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RESUMO 

 

O alfaherpesvírus humano 1 (HHV-1) causa infecções latentes e persistentes, 

caracterizadas por lesões vesículo-ulcerativas, geralmente extragenitais. Os fármacos 

antivirais empregados no tratamento possuem efetividade, no entanto, seu uso prolongado 

está associado ao aparecimento de estirpes virais resistentes e à toxidade, trazendo a 

necessidade de novas alternativas terapêuticas. O óleo essencial de Cymbopogon citratus 

(OECc) possui atividade anti-herpética, contudo a volatilização e susceptibilidade à 

degradação limitam sua aplicação em preparações farmacêuticas. Uma das estratégias 

utilizadas a fim de superar tais inconvenientes consiste no nanoencapsulamento. O 

presente estudo objetivou desenvolver gel de Carbopol® Ultrez contendo o OECc 

encapsulado em nanopartículas poliméricas e avaliar o modo de ação contra o HHV-1 

com base no tempo de adição das formulações em estágios pré e pós-infecção. 

Nanopartículas esféricas com diâmetro médio 276,99 nm, índice de polidispersão 0,183, 

potencial Zeta negativo -16,06 mV e eficiência de encapsulamento 73,29% foram obtidas 

após o processo de otimização. Após o nanoencapsulamento, apenas o citral, marcador 

químico do OECc, foi incorporado ao sistema. Aumento na estabilidade térmica do citral 

foi constatado após encapsulamento. As nanopartículas e o gel com OECc 

nanoencapsulado (GNPOE) exibiram padrão de liberação bifásico, com burst inicial e 

posterior fase de liberação sustentada, seguindo modelo cinético Higuchi. As análises de 

reologia e espalhabilidade revelaram que GNPOE exibe pseudoplasticidade, baixa 

tixotropia, viscoelasticidade e difícil espalhamento na pele. Além disso, o 

encapsulamento proveu efeito reservatório do citral nas camadas da pele. O gel 

permaneceu estável por 1 ano quando armazenado a 4°C em relação a maioria dos 

parâmetros analisados, sendo observada redução de 35% no teor de citral do 3° para o 6° 

mês, porém sem alteração posterior. GNPOE apresentou atividade inibitória para HHV-

1 (CE50 5,75 µg/mL, IS 14,5), atuando tanto por inativação da partícula viral 

extracelularmente quanto por interferência em eventos pós-penetração. Na concentração 

de 25 µg/mL, a porcentagem de inibição de GNPOE nos eventos pós-penetração foi 4 

vezes maior (66,1%) que a do citral livre (16,8%). Os resultados evidenciam o potencial 

da nanoformulação tópica desenvolvida em aumentar a estabilidade, modular a liberação 

e melhorar a atividade terapêutica do citral, sendo assim promissora no tratamento de 

infecções causadas por HHV-1. 

 

 

Palavras-chave: Nanopartículas poliméricas, poli (ácido lático-co-glicolíco), Box-

Behnken, óleo essencial, Cymbopogon citratus, alfaherpesvírus humano 1. 



ABSTRACT 

 

Human alphaherpesvirus 1 (HHV-1) causes latent and persistent infections, characterized 

by vesicular and ulcerative lesions, generally extragenital. Synthetic antiviral drugs 

employed in the treatment are effective, however its prolonged use is associated with 

resistant viral strains and toxicity, demanding new therapeutic alternatives. Cymbopogon 

citratus essential oil (CcEO) has anti-herpetic activity. However, its use in 

pharmaceutical preparations is limited by volatilization and degradation susceptibility. 

Nanocapsulation is one of the strategies used to overcome this issue. The present study 

aimed to develop Carbopol® Ultrez gel containing CcEO loaded in polymeric 

nanoparticles and evaluate its mode of action against HHV-1 based on addition time of 

formulations in pre and post-infection stages. Spherical nanoparticles with mean diameter 

276.99 nm, polydispersity index 0.183, negative Zeta potential -16.06 mV and 

encapsulation efficiency 73.29% were obtained after the optimization process. After 

nanoencapsulation only citral, chemical marker of CcEO, was incorporated into the 

system. Encapsulation increased citral thermal stability. Nanoparticles and gel with 

nanoencapsulated CcEO (GNPEO) exhibited biphasic release pattern, with initial burst 

and subsequent sustained release phase, following Higuchi kinetic model. Rheology and 

spreadability analysis revealed that GNPEO exhibits pseudoplasticity, low thixotropy, 

viscoelasticity and difficult spread on the skin. In addition, encapsulation provided a citral 

reservoir effect in skin layers. The gel remained stable for 1 year when stored at 4°C 

regarding most of analyzed parameters, but with a reduction of 35% in citral content from 

3rd to 6th month, without further alteration. GNPEO showed inhibitory activity against 

HHV-1 (CE50 5.75 µg / mL, SI 14.5), acting by extracellular inactivation of the viral 

particle and by interference with post-penetration events. At the concentration of 25 

µg/mL, the percentage of GNPEO inhibition in post-penetration events was 4 times 

higher (66.1%) than free citral (16.8%). The results show the potential of the developed 

topical nanoformulation to increase stability, modulate release and improve the 

therapeutic activity of citral, thus promising the treatment of infections caused by HHV-

1. 

