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RESUMO 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano e está suscetível a danos físicos e ferimentos. Com o 

intuito de obter um produto em potencial para tal problema, este estudo tem como objetivo 

desenvolver uma base polimérica com nanopartículas de curcuminoides que possam ser 

utilizadas para cicatrização de ferimentos, queimaduras e outras aplicações biomédicas com 

expressiva atividade antioxidante e antibacteriana. Para isso, inicialmente os curcuminoides 

foram extraídos dos rizomas do açafrão e caracterizados por Ressonância Magnética Nuclear 

de 13C e 1H, Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e Espectroscopia de Absorção 

na Região do Infravermelho, posteriormente foram preparadas nanoemulsões de 

curcuminoides variando-se a quantidade de fase orgânica, triglicerídeo de ácido 

caprílico/cáprico (TACC) derivado de óleo de coco e a porcentagem do tensoativo F127; as 

quais foram submetidas à análise de tamanho de partícula e potencial zeta. Duas formulações 

foram selecionadas, as que apresentaram tamanhos de partícula entre 180 a 210 nm, com 

valores de índice de polidispersividade (IPD), entre 0,1 até 0,3, o que mostra uma distribuição 

moderadamente polidispersa e potencial zeta variando de -26 a -29 mV. Posteriormente, essas 

nanoemulsões foram submetidas a estudos preliminares de estabilidade, sob temperatura de 

26±2 ºC e 45±2 ºC, por 90 dias e analisadas novamente por tamanho de partícula, IPD, 

potencial zeta, potencial hidrogeniônico (pH) e quantificação dos curcuminoides. As 

nanoemulsões apresentaram pH variando entre 4,0 e 5,1, dentro do limite ideal para aplicação 

na pele e estabilidade dos curcuminoides. A quantificação dos sistemas à temperatura 

ambiente não apresentou alterações significativas, mantendo a porcentagem de degradação 

menor que 10%, indicando um prazo de validade provisório de 12 meses. Ensaios de 

sequestro do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) e quelação do íon ferroso foram 

realizados e comprovaram que mesmo após o encapsulamento o sistema apresentou alto poder 

antioxidante. A emulsão em uma concentração de 10 µg/mL eliminou 86,4% do radical livre 

DPPH e apresentou habilidade quelante de 64,3%, valores esses que ultrapassam o controle 

positivo das análises. Imagens de MET e AFM das nanoemulsões revelaram formato esférico 

das formulações. As emulsões apresentaram eficiência de encapsulação (EE) de 100% e no 

estudo de liberação in vitro apresentaram até 14,2% de liberação dos curcuminoides em 24 

horas, com perfil de liberação controlada. O estudo da cinética de liberação revelou uma 

reação de ordem zero, como era desejado. As nanoemulsões foram usadas como base para 

produção de géis termorresponsíveis de F127. Estudos reológicos foram realizados para 

delinear o perfil dos géis produzidos e os resultados mostraram que a adição das 



nanoemulsões reduziram a temperatura de transição de sol-gel quando comparado a géis 

puros de F127. Ademais, o valor do modo elástico (G’) manteve-se entre 1 e 3 kPa, 

caracterizando os géis como fluídos.  

 

Palavras-chave: Curcuminoides. Pluronic F127. Triglicerídeo de ácido cáprico/caprílico. 
Nanoemulsão. Feridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 

The skin is the largest organ in the human body and it is susceptible to physical injury and 

wounds. This study aims to develop a product which would help in the healing process of skin 

wounds and burns. This product is based on curcuminoids nanoparticles, which can be used 

for wound and burns healing and other biomedical applications with expressive antioxidant 

and antibacterial activity. For this, initially the curcuminoids were extracted from the saffron 

rhizomes and characterized by 13C and 1H Nuclear Magnetic Resonance, High Efficiency 

Liquid Chromatography (HPLC) and Infrared Spectroscopy, later the development process 

consists in the preparation of curcuminoids nanoemulsions, varying the amount of organic 

phase, caprylic/capric acid triglyceride (TACC) derived from coconut oil and the percentage 

of surfactant F127, which were submitted to particle size and zeta potential analysis. Two 

formulations were selected, which presented smaller particle sizes, varying from 180 to 210 

nm, with values of polydispersity index (PDI) between 0.1 and 0.3, which shows a moderately 

polydispersed distribution and zeta potential varying from -26 to -29 mV. Afterwards, these 

nanoemulsions were submitted to preliminary studies of stability at a temperature of 26 ± 2 ºC 

and 45 ± 2 ºC for 90 days and analyzed again by particle size, PDI, zeta potential, hydrogen 

potential (pH) and curcuminoids quantification. The nanoemulsions behaved as expected with 

pH reductions between 4.0 and 5.1 in the ideal limit for skin application and stability of 

curcuminoids. The quantification of the systems at room temperature did not show significant 

changes, keeping the percentage of degradation less than 10%, indicating an estimated 

validation time of 12 months. Tests of sequestration of the 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl  

(DPPH) radical and ferrous ion chelation were realized and proved that, even after the 

encapsulation, the system showed high antioxidant power. At a concentration of 10 μg/mL 

eliminated 86.4% of the DPPH free radical and presented a chelating ability of 64.3%, values 

that exceed the positive controls of the analyzes. TEM and AFM images of nanoemulsions 

revealed spherical shape of the formulations. Emulsions presented 100% of encapsulation 

efficiency (EE) and in the in vitro release study showed up to 14.2% release of curcuminoids 

in 24 hours, with controlled release profile. The study of release kinetics revealed a zero order 

reaction, as desired. Nanoemulsions were used as the basis for the production of 

termoresponsive gels of F127. Rheological studies were performed to delineate the profile of 

the gels produced and the results showed that the addition of the nanoemulsions reduced the 

temperature of sol-gel transition when compared to pure gels of F127. In addition, the value 

of the elastic mode (G') was maintained between 1 and 3 kPa, characterizing the gels as fluids. 



Keywords: Curcuminoids. Pluronic F127. Caprylic/capric triglyceride. Nanoemulsion. Injury. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A pele é o órgão que reveste e delimita o corpo, e protege o meio interno das 

interferências externas. Assim como os demais órgãos do corpo humano sofre alterações que 

caracterizam o envelhecimento cutâneo (AZULAY e AZULAY, 2006) e deste modo está 

facilmente suscetível a danos físicos e ferimentos (SCHULZ, TOMPKINS e BURKE, 2000). 

A organização da pele é bem complexa, sendo constituída por três camadas, epiderme, 

membrana basal e a derme. A epiderme é a camada mais externa e portanto menos protegida, 

sendo a primeira suscetível a danos externos, como ferimentos. 

O interesse pelos cuidados com agressões a pele nos remete à antiguidade 

(JONES e NELSON, 2007). Ferida pode ser definida como qualquer alteração da integridade 

anatômica da pele, resultante de qualquer tipo de trauma (DECLAIR, 2002). Essas podem ser 

definidas também como a perda da continuidade do tegumento, representadas não apenas pela 

ruptura da pele e do tecido celular subcutâneo, mas também, em alguns casos, músculos, 

tendões e ossos. (KANJ, WILKING e PHILLIPS,1998). 

Vários medicamentos estão disponíveis no mercado para o tratamento de feridas, 

porém a busca por novos métodos e substâncias, que sejam mais eficientes e com menos 

efeitos colaterais é constante. Nesse contexto, a curcumina e seus derivados têm despertado 

enorme interesse por ser uma substância de origem natural e possuir diversas ações 

comprovadas, tais como antioxidante, anti-inflamatório, anticancerígeno, anti-artrítico, anti-

aterosclerótico, antidepressivo, anti-envelhecimento, antidiabético, antimicrobiano, 

cicatrização de feridas e atividades de melhoria (AGGARWAL et al., 2013; EUTERPIO et 

al., 2011).  

Nanoemulsões são dispersões coloidais, compostas por dois líquidos não 

miscíveis, e um ou mais agentes surfactantes em proporção adequada (MCCLEMENTS, 

2012; BALI, ALI e ALI, 2010), possuem uma gota com diâmetro médio reduzido de 50 a 500 

nm que se mantem estáveis em uma fase contínua (LANDFESTER, 2003). Uma das 

possibilidades de uso das nanoemulsões é no processo de encapsulação de compostos 

bioativos (OCA-ÁVALOS et al., 2017).  

As principais vantagens de se usar as nanoemulsões como estratégia de 

encapsulamento é melhorar a estabilidade e a solubilidade do bioativo, possibilitar a 

incorporação de substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas, protegendo o bioativo no núcleo 

oleoso ou na parede contra degradação, isolando-o fisicamente do meio ambiente 
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(KLAYPRADIT e HUANG, 2008; JAFARI, ASSADPOOR e BHANDARI, 2008; 

GHARSALLAOUI, 2007).  

As nanogotas formadas em emulsão do tipo óleo em água (O/A) são sistemas de 

entrega que podem efetivamente carregar drogas lipofílicas, aumentar a sua dispersibilidade e 

estabilidade em solução aquosa, bem como melhorar a sua biodisponibilidade (KOTTA et al., 

2012; MCCLEMENTS, 2013). Todas essas vantagens aumentam o nível de ação 

farmacológica e minimizam a frequência de dosagem (YAN et al., 2007), tornando o 

desenvolvimento desta técnica promissora no estudo de carreamento e liberação controlada de 

compostos bioativos.  

O presente estudo teve como objetivo preparar nanoemulsões usando como núcleo 

oleoso, o triglicerídeo de ácido cáprico-caprílico (TACC) derivado do óleo de coco e como 

surfactante o copolímero tribloco Pluronic® F127, com o intuito de desenvolver um sistema 

que possa incorporar e proteger os curcuminoides, aumentando sua solubilidade e 

biodisponibilidade, o que facilitará a sua aplicação, sendo possível carrear e liberar de forma 

controlada este bioativo, através da utilização de géis para aplicações tópicas. 
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2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

2.1 A Pele 
 

A pele é o maior órgão do corpo humano, possui uma área de superfície de 1,5 m2 

a 2,0 m2 em adultos e pode atingir até 16% do peso corpóreo (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 

2004), reveste e delimita o organismo e tem por objetivo manter o meio interno em constante 

equilíbrio, protegendo e interagindo com o meio exterior. Assim como os demais órgãos do 

corpo humano sofre alterações que caracterizam o envelhecimento cutâneo (AZULAY e 

AZULAY, 2006) e deste modo está facilmente suscetível a danos físicos e ferimentos 

(SCHULZ, TOMPKINS e BURKE, 2000). 

Para cumprir sua função, a pele possui propriedades especiais que a permite ser 

resistente, flexível e relativamente impermeável à água, além de possuir uma notável 

capacidade de auto-regeneração (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2005). 

 

2.2 Organização estrutural da pele 
 

A pele humana possui três camadas, epiderme, membrana basal e a derme. A 

epiderme é a camada mais externa e sua espessura é de, aproximadamente 0,1 mm - 0,2 mm, 

sendo constituída principalmente por queratinócitos e melanócitos. A membrana basal se 

localiza imediatamente abaixo da epiderme, separa fisicamente e ao mesmo tempo conecta a 

epiderme com a derme (BÖTTCHER-HABERZETH, BIEDERMANN e REICHMANN, 

2010). A derme, por sua vez, é composta de tecido conjuntivo e é responsável pela 

elasticidade da pele, por ser rica em colágeno e elastina (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). 

Os componentes celulares predominantes na derme são os fibroblastos, que produzem matriz 

extracelular. O rico sistema de vascularização da derme fornece nutrientes para todos os tipos 

celulares nela presentes. Os apêndices cutâneos, como folículo piloso, glândulas sebáceas e 

sudoríparas, são derivados da epiderme, porém encontram-se situados na derme 

(BÖTTCHER-HABERZETH, BIEDERMANN e REICHMANN, 2010).  

