das gotículas. Após 30 dias do seu preparo, ocorreu aumento no tamanho da 

gotícula, porém nenhum sistema apresentou separação de fases, Tabela 7 e Tabela 9. Já os 

sistemas contendo o fármaco, Tabela 9, apresentaram tamanho ligeiramente menores em 

algumas concentrações de NMP, no entanto, o PdI foi maior que 0,3 para a maior parte dos 

sistemas analisados. Ao final do ensaio, 60 dias, nenhum sistema apresentou separação de 

fases quando adicionado do fármaco em temperatura de 25 °C.  

 A estabilidade dos sistemas foi modificada quando armazenados em temperatura de 45 

± 2 °C, Tabela 8 e Tabela 10. Dessa forma, após 15 dias é possível observar aumento do 

tamanho da gotícula e este vem acompanhado pelo aumento no PdI. Esse efeito é bastante 

comum quando utilizado temperatura maior que a temperatura de 25 °C durante o 

armazenamento, sendo que já foi verificado por diversos autores, mesmo quando utilizada 

técnica de alta pressão ou alta energia para obtenção dos sistemas (ALI et al., 2016; 

CHEONG; NYAM, 2016; TAN et al., 2016). 

 De acordo com a teoria da dispersão de luz, o índice de refração entre as fases tem um 

impacto substancial sobre a turbidez de sistemas coloidais (ZHANG; REINECCIUS, 2016). 

A investigação deste efeito foi verificada para todos os sistemas durante todo o teste em 

ambas as condições de temperatura. O índice de refração dos sistemas apresentou valores 

entre 1,3781 ± 0,002 e 1,3943 ± 0,010 para os sistemas estáveis até o final do ensaio. Quando 

comparamos esses valores com o índice de refração do óleo (nD = 1,448) e o valor do 

controle utilizado, água purificada, (nD = 1,3317) é possível verificar que os valores 

encontrados para os sistemas apresentaram valores menores que do óleo, assim os sistemas 

encontram-se bem homogeneizados, livres de compostos de oxidação e a temperatura 

utilizada durante o processo de produção não formou nenhum produto indesejável. Assim, é 

possível afirmar que os sistemas contendo 5% (1B), 7,5% (1C) e 10,0% (1D) são estáveis em 

temperatura de 25 °C, mantendo características de sistemas submicrométricos até 45 dias após 

seu preparo. 
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5.8. Estudo de liberação do fármaco nos sistemas SOR 25 (TCM O/A) 

 

 A associação do BNZ com diferentes sistemas foi avaliado através do ensaio de 

liberação in vitro utilizando modelo de células de Franz. A Figura 13 mostra o perfil de 

liberação de BNZ quando incorporado em diferentes sistemas: cristais líquidos (Sem co-

solvente e 1A), nanoemulsões (1B, 1C, 1D, 1E) e na forma comercial de comprimidos de 100 

mg (BNZ) após a solubilização em solução PBS, durante 48 h. 

 

Figura 13. Perfil de liberação do BNZ disponível na sua forma comercial (BNZ) e em 

sistemas SOR 25 (TCM O/A) contendo diferentes concentrações de NMP, 2,5% (1A), 5,0% 

(1B), 7,5% (1C), 10,0% (1D), 12,5% (1E) e no sistema sem co-solvente a partir solução 

tampão fosfato em pH = 7,4, n = 3 (dados pela média e desvio padrão). 

 

 

 NE apresentaram aumento significante na liberação de BNZ, em torno de 100% após 

24 h (Figura 13b). Transcorridos 12 h do teste de liberação, o sistema sem co-solvente 

apresentou liberação máxima de 20%, no entanto, quando acrescentado NMP ao sistema 

ocorreu aumento nos valores de liberação, apresentando valores maiores que 50% neste 

mesmo tempo (sistemas 1D e 1E), Figura 13b. De acordo com o estudo de incorporação do 

fármaco, mostrado na Tabela 4, a menor incorporação do BNZ resultou em menor liberação 

(sistemas sem co-solvente e 1A), apresentando valores de liberação bastante semelhantes da 

suspensão obtida da sua forma comercial de comprimidos de 100 mg, sendo que esses valores 

permaneceram constantes até o final do teste, 20% de BNZ liberado (Figura 13a). 

 O efeito na NMP adicionada ao sistema sobre a liberação do fármaco pode ser 

observado a partir de 4 h de liberação para os sistemas 1B, 1C, 1D e 1E, sendo que neste 

tempo para o sistema contendo 12,5% de NMP apresentou 75% de liberação de BNZ e até o 

fim do teste (48 h) 100% do fármaco foi liberado. O efeito de liberação apresentou valores 

crescentes com o aumento de NMP do sistema e isto está relacionado diretamente com o tipo 
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de sistema formado (nanoemulsão). Diversos autores tem relatado aumento na liberação de 

fármacos pouco solúveis quando adicionados em sistemas submicrométricos (SHAKEEL et 

al., 2014; MAHOUR et al., 2015), assim como o observado neste trabalho. Este efeito está 

relacionado com a boa absorção do fármaco à gotícula de óleo contendo tensoativos e NMP, o 

que aumenta a área superficial melhorando a permeação do BNZ e aumentando a quantidade 

de BNZ (%) liberada no meio. 

 Para fármacos pouco solúveis, como é o caso do BNZ, as características de dissolução 

como a solubilidade e a taxa de dissolução podem ser investigadas pelo estudo de liberação 

(PEPPAS et al., 2000). Dessa forma, se a concentração do fármaco exceder a solubilidade as 

formas dissolvidas e não dissolvidas do fármaco coexistem na matriz, e somente a forma 

dissolvida contribui para a sua difusão. 

 O aumento na liberação de BNZ em sistemas contendo altas concentrações de NMP, 

10% (1D) e 12,5% (1E), também está relacionada com o coeficiente de difusão do fármaco 

dentro do óleo. A maior taxa de liberação de BNZ em nanoemulsões pode ser devido ao alto 

coeficiente de difusão, assim a liberação do fármaco está menos bloqueada quando comparada 

com os sistemas sólidos, neste caso os cristais líquidos, sistemas sem co-solvente e 1A 

especificados na Figura 13a. Resultados diferentes foram encontrados por Keck e 

colaboradores quando estudaram a liberação da co-enzima Q10 incorporada em 

nanopartículas lipídicas e nanoemulsões. Neste estudo a taxa de liberação da co-enzima Q 10 

foi maior em nanopartículas do que em nanoemulsões e, isto foi explicado pela forma de 

encapsulação da matriz lipídica sólida e a afinidade do composto pela matriz (KECK et al., 

2014). 