 

 

Keywords: Polymeric nanoparticles, poly (lactic-co-glycolide acid), Box-Behnken 

design, essential oil, Cymbopogon citratus, human alphaherpesvirus 1. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os alfaherpesvírus humanos 1 (HHV-1) e 2 (HHV-2) causam infecções 

altamente prevalentes e endêmicas no mundo. O HHV-1 está relacionado principalmente 

à lesões vesículo-ulcerativas extragenitais, enquanto o HHV-2 acomete a região genital. 

Os herpesvírus são neurotrópicos, estabelecendo infecções latentes que são reativadas 

periodicamente por diferentes estímulos e, especialmente em pacientes 

imunocomprometidos, podem levar a infecções do sistema nervoso central como 

encefalite e meningite, as quais possuem elevada mortalidade (CHATTOPADHYAY et 

al., 2010).  

Existe um pequeno número de fármacos sintéticos licenciados para o tratamento 

de infecções herpéticas, os quais agem principalmente por inibição da enzima DNA 

polimerase. Importantes desafios são encontrados no tratamento do herpes em virtude do 

surgimento de estirpes virais resistentes e da toxidade advinda do uso a longo prazo dos 

agentes antivirais atualmente disponíveis. Devido aos entraves que a terapia anti-

herpética atual depara-se, é notória a necessidade contínua de se introduzir abordagens 

terapêuticas alternativas ou complementares capazes de atuar por diferentes mecanismos 

de ação (ALLAHVERDIYEV et al., 2013; SZUNERITS et al., 2015).  

No cenário acima descrito, as plantas medicinais e, mais espeficamente, os óleos 

essenciais, têm se mostrado como ferramentas promissoras para o controle das infecções 

herpéticas, uma vez que apresentam grande diversidade de substâncias químicas efetivas 

na inibição viral e com modos de ação diferenciados (GARCIA et al., 2003; SADDI et 

al., 2007; SCHNITZLER; REICHLING, 2011; GAVANJI et al., 2015). 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf é uma espécie herbácea pertencente a família 

Poaceae encontrada em regiões tropicais e subtropicais, incluindo o Brasil. O chá ou 

infusão das folhas é muito empregado na medicina popular por suas propriedades 

terapêuticas atribuídas, principalmente, ao óleo essencial, constituído majoritariamente 

pelo citral (30,0-93,74%), formado pela mistura dos monoterpenos isoméricos geranial 

(α-citral) e neral (β-citral) (NEGRELLE; GOMES, 2007). A atividade anti-HHV-1 do 

óleo foi previamente relatada por Minami et al. (2003), sendo posteriormente constatada 

através de experimentos in vitro realizados por nosso grupo de pesquisa (ALMEIDA et 

al., 2018).  

Apesar da efetividade na redução da infecciosidade dos herpesvírus do gênero 

Simplexvirus, os óleos essenciais têm sua utilização limitada em formulações 
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farmacêuticas devido a sua complexidade química, lipofilicidade, elevada volatilização e 

susceptibilidade a degradação, requerendo, desta forma, mecanismos capazes de melhorar 

sua estabilidade e torná-los terapeuticamente mais efetivos (BILIA et al., 2014). O 

nanoencapsulamento dos óleos essenciais em diferentes sistemas de liberação tem se 

mostrado como uma abordagem flexível e eficiente para aumentar a estabilidade física, 

reduzir sua volatilização e toxidade, aumentar sua solubilidade, modular sua liberação, 

bem como melhorar sua eficácia terapêutica (EL ASBAHANI et al., 2015; FALCÃO et 

al., 2015).  

Diferentes trabalhos científicos têm sido publicados acerca do encapsulamento de 

óleos voláteis e seus constituintes bioativos em nanopartículas poliméricas visando 

particularmente sua proteção física contra volatilização e degradação (CHOI et al., 2009; 

FALCÃO et al., 2011; FLORES et al, 2011; HOSSEINI et al., 2013), melhorar a 

solubilidade em água (LERTSUTTHIWONG et al., 2008), suavizar odores pronunciados 

(FLORES et al, 2011) e aumentar a eficácia biológica (ABREU et al., 2012; FLORES et 

al, 2013). Nanopartículas preparadas com o polímero poli (ácido lático-co-ácido 

glicólico) (PLGA) têm sido incorporadas em géis tópicos visando aumentar a penetração 

de fármacos através da elevação no tempo de permanência do ativo e redução da perda 

de água pela pele (GOYAL et al, 2016). 