Todos estes anexos são conhecidos como “ilhas de regeneração”, pois possuem 

células epidérmicas que promovem a recuperação da pele, na ocorrência de lesões profundas 

(JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2004). O tecido celular subcutâneo, ou hipoderme, é 

constituído em sua maior parte de gordura, funcionando como isolamento e como fonte de 

energia (BÖTTCHER-HABERZETH, BIEDERMANN e REICHMANN, 2010). 
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2.3 Feridas Cutâneas 
 

Alterações na integridade da pele, membrana, mucosa ou nos tecidos e órgãos é 

denominada ferida, essas podem ser classificadas de acordo com a etiologia: meios 

mecânicos, térmicos, químicos, traumáticos, cirúrgicos e radiogênicos; patologias subjacentes, 

tais como: diabetes mellitus, insuficiência venosa crônica e ou arterial, e, doenças 

imunológicas ou dermatológicas; grau de contaminação: contaminadas e não contaminadas; 

profundidade das lesões: superficial ou profunda; tempo de existência e processo de 

cicatrização: crônicas ou agudas (KUJATH; MICHELSEN, 2008; BOATENG et al., 2008; 

SMANIOTTO et al., 2012). 

As feridas agudas são aquelas cuja a cicatrização completa se dá num período de 8 

a 12 semanas com cicatrizes mínimas (BOATENG et al., 2008). Já as feridas crônicas 

cicatrizam lentamente e podem reaparecer (SCHULTZ et al., 2003; SWEENEY et al., 2012. 

Destaca-se que 40% a 70% das feridas crônicas curam após seis meses de tratamento e 

envolvem um processo de reparação complexo (SOUZA et al., 2013). Incluem como feridas 

crónicas as úlceras por pressão (UP), úlceras venosas, arteriais ou mistas e pé diabético.  

Esses defeitos cutâneos podem interromper as funções da pele em vários estágios, 

levando a incapacidade permanente ou mesmo a morte, dependendo da gravidade da lesão 

(ZHAO et al., 2016). O tratamento das feridas pode incluir tanto métodos clínicos, quanto 

cirúrgicos (CHUNG e GLORI, 2009). 

 

2.4 Curcuminoides 
 

A cúrcuma, nome científico Curcuma longa Linn, pertencente à família 

Zingiberaceae, é conhecida no Brasil, popularmente como açafrão, açafroeira, açafrão-da-

terra, açafrão-da-Índia, batatinha amarela, gengibre dourado e mangarataia (MAIA et 

al.,1995). Trata-se de um arbusto perene nativo do sul e sudoeste asiático e extensivamente 

cultivado na Índia (SUETH-SANTIAGO, et al., 2015). No Brasil, o açafrão se adaptou bem 

ao clima e é amplamente cultivado, principalmente em Goiás. A parte do vegetal com maior 

interesse é o rizoma (FIGURA 1a), que pode ser consumido fresco ou seco. Para fins de 

conservação, esse rizoma é desidratado e moído, gerando um pó de coloração amarelada 

denominado turmérico (FIGURA 1b). 
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Figura 1 - (a) Rizomas frescos e (b) Turmérico: rizomas secos e moídos. 

 

Fonte: Disponível em https://www.saundarya.de/single-post/2016/09/22/Kurkuma-die-heilige-Knolle, acesso 

em:17.07.2017 às 18:01. 

 

O tumérico é um dos temperos mais utilizados, especialmente na região 

continental da Índia, também é conhecido na culinária como curry spice. É consumido 

principalmente na forma de pó seco, utilizado para coloração alimentícia devido à sua forte 

pigmentação amarela, associada a efeitos terapêuticos e dietéticos (SUETH-SANTIAGO et 

al., 2015). 

A composição química do turmérico é bastante variada, tendo como principais 

classes de compostos os terpenos voláteis, presentes no óleo essencial de diferentes partes do 

vegetal, além dos curcuminoides, componentes majoritários da fração não-volátil. Estes 

ocorrem em maior proporção nos rizomas da planta, com destaque para curcumina (CUR), 

Desmetoxicurcumina (DMC) e Bisdesmetoxicurcumina (BDMC) (FIGURA 2, a-c), além de 

curcuminoides minoritários (PARTHASATHY, CHEMPAKAM e ZACHARIAH, 2008; LI et 

al., 2009).  

 

Figura 2 - (a) Curcumina, (b) Desmetoxicurcumina e (c) Bisdesmetoxicurcumina. 

a)  

b) 

O O

OCH3

OHHO

 

 

c) 

Fonte: Próprio autor. 

 

A cor amarela, que é característica do rizoma, é devido à presença de 3-5% de 

curcuminoides, que são compostos  do tipo polifenólicos (WAKTE, 2011). Sendo que a 
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curcumina representa aproximadamente 77%; Desmetoxicurcumina, 17% e 

Bisdesmetoxicurcumina, 3% (GOEL, KUNNUMAKKARA e AGGARWAL, 2008). O nome 

oficial destes compostos são: da curcumina, 1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)-hepta-1,6-dieno- 

3,5-diona; demethoxicurcumina, 1-(4-hidroxifenil)-7-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-hepta-1,6-

dieno-3,5-diona e bisdemethoxicurcumina, 1,7-bis(4-hidroxifenil)-hepta-1,6-dieno-3,5-diona. 

Além de ser utilizado como corante alimentar natural, a cúrcuma possui inúmeras 

atividades farmacológicas já comprovadas. A curcumina e seus derivados, por exemplo, 

possuem uma ampla gama de efeitos incluindo antioxidante, anti-inflamatório, 

anticancerígeno, anti-artrítico, anti-aterosclerótico, antidepressivo, anti-envelhecimento, 

antidiabético, antimicrobiano, cicatrização de feridas e atividades de melhoria (AGGARWAL 

et al., 2013; EUTERPIO et al., 2011). A demetoxicurucmina (DMC) foi relatada como melhor 

inibidor das células MCF-7 e Bisdesmetoxicurcumina (BDMC) é ativo para a modulação da 

expressão do gene MDR-1, dene de resistência multipla a drogas (REVATHY, 2011). 

Os rizomas de Curcuma longa tem sido tradicionalmente usados como 

agente antimicrobiano, bem como um repelente de insetos (RUDRAPPA e BAIS, 2008). 

Mistura de curcumina com outros agentes antimicrobianos são utilizados para o 

desenvolvimento de géis de pele antimicrobianos e emulsões com propriedades de proteção e 

curativos (VARAPRASAD et al, 2011). 

A curcumina apresenta em faixas de pH entre 3 e 7 um equilíbrio tautomérico 

(FIGURA 3), deslocado preferencialmente para o sentido de formação do enol (semelhante 

equilíbrio acontece com os outros curcuminoides), em razão da presença de uma ligação de 

hidrogênio intramolecular e de uma maior planaridade da molécula, o que favorece a 

conjugação na cadeia carbônica. Contudo, a curcumina na forma 1,3-dicetônica (mesmo em 

baixa concentração quando comparada ao enol) possui um metileno bastante deficiente de 

elétrons em função da vizinhança eletrofílica, o que a torna um ótimo doador de hidrogênio. 

(SUETH-SANTIAGO et al., 2015). 

 
Figura 3 - Equilíbrio tautomérico da Curcumina 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Devido os curcuminoides possuirem uma fraca estabilidade sob luz e calor o uso 

destes príncipios ativos se tornou limitado (MA et al., 2017). Além disso a baixa solubilidade 

(2,677μg/ml) (MODASIYA e PATEL, 2012) e baixa estabilidade em solução aquosa resultam 

em baixa biodisponibilidade (LI et al., 2015). Esse desafio pode ser superado através do 

desenvolvimento de sistemas de entrega, como a nanoemulsão, o que preservariam os 

compostos bioativos, melhoraria sua biodisponibilidade, o que facilitaria a sua aplicação na 

indústria.  

 

2.5 Triglicerídeo de ácidos graxos para o tratamento de feridas 
  

Em literaturas especializadas na área de tratamento de feridas é comum a menção 

do uso de ácidos graxos essenciais (AGE) (CANDIDO, 2001; JORGE e DANTAS, 2005). No 

Brasil, o tratamento de lesão por pressão e feridas utilizando-se ácidos graxos essenciais de 

cadeia média e triglicerídeos (AGE-TG) foi popularizado após 1994 com a publicação de 

Declair que observou alguns efeitos clínicos dos AGE-TG na prevenção de lesões por pressão 

(DECLAIR, 1994).  

Os ácidos graxos essenciais promovem quimiotaxia (atração de leucócitos) e 

angiogênese (formação de novos vasos sanguíneos), mantêm o meio úmido, aceleram o 

processo de granulação tecidual, facilitam a entrada de fatores de crescimento, promovem 

mitose e proliferação celular, atuam sobre a membrana celular, aumentando a sua 

permeabilidade, auxiliam o debridamento autolítico e são bactericidas para Staphylococcus 

aureus (MANDELBAUM, DI SANTIS e MANDELBAUM, 2003).  

Estudos comprovam os benefícios do tratamento de feridas mais complexas com 

fórmula contendo ácidos graxos essenciais (ácido linoléico, caprílico, cáprico, caprólico e 

láurico), lecitina de soja e vitaminas A e E (HAMÚ et al.,1999).  

Merece especial atenção o triacilglicerol dos ácidos cáprico (C10) e caprílico (C8) 

(TACC) derivado do óleo de coco (FIGURA 4), sendo uma alternativa aos óleos minerais e 

vegetais, por ser um emoliente lipofílico, é altamente compatível com a pele, lubrifica e 

oferece uma suave sensação emoliente não oleosa. É classificado como triglicerídeos de 

cadeia média (TCM), são úteis como fonte nutricional, solvente, veículos e estabilizador de 

produtos a ser administrado por via oral, tópica ou parenteral (MAGALHÃES et al., 2008).  

Os TACC podem ter usos no tratamento e prevenção da dermatite amoniacal e 

lesão por pressão, criando uma barreira de proteção para a pele, impedindo maceração, além 

de ser de importância nos processos de inflamação celular, proporcionando alívio após a 
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primeira aplicação e nutrição celular local, além de ter uma grande capacidade de regeneração 

dos tecidos (MAGALHÃES et al., 2008). 

 

Figura 4 - (a) Triglicerídeo de ácido cáprico e (b) caprílico. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Ácidos graxos aumentam a permeação cutânea de fármacos. De acordo com a 

literatura, os ácidos graxos têm sido utilizados para melhorar a liberação transdérmica de 

estradiol, progesterona, aciclovir, 5-fluorouracil e ácido salicílico (FITZPATRICK e 

CORISH, 2006; HERAI et al., 2006; CHORILLI et al., 2004; CORNWELL et al., 1994). 

Os triglicerídeos de cadeia média, principalmente o derivado cáprico, caprílico e 

glicerina são aprovados para utilização parenteral pelo Food and Drug Administration (FDA) 

e são preferencialmente utilizados em nanoemulsões para veiculação de fármacos por serem 

mais solúveis em água, cerca de 100 vezes mais do que os triglicerídeos de cadeia longa 

(BENITA e LEVY, 1993). 

 

2.6 Pluronic® F127 
 

Dentre os copolímeros com propriedades surfactantes, os que mais ganham 

destaque são os que possuem bloco hidrofílico de polioxietileno (MYERS, 1992). Um 

exemplo são os poliéteres ou polioxialquilenos triblocos EmPnEm, onde E se refere a unidade 

monomérica óxido de etileno e P a unidade de óxido de propileno. Eles são conhecidos como 

Pluronics® e começaram a ser comercializados em 1951 pela BASF. O Pluronic® F127 é um 

tipo de copolímero tribloco, de uso comercial, com fórmula molecular E98P67E98 (FIGURA 5). 

 
Figura 5 - Copolímero Pluronic® F127. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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É sabido que soluções concentradas de EmPnPm têm propriedades de gelatinização 

que são favoráveis a liberação controlada de fármacos, isto é, eles gelificam com aquecimento 

a partir de baixas temperaturas (gelatinização a frio). O potencial desses sistemas foi 

observado há muitos anos por SCHMOLKA (1972) em conecção com o uso de géis aquosos 

no tratamento de queimaduras. Além disso, os Pluronics apresentam uma propriedade 

interessante, a termorresponsividade, que é a formação de gel imóvel com o aumento da 

temperatura (WANKA, HOFFMAN e ULBRICHT, 1990). Há duas técnicas bastante 

utilizadas no estudo do comportamento de formação de gel desses copolímeros em função da 

temperatura e da concentração: o método de inversão de tubo e a reologia (CHAIBUNDIT et 

al., 2007). 