 A liberação de BNZ também foi investigada em sistemas contendo um derivado do 

ácido siálico (ácido N-acetilneuramínico, Neu5Ac, 1) em três diferentes concentrações (AS 1) 

1 mg mL
-1

, (AS 3) 3 mg mL
-1

 e (AS 5) 5 mg mL
-1

, apresentada na Figura 14. 
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Figura 14. Perfil de liberação do BNZ disponível na sua forma comercial (BNZ) e em 

sistemas TCM SOR 25 (1D) contendo Neu5Ac, 1 em diferentes concentrações, 1 mg mL
-1

 

(AS 1), 3 mg mL
-1

 (AS 3), 5 mg mL
-1

 ( AS 5) a partir solução tampão fosfato em pH = 7,4, n 

= 3 (dados pela média e desvio padrão). 

 

 

 Os sistemas nanoemulsionados contendo 10% de NMP (1D) quando adicionadas de 

ácido siálico apresentaram liberação mais rápida do que a mesma amostra sem essa 

substância, Figura 13b e Figura 14. Para o sistema sem ácido siálico (1D), Figura 13b, a 

porcentagem de BNZ liberada foi de 50% após 6 horas, enquanto que adicionando ácido 

siálico é possível observar que após esse período mais de 75% do fármaco já foi liberado, 

Figura 14. Após 9 horas do ensaio é possível observar liberação de 100% do fármaco no meio 

nas condições estudadas, sendo que o mesmo sistema sem ácido siálico (1D), Figura 13b, não 

apresentou 100% de liberação mesmo após 48 h de ensaio. Dessa forma, é possível observar 

que o ácido siálico proporcionou a liberação maior e mais rápida do BNZ no meio de 

dissolução. 

 

5.9. Ensaio de citotoxicidade in vitro 

 

 A citotoxicidade dos sistemas SOR (TCM O/A) em diferentes concentrações de NMP 

foram investigadas em três linhagens de células, Vero, SiHa e LLC-MK2, através do ensaio 

do MTT. As Figura 15 e Figura 16 apresentam a viabilidade celular desses sistemas contendo 

NMP (5,0 - 12,5%) após 24 h e 48 h para células Vero e SiHa, respectivamente, em 

concentrações entre 10 - 800 g mL
-1

. 
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Figura 15. Efeito das nanoemulsões sobre viabilidade celular de células Vero determinadas 

pelo ensaio 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difeniltetrazolium bromida (MTT) após 24 h (a) e 48 

h (b). Viabilidade celular expressa como a porcentagem do controle sem nanoemulsão em 

função da concentração NMP:5,0% (1B), 7,5% (1C), 10,0% (1D) e 12,5% (1E) adicionada na 

nanoemulsão. 

Nota: * p < 0,05 comparado com 1E na concentração 80 g mL
-1

. Média ± DP (n = 6). 
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Figura 16. Efeito das nanoemulsões sobre viabilidade celular de células SiHa determinadas 

pelo ensaio 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difeniltetrazolium bromida (MTT) após 24 horas (a) 

e 48 horas (b). Viabilidade celular expressa como a porcentagem do controle sem 

nanoemulsão em função da concentração NMP:5,0% (1B), 7,5% (1C), 10,0% (1D) e 12,5% 

(1E) adicionada na nanoemulsão. Média ± DP (n = 6). 

 

 

 

 Os compostos utilizados para produção de sistemas destinados para aplicação na 

liberação de fármacos devem obrigatoriamente ser biocompatíveis e não tóxicos. A taxa de 

sobrevivência das células estudadas está relacionada com a concentração do sistema em 

contato com a célula. O teste do MTT revelou uma taxa de sobrevivência maior que 90% para 

células Vero após os tempos estudados (24 h e 48 h) para todos sistemas em concentração até 

80 g mL
-1

. Este comportamento foi similar aos resultados encontrados para microemulsões e 

nanopartículas lipídicas sólidas estudadas por Kalhapure e Akamanchi. Neste estudo, os 

sistemas propostos, formulados com tensoativos catiônicos e sem fármaco, não apresentaram 

citotoxicidade para células HeLa na faixa de concentração estudada (10 - 80 g mL
-1

) 

(KALHAPURE; AKAMANCHI, 2012, 2013). 
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 A redução da viabilidade celular em células Vero foi observada nos sistemas contendo 

12,5% NMP (1E), sendo significativamente diferente (p < 0,05), neste caso, a NMP deve 

provocar irritação na superfície da célula quando exposta por tempo prolongado, Figura 15. 

Efeito semelhante foi relatado por Lee e colaboradores quando estudaram anestésicos 

adicionados de NMP, eles mostraram que adesivos transdérmicos contendo NMP em 

concentrações acima de 10% apresentaram irritação na pele em modelos humanos (LEE; 

LANGER; SHASTRI, 2005). Aumentando a concentração de amostra em contato com a 

célula, ou seja, acima de 200 g mL
-1

 fica claro o decréscimo da taxa de sobrevivência 

celular, abaixo de 50%.  

 Para a linhagem cancerígena estudada, SiHa, a concentração de NMP na nanoemulsão 

no teste não apresentou nenhuma influência na viabilidade. A viabilidade celular foi superior 

a 90% para todos os sistemas estudados (1B, 1C, 1D e 1E) até a concentração de 400 g de 

nanoemulsão·mL
-1

 após 24 h e 48 h de exposição com a célula. Isto também foi evidenciado 

com o cálculo do IC50 para as nanoemulsões, em células Vero e SiHa, Tabela 11. Todos os 

sistemas apresentaram maior taxa de sobrevivência em células SiHa quando comparado com 

as células Vero. Assim, células cancerígenas são excelentes modelos para estudo, porém, 

apresentam-se mais resistentes. 

 

Tabela 11. IC50 das nanoemulsões (1B, 1C, 1D, 1E) contendo NMP entre 5,0 - 12,5% sobre 

células Vero e SiHa determinadas por MTT. 

 1B 1C 1D 1E 

Células                                                             IC50 (g mL
1
) ± DP

a
 

Vero  438,38 ± 0,103 368,06 ± 0,091 383,59 ± 0,165 333,84 ± 0,132 

SiHa  668,84 ± 0,093 704,12 ± 0,191 722,01 ± 0,155 652,10 ± 0,121 
a
: calculado baseado na média de seis determinações da viabilidade celular no tempo 24 h. 

 

 A composição das nanoemulsões, fosfatidilcolina de soja (FS) e oleato de sódio (OS) 

como tensoativos, triglicerídeo de cadeia média - Miglyol
®

812 como fase oleosa e, água e 

NMP como fase aquosa não causaram citotoxicidade nas linhagens estudadas. A 

citotoxicidade está relacionada às altas concentrações do sistema colocadas em contato com a 

célula, maiores que 400 g mL
-1

. A quantidade de tensoativos presente em todas as 

nanoemulsões, 6,25% de FS e 18,75% de OS (p/p), não influenciou a viabilidade nas duas 

linhagens celulares estudadas durante o tempo do teste (48 h). Outros autores estudaram a 

citotoxicidade de tensoativos como lecitina, fosfatidilserina e taurocolato de sódio em células 

normais, como 3T3, HaAaT, queratinócitos e J774 durante 18 horas (WEYENBERG et al., 
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2007), porém, este estudo utilizou menor concentração de tensoativos, em torno de 25 vezes 

menor do que a utilizada neste trabalho. 

 Por fim, o estudo de citotoxicidade, também foi investigado sobre células epiteliais 

renais de mamífero (LLC-MK2) nas concentrações de 0,02; 0,04; 0,08; 0,16; 0,31; 0,62; 1,25 

e 2,50 g mL
-1

 dos sistemas durante 72 horas. Nenhuma citotoxicidade foi encontrada sobre 

essa linhagem celular, Figura 17, após 72 horas de incubação. 

 

Figura 17. Efeito das nanoemulsões sobre viabilidade celular de células LLC-MK2 

determinadas pelo ensaio 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difeniltetrazolium bromida (MTT) 

após 72 h. Viabilidade celular expressa como a porcentagem do controle sem nanoemulsão 

em função da concentração NMP: 7,5% (1C), 10,0% (1D) e 12,5% (1E) adicionada na 

nanoemulsão. Média ± DP (n = 6). 

 

 

 As nanoemulsões estudadas, formuladas a partir de tensoativos zwiteriônico e 

catiônico, esse último comumente mais tóxico que os tensoativos aniônicos, (VLACHY et al., 

2009), exibiram resultados satisfatórios, sendo biocompatíveis em três linhagens celulares 

diferentes. A biocompatibilidade desses sistemas foi verificada mesmo em altas concentrações 

em contato com a célula e durante período longo de exposição. Assim, sistemas líquidos e 

biocompatíveis serão investigados em relação ao seu efeito antiparasitário (atividade 

tripanocida) sobre duas formas de vida do T. cruzi: epimastigota e tripomastigota. 

 

5.10. Efeito antiparasitário in vitro de nanoemulsões contendo benznidazol  

 

 A atividade tripanocida do fármaco foi avaliada em nanoemulsões contendo diferentes 

concentrações de NMP, 7,5% (1C), 10,0% (1D) e 12,5% (1E) e na sua forma de fármaco 

livre, em formas epimastigotas de T. cruzi após 24 h, 48 h e 72 h de incubação e em formas 
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tripomastigotas após 24 horas. A atividade tripanocida sobre formas epimastigotas está 

apresentado na Figura 18 e Figura 20, sendo investigadas diferentes concentrações dos 

sistemas (em g mL
-1

:
 
0,08, 0,16, 0,31, 0,62, 1,25 e 2,50). As nanoemulsões contendo ácido 

siálico nas concentrações de 1 mg mL
-1

 (AS 1), 3 mg mL
-1

 (AS 3) e 5 mg mL
-1

 (AS 5) foram 

avaliadas sobre a forma epimastigota nos mesmos tempos e nas mesmas concentrações que os 

demais sistemas, Figura 20. No entanto, quando testado o efeito do fármaco livre (pó) foram 

utilizadas concentrações 20 vezes maiores, (em g mL
-1

: 1,56, 3,125, 6,25, 12,5, 25,0 e 50,0), 

Figura 19. Além das diferentes concentrações de NE contendo BNZ investigadas, o efeito 

sobre a viabilidade de formas epimastigotas foi avaliado com a nanoemulsão vazia (NE) em 

concentração fixa de 2,50 g mL
-1

. 
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Figura 18. Efeito das nanoemulsões 1C (7,5% NMP), 1D (10,0% NMP) e 1E (12,5% NMP) 

vazias e contendo BNZ sobre a viabilidade celular de formas epimastigotas de T. cruzi em 

diferentes tempos de incubação (a) 24 h, (b) 48 h e (c) 72 h (n = 6). NE são os sistemas sem 

BNZ.  
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 As formas extracelulares epimastigotas são as mais utilizadas devido ao seu fácil 

cultivo e manuseio (BECERRA et al., 2012). Assim, os testes de viabilidade das 

nanoemulsões (1C, 1D e 1E) contendo BNZ mostraram relação direta com a concentração 

investigada e a composição dos sistemas. O aumento na concentração de NMP, 10,0% e 

12,5%, na amostra reduziu a viabilidade celular de formas extracelulares da cepa Y de T. 

cruzi e esta redução também está associada com o tempo de exposição. Este evento pode ser 

facilmente percebido quando observadas concentrações maiores que 0,31 g mL
-1

 para os 

sistemas contendo NMP acima de 7,5%. Dessa forma, o sistema 1C apresentou viabilidade 

superior a 50% nas menores concentrações estudadas (0,08 - 0,62 g mL
-1

) até 48 h de 

incubação. Após esse período, os valores de viabilidade são inferiores a 40%, e para 

concentrações maiores, especialmente 2,50 g mL
-1

, não existem mais células viáveis. 

Quando os resultados dos sistemas contendo BNZ foram comparados aos sistemas sem BNZ 

(NE), podemos observar que o BNZ presente é o responsável pelo efeito tripanocida sobre 

epimastigotas, não havendo diferença estatística quando os sistemas foram comparados em 

diferentes tempos de exposição, p > 0,05. 

 O aumento de NMP na NE (10,0% e 12,5%), sistemas 1D e 1E, respectivamente, 

reduziu a viabilidade celular. Assim, podemos verificar que NMP melhora a atividade 

tripanocida do BNZ. A morte das formas epimastigotas foi ainda mais significativa para o 

sistema 1E (12,5% de NMP). Nessa amostra, após 24 h os valores de viabilidade foram 60%, 

reduzindo para 50% e menos de 40%, após 48 h e 72 h, respectivamente, na concentração de 

0,31 g mL
-1

. Em concentrações maiores (1,25 e 2,50 g mL
-1

) a viabilidade celular foi 

menor que 20% desde o primeiro tempo investigado, Figura 18.  