O copolímero Pluronic® F127 atua como excipiente que, além de melhorar a 

solubilidades de fármacos pouco solúveis é atuante na liberação controlada de fármacos 

(OLIVEIRA et al., 2011; FARRUGIA et al., 2014; VARSHOSAZ et al., 2014 e LI et al., 

2013).  

 

2.7 Nanoemulsão 
 

Nanoemulsões ou miniemulsões são dispersões coloidais termodinamicamente 

instáveis compostas de dois líquidos não miscíveis, uma fase aquosa, uma fase oleosa e um ou 

mais agentes surfactantes em proporção adequada (MCCLEMENTS, 2012; BALI, ALI e ALI, 

2010), possui uma gota com diâmetro médio nanométrico reduzido de 50 a 500 nm que se 

mantem estávél em uma fase contínua (LANDFESTER, 2003). 

No entanto, as nanoemulsões não são formadas de forma espontânea, sendo 

necessária aplicação de energia, fornecida normalmente por dispositivos mecânicos. Em 

dispositivos de dispersão de alta força, o ultrassom é usado hoje, especialmente para a 

homogenização de pequenas quantidades, enquanto os dispersores de rotor-estator com 

geometrias especiais do rotor, microfluidizantes ou homogeneizadores de alta pressão são os 

melhores para a multiplicação de quantidades maiores (LANDFESTER, 2003). 

O processo de encapsulação por nanoemulsão envolve incorporação, absorção ou 

dispersão de combinações de bioativos sólidos, líquidos ou gasosos (KLAYPRADIT e 

HUANG, 2008; JAFARI, ASSADPOOR e BHANDARI, 2008).  

As principais vantagens da utilização desse método de encapsulação é que 

melhoram a estabilidade, o que confere longa vida útil ao sistema, a solubilidade do bioativo, 
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permitindo a incorporação de substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas, protege o bioativo na 

capsula ou na parede contra degradação, isolando-o fisicamente do meio ambiente 

(KLAYPRADIT e HUANG, 2008; JAFARI, ASSADPOOR e BHANDARI, 2008; 

GHARSALLAOUI, 2007), além disso as nanopartículas podem ser projetadas de modo que 

permita a liberação controlada do bioativo (YAN et al., 2007). 

A fim de melhorar a biodisponibilidade de nutrientes lipofílicos e também drogas 

lipofílicas, muitos sistemas de entrega foram relatados (DATE, HANES e ENSIGN, 2016; 

PORTER, TREVASKIS e CHARMAN, 2007; Yao, MCCLEMENTS e XIAO, 2015). Como 

por exemplo, emulsão de óleo em água é um dos sistemas de entrega que pode efetivamente 

carregar drogas lipofílicas, aumentar a sua dispersibilidade e estabilidade em solução aquosa, 

bem como melhorar a sua biodisponibilidade oral (KOTTA et al., 2012; MCCLEMENTS, 

2013). Alguns sistemas nanoemulsionados já foram desenvolvidos para o encapsulamento de 

curcumina com polivinilpirolidona (LOKESH et al., 2010) e óleos vegetais com 

polietilenoglicol (SUGASINI e LOKESH, 2017). 

Todas essas vantagens aumentam o nível de ação farmacológica e minimizam a 

frequência de dosagem (YAN et al., 2007), tornando o desenvolvimento desta técnica 

promissora no estudo de carreamento de fármacos. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Geral 
 

Preparar nanoemulsões para o encapsulamento de curcuminoides, à base de 

triglicerídeo de ácido cáprico/caprílico e do surfactante Pluronic® F127, visando à preparação 

de géis para o tratamento de feridas. 

 

3.2 Específicos 
 

  Extrair, identificar e caracterizar os curcuminoides por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE), Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (FTIR) e 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H e 13C; 

 Preparar formulações estáveis de nanoemulsões contendo curcuminoides utilizando o 

ultrassom de sonda; 

 Determinar o tamanho de partícula, o índice de polidispersividade (IPD) e o potencial 

zeta das nanoemulsões por Espalhamento de Luz Dinâmica (ELD) e fazer o estudo 

preliminar quanto a estabilidade;  

 Avaliar o potencial antioxidante das nanoemulsões através das análises com o radical 

DPPH e a quelação do íon ferroso; 

 Determinar a morfologia das nanoemulsões com as técnicas de Microscopia Eletrônica 

de Transmissão (MET) e Microscopia de Forca Atômica (MFA); 

 Avaliar o potencial bactericida das nanoemulsões frente a bactérias gram positivas e 

gram negativas; 

 Realizar o estudo cinético de liberação e eficiência de encapsulamento por 

espectroscopia de UV-Vis das nanoemulsões obtidas; 

 Preparar géis das nanoemulsões com diferentes concentrações de F127 e avaliar seus 

parâmetros reológicos. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 Materiais 
 

Os ativos curcuminoides, extraídos de rizomas de Curcuma longa Linn (Acafrão), 

foi obtido no Laboratório de Polímeros e Inovação de Materiais-UFC. Os triglicerídeos de 

ácido cáprico-caprílico (TACC), derivados do óleo de coco (CAS: 65381-09-01), foram 

fornecidos pela Viacheminc. O copolímero tribloco E98P67E98 (E = poli(óxido de etileno) e P 

= poli(óxido de propileno), comercialmente conhecido como Pluronic® F127 (massa molar 

12500 g.mol-1) foi produzido pela BASF Corp. e fornecido pela Sigma-Aldrich. Todos os 

demais reagentes utilizados nos experimentos foram de grau analítico e usados como 

recebido.  

  

4.2 Extração dos curcuminoides 
  

Os curcuminoides foram extraídos a partir de rizomas de Curcuma longa Linn, 

conhecida popularmente como açafrão. A extração aconteceu por meio de refluxo de solvente 

em um processo intermitente à quente com um aparelho do tipo Soxhlet.  

Os rizomas do açafrão foram higienizados, secos e posteriormente moídos. Foi 

pesado 5 g da amostra (açafrão), adicionado 250 mL de diclorometano e deixado sob refluxo, 

após a completa extração do pigmento, o solvente foi evaporado sob pressão reduzida e o 

concentrado foi lavado sucessivamente com hexano para retirada de gorduras ainda presentes 

no material. O material obtido, um sólido de coloração alaranjada, foi seco para o cálculo do 

rendimento e para posterior caracterização.  

 

4.3 Caracterização dos curcuminoides 
 

Com o intuito de confirmar a presença dos três curcuminoides (curcumina, 

Desmetoxicurcumina e Bisdesmetoxicurcumina) no extrato em pó obtido, foram realizadas 

análises de Cromatografia de Camada Delgada, Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE) acoplado a um espectrômetro de UV-Vis, Espectroscopia de Absorção na Região do 

Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

de 1H e 13C. 
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4.3.1 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

As análises foram realizadas em cromatógrafo com detector de UV-Vis SPD-20A 

(Shimadzu), bomba série L201047 (Shimadzu) e utilizando uma coluna analítica C-18 (150 x 

4,6mm) da Phenomenex®. Foi utilizada uma vazão de 1 mL.min-1 a 40 oC (CTO-20A). A fase 

móvel utilizada foi composta de tetrahidrofurano (THF) (solvente A) e solução aquosa de 

ácido cítrico 1% (v/v) (solvente B), com eluição isocrática (solvente A:solvente B;40:60) no 

comprimento de onda de 420 nm. 

 

4.3.2 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho com Transformada de 

Fourier  

 

Os espectros de infravermelho foram obtidos utilizando um espectrômetro Vertex 

70v da Bruker. Foi realizada uma corrida de fundo (background) para remover o ruído de 

fundo do aparelho. A região de absorção foi entre 4000 a 350 cm-1 e os espectros foram 

medidos a uma resolução espectral de 2 cm-1 com 128 varreduras. 

 

4.3.3 Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H)  

 

Os espectros de RMN 1H foram obtidos num equipamento Brucker Avance-DRX 

500 (USA, Califórnia), com transformada de Fourier, pertencente ao CENAUREMN, 

equipado com uma sonda de detecção inversa, operando em 499.9 MHz (1H), numa janela 

espectral de 20 ppm. Preparou-se uma solução da amostra dos curcuminoides na concentração 

de 20 mg em 0,6 mL de DMSO deuterado. A análise foi realizada em tubos de 5 mm sob 

aquecimento de 80 ºC com sinal da água residual em 4,2 ppm e os deslocamentos químicos 

() expressos em ppm. 

 

4.3.4 Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear de Carbono (RMN 13C)  

 

Os espectros de RMN 13C foram obtidos num equipamento Brucker Avance-DRX 

500 (USA, Califórnia), com transformada de Fourier, equipado com uma sonda de detecção 

inversa, operando em 125 MHz (13C) numa janela espectral de 200 ppm. Para obtenção do 

espectro preparou-se uma solução da amostra dos curcuminoides na concentração de 20 mg 

em 0,6 mL de DMSO deuterado. A análise foi realizada em tubos de 5 mm, sob aquecimento 
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de 80 ºC com sinal da água residual em 4,2 ppm e os deslocamentos químicos () expressos 

em ppm. 

 

4.4 Preparação das nanoemulsões 
 

Foram preparadas 18 formulações de nanoemulsões do tipo óleo-água (OA) 

utilizando o ultrasson de sonda (modelo W-450D Branson Sonifier®). A fase orgânica (FO) 

foi constituída de triglicerídeos de ácido cáprico/caprílico (TACC) (0,5 g ou 1,0 g) e 

curcuminoides (20 mg), e a fase aquosa (FA), por sua vez, foi constituída por uma solução do 

copolímero F127 em água destilada em diferentes concentrações (0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4 e 5 

%). 

Para a obtenção das nanoemulsões, foi preparada a FO, onde foi feita a pesagem 

dos curcuminoides e adicionado, para facilitar a solubilização, 10 gotas de solvente propanona 

(acetona). Em seguida, o TACC foi pesado junto aos curcuminoides já solubilizados e a 

mistura foi deixada por 30 min em banho termostatizado a 60 ± 2 oC para total evaporação do 

solvente. Previamente, a fase aquosa (FA) foi preparada dissolvendo, à baixas temperaturas, o 

copolímero F127 em água destilada em várias concentrações (0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4 e 5 %). 

A TABELA 1 mostra a composição das nanoemulsões obtidas. 

 A temperatura da FO foi mantida a 60 ± 2oC, e em seguida foi adicionada a FA, 

vagarosamente. A mistura foi então levada ao ultrassom de sonda em banho de gelo e foi 

submetida à irradiação ultrassônica com amplitude de 90% por 1 min com um regime de 

pulso (20s on - 10s off). Após esta etapa a nanoemulsão foi deixada sob agitação por mais 15 

minutos. O processo de obtenção das nanoemulsões e o aspecto macroscópico estão 

representados na FIGURA 6.  

Inicialmente foram feitas as formulações sem o princípio ativo, com 0,5 e 1 g de 

TACC, com o intuito de identificar qual seria a quantidade de fase orgânica ideal para 

produção das nanoemulsões. Para a escolha das melhores formulações com o princípio ativo 

foram utilizados os resultados obtidos pelas análises do potencial zeta e tamanho de partícula, 

onde duas medidas foram feitas, a primeira em um período de no máximo 24 h decorridas da 

produção da emulsão e a segunda leitura com 15 dias. 
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Tabela 1 - Composição das formulações de nanoemulsões. 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emulsões Curcuminoides (mg) TACC (g) F127 (% m/m) 

E1 - 0,5 0,5 

E2 - 0,5 1,0 

E3 - 0,5 2,0 

E4 - 0,5 3,0 

E5 - 1,0 0,5 

E6 - 1,0 1,0 

E7 - 1,0 2,0 

E8 - 1,0 3,0 

E9 - 1,0 4,0 

E10 - 1,0 5,0 

E11 20 1,0 0,1 

E12 20 1,0 0,3 

E13 20 1,0 0,5 

E14 20 1,0 1,0 

E15 20 1,0 2,0 

E16 20 1,0 3,0 

E17 20 1,0 4,0 

E18 20 1,0 5,0 
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Figura 6 - (a) Esquema do processo de formação das nanoemulsões e (b) Aspectos 
macroscópicos das nanoemulsões obtidas com curcuminoides (esquerda) e sem 
curcuminoides (direita). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.5 Preparação dos géis de F127 
 

Para a preparação dos géis foram utilizadas somente as emulsões contendo 1 g de 

fase orgânica (TACC) e concentrações de 2 e 3% de F127. Foram preparados seis géis com 

concentrações diferentes de F127 conforme descrito na TABELA 2. 

 

Tabela 2 - Composição das formulações dos géis de F127. 

Código do Gel Emulsão 
F127 

(% m/m) 

D1 2%F127.C 18% 

D2 2%F127.SC 18% 

D3 3%F127.C 18% 

D4 3%F127.SC 18% 

D5 2%F127.SC 16% 

D6 3%F127.SC 15% 

Legenda: C - Curcuminoides; SC - Sem curcuminoides. 

Fonte: Próprio autor. 

(a) (b) 

 

Surfactante: F127 

Curcuminoides 

TACC 

Aquecimento – 30 min 

60
o
 C -  

Fase 

Orgânica 

-  

Fase 
Aquosa 

- 

Amplitude: 90% 
Tempo: 1min 

(20on/10off) 

60
o
 C 

60oC 
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4.6 Caracterização física-estrutural e morfológica das nanoemulsões 
 

4.6.1 Tamanho de partícula e índice de polidispersividade 

 

As análises foram realizadas utilizando um Zetasizer Nano ZS90 (Malvern®) que 

permite determinar o tamanho de partícula de nanoestruturas por ELD (Espalhamento de Luz 

Dinâmica) e o índice de polidispersividade ou polidispersão. A análise é realizada em meio 

líquido e mede o volume hidrodinâmico das partículas atribuindo à elas o formato esférico. As 

nanoemulsões foram diluídas em água destilada na proporção 1:1000 (v/v) 

(nanoemulsões:H2O) e analisadas num ângulo fixo de 173º a 25 ºC. O diâmetro médio das 

nanopartículas foi determinado pela medida feita em triplicata. O índice de polidispersão 

refere-se à distribuição de tamanho, no qual os resultados também foram expressos como 

média de três determinações. Para a escolha das formulações ideais para este trabalho as 

medidas foram realizadas nas primeiras 24 h após sua obtenção (dia 1) e decorridos 15 d, 

armazenado à temperatura ambiente. Posteriormente esta mesma análise foi utilizada no teste 

de estabilidade acelerada. 

 

4.6.2 Potencial Zeta 

 

 A estabilidade física das nanoemulsões foi avaliada utilizando um Zetasizer 

Nano ZS90 (Malvern®), através da determinação da carga de superfície das nanoemulsões. As 

análises foram realizadas diluindo-se as nanoemulsões em água destilada na proporção 1:1000 

(v/v) (nanoemulsões:H2O) e os resultados foram expressos como médias de três 

determinações. Para a escolha das formulações ideais para este trabalho as medidas foram nas 

primeiras 24 h após sua obtenção (dia 1) e decorridos 15 d, armazenado à temperatura 

ambiente. Posteriormente esta mesma análise foi utilizada no teste de estabilidade acelerado. 

 

4.6.3 Determinação do pH 

 

As análises do potencial hidrogeniônico (pH) das emulsões foram realizadas 

conforme metodologia de Mendonça et al. (2009). O pH foi determinado após diluição de 

1:10 com água destilada. Em tubos Falcon (50 mL) foram adicionadas 1 g da emulsão e 9 g de 

água destilada. Com auxílio de vórtex as amostras foram homogeneizadas e o pH determinado 

em pHmetro (Quimis, modelo q40OA) calibrado previamente com soluções padrão (pH 4 e 
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7). As análises foram realizadas em triplicata. Essa análise foi realizada durante o teste de 

estabilidade acelerada. 

 

4.6.4 Quantificação por Espectroscopia do Ultravioleta/Visível (UV- Vis) 

 

Primeiramente, uma curva de calibração foi construída para o príncipio ativo, 

curcuminoides, variando de 1 a 20 ppm, utilizando como solvente o etanol, obedecendo a Lei 

de Lambert - Beer. Antes das análises, as soluções preparadas foram filtradas em membrana 

Millipore de porosidade 0,45 µm, para a remoção de algum resíduo não solubilizado. Todas 

as medidas foram feitas em triplicata. De acordo com a literatura a região no ultravioleta 

visível de absorção dos curcuminoides é de 425 nm (PÉRET-ALMEIDA et al., 2005), porém 

antes da quantificação foi feita uma varredura para confirmação da região de absorção.  

Para a quantificação pesou-se 25 mg da nanoemulsão contendo os curcuminoides 

e transferiu-se para um balão de 25 mL com auxílio da adição de 15 mL de etanol. A solução 

foi sonicada em banho de ultrassom por 15 min e o volume total do mesmo foi completado e 

homogeneizado. Previamente à análise, o conteúdo foi filtrado, sendo os primeiros 5 mL do 

filtrado desprezados. A amostra foi avaliada utilizando o espectrômetro UV-Vis no 

comprimento de onda de 425 nm. 

 

4.6.5 Estudo Preliminar de Estabilidade Acelerada  

 

Aproximadamente 10 g de cada formulação foi adicionada em frascos de vidros 

âmbar com tampa e submetidos à temperaturas variadas: 26 ± 2 °C, temperatura ambiente e 

45± 2 °C, em estufa, metodologia essa adaptada de Mendonça, et al. (2009), As formulações 

foram avaliadas em intervalos de tempo pré-determinados: 1, 15, 30, 60 e 90 d. Os parâmetros 

monitorados foram: Potencial hidrogeniônico (pH), quantificação dos curcuminoides na 

emulsão, potencial Zeta, tamanho de partícula e índice de polidispersão.  

 

4.6.6 Eficiência de encapsulamento 

 
A eficiência de encapsulamento (EE%) foi obtida medindo-se a quantidade de 

curcuminoides não encapsulados na nanoemulsão. Para isso, foi adicionado 1 g de 

nanoemulsão em tubos de centrifugação acoplados a filtros Microcon contento uma 

membrana de ultrafiltração (10.000 MWCO, Millipore®) Posteriormente, os tubos foram 

centrifugados a 9000 rpm durante 30 min. Em seguida a solução contendo o material não 
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encapsulado foi diluída com etanol em um balão de 5 mL e a quantificação dos curcuminoides 

foi feita utilizando o espectrômetro UV-Vis (Thermo Scientifc, Genesys 6) no comprimento 

de onda de 425 nm. As análises foram realizadas em triplicata (Adaptado de SUGASINI et 

al., 2017). 

 

4.6.7 Ensaios de liberação in vitro dos curcuminoides 

 

O estudo da cinética de liberação in vitro dos curcuminoides foi realizado através 

do sistema de difusão (FIGURA 7), metodologia adaptada de Friedrich (2015), utilizando 

uma membrana de diálise (MWCO 2000 g/mol, Sigma). Para a realização da análise foi 

adicionado 1 mL da nanoemulsão (E15 e E16) na membrana de diálise e imersa em 100 mL 

de uma mistura de tampão fosfato (pH 7,4) e etanol na proporção 70:30 v/v a 32 °C (+0,2 °C). 

Alíquotas de 3 mL foram retiradas do sistema em intervalos de 15 em 15 min na primeira 

hora, 1 em 1 h até oito horas, e após 24 h e 72 h, e o volume final reconstituído com a mistura 

tampão:etanol (70:30). Os experimentos foram realizados durante 72 h em triplicata com 

agitação de aproximadamente 400 rpm. As alíquotas retiradas foram analisadas em 

espectrofotômetro UV-Vis no comprimento de onda de 425 nm. A partir dos dados obtidos 

nesse ensaio foi possível verificar o perfil de liberação e estudar o melhor modelo que explica 

a cinética da liberação do ativo.   

 
Figura 7 - Sistema de difusão. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.6.8 Microscopia de Força atômica (MFA) 

 
 Para a análise de MFA as nanoemulsões foram diluídas 20x em água 

deionizada, uma microgota foi adicionada sobre mica fixada em uma lâmina para 

miscroscopia e seca à temperatura ambiente. As imagens foram obtidas em um microscópio 
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de MFA (MFP-3D-BIO da Asylum Research) utilizado o modo dinâmico no Laboratório de 

Microscopia Avançada, Departamento de Física - UFC. Foi utilizado cantilever comercial de 

silício e a frequência de ressonância da ponta foi de 210-230 kHz. 

  

4.6.9 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 
As imagens de MET das nanoemulsões foram feitas por meio do microscópio 

Titan ChemSTEM 80-200 kV com sonda corrigida, no Laboratório Internacional de 

Nanotecnologia-INL-Braga-Portugal. As nanoemulsões foram diluídas em água deionizada na 

proporção 1:1000 (v/v) e depois uma gota foi depositada diretamente numa grade de cobre 

revestida com carbono e secas à vácuo.  

 

4.7 Atividade antioxidante in vitro 
 

4.7.1 Ensaio de sequestro do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

 

O ensaio de sequestro do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) foi 

realizado no Laboratório de Algas Marinhas do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular da Universidade Federal do Ceará, foi avaliado de acordo com o método descrito 

por Blois (1958), com algumas modificações. Esse ensaio se baseia na medição da capacidade 

antioxidante de uma determinada substância em sequestrar o radical DPPH (FIGURA 7), 

reduzindo-o a hidrazina. Essa reação ocorre através da doação de átomos de hidrogênio (RH) 

ou outros radicais (A•) para o radical DPPH por parte da substância antioxidante, assim a 

hidrazina é obtida com mudança simultânea na coloração de violeta a amarelo pálido (ALVES 

et al., 2010; BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995). 

 

Figura 8 - Reação de estabilização do radical livre DPPH. 

   

Fonte: Próprio autor. 
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Para a realização do ensaio, 300 μL da nanoemulsão nas concentrações 0,01; 0,1; 

1 e 10 μg/mL foram dissolvidas e agitados em 200 μL de metanol (MeOH). Em seguida, à 

essas soluções foram adicionados 2,5 mL de DPPH (75 μM em MeOH) e mantidas em 

temperatura ambiente por 30 min, protegida da luz. Em seguida, leituras de absorbâncias 

foram realizadas a 517 nm (A517). Todas as reações foram realizadas em triplicata. O mesmo 

método foi realizado com o controle positivo hidroxitolueno butilado (BHT) para posterior 

análise e comparação de resultados. O efeito do sequestro foi calculado como mostra a 

Equação 1. 

 

DPPH (%) = [A0 – (A – Ab) / A0] x100 

 

Onde, A0=A517 do DPPH sem amostra; A=A517 da amostra e DPPH; e Ab=A517 da 

amostra sem DPPH. 

 

4.7.2 Ensaio de quelação do íon ferroso  

 
A ferrozina é um composto bastante utilizado na identificação e quantificação do 

ferro, pois na presença de Fe2+ produz um complexo vermelho com absorção em 562 nm. 

(SOUSA et al., 2016). Neste complexo o Fe2+ atua como ácido de Lewis que recebe elétrons 

livres dos nitrogênios da ferrozina que atuam como base de Lewis (ligantes). Após a adição 

de um agente quelante, menos ferro estará disponível para a formação do complexo e 

consequentemente haverá uma diminuição da absorbância em 562 nm. 