 A atividade antiparasitária sobre epimstigotas mostrou que a atividade está relacionada 

com o fármaco incorporado e que a NMP melhora essa atividade. Assim, os constituintes dos 

sistemas apresentaram viabilidade celular acima de 95% para todos os sistemas estudados, 

com exceção do sistema 1D no tempo 48 h (Figura 18 b) que mostrou valores ~ 90%, porém 

com um desvio padrão alto (26,66), fato que é totalmente aceitável devido a técnica de 

contagem utilizada e ao número grande de replicatas (n) utilizados no teste. A atividade anti-

parasitária sobre epimastigotas foi alcançada com concentrações de BNZ bastante baixas 

quando comparada com outros sistemas de liberação contendo BNZ, como as dispersões 

sólidas contendo hidroxipropilecelulose estudadas por Berzal e colaboradores (FONSECA-

BERZAL et al., 2015). 
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 O efeito do fármaco puro na sua forma pura sobre formas epimastigotas está 

apresentado na Figura 19. 

 

Figura 19. Efeito do fármaco (BNZ) sobre a viabilidade celular de formas epimastigotas de T. 

cruzi em diferentes períodos de incubação: 24 h, 48 h e 72 h (n = 6). Nota: CT = células não 

tratadas e D = solução DMSO 0,5%. 

 

 
 

 A viabilidade do BNZ sobre células epimastigotas apresentou resultados tempo 

dependente, claramente observados na Figura 19. Nos tempos investigados, concentrações de 

BNZ maiores que 12,5 g mL
-1

 apresentaram efeito tripanocida superior a 50%, assim, ainda 

existem células viáveis. No entanto, comparando a ação tripanocida sobre epimastigotas dos 

sistemas e do fármaco puro é notória a superioridade dos sistemas propostos. 

 A concentração inibitória de 50% da cultura (IC50) dos sistemas 1C, 1D, 1E, além do 

sistema 1D contendo ácido siálico nas concentrações de (AS 1) 1 mg mL
-1

, (AS 3) 3 mg mL
-1

 

e (AS 5) 5 mg mL
-1

 e, para o fármaco livre estão apresentados na Tabela 12, quantificação 

realizada em câmara de Neubauer. Os valores de IC50 foram calculados nos tempos 24 h, 48 h 

e 72 h sobre as formas epimastigotas de T. cruzi. 
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Tabela 12. IC50 do BNZ, nanoemulsões contendo BNZ em diferentes concentrações de NMP 

(1C, 1D, 1E) sobre formas epimastigostas de T. cruzi em três tempos (24 h, 48 h, 72 h). 

 Tempo (h) 

 24 48 72 

Sistemas IC50 (g mL
-1

) ± DP 

BNZ 56,70 ± 0,102 15,90 ± 0,209 4,30 ± 0,093 

1C 0,358 ± 0,282  0,741 ± 0,118 0,0242 ± 0,076 

1D 0,208 ± 0,052 0,178 ± 0,042 0,092 ± 0,027 

1E 0,319 ± 0,078 0,289 ± 0,055 0,280 ± 0,048 

 

 As nanoemulsões apresentaram atividade anti-epimastigota mais potente do que o 

fármaco puro, F[(6,14) = 2,533; (0,0713)], ANOVA one-way (Dunnett's test). Ao confrontar 

os valores de IC50 obtidos pelas nanoemulsões e do fármaco puro percebemos que os valores 

necessários para inibir 50% das formas epimastigotas com fármaco puro são até 177 vezes 

maior do que com as nanoemulsões contendo BNZ no mesmo período de incubação. Esse fato 

pode melhorar o tratamento já que menores concentrações de BNZ presente nas 

nanoemulsões apresentaram ação tripanocida semelhante, inibindo o crescimento de formas 

epimastigotas de T. cruzi., Tabela 12. O efeito tripanocida do BNZ aumenta com o tempo de 

tratamento, assim como também foi observado para as nanoemulsões 1C, 1D e AS 3. 
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Figura 20. Efeito das nanoemulsões sem fármaco e sem ácido siálico (NE) e contendo ácido 

siálico AS 1 (1 mg mL
-1

), AS 3 (3 mg mL
-1

) e AS 5 (5 mg mL
-1

) e BNZ sobre a viabilidade 

celular de formas epimastigotas de T. cruzi em diferentes tempos de incubação (a) 24 h, (b) 48 

h e (c) 72 h (n = 6). NE são os sistemas sem BNZ.  
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 A atividade tripanocida sobre a forma epimastigota dos sistemas contendo 10% de 

NMP e ácido siálico (1 mg mL
-1

, 3 mg mL
-1

 e 5 mg mL
-1

) mostraram redução na viabilidade 

celular. Este efeito pode ser evidenciado através da Figura 20 que mostra a citotoxicidade dos 

sistemas contendo ácido siálico em altas concentrações em contato com a célula, 1,25 e 2,50 

g mL
-1

. Assim, é possível observar que concentrações de 3 mg mL
-1

 (AS 3) de ácido siálico 

foram eficientes para incrementar a atividade tripanocida do sistema, reduzindo a viabilidade 

em concentrações menores que os outros sistemas testados, Figura 20c, morte de todas as 

formas em 0,62 g mL
-1

. 

 A capacidade de modificar a resposta com a introdução de uma substância endógena e 

biodegradável é de grande importância em sistemas de liberação de fármacos. O ácido siálico 

e seus derivados espalhados naturalmente na superfície de diferentes células de mamíferos 

também são expressos no parasita responsável pela doença de Chagas (ARIOKA et al., 2010; 

MITCHELL et al., 2013) e, assim, pode potencializar a atividade do fármaco. Aumentando a 

concentração no sistema (5 mg mL
-1

) não foi favorável ao efeito anti-tripanocida e, isto pode 

estar relacionado com a utilização pela própria célula para sua multiplicação, já que o T. cruzi 

não sintetiza seu próprio ácido siálico (CLAYTON, 2010). Dessa forma, nanoemulsões 

contendo 3 mg mL
-1

 de ácido siálico apresentaram efeito anti-epimastigota melhor que as 

demais concentrações investigadas.  