O ensaio de quelação do íon ferroso foi realizado foi realizado no Laboratório de 

Algas Marinhas do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade 

Federal do Ceará, de acordo com o método descrito por Chew et al. (2008), com algumas 

modificações. Nesta ordem, misturou-se 1 mL de sulfato ferroso 0,1 mM (FeSO4), 1 mL das 

emulsões nas concentrações 0,01 μg/mL; 0,1 μg/mL; 1 μg/mL e 10 μg/mL e 1 mL de 

ferrozina 0,25 mM (ácido 3-(2-piridil) 5,6-difenil-1,2,4-triazina-p-p’-disulfônico). Os tubos 

foram agitados em vortex por 1 min. Após 10 min, foram realizadas leituras em 

espectrofotômetro UV-Vis a 562 nm. Todo o experimento foi realizado em triplicata. O 

mesmo método foi realizado com o controle positivo EDTA para posterior análise e 

comparação de resultados. Os resultados foram expressos como habilidade de quelação do íon 

ferroso (%) e calculados como mostra a Equação 2:  
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Habilidade de quelação do íon Ferroso (%) = [A0 – (A – Ab) / A0] x 100       (2) 

 

Onde, A0=A562 dos reagentes sem amostra; A=A562 da mistura reacional (amostra 

+ reagentes); e Ab=A562 da amostra sem reagentes. 

 

4.8 Atividade antimicrobiana 
 

A atividade antimicrobiana das nanoemulsões foi realizada no Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Federal do Ceará, frente às bactérias gram-positivas Staphylococcus aureus e Listeria 

monocytogenes e gram-negativas Escherichia coli e Salmonella entérica para determinar as 

concentrações de inibição mínima (CIM) conforme metodologia de Brandt et al. (2010).  

As emulsões foram passadas em filtros PTFE 0,22 µm para retirada de impurezas 

e contaminações. Para cada emulsão foram feitas análises em quatro concentrações, onde 

alíquotas de 100, 75, 50 e 25 µL foram retiradas da emulsão e o volume foi completado, 

quando necessário, para 100 µL com água deionizada e homogeneizado em Vortex. 

Para cada microrganismo estudado, foi preparada uma suspensão bacteriana a 105 

UFC.mL-1 (de acordo com a escala de MacFarland) em caldo TSB (caldo tripticaseína de soja) 

estéril, ativado anteriormente em processo de suspensão em TSB e incubado em estufa 

bacteriológica a 35 °C por 24 h e repetido o processo após diluição do meio em água 

peptonada estéril. Os ensaios foram realizados retirando-se alíquotas de 100 µL das 

nanoemulsões, em diferentes concentrações, e 100 µL da suspensão bacteriana 

(microrganismo e meio de cultura TSB) e transferidas para uma microplaca de Elisa de 96 

poços. Os ensaios foram realizados em quadruplicata para cada microorganismo e o controle 

positivo foi realizado com a cultura do microrganismo em água peptonada estéril e o controle 

negativo foi realizado a partir da solução da emulsão juntamente com o meio de cultura TSB. 

Em seguida, a microplaca foi submetida a leitura em espectrofotômetro UV-Vis num 

comprimento de onda de 630 nm. As amostras que apresentaram diferença entre as leituras 

menor que 0,05 de absorbância foram consideradas como tendo ação inibitória mínima. A 

confirmação da CIM (concentração inibitória mínima) e concentração bactericida mínima 

(CBM) foi realizada retirando-se alíquotas de 0,1mL dos poços referentes à concentração 

mínima e máxima, plaqueadas em meio sólido de TSB, as quais foram novamente incubadas a 
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37 °C por um período de 24 h e posteriormente verificado a presença de crescimento de 

colônias dos microrganismos testados. 

 

4.9 Reologia dos géis de F127 
 

As propriedades reológicas dos géis foram realizadas na Escola de Química da 

Universidade de Manchester usando um reômetro ARES 2000 com controle por deformação 

(TA Instruments) com geometria de cone e placa (diâmetro 50 mm, ângulo 0,04 rad) com 

controle de placa-temperatura Peltier. O reômetro foi utilizado no modo de cisalhamento 

oscilatório na frequência de 1 Hz para determinar os módulos de armazenamento (G’) e perda 

(G’’) à medida que as amostras foram aquecidas a uma taxa de  1 °C.min-1 de 5 °C a 70 °C. A 

amplitude da deformação foi realizada a um valor baixo (A = 0,005), garantindo assim que as 

medidas de G’ e G’’ estavam na região viscoelástica linear. 
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 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Caracterização dos curcuminoides 
 

5.1.1 Análise dos curcuminoides por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 

Pelo cromatograma obtido foi possível observar os picos referentes aos três 

curcuminoides (FIGURA 9), o que já era esperado segundo Revathy et al. (2011). O primeiro 

pico, que apresenta maior proporção, é referente à curcumina, o segundo a 

Desmetoxicurcumina e o terceiro a Bisdesmetoxicurcumina, isso se dá porque a fase móvel é 

moderadamente polar, logo as substâncias apolares eluem primeiro, pois possuem uma menor 

interação com a fase estacionária. 

 

Figura 9 - Cromatograma dos curcuminoides. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

5.1.2 Caracterização dos curcuminoides por Espectroscopia de Absorção na Região do 

Infravermelho  

 

Através dos espectros obtidos foi possível identificar e caracterizar os 

curcuminoides (FIGURA 10). Todas as bandas observadas no espectro estão de acordo com 

os valores publicados por Ambarsarie et al. (2014) e descritos na TABELA 3. 

Tempo de Retenção (min) 
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Figura 10 - Espectro de infravermelho dos curcuminoides. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 3 - Regiões do espectro de FTIR dos curcuminoides. 

Atribuições 
Número de onda (cm–1) 

(Desta pesquisa) 

Número de onda (cm–1) 

(Ambarsarie et al. (2014)) 

δ(C-H)aromático 807 805-745 

ѵ (HC=CH) 960 980 

ѵ (C-OH) 1032 1010 

ѵas.(C-O-C) 1280 1275 

ѵ(C=C)aromático 1513 1500-1420 

ѵ(C=O)* 1626 e 1599 1640-1580 

ѵs(C-H)alifático 2929 2980-2840 

ѵas. (C-H)aromático 3009 3000 

ѵ(O-H) 3421 3600-3100 

                           *Formas ceto e enol tautoméricas. 

Fonte: Próprio autor. 
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5.1.3 Caracterização dos curcuminoides por Espectroscopia por Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN)  

 

 A FIGURA 11 será utilizada para identificação dos deslocamentos químicos 

para os espectros de RMN de 1H e 13C. 

 

Figura 11 - Molécula genérica dos curcuminoides com quadro de identificação dos 
substituintes. 
 

 

 

 

 

Legenda: CUR - Curcumina, DMC - Desmetoxicurcumina e BDMC – Bisdesmetoxicurcumina. 
 
Fonte: Próprio autor. 

 

 
5.1.3.1 Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H) 

 
Através do espectro de RMN de 1H foi possível identificar a obtenção dos 

curcuminoides, estando de acordo com Péret-Almeida et al. (2005), ver FIGURA 12. 

 

Figura 12 - Espectro de RMN de 1H obtido para os curcuminoides. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Os principais sinais de deslocamentos químicos (δ) observados no espectro estão 

representados na TABELA 4. 

 

Tabela 4 - Dados espectrais de RMN de 1H em DMSO-d6 dos pigmentos curcuminoides. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: CUR - Curcumina, DMC – Desmetoxicurcumina e BDMC - Bisdesmetoxicurcumina 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.1.3.2 Ressonância Magnética Nuclear de Carbono (RMN  13C)  

 

Confirmou-se também através do espectro de RMN de 13C a existência da mistura 

curcuminoides, estando de acordo com Benassi, (2008) e Péret-Almeida (2005). O espectro de 

RMN de 13C obtido encontra-se apresentado na FIGURA 13.  

 

 

 

 

 

 

 

1H CUR DMC BDMC CUR DMC BDMC 

 (Desta pesquisa) (Péret-Almeida et al., (2005) 

1 6,04 6,13 6,06 5,98 6,02 5,99 

2-OH - - - - - - 

3,3’ 6,71 6,68 6,68 6,71 6,67 6,67 

4,4’ 7,56 7,53 7,56 7,60 7,53 7,61 

5,5’ - - - - - - 

6,6’ 7,32 7,32 7,57 7,33 7,31 7,57 

7,7’ - - 6,83 - - 6,91 

8,8’- OH 9,69 - 10,05 8,2 - 10,3 

9,9’ 6,81 6,77 6,83 6,89 6,81 6,91 

10,10’ 7,16 7,14 7,56 7,19 7,13 7,57 

OCH3 3,84 3,84 - 3,92 3,82 - 
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Figura 13 - Espectro de RMN de 13C obtido para os curcuminoides. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os principais sinais de deslocamentos químicos (δ) observados no espectro estão 

representados na TABELA 5. 

 

Tabela 5 - Dados espectrais de RMN de 13C em DMSO-d6 dos pigmentos curcuminoides. 
13C CUR DMC BDMC CUR DMC BDMC 

 (Desta pesquisa) (Péret-Almeida et al., (2005) 

1 101,32 101,32 101,32 100,9 100,9 100,9 

2, 2’ 183,86 183,86 183,86 183,2 183,2/183,1 183,2 

3, 3’ 121,56 121,56 121,56 121,1 121,1/120,8 121,1 

4, 4’ 141,13 141,13 141,13 140,7 140,7/140,4 140,7 

5, 5’ 126,81 126,81 126,81 126,4 126,4/125,8 126,4 

6, 6’ 111,83 111,83/130,76 130,76 111,4 111,2/130,4 130,0 

7, 7’ 148,46 148,46/116,37 116,37 148,0 148,0/115,7 115,9 

8, 8’ 149,81 149,81/160,24 160,24 149,8 149,8/159,8 159,7 

9, 9’ 116,16 116,16 116,16 115,7 115,9/115,7 115,9 

10, 10’ 123,56 123,56 133,76 123,1 123,2/123,1 130,0 

OCH3 56,16 56,16 - 55,7 55,7 - 

Legenda: CUR - Curcumina, DMC – Desmetoxicurcumina e BDMC – Bisdesmetoxicurcumina. 
Fonte: Próprio autor. 
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5.2 Otimização das nanoemulsões: Tamanho de partícula, índice de polidispersividade 
(IPD) e potencial zeta 
 

A TABELA 6 contém os valores de potencial zeta, tamanho de partícula 

(expressos em intensidade) e índice de polidispersividade para as formulações sem o princípio 

ativo.  

 

Tabela 6 - Valores de potecial zeta, tamanho de partícula (expressos em intensidade) e índice 
de polidispersão (IPD) para as nanoemulsões sem os curcuminoides. 

Código 

da 

Emulsão 

TACC 

(g) 

F127 

(%) 

Potencial Zeta 

(mV) 

Tamanho de Partícula 

Dia 1 Dia 15 

Dia 1 Dia 15 
Tamanho 

(Dh, nm) 
IPD 

Tamanho 

(Dh, nm) 
IPD 

E1 0,5 0,5 -31,6 -35,3 317,9 0,313 297,5 0,199 

E2 0,5 1 -27,5 -27,6 206,3 0,193 215,3 0,167 

E3 0,5 2 -31,1 -34,8 417,4 0,591 369,5 0,549 

E4 0,5 3 -34,5 -34,8 3049 1,000 1370 1,000 

E5 1 0,5 -29,8 -34,0 639,7 0,379 560,76 0,553 

E6 1 1 -28,3 -30,7 270,2 0,221 294,3 0,032 

E7 1 2 -30,5 -29,4 275,6  0,190 254,7 0,254 

E8 1 3 -25,8 -32,7 211,1 0,277 220,8 0,132 

E9 1 4 -30,5 -29,1 314,1 0,544 275,8 0,519 

E10 1 5 -32,6 FQ 1308 0,981 873,6 0,759 

Legenda: FQ - Fora de Qualidade dos padrões do equipamento, TACC – Triglicerídeo de Ácido Cáprico-

Caprílico, IPD – Índice de polidispersividade. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tendo como objetivo inicial definir a quantidade de óleo que seria usada na fase 

orgânica, as emulsões contendo 1g de TACC foram selecionadas para dar continuidade ao 

trabalho por terem apresentado os menores tamanhos de partícula (~200 nm), exceto a E5 e 

E10, e valores de IPD abaixo de 0,3, quando analisamos as formulações E6, E7 e E8, o que 

representa sistemas moderadamente polidispersos. 

 O índice de polidispersidade é um número adimensional que expressa a 

distribuição de tamanho de partícula do sistema investigado. Quanto mais próximo de zero, 
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mais homogêneo são as populações de partículas. Segundo Coelho et al. (2017) em sistemas 

com IPD menor que 0,1 existe uma distribuição estritamente monodispersa, quando os valores 

de IPD variam de 0,1 até 0,4 há uma distribuição moderadamente polidispersa e quando os 

valores de IPD ultrapassam 0,4 há uma distribuição amplamente polidispersa.  

Partindo dos critérios de seleção já citados, o tamanho das partículas que 

compõem uma emulsão é um parâmetro fundamental para a determinação de sua estabilidade, 

haja vista sua estreita relação com o processo de coalescência, viscosidade do sistema e 

propriedades ópticas, como transparência e cor (MCCLEMENTS, 2007). Além disso, estima-

se que a obtenção de nanoemulsões com tamanho reduzido favorece a difusão randômica das 

partículas através da pele. Paralelamente, partículas com tamanho aumentado favorecem o 

processo de coalescência, bem como aumentam a viscosidade do sistema (SALAGER.1993). 

Após a escolha das emulsões com 1 g de TACC, foram feitas emulsões com o 

princípio ativo, os curcuminoides, mantendo constante a quantidade de fase orgânica e 

variando a porcentagem do surfactante F127 nas emulsões, conforme verificado na TABELA 

7. Todas as emulsões abaixo foram feitas contendo 20 mg de curcuminoides. 

 

Tabela 7 - Valores de potencial zeta, tamanho de partícula e índice de polidispersão (IPD) 
para as nanoemulsões com os curcuminoides. 

Código da 

Nanoemul

são 

F127 

(%) 

Potencial Zeta 

(mV) 

Tamanho de Partícula 

(Dh, nm)  

Dia 1 Dia 15 
Dia 1 Dia 15 

Tamanho IPD Tamanho IPD 

E11 0,1 Sf - Sf - Sf - 

E12 0,3 -30,5 Sf 1174 0,366 Sf - 

E13 0,5 -31,1 Sf 613,8  0,556 Sf - 

E14 1 -29,3 -31,3 289,0 0,199 291,8 0,203 

E15 2 -26,5 -28,8 184,9 0,120 185,6 0,103 

E16 3 -27,7 -28,1 196,21 0,242 201,2 0,219 

E17 4 -28,9 -31,4 245,8  0,399 236,5 0,380 

E18 5 -32,5 -30,5 545,1 0,753 584,0 1,000 

Legenda: Sf – Separação de fases, IPD – Índice de polidispersividade. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Analisando as emulsões de concentrações de 0,1 a 2% de F127, verificou-se que 

com o aumento da quantidade surfactante, houve uma diminuição do tamanho de partícula, 
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porém esse comportamento não é identificado em concentrações mais elevadas do polímero, 

visto que a partir de 3% de F127 as partículas apresentaram um aumento considerável de 

tamanho. Deste modo, tomando novamente como base os menores valores de tamanho de 

partícula e IPD, foram escolhidas as emulsões E15 e E16 com 184,9 e 196,2 nm, e 0,120 e 

0,242 de IPD, respectivamente, valores referentes ao dia 1. 

Analisando o potencial zeta (TABELA 7), as nanoemulsões apresentaram valores 

variando de -26,5 a -32,5 mV, mostrando-se estáveis e com melhores resultados quando 

comparadas a emulsão de curcumina desenvolvida por Chereddy et al., (2013) que apresentou 

um potencial zeta de -23,2 mV. 

 

5.3 Caracterizações físicas e morfológicas das nanoemulsões 
 

5.3.1 Estudo preliminar de estabilidade acelerada  

 

5.3.1.1 Tamanho de partícula e índice de polidispersão 

 

O tamanho de partícula afeta diretamente a estabilidade física das emulsões, 

quanto menor as partículas dispersas, mais estável o sistema. Por outro lado, quanto mais 

rápido as partículas aumentam de tamanho, mais instável o sistema se torna (MORAIS, et al., 

2006; URSICA et al., 2005) 

Analisando a TABELA 8 e comparando os valores de 1 e 90 d verificamos que as 

formulações que foram armazenadas sob temperatura mais elevada (45±2 ºC) tiveram um 

aumento do tamanho de partícula mais considerável, sendo de 66 nm para a E15 e de 45,3 nm 

para a E16. Já as emulsões que foram mantidas a temperatura ambiente (26±2 ºC) tiveram 

menores váriações de tamanho, sendo de 23,5 nm para a E15 e 16,8 para a E16. Em geral, a 

formulação E16 sofreu menores variações de tamanho, quando comparada com a formulação 

E15 em um período de 90 d, mostrando maior estabilidade. Esse comportamento pode ser 

ainda justificado pela maior concentração de surfactante F127. Os valores de tamanho de 

partícula expressos na TABELA 8 são as médias das intensidades. 
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Tabela 8 - Valores de tamanho de partícula (média da intensidade) e índice de polidispersão 
(IPD) para as nanoemulsões com os curcuminoides. 

DIAS 

E15 E16 

45 oC 26 oC 45 oC 26 oC 

Média 

(nm) 
IPD 

Média 

(nm) 
IPD 

Média 

(nm) 
IPD 

Média 

(nm) 
IPD 

1 209,1 0,228 198,2 0,185 178,2 0,163 160,4 0,103 

15 215,5 0,217 254,7 0,284 190,6 0,145 164,6 0,089 

30 224,5 0,177 207,7 0,161 197,6 0,132 169,1 0,077 

60 216,3 0,152 205,4 0,176 209,8 0,116 172,9 0,075 

90 275,1 0,310 221,7 0,223 223,5 0,106 177,2 0,078 

Diferença 

de 

Tamanho* 

66 - 23,5 - 45,3 - 16,8  

*A diferença do tamanho foi calculado levando em consideração o dia 1 e o dia 90. 

Fonte: Próprio autor. 

 

A distribuição de tamanho de partícula pode ser calculada com base em vários 

modelos, na maioria das vezes como uma distribuição de número ou volume pelo tamanho. A 

distribuição de número de partículas corresponde à quantidade real de partículas presentes no 

sistema. Analisado os gráficos da FIGURA 14 e 15, onde os tamanhos de partícula foram 

expressos por número de partículas (em porcentagem) pelo tamanho, conseguimos perceber 

melhor que as formulações submetidas à temperatura de 45 oC tiveram um maior alargamento 

do pico, indicando um aumento do número de partículas mais expressivo após um período de 

90 d. O mesmo não foi verificado nas formulações que foram mantidas à temperatura 

ambiente, seus picos se mantiveram bastante semelhantes mesmo após 90 d, mostrando que as 

formulações à temperatura ambiente tiveram uma maior estabilidade que as submetidas à 45 

oC. 
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Figura 14 - Distribuição de tamanho de partícula  – Temperatura de 45oC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 15 - Distribuição de tamanho de partícula  – Temperatura de 26oC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Uma pequena variação do tamanho de partícula é esperado com o tempo, visto 

que nanoemulsões são sistemas termodinamicamente instáveis. Porém, as formulações 
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contendo surfactante mantiveram suas características macroscópicas ao longo dos 90 d, não 

sendo verificado mudanças, como por exemplo, por cremeação, floculação, coalescência e 

inversão de fase.  

 

5.3.1.2 Potencial Zeta 

 

Estudos mostram que do ponto de vista das interações eletrostáticas valores de 

potencial zeta variando entre -25mV e +25mV são provenientes de sistemas instáveis 

(PRATHNA et al. 2011; KIM et al. 2005). Entretanto, além dos mecanismos eletrostáticos, 

podem existir forças estéricas que impedem a agregação de nanopartículas em meio aquoso 

independente do pH. Este comportamento foi verificado no trabalho de Barros et al. (2016), 

onde obteve sistemas estáveis com valores de potencial zeta quase chegando a zero. 

Analisando os resultados presentes na FIGURA 16 podemos perceber que no 

período de até 30 d todas as emulsões mantiveram seu potencial zeta praticamente inalterado, 

variando entre -25 e -31 mV. No dia 60 e 90 verificou-se uma diminuição (em módulo) do 

valor de potencial zeta da formulação E15 à temperatura ambiente, ficando próximo de -18 

mV, e a emulsão E16 após 90 d apresentou um potencial zeta em torno de - 16 mV.  

Mesmo com essa diminuição do valores de potencial zeta, não foi verificado 

nenhum sinal de creaming, floculação, coalescência, inversão de fase, o que nos confirma que 

nestes sistemas, além das forças eletrostáticas, existe uma estabilização estérica vantajosa que 

impede a aglomeração das nanoemulsões mesmo após 90 d, sob diferentes condições de 

temperatura.  

Estabilização de sistemas podem ser proviniente de forças estéricas, 

principalmente quando na presença de surfactantes de cadeia longa (HADZIIOANNOU et 

al.,1986), como é o caso do F127 usado como surfactante neste trabalho. Para aplicações 

biológicas, a estabilização estérica é mais vantajosa do que a estabilização eletrostática, uma 

vez que a estabilidade das partículas é mantida mesmo na presença de cargas existentes (KIM 

et al., 2008). 
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Figura 16 - Valores de potencial Zeta para as nanoemulsões com os curcuminoides. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.3.1.3 Determinação do pH 

 

É de extrema importância verificar o valor do pH para determinar a estabilidade 

das nanoemulsões. Alterações acentuadas de pH indicam a ocorrência de reações químicas 

que podem comprometer a qualidade do produto final. 

 A curcumina é estável em pH ácido, variando na faixa entre pH= 3,0 - 6,5, e se 

torna instável em pH neutro ou alcalino, devido à rápida degradação hidrolítica 

(CODEVILLA et al., 2015). Portanto, analisando a FIGURA 17 podemos concluir que o 

princípio ativo se manteve estável em todas as formulações, visto que todas as emulsões 

mantiveram o pH dentro do limite de estabilidade dos curcuminoides, dentro de um período 

de 90 d e submetidas à temperatura de 26 e 45 ºC.  

  As nanoemulsões não apresentaram grandes variações nos valores de pH. 

Formulações para uso tópico devem possuir o valor de pH próximo ao da pele, entre 4 e 7), 

com o intuito de evitar alterações fisiológicas que comprometam sua integridade (TAYLOR 

et al., 1998). Todas as nanoemulsões apresentaram valores de pH dentro da faixa aceitável 

para aplicações tópicas e estabilidade dos curcuminoides. 

Além disso, o pH é um aspecto importante no controlo e tratamento do 

microambiente da ferida crónica, pois verifica-se que as feridas agudas cicatrizam num meio 

ácido. O pH do leito das feridas crónicas encontra-se entre 7,15-8,9. Todas aquelas que 

apresentam um pH mais alcalino apresentam períodos de cicatrização mais demorados 

(MENOITA et al., 2011). Assim, o pH das nanoemulsões beneficiará o processo de 

cicatrização. 

E15 - 45oC 

E15 - 26oC 

E16 - 45oC 

E16 - 26oC 
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Figura 17 - Análise de pH com as nanoemulsões contendo curcuminoides. 
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Fonte: Próprio autor. 

  

5.3.1.4 Quantificação por Espectroscopia do Ultravioleta/Visível (UV- Vis) 

 

Analisando a FIGURA 18 podemos verificar que as formulações não tiveram 

queda tão acentuada na quantidade do princípio ativo, indicando que não houve uma alta taxa 

de degradação. Para avaliação dos resultados de quantificação foi usado uma curva de 

calibração dos curcuminoides em etanol PA (equação y=0,107x-0,0079, R2 = 0,9999). 