 Vários trabalhos publicados incluem a atividade tripanocida in vitro envolvendo 

diferentes substâncias, sintetizadas (BECERRA et al., 2012; DE ANDRADE et al., 2015; 

MENEZES et al., 2015; OLMO et al., 2015; OLMO et al., 2016) ou compostos naturais 

(JIMENEZ et al., 2014; BRITTA et al., 2015; MEIRA et al., 2015; MEIRA et al., 2016). 

Estudo semelhante, utilizando formas epimastigotas, foi realizado com derivados 

diazepínicos, sendo que este trabalho apresentou resultados de IC50 até 3 vezes maiores para 

alguns compostos quando comparado com o BNZ (MENEZES et al., 2015). Já o extrato de 

phylalis, investigado por Meira e colaboradores (MEIRA et al., 2015) em cepa Y e cepa 

Colombiana, apresentou resultados promissores em formas tripomastigotas na cepa Y. Para 

forma epimastigota o resultado não foi significativamente diferente quando comparado com 

BNZ e, para cepa Colombiana não houve resultados promissores. Assim, a atividade 

tripanocida dos sistemas 1C, 1D e 1E apresentaram resultados promissores e sua investigação 

segue sobre a forma intracelular e circulante da doença, a froma tripomastigota. 

 A atividade das nanoemulsões contra a forma tripomastigotas foi testada a fim de 

avaliar a efetividade do sistema sobre a forma do parasito considerada responsável pela fase 

crônica da doença de Chagas. A atividade sobre formas tripomastigostas de T. cruzi está 
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apresentada na Figura 21 bem como os sistemas sem o fármaco. Os sistemas sem o fármaco 

foram avaliados nas concentrações de 0,62, 1,25 e 2,50 g mL
-1

, e os sistemas contendo BNZ 

nas concentrações de 0,02, 0,04, 0,08, 0,16, 0,31, 0,62, 1,25 e 2,50 g mL
-1

.  

 

Figura 21. Efeito das nanoemulsões sem fármaco (1C, 1D e 1E) e contendo BNZ (1C+BNZ, 

1D+BNZ, 1E+BNZ) sobre a viabilidade celular de formas tripomastigotas de T. cruzi 

cultivadas em células LLC-MK2 incubadas por 24 h (n = 6).  

 

 

 A viabilidade celular das nanoemulsões sobre formas tripomastigotas foi avaliada 

quando os sistemas foram incubados durante 24 h. Diferente das formas epimastigotas, as 

formas tripomastigotas foram mais susceptíveis às nanoemulsões, fato evidenciado quando a 

nanoemulsão sem o fármaco (1C, 1D e 1E) foi avaliada. A morte das formas tripomastigotas 

ocorreu na maior concentração investigada de todos os sistemas (2,50 g mL
-1

), Figura 21. 

 As formas tripomastigotas apresentaram sensibilidade aos constituintes da composição 

da nanoemulsão. Assim, a viabilidade celular de formas tripomastigotas não está relacionada 

somente ao fármaco, mas também com a composição das nanoemulsões. No entanto, esse 

efeito está relacionado unicamente com a forma tripomastigota, já que a nanoemulsão não 

apresentou citotoxicidade quando avaliada sobre as células LLC-MK2 sem o parasito nas 

mesmas concentrações investigadas, Figura 17. No entanto, para garantir a 

biocompatibilidade destes sistemas, as nanoemulsões sem fármaco foram avaliadas também 

sobre outras linhagens de células (Vero e SiHa) e, em concentrações bastante elevadas (até 

800 g mL
-1

), sendo calculado o IC50 para as mesmas, Tabela 11. Assim, a citotoxicidade está 

relacionada a concentração investigada, a qual é tóxica para a célula. Quando estes dados 
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foram tratados pela análise estatística, ANOVA one-way, seguido pelo teste pos hoc-Tukey, 

nenhuma diferença estatística foi encontrada entre os sistemas testados, p > 0,05. 

 A viabilidade em formas tripomastigotas também foi avaliada na forma do fármaco 

puro em concentrações idênticas às utilizadas para investigar a citotoxicidade de formas 

epimastigotas (Figura 22). 

 

Figura 22. Efeito do fármaco (BNZ) sobre a viabilidade celular de formas tripomastigotas de 

T. cruzi cultivadas em células LLC-MK2 incubadas por 24 h (n = 6). Nota: CT = células não 

tratadas e D = solução DMSO 0,5%. ANOVA - one way e pós-teste Dunnet,  p < 0,05. 

 

 

 BNZ não apresentou boa ação sobre formas tripomastigotas quando investigado na sua 

forma pura, Figura 22. Esse resultado está de acordo com vários estudos que mostram a falta 

de efetividade do BNZ relacionada a falta de recpetor na nessa forma celular da doença de 

Chagas (VILLARREAL et al., 2004; DÍAZ-CHIGUER et al., 2012; CAMPOS et al., 2014; 

FONSECA-BERZAL et al., 2016). Diferente dos resultados encontrados com as formas 

epimastigotas, ação dose dependente, as formas tripomastigotas não apresentaram boa 

sensibilidade ao tratamento com o BNZ, permanecendo mais de 50% de formas viáveis 

mesmo na maior concentração estudada (50,0 g mL
-1

) após 24 h de incubação. Nesse mesmo 

período de incubação, quando avaliada as três nanoemulsões contendo BNZ (1C, 1D e 1E) 

podemos observar que em concentração 40 vezes menor é possível notar somente 30% de 

células viáveis. Assim, é possível verificar a superioridade das nanoemulsões na atividade 

tripanocida.  

 O IC50 das nanoemulsões contendo BNZ e do fármaco puro em formas tripomastigotas 

estão apresentados na Tabela 13.  
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Tabela 13. IC50 das nanoemulsões com NMP contendo BNZ e do BNZ livre em diferentes 

concentrações de NMP (sistemas 1C, 1D e 1E) sobre formas tripomastigostas. 

Sistemas 1C 1D 1E BNZ 

Tempo (h) 
IC50 (g mL

-1
) ± DP 

24 0,418 ± 0,116 0,392 ± 0,107 0,533 ± 0,153 67,0 ± 0,106 

 

 A concentração inibitória para 50% das células em formas tripomastigotas é maior que 

os valores encontrados em formas epimastigotas, Tabela 12. 