 

 Figura 18 - Quantificação do teor de curcuminoides por UV-VIS. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Segundo o Guia para Estabilidade de Produtos Farmacêuticos, para fins de prazo 

de validade provisório, caso as variações de doseamento do princípio ativo estejam entre 5,1 e 

10 % no estudo acelerado, o prazo de validade provisório será reduzido para 12 meses 

(BRASIL, 2007). Entretanto, estudos de cinética devem ser realizados e são importantes para 

se obter com precisão a validade.  

Analisando a TABELA 9 podemos perceber que após 3 meses de análise, as 

nanoemulsões armazenadas à temperatura ambiente (~26 ºC) tiveram uma redução do 

princípio ativo em torno de 6%, já quando a temperatura foi de 45 ºC a emulsão E15 

apresentou um valor elevado, 20,2%, de degradação dos curcuminoides, o que não foi 

verificado na emulsão E16, com degradação de apenas 9%. Podemos constatar com esses 

resultados que a emulsão E16 se mostrou mais estável, mesmos em condições de temperaturas 

variadas. Além disso, o ideal é armazenar as emulsões à temperatura ambiente.  

 

Tabela 9 - Porcentagem de degradação do princípio ativo. 
Dia versus 

Quantificação (%) 

E 15 E16 

26ºC 45ºC 26ºC 45ºC 

Dia 1 91,80 96,70 93,98 95,75 

Dia 90 86,20 77,21 87,90 87,05 

Degradação do ativo 6,1% 20,2% 6,5% 9,1% 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.3.2 Eficiência de encapsulamento 

 
Após serem submetidas à centrifugação, foi possível verificar a separação dos 

curcuminoides encapsulados, visto que esses apresentam a coloração amarelada intensa e se 

mantiveram na porção superior (filtro) dos tubos. Já a parte inferior dos tubos não possuíam 

tal coloração, estavam totalmente transparentes, como visto na FIGURA 19. 

O teor de curcuminoides não encapsulados, nas emulsões E15 e E16, foi 

verificado através das absorbâncias no espectrofotômetro de UV-Vis que apresentaram 

absorbâncias iguais ou menores que zero, indicando que todo o princípio ativo se manteve 

encapsulado na fase oleosa, o que representa uma EE de 100%. Atribuímos o alto índice de 

EE das emulsões E15 e E16 a fortes interações intermoleculares existente no núcleo oleoso 

hidrofóbico composto pelo TACC com os curcuminoides. Para avaliação dos resultados de 
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EE foi usado uma curva de calibração dos curcuminoides em etanol PA (equação y=0,107x-

0,0079, R2 = 0,9999). 

Resultados semelhantes também foram relatados na literatura. Yen et al., (2010) 

desenvolverm emulsões de curcumina com polivinilpirrolidona e obtiveram uma EE de 

93,93%. Já Sugasini et al. (2017) desenvolveram emulsões com óleos vegetais variados e 

polietilenoglicol para encapsulação de curcumina, onde apresentou EE de 91%. E 

nanocápsulas de curcumina, policaprolactona, óleo de semente de uva, com Span80 e Tween 

80 apresentaram uma EE de 100% (Coradini et al., 2014). 

 

Figura 19 - Tubos de centrifugação com filtro. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.3.3 Ensaio de liberação in vitro dos curcuminoides 

 

Ensaios de liberação in vitro são importantes para obtermos informações sobre a 

distribuição do composto encapsulado nos sistemas. Por exemplo, se uma porção do princípio 

ativo se encontrar adsorvida na superfície da partícula, haverá uma liberação inicial muito 

rápida (conhecida como “burst”), depois uma liberação mais lenta é observada, 

correspondendo ao princípio ativo que se encontra no núcleo da partícula, onde apresenta 

interações mais fortes e o ativo fica mais protegido. Quando é necessário uma dose inicial 

rápida o “burst” é um perfil de liberação mais adequado. (MÜLLER, MÄDER e GOHLA, 

2000). 

O perfil de liberação está representado no gráfico em porcentagem de 

curcuminoides liberados em função no tempo (FIGURA 20).  
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Figura 20 - Liberação dos curcuminoides encapsulados nas emulsões E15 e E16. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Comparando a cinética de liberação dos curcuminoides nas emulsões em estudo, 

constatou-se que a emulsão E16 apresentou uma maior porcentagem de liberação, chegando a 

14,8%, enquanto que a emulsão E15 liberou 9,2% do princípio ativo. Estes valores foram 

obtidos com 24 horas de iniciada a liberação e se mantiveram constante mesmos após 72 

horas. A maior liberação na emulsão E16 em comparação a E15 está relacionada a maior 

quantidade de surfactante F127 (2% e 3%, respectivamente), que melhora a solubilização de 

fármacos hidrofóbicos. Apesar da baixa liberação dos curcuminoides, estes foram liberados de 

maneira controlada.   

Uma baixa liberação de curcuminoides também foi relatada no trabalho de 

Suwantong et al., (2007), onde filmes de acetato de celulose com curcuminoides apresentaram 

taxa de liberação máxima de 9,4%. Já Li et al. (2015) mostrou a influência do pH do meio 

receptor no perfil de liberação de curcuminoides dispersos em uma matriz de Eudragit® e um 

polieletrólito catiónico pertencente à família de copolímeros de (met) acrilato, em pH 7,4 o 

teor máximo de curcumina liberada foi próximo a 10%, e com a diminuição do pH o teor 

liberado aumentou. Fato importante visto que o pH de feridas é básico e no decorrer que a 

cicatrização ocorre o pH vai sendo reduzido, assim o teor de liberação de curcuminoides irá 

aumentar e acelerar o processo de cicatrização. 
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5.3.3.1 Estudo do mecanismo de liberação in vitro dos curcuminoides 

 
Para entendermos um pouco melhor como se dá o processo de liberação de um 

princípio ativo é importante estudar o seu mecanismo cinético e verificar se a liberação de um 

princípio ativo é dependente ou não de sua concentração. Para isso, o modelo matemático 

usado neste estudo para melhor entender os fenômenos de transporte que ocorreram para a 

liberação controlada dos curcuminoides foi o modelo de ordem zero e primeira ordem 

(PEREIRA e col., 2013). 

Para a cinética de ordem zero, a taxa de liberação não é dependente da 

concentração do fármaco. Diferentemente, a cinética de primeira ordem descreve um processo 

de liberação onde a concentração de droga afeta a taxa de liberação. Abaixo, temos as 

equações para reações de zero e primeira ordem. Onde Q é a quantidade de medicamento 

liberado ou dissolvido, Q0 é a quantidade inicial de droga encapsulada no sistema de entrega e 

k0 e k1 são as constantes de liberação. 

 

Q=Q0 - k0t  (Equação de ordem zero)  

ln Q=ln Q0 - k1t  (Equação de primeira ordem) 

 

Gráficos foram plotados para a emulsão E15 e E16 com as curvas de zero ordem, 

Q em função do tempo, e primeira ordem, lnQ em função do tempo (FIGURA 21 e 22).  

 

Figura 21 - Curvas de zero e primeira ordem para a nanoemulsão E15. 
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Figura 22 - Curvas de zero e primeira ordem para a nanoemulsão E16. 
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Analisando os Gráficos X e Y, e verificando os valores de coeficiente de 

determinação (R2) podemos constatar que as duas emulsões analisadas se adequam melhor ao 

modelo de ordem zero, visto que possuem os maiores valores de R2 de zero ordem (0,99541 e 

0,99558) para as emulsões E15 e E16, quando comparados aos valores de R2 de primeira 

ordem (0,96267 e 0,95972). Uma cinética de ordem zero para liberação de ativos é mais 

desejável, pois permite que a concentração do ativo seja constante no local de aplicação, de 

modo que as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas, como distribuição e 

eliminação, sejam estáveis (PEREIRA et al., 2013). 

 

5.3.4 Microscopia de Força Atômica (MFA) 

 
A Microscopia de Força Atômica (MFA) é uma técnica de análise que consiste na 

varredura da superfície de uma amostra com uma sonda com o objetivo de obter sua imagem 

topográfica com altíssima resolução. 

A FIGURA 23 apresenta as imagens obtidas por MFA das nanoemulsões E15 e 

E16. Nas imagens é possível observar o formato das nanogotas predominantemente esférico, 

como já era esperado. Foi possível também verificar a presença de tamanhos variados, o que 

confirma a polidispersividade das nanoemulsões, este fato também era esperado visto que as 

nanoemulsões foram anteriormente caracterizadas como moderadamente polidispersas. 

Suganisi et al. (2017) sintetizaram nanoemulsões de curcumina, variando a fase oleosa e as 

estruturas observadas também possuiam forma esféricas, semelhantes às das nanoemulsões de 

curcuminoides desse trabalho. 
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Figura 23 - Micrografia de MFA: (a) nanoemulsão E15 e (b) nanoemulsão E16. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.3.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 
As micrografias obtidas por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) das 

nanoemulsões estão apresentadas na FIGURA 23. A imagem de MET mostrou a presença de 

gotículas esféricas dentro da faixa nanométrica, confirmando os resultados de tamanho de 

partícula utilizando o equipamento Zetasizer da Malvern® que usa o método de espalhamento 

de luz dinâmica (Dynamic Light Scattering, DLS) e também confirmou a forma 

predominantemente esférica apresentada nas imagens de MFA. Imagens semelhantes, foram 

relatadas na literatura para nanopartículas de policianoacrilato de butila para carreamento de 

curcuminoides (MULIK, MAHADIK e PARADKAR, 2009). 

Thomas et al. (2017) desenvolveram nanoemulsões de curcumina com quitosana e 

atribuiu a porção mais clara da imagem da fase de óleo, enquanto que a área mais escura 

significa a curcumina incorporada. Mesmas características podemos verificar na FIGURA 

24(c), imagem da emulsão E15 com curcuminoides incorporados, onde a região central da 

gotícula apresenta uma coloração mais escura o que pode ser atribuído aos curcuminoides 

encapsulados. 
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Figura 24 - Imagem de MET das amostras: (a) emulsão E16 (sem curcuminoides) (b) emulsão 
E15 (sem curcuminoides) (c) emulsão E15 (com curcuminoides). 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

As imagens por MET e MFA são importantes para avaliar a morfologia dos 

sistemas analisados, já que os tamanhos de partícula obtidos por Espalhamento de Luz 

Dinâmica (Dynamic Light Scattering, DLS) são feitas considerando as partículas como 

sistemas esféricos, mas sem comprovação. Portanto é importante e necessário verificar a 

forma das partículas por microscopia (HEURTAULT et al., 2003).  

 

 

 

 

 

a b 
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5.4 Atividade antioxidante in vitro 

 

5.4.1 Ensaio de sequestro do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

  

A curcumina é conhecida pelo seu potencial antioxidante (JOSHI et al., 2017; 

LIANG et al., 2017; MARTINEZ-CORREA et al., 2017), porém é de fundamental 

importância verificar se esta propriedade se mantém mesmo após o seu processo de 

encapsulação. Os resultados apresentados no FIGURA 25 demonstram que a capacidade 

antioxidante da curcumina e seus derivados se mantiveram nos sistemas nanoemulsionados.  

O trabalho de Yi et al. (2016) desenvolveu sistemas de encapsulação de 

curcumina (2 mg/mL) com conjugados a-lactalbumina (ALA) e ALA-dextrano. O estudo da 

atividade antioxidante mostrou que curcumina encapsulada com ALA e ALA-dextrano 

apresentou uma capacidade de eliminação do radical livre DPPH de 60,2% e 64,1%, 

respectivamente, em uma concentração de 10 µg/mL. Na mesma concentração, as 

nanoemulsões obtidas nesse estudo apresentaram a taxa de eliminação do radical livre de 

86,4%, resultado superior ao encontrado por Yi et al. (2016). A atividade sequestradora do 

radical livre DPPH foi satisfatória, demostrando o alto poder antioxidade das nanoemulsões 

com curcuminoides.  

 

Figura 25 - Efeito das nanoemulsões com curcuminoides no sequestro do radical DPPH . 

 
Fonte: Próprio autor. 