 O complexo ciclo T. cruzi que envolve hospedeiro invertebrado (triatomídeos) e 

vertebrado (mamíferos) envolve uma sucessiva diferenciação do parasito em formas 

epimastigotas, tripomastigotas e amastigotas. Assim, novas terapias para o tratamento da 

doença de Chagas envolve a exploração da atividade tripanocida nas três formas. A forma 

epimastigota corresponde a forma intermediária no ciclo intracelular do T. cruzi e assim, essa 

forma não está envolvida diretamente na patologia da doença (MIRANDA et al., 2015), já a 

forma intracelular amastigota e a forma circulante tripomastigota estão envolvidas 

diretamente com a fase crônica da doença.  

 As nanoemulsões contendo BNZ apresentam resultados promissores para serem 

utilizadas no tratamento da doença de Chagas, já que o fármaco incorporado em um sistema 

pode reduzir a quantidade de fármaco necessária para promover a morte do parasito quando 

administrada, reduzindo assim os efeitos colaterais. 

 

5.11. Validação da metodologia por cromatografia de alta eficiência (CLAE) 

 

 A otimização de um método CLAE-DAD consiste em identificar parâmetros 

cromatográficos aceitáveis para quantificação de BNZ em sistemas lipídicos de liberação de 

fármacos. Condições cromatográficas iniciais , fase móvel ACN: água (35:65, v/v), taxa de 

fluxo de 1 mL min 
-1

, foram selecionadas para o método por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE - DAD) para analisar o fármaco BNZ, Figura 23. 
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Figura 23. Cromatograma obtido por HPLC-DAD em 315 nm para padrão interno (1,25 g 

mL
-1

) de padrão interno (pico 1 em 4,2 min) e (5 g mL
-1

) de BNZ (pico 2 em 5,9 min). 

 

 

 Após a investigação de diferentes razões da fase móvel, ACN:água, como (50:50, v/v), 

(40:60, v/v), (35:65, v/v) e (30:70, v/v) foi possível a seleção das melhores condições de 

análise e, como fase móvel selecionado: (35:65, v/v, ACN:água). Junto com a fase móvel, a 

taxa de fluxo de 1 mL min 
-1

 e tempo curto de análise foram considerados ótimos para obter 

melhor sinal analítico e resolução entre BNZ e o padrão interno, 4-aminoacetofenona.  

 As condições de análise foram avaliadas pelo parâmetros cromatográficos como, 

tempo de retenção (TR), largura do pico (W), número de pratos teóricos (N), altura dos pratos 

teóricos (H), fator de retenção (K) e resolução (R), foram investigados para verificar as 

condições ideais para a corrida cromatográfica do BNZ, Tabela 14.  

 

Tabela 14. Parâmetros cromatográficos obtidos por CLAE - DAD em taxa de fluxo de 1 mL 

min
-1

 em fase móvel de ACN:água (35:65, v/v). 

Analitos [ ] g mL
-1

 TR W N H (mm) K R 

PI 1,25 4,23 0,39 1884,89 13,26 3,03 7,89 

BNZ 5,00 5,92 0,48 2450,25 10,20 4,65 - 

 

 O sistema apresentou condições cromatográficas aceitáveis em tempo curto de corrida 

(8 min), com número de pratos teóricos (N), observados para o PI (NPI = 1884,89) e para BNZ 

(NBNZ = 2450,25). Esse parâmetro é o mais popular para avaliar a eficiência da coluna 

cromatográfica, sendo que indica a habilidade para selecionar as condições cromatográficas 

para a resolução de um único pico (KLEIN; RIVERA, 2000). Além disso, fator de retenção (k 

> 2) e resolução (R = 7,39) possíveis, suportaram esse fato, Tabela 14. Outros estudos têm 
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demonstrado resultados semelhantes para quantificação de BNZ em formas farmacêuticas 

sólidas, porém, utilizando altas quantidade de solvente orgânico na fase móvel, ACN: água 

(50:50, v/v), (MAXIMIANO et al., 2010). A diferença estrutural dos compostos apresentados 

no sistemas de liberação de BNZ podem interagir com o fármaco requerendo dessa forma 

cuidado especial na avaliação do método analítico (CARREÑO et al., 2015; OLIVEIRA et al., 

2015; ROJAS et al., 2015). Dessa forma, o estudo de validação iniciou com a análise de 

especificidade e seletividade do método. 

 

5.11.1. Especificidade e seletividade 

 

 A especificidade e seletividade do método foi avaliada através da comparação da 

interação entre o fármaco - BNZ (5 g mL
-1

 ) e o padrão interno - PI (1,25 g mL
-1

 ) na 

presença e ausência dos componentes do sistema, Figura 24.  

 A Figura 24 (a, b, c) mostra a separação dos picos correspondentes ao PI e BNZ, com 

tempo de retenção distintos (PI = 4,23 min, BNZ = 5,92 min), possibilitando a determinação 

da área correspondente de cada um deles, além de picos bem resolvidos (k > 2). Nenhuma 

interferência das substâncias presentes nos sistemas SOR 25 TCM foi encontrada para a 

quantificação do BNZ. Os ensaios de especificidade e seletividade descrevem a capacidade do 

método em identificar e mensurar a quantidade fármaco presente em uma amostra na presença 

de impurezas, excipientes ou produtos de degradação (BRASIL, 2003). Sendo assim, os 

gráficos correspondentes aos diferentes espectros de varredura (Figura 24) demonstraram a 

especificidade e seletividade do método para determinação de BNZ, pois os componentes do 

sistema nanoemulsionado não absorveram na região do comprimento de onda (315 nm) 

utilizado para a análise quantitativa do fármaco. 
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Figura 24. Cromatogramas obtidos por CLAE-DAD de 1,25 g mL
-1

 de PI e 5,0 g mL
-1

 de 

BNZ em diferentes amostras (a) PI e BNZ em fase móvel, (b) PI e BNZ em LBDS e (c) PI em 

LBDS 

 

 
 

 A validação do método seguiu com a construção da curva padrão e a determinação da 

linearidade, bem como os demais parâmetros necessários para validar um método de acordo 

com a legislação vigente. 

 

5.11.2. Construção da curva padrão 

 

 A curva padrão do BNZ obtida das médias, n=5 (Figura 25), foi construída a partir da 

razão da área do pico do fármaco pela área do pico do padrão interno, adicionado na 

concentração de 1,25 g mL
-1 

 na faixa de concentração de 0,5 a 10,0 g mL
-1

. 
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Figura 25. Curva padrão do BNZ obtida através das médias da razão da área do pico do BNZ 

pelo padrão interno (n = 5),  = 315 nm. 