  

Um estudo de Jovanovic e colaboradoes atribui o mecanismo antioxidante da 

curcumina a transferência de um átomo de hidrogênio, proveniente do metileno alfa, como o 
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mecanismo mais provável para as propriedades antioxidantes da curcumina, em detrimento 

dos elétrons provenientes do enolato (JOVANOVIC et al., 1999).   

Além da hipótese da liberação do hidrogênio do grupo alfa metilênico a carbonila,  

outra possibilidade para justificar o potencial antioxidande da curcumina seria a liberação do 

hidrogênio das hidroxilas fenólicas (FIGURA 26). 

 

Figura 26 - Propostas que justificam o mecanismo antioxidante da curcumina, envolvendo a 
doação de hidrogênio radicalar. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SUETH-SANTIAGO et al. 2015. 

 

A atividade antioxidante nas duas reações propostas (FIGURA 26) está 

relacionada à doação de hidrogênio radicalar, que ao reagir com espécies reativas de oxigênio 

neutraliza possíveis danos a célula, decorrentes da presença desses intermediários. Apesar do 

equilíbrio ceto-enólico da curcumina estar normalmente deslocado para a forma enólica, a 

forma dicetônica pode estar presente em quantidade relevante em locais com pH ácido, como 

é o caso de tecidos com processos inflamatórios (JOVANOVIC et al., 1999), desta forma 

melhorando o processo de cicatrização. 

 

5.4.2 Ensaio de quelação do íon ferroso 

 
A habilidade de quelação se resume na capacidade de um composto capturar íons 

metálicos presentes no meio, impossibilitando que o mesmo reaja com outras substâncias. 

Evidências indicam que os íons metálicos podem atuar como catalisadores na deterioração 

oxidativa de macromoléculas biológicas (CHEW et al., 2008; STOHS; BAGCHI, 1995).  

O ferro possui importante papel biológico (GUTOWSKI; KOWALCZYK, 2013), 

visto que no ambiente celular, mais da metade das enzimas são metaloproteínas, e uma parte 
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delas formam complexos com Fe2+ ou Fe3+ (WALDRON et al., 2009). Em células com 

metabolismo aeróbico o ferro constantemente está variando seu estado de oxidação para 

produzir Espécies Reativas de Oxigênio (EROs). Enquanto este metal estiver ligado às 

proteínas, tudo estará seguro, não obstante, quando desprotegido, o ferro produz muitas 

espécies reativas e danosas de radicais do O2, além de radicais hidroxilas através do estímulo 

da lipoperoxidação via reação de Fenton (GUTOWSKI; KOWALCZYK, 2013; WONG; 

DUCE, 2015). 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + ●OH         Reação de Fenton 

 

A capacidade das nanoemulsões quelar o íon ferroso está representado na FIGURA 

27. Os resultados mostram que as nanoemulsões exibem alta atividade quelante de ferro com 

64,3% de quelação férrica na concentração de 10 µg/mL. Já o controle EDTA apresentou 

100% de quelação férrica numa concentração mais elevada de 1 mg/mL. A atividade avaliada 

comportou-se de forma concentração-dependente. Essa capacidade de quelação pode ser 

explicada pela natureza nucleofílica dos elétrons livres das hidroxilas e carbonilas da 

curcumina e seus derivados que podem reagir com íons metálicos, deficientes de elétrons. 

 

Figura 27 - Habilidade das nanoemulsões na quelação do íon ferroso. 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

 
Ao compararmos a habilidade de quelação férrica obtida nesse estudo (64,3%) numa 

concentração de 10 µg/mL de emulsão, podemos constatar que foi maior do que a encontrada 

por Ak e Gülçin (2008) para a curcumina pura (56,7%) 15 μg/mL, 20 mM. Os resultados 
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demonstram a propriedade doadora de elétrons da curcumina e seus derivados para neutralizar 

os radicais livres pela formação de produtos estáveis. In vivo, o resultado da reação de 

redução é encerrar as reações em cadeia de radicais que podem ser muito prejudiciais. 

 

5.5 Atividade antimicrobiana 
 

A curcumina já possui atividade antimicrobiana relatada frente a vários 

microorganismos (MOGHADAMTOUSI et al., 2014). Com esse intuito de verificar se a 

atividade antimicrobiana da curcumina se manteve mesmo após o encapsulamento, as 

nanoemulsões foram testadas sobre microrganismos de interesse. Staphylococcus aureus que 

é responsável por vários tipos de infeções, sendo as infeções de pele as mais comuns, Listeria 

monocytogenes e Salmonella entérica, também responsáveis por infecções, principalmente 

alimentares e Escherichia coli também responsável por infecções alimentares e cutâneas. 

Das 4 concentrações das nanoemulsões testadas nessa análise, para todos os 

microrganismos, não houve diferença entre a concentração inibitória e bactericida.  Em todas 

as análises a menor alíquota (25µL) conseguiu inibir 100% do crescimento das bactérias, o 

que indica que a concentração mínima inibitória é ainda menor que as concentrações testadas. 

Esse dado é importante, pois mostra que mesmo se a emulsão for diluída quatro vezes, 

continuará apresentando ação bactericida, frente as bactérias gram-negativas Staphylococcus 

aureus e Listeria monocytogenes e gram-negativas Escherichia coli e Salmonella entérica, da 

mesma forma que a nanoemulsão sem diluição. 

Substâncias com atividade antimicrobiana são importante para tratamento de 

feridas visto que leitos abertos de feridas podem se tornar um ambiente propício para o 

desenvolvimento de microrganismos e uma porta de entrada para o sistema circulatório. É 

necessário haver um equilíbrio da carga bacteriana no leito da ferida para que todo o processo 

de cicatrização se desenvolva e culmine no encerramento da ferida. Além de dificultar o 

processo de cicatrização, alguns microrganismos podem causar dor, umas das bactérias 

causadores de dor é Staphylococcus aureus, estudos mostram que 70% das infecções em 

úlceras são causadas por essa bactéria (TADDEUCCI et al., 2004).  

Para feridas crónicas infetadas, os indicadores mais específicos de colonização 

crítica (quando o crescimento microbiano atinge um nível onde as defesas do hospedeiro não 

conseguem mais combater a proliferação) são: dor aumentada; níveis de exsudado aumentado; 

descoloração do tecido de granulação; odor fétido e deterioração da ferida (CUTTING, 2005; 

GARDNER et al., 2001). 
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5.6 Reologia do Gel 
 

A presença de aditivos pode modificar características físico-químicas de géis 

puros de poloxâmero, tal como a temperatura de transição sol-gel (LAMPE et al., 1983; 

MILLER e DRABIK, 1984, GILBERT et al., 1987 apud SANT et al., 2010). As FIGURAS 

28, 29 e 30 mostram os módulos elástico (G’) dos géis. A temperatura na qual G’ aumenta 

bruscamente caracteriza o início da região de gel.  

Analisando os géis produzidos de F127 e comparando os resultados de reologia 

das formulações, com e sem os curcuminoides, com gel de F127 puro, verificamos que a 

presença do princípio ativo no gel D1 gerou um aumento da temperatura de transição de sol-

gel (Tsol-gel), quando comparado a mesma formulação sem curcuminoides, o gel D2. Além 

disso, verificamos que com a adição de óleo e princípio ativo, para a formação das 

nanoemulsões, produz um gel, cuja a Tsol-gel fica muito menor que de um gel puro de F127 

com a mesma concentração de polímero, como verificado no gráfico do módulo elástico 

versus temperatura (FIGURA 28), estes comportamentos estão de acordo com o trabalho de 

Sant et al. (2010). 

 

Figura 28 - Reologias comparando os géis com e sem os curcuminoides e gel de F127 puro. 

 
Legenda: D1 – gel com 20% de F127 e adição de curcuminoides; D2 - gel com 20% de F127 sem a adição de 
curcuminoides.  
Fonte: Próprio autor. 

   

Segundo Li et al. (1997) soluções que apresentam valores de G’ entre 1 e 3 KPa, 

são caracterizados como um gel fluido, já soluções que possuem G’ > 3 KPa são 
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caracterizadas com gel duro. Analisando a FIGURA 29, verificamos que os géis com 20% 

(D1 e D2) e 21% (D3 e D4) de F127 possuem G’ entre 1 e 3 KPa, apresentando um perfil de 

géis fluidos, enquanto os géis com 18% de F127 (D5 e D6) por terem uma porcentagem 

menor do copolímero não conseguiram alcançar esse mesmo perfil. 

 

Figura 29 - Perfil de géis D1, D2, D3, D4, D5 e D6. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Dados da literatura mostram que o aumento das concentrações de géis de 

poloxâmeros (de 10 a 30%) leva à diminuição do Tsol-gel, transformando o sistema em semi-

sólido à temperatura corporal (EDSMAN et al., 2006, YONG et al., 2006, DUMORTIER et 

al., 2006 apud SANT et al., 2010). O mesmo comportamento foi verificado neste trabalho, os 

sistemas com concentração de F127 mais alta como é o caso do gel D4 (3% de F127 na 

emulsão, mais 18% para formação do gel) apresentou temperatura de transição de sol-gel 

menor que o gel D6 (3% de F127 na emulsão, mais 15% para formação do gel) (FIGURA 

30), resultados semelhantes foram obtidos também no trabalho de Sant et al. (2010). 
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Figura 30 - Reologias de géis sem curcuminoides, verificação da influência do aumento de 
F127. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O comportamento termo reversível dos géis de F127 é uma característica 

interessante para sistemas de entrega de fármacos. Para aplicação tópica, a propriedade de 

transição de estado reversível (sol-gel) permite que uma solução flua sobre a pele, permitindo 

um contato íntimo e gerando um gel não oclusivo à temperatura corporal. No entanto, é 

sabido que o controle da liberação do fármaco da matriz do poloxâmero depende da força 

final do "termogel", que é proporcional à concentração do polímero (SANT et al., 2010). 
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6 CONCLUSÃO 
 

 Nanoemulsões, com e sem curcuminoides, estáveis foram preparadas variando 

a quantidade de fase orgânica e a porcentagem do tensoativo Pluronic® F127, pela técnica de 

ultrassom de sonda. 

As nanoemulsões E15 e E16 foram as mais estáveis, apresentarem tamanhos de 

partícula entre 180 a 210 nm, valores de IPD entre 0,1 e 0,3 e valores de potencial zeta entre   

-26mV e -29 mV o que caracteriza sistemas estáveis. Além disso, o pH ácido das 

nanoemulsões favorecem a cicatrização de feridas e possibilitam a estabilidade dos 

curcuminoides. Durante os estudos de estabilidade acelerada as nanoemulsões estudadas se 

mantiveram estáveis. 

A quantificação dos curcuminoides nas nanoemulsões não apresentou grandes 

alterações e a degradação do princípio ativo não ultrapassou a taxa de 10% durante 90 dias, o 

que indica uma validade provisória de 12 meses. 

Estudos do potenial antioxidante e bactericida revelaram que uma concentração de 

10 µg/mL da emulsão eliminou 86,4% do radical livre DPPH e apresentou habilidade 

quelante de 64,3%, valores estes que ultrapassaram os controles positivos utilizados nas 

análises; e após uma diluição quatro vezes menor das nanoemulsões puras foi possível evitar 

totalmente crescimento de bactérias das espécies Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli e Salmonella entérica. 

As emulsões apresentaram um perfil de liberação in vitro controlada, com cinética 

de liberação de ordem zero, sendo que a nanoemulsão E15 liberou um total de 9,8% e a 

nanoemulsão E16 liberou 14,2 % dos curcuminoides em 24 h; além disso, foram capazes de 

encapsular 100% dos ativos incorporados.  

Os géis D1, D2, D3 e D4 se apresentaram como gel fluido, possuindo boas 

características relacionadas a preparações semi-sólidas para possível aplicação transdérmica. 

Enfim, sistemas capazes de encapsular curcuminoides foram desenvolvidos 

satisfatóriamente com caracteríscas apropriadas para aplicações tópicas. Além da ação 

antioxidade e bactericida, foi possível liberar de forma controlada o princípio ativo, o que 

resultará num melhor processo cicatrização de feridas através da administração por meio dos 

géis. 
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