 

 

 A linearidade do método, encontrada a partir da construção da curva padrão construída 

e apresentada na Figura 25, apresentou alto coeficiente de correlação (r = 0,991). A análise de 

variância (ANOVA), realizada adicionalmente, também demonstrou que a regressão foi 

estatisticamente significante, [F(1,5) = 1221,66; (p < 0,001). A Tabela 15 mostra os resultados 

obtidos a partir da análise de regressão dos dados obtidos da curva padrão. 

 

Tabela 15. Resultados da análise de regressão dos dados obtidos da curva padrão BNZ 

Parâmetros estatísticos do método CLAE -DAD 

Equação regressão linear y = 0,1629 x – 0,0061* 

Coeficiente de correlação (r) 0,9991 

Soma quadrática dos resíduos 0,0021 

Erro padrão da inclinação 0,0024 

Erro padrão do intercepto 0,0141 

Concentração investigada (μg mL
-1

) 0,5 to 10,0 

LOD (μg mL
-1-1

) 0,0540 

LOQ (μg mL
-1-1

) 0,1810 

Nota: F[1,5) = 1221,66; (p < 0,001)]; LOD = limite de detecção; LOQ = limite de 

quantificação. 

 

 Os limites de detecção (LOD) e de quantificação (LOQ) são parâmetros analíticos 

importantes para ensaios de fármacos nos estudos de estabilidade em diferentes formas 

farmacêuticas (PANDITRAO et al., 2011). Os valores calculados para LOD e DOQ, Tabela 
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15, foram dezoito e oito vezes maiores, respectivamente, do que os valores identificados na 

metodologia proposta por Silva e colaboradores (SILVA et al., 2007) para quantificação de 

BNZ em comprimidos. Recentemente, outros estudos mostraram a quantificação de BNZ em 

amostras de urina em concentrações entre 0,10 - 45,00 g mL
-1

 com resultados de LOD e 

LOQ de 0,14 g mL
-1 

e 0,32 g mL
-1

, respectivamente. Assim, o método proposto nesse 

estudo mostrou alta sensibilidade e adequado para quantificação do BNZ em sistemas 

lipídicos de liberação de fármacos. 

 

5.11.3. Precisão e exatidão 

 

 A precisão e a exatidão foram investigadas na faixa de concentração de 1,5 - 8,5 g 

mL
-1

, Tabela 16. A precisão representa a variação dos resultados em uma série de análises de 

uma amostra em condições semelhantes ou diferentes de análises, enquanto que 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), (ICH, 1996; BRASIL, 2003).  

 

Tabela 16. Resultados experimentais da precisão e exatidão do método de determinação do 

BNZ em sistemas lipídicos de liberação de fármacos (n=3) 

Parâmetros analíticos Concentração BNZ (µg mL
-1

 ± DP) 

(CV - %) 

1,5 µg mL
-1

 3,0 µg mL
-1

 5,0 µg mL
-1

 6,5 µg mL
-1

 8,5 µg mL
-1

 

Precisão intra-dia 

 

 

Precisão inter-dia 

 

 

t-Student 

 

Exatidão 

 

1,40 ± 0,00 

(0,42) 

2,92 ± 0.05 

(1,73) 

4,83 ± 0.09 

(1,93) 

6,44 ± 0.13 

(1,99) 

8,41 ± 0.09 

(1,08) 

 

1,41 ± 0,01 

(0,77) 

 

2,92 ± 0,05 

(1,67) 

 

4,92± 0,08 

(1,77) 

 

6,41 ± 0,01 

(0,19) 

 

8,41 ± 0,02 

(0,31) 

 

F [(2, 14) = 0,0004364; (p = 0,9996)] 

 

93,20 ± 2,10 

(4,90) 

94,80 ±0,50 

(3,80) 

98,30 ± 1,30 

(1,20) 

98,70 ± 0,30 

(0,90) 

98,70 ± 0,60 

(0,90) 

Nota: DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação. 

 

 A precisão foi do método, avaliada pela precisão intra e inter-dia, foi confirmada pelo 

coeficiente de variação, apresentando valores menores que 1,99%, que indica a precisão do 

método CLAE - DAD, de acordo com o recomendado pelas agências oficiais (ICH, 1996; 

BRASIL, 2003). A análise estatística (teste t-Student) não mostrou diferença estatística a 
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partir dos dados experimentais da precisão intra-dia e inter-dia para concentrações distintas 

em cada nível investigado, p > 0,05. 

 A exatidão pode avaliar os efeitos dos compostos da matriz sobre o fármaco e os 

procedimentos de preparo da amostra. Dessa forma, esse parâmetro deve ser determinado pelo 

menos em nove determinações de três diferentes concentrações do analito dentro do intervalo 

linear da curva padrão (ICH, 1996; BRASIL, 2003). Os resultados obtidos na presença dos 

componentes da matriz lipídica demonstraram valores de recuperação entre 93,20 - 98,70%, 

estando dentro dos valores preconizados pela ANVISA e ICH para produtos farmacêuticos 

(80 - 120%). Com relação à complexidade da amostra e o carácter de solubilidade, a 

determinação do BNZ foi realizada com precisão e exatidão, dessa forma podendo ser 

utilizadas para controle de qualidade, estudos de estabilidade e potenciais ensaios biológicos 

destes e de outros possíveis sistemas de liberação de fármacos contendo BNZ. 

5.11.4. 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). Assim, a robustez foi avaliada pela variação da 

fase móvel nas razões de 33:67 e 37:63 (v/v) de acetonitrila e água, taxa de fluxo de 0,9 mL 

min
-1 

e
 
1,1 mL min

-1 
e diferentes fabricantes do solvente orgânico (acetonitrila). Os resultados 

obtidos estão apresentados na Tabela 17.   
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Tabela 17. Resultados obtidos no ensaio de robustez utilizando diferentes razões de fase 

móvel durante a corrida cromatográfica, n=3 

Parâmetros Variações 

BNZ (µg mL
-1

) ± DP 

(CV - %) 

1,5 3,0 5,0 6,5 8,5 

ACN:water 

(v/v) 

33:67 1,43 ± 0,05 

(3,34) 

2,99 ± 0,05 

(1,77) 

5,04 ± 0,15 

(3,05) 

6,60 ± 0,09 

(1,37) 

8,88 ± 0,04 

(0,50) 

35:65 1,41± 0,00 

(0,42) 

2,92 ± 0,05 

(1,73) 

4,83 ± 0,09 

(1,93) 

6,44 ± 0,13 

(1,99) 

8,47 ± 0,09 

(1,08) 

37:63 1,45 ± 0,02 

(1,76) 

2,96 ± 0,06 

(2,22) 

4,98 ±0,13 

(2,58) 

6,63 ± 0,09 

(1,38) 

8,80 ± 0,06 

(0,69) 

ANOVA                                                         F[(2, 12) = 0,005362, (p = 0,9947)] 

 

 

 

Taxa de fluxo 

0,9 mL min
-1

 1,65 ± 0,03 

(2,14) 

3,11 ± 0,08 

(2,66) 

4,87 ± 0,09 

(2,00) 

6,46 ± 0,19 

(2,98) 

8,54 ± 0,07 

(0,81) 

1,0 mL min
-1

 1,41± 0,00 

(0,42) 

2,92 ± 0,05 

(1,73) 

4,83 ± 0,09 

(1,93) 

6,44 ± 0,13 

(1,99) 

8,47 ± 0,09 

(1,08) 

1,1 mL min
-1

 1,65 ± 0,03 

(2,05) 

3,11 ± 0,08 

(2,73) 

4,87 ± 0,11 

(2,21) 

6,46 ± 0,17 

(2,58) 

8,55 ± 0,08 

(0,94) 

ANOVA                                                         F[(2, 12) = 0,003895, (p = 0,9961)] 

 

 Fabricante da 

ACN 

(1) 1,41± 0,00 

(0,42) 

2,92 ± 0,05 

(1,73) 

4,83 ± 0,09 

(1,93) 

6,44 ± 0,13 

(1,99) 

8,47 ± 

0,09 

(1,08) 

(2) 1,65 ± 0,03 

(1,94) 

3,13 ± 

0,08 

(2,59) 

4,89± 0,12 

(2,45) 

6,48± 0,19 

(3,02) 

8,56 ± 

0,08 

(0,93) 

     t- test                                                         F = 1.061, p = 0,9318 

 

 As diretrizes internacionais aconselham que os testes de robustez devem reportar as 

variações deliberadas e adequadas com a realidade da técnica de quantificação utilizada. No 

entanto, este parâmetro é apenas recomendado pelo ICH (ICH, 1996), enquanto que para 

análise quantitativa de droga na forma de dosagem farmacêutica no Brasil este parâmetro é 

obrigatório para ANVISA (ANVISA, 2003). Entre os diferentes parâmetros avaliados (fase 

móvel, taxa de fluxo, fabricante ACN) no presente estudo, o valor de coeficiente de variação 
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foi menor que 3,34 demonstrando a baixa dispersão entre os resultados avaliados em 

triplicata, Tabela 17. Bulfer e colaboradores avaliaram a robustez do método para 

determinação do BNZ em plasma em ratos, variando a temperatura e as condições de luz, os 

resultados encontrados para coeficiente de variação estão na faixa entre 4,25 - 5,0% 

(BULFER; CASTRO; FANELLI, 2011). Geralmente, para pequenas concentrações de analito 

(ppm ou g mL
-1

) é tolerado um CV < 16% (WOOD, 1999), que é um valor muito maior do 

que o encontrado nesse estudo. 

 A avaliação da robustez, realizada em cinco diferentes níveis de concentração, utilizou 

diferentes parâmetros de verificação sendo que não foi verificada diferença estatística entre os 

parâmetros investigados, p > 0,05, avaliados por ANOVA one-way e teste t-Student. Dessa 

forma, esses resultados demonstraram alta robutez do método empregado frente as diferentes 

modificações empregadas, apresentando assim sua segurança. 

 Os resultados experimentais do estudo de validação por CLAE-DAD demonstraram 

resultados satisfatórios para determinação de BNZ em sistemas lipídicos apresentando 

especificidade, linearidade, precisão, exatidão, robustez e baixo limite de detecção e 

quantificação. Associadas a essas características, baixas concentrações de solvente orgâncio e 

um curto tempo de análise tornan esse método promissor sua aplicação e se tornar um método 

oficial adotado pela Farmacopeia.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 Com os resultados obtidos nesse trabalho foram possíveis as seguintes conclusões: 

 Nanoemulsões tipo O/A foram formadas pelo método de emulsificação por inversão de 

fases utilizando NMP como co-solvente.  

 NMP adicionada ao sistema SOR 25 permitiu a formação de sistemas newtonianos, 

viscosos, com tamanho nanométrico, isotrópicos, com gotículas esféricas. Estes sistemas 

aumentaram a solubilidade e a liberação do BNZ. 

 A técnica de obtenção e a razão dos constituintes utilizada permitiu a estabilidade por 60 

dias das nanoemulsões tipo O/A. 

  Nanoemulsões biocompatíveis e com atividade tripanocida sobre epimastigotas e 

trimpomastigota foram superiores ao BNZ na sua forma pura. 

 A validação e o desenvolvimento de um método analítico para o BNZ a partir do sistema 

nanoemulsionado, contendo fosfatidilcolina de soja, oleato de sódio, Miglyol e NMP, por 

cromatografia de alta eficiência demonstrou especificidade, linearidade, precisão, 

exatidão, robustez e baixo limite de detecção e quantificação. Além de utilizar baixas 

concentrações de solvente orgânico associadas a um tempo curto de ensaio.  
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PERSPECTIVAS 

 

 A partir dos resultados e conclusões obtidos neste trabalho, tem-se como perspectivas: 

 

 O estudo da adição de outras moléculas com função de direcionamento do fármaco nas 

características físico-químicas do sistema formado, além de seu efeito sobre a 

liberação do BNZ e sua atividade tripanocida sobre diferentes formas de vida do 

parasito; 

 A avaliação da atividade anti-tripomastigota in vitro dos sistemas contendo ácido 

siálico; 

 A avaliação da atividade tripanocida in vitro sobre a forma amastigota do parasito dos 

sistemas nanoemulsionados contendo ou não moléculas de direcionamento, incluindo 

o ácido siálico ; 

 Análise do mecanismo de morte celular envolvida com os sistemas de interesse por 

diferentes técnicas; 

  O estudo da eficácia in vivo dos sistemas nanoemulsionados por via oral e parenteral 

em camundongos conforme protocolo já aprovado pelo CEUA da UFRN (n° 16/2015). 
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