Nesse contexto, o grupo de pesquisa em Desenvolvimento Galênico e 

Nanotecnologia de Produtos Naturais da Universidade Federal Fluminense, coordenado 

pela Profª. Drª. Deborah Quintanilha Falcão, vem se empenhando na pesquisa e 

desenvolvimento de formulações farmacêuticas nanoestruturadas contendo óleos 

essenciais com atividade anti-herpética, como terapias complementares providas de 

modos de ação diferenciados, efeitos adversos mínimos e maior eficácia contra os 

Simplexvirus (FALCÃO et al., 2011; LIMA, 2016; ZIBETTI, 2016; ALMEIDA et al., 

2018). Assim, o presente projeto foi delineado a fim de dar continuidade aos estudos 

previamente realizados (FALCÃO et al., 2011; ALMEIDA et al., 2018) e desenvolver 

um gel fitoterápico para entrega tópica do óleo volátil de C. citratus encapsulado em 

nanopartículas poliméricas e avaliar sua estabilidade. Além disso, o estudo objetivou 

otimizar o processo de preparação do nanocarreador, visando aumentar a efetividade da 

formulação através do direcionamento do ativo aos sítios epidérmicos de infecção 

causada pelo HHV-1, tal como determinar o modo de ação do óleo nanoencapsulado. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Nanotecnologia na entrega de agentes terapêuticos 

 

A nanotecnologia ou nanociência é um campo científico emergente que se 

fundamenta no entendimento e manipulação das propriedades físicas e químicas da 

matéria a nível atômico e molecular, para fabricação de dispositivos ou materiais que se 

encontram em escala nanométrica. Os materiais passam a exibir novas propriedades como 

condutividade elétrica, reatividade química, magnetismo, efeitos ópticos e resistência 

física, conferindo-os aplicações em diferentes setores (GUPTA et al., 2013; NIKALJE, 

2015). 

A aplicação da nanotecnologia à terapia e ao diagnóstico de doenças é definida 

como nanomedicina. Direcionamento de fármacos no organismo, diagnósticos in vitro, 

desenvolvimento de biomateriais e engenharia de tecidos são algumas das diversas 

aplicações desta tecnologia aos sistemas biológicos (SHI et al., 2010). Produtos 

terapêuticos com base nanotecnológica já foram aprovados para uso clínico e outras novas 

classes estão em fase de triagem, trazendo transformações para o tratamento e prevenção 

de doenças (SHI et al., 2010; FAKRUDDIN; HOSSAIN; AFROZ, 2012). 

Os sistemas coloidais com dimensões entre 10 e 999 nm apresentam-se como uma 

ferramenta promissora para a entrega de fármacos, possuindo inúmeras vantagens em 

relação às formulações convencionais. Em particular, os nanossistemas ou 

nanocarreadores potencializam a atividade terapêutica de fármacos por aumentar sua 

biodisponibilidade, melhorar a solubilidade de substâncias hidrofóbicas, reduzir a 

imunogenicidade e proteger o ativo contra degradação. A encapsulamento de fármacos 

provê uma liberação controlada e sítio-específica da substância biologicamente ativa, a 

qual pode ser mediada por estímulos específicos, como pH e a atuação de células de 

defesa, possibilitando por sua vez uma redução de seus efeitos tóxicos, bem como na 

frequência de administração (GRABNAR; KRISTL, 2011; GUPTA et al., 2013; 

NIKALJE, 2015). Assim, por todos os benefícios associados a esta tecnologia, os 

nanossistemas geram um impacto positivo real na saúde humana.   

Diferentes sistemas de entrega de fármacos, como nanopartículas, microesferas e 

hidrogéis, têm sido desenvolvidos desde que o primeiro nanossistema, lipossoma 

contendo anfotericina B, foi aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) em 

1990 (NAAHIDI et al., 2013). Nos últimos anos, as nanopartículas têm recebido maior 
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atenção devido a sua resistência química, estabilidade coloidal, fácil produção e sua 

grande área superficial, capaz de ligar, adsorver e carrear moléculas diversas. As 

partículas podem ser preparadas com vários materiais, incluindo polímeros, metais, 

óxidos metálicos, sílica e carbono, e podem funcionar como carreadores de agentes 

terapêuticos e de diagnóstico, ou mesmo o próprio fármaco pode ser formulado em escala 

nanométrica e, assim, atuar como carreador (JONG; BORM, 2008; PARK; NA, 2015).  

A biodistribuição tecidual inadequada e a toxidade são algumas das limitações que 

devem ser vencidas na utilização das nanopartículas como carreadores de moléculas 

biológicas. Como alternativas aos problemas apresentados, têm sido preparadas 

nanopartículas que respondem a estímulos externos específicos, físicos (temperatura, luz, 

enzimas e campos magnéticos) ou químicos (pH, força iônica). O progresso na química 

de materiais também tem colaborado com o desenvolvimento de nanopartículas 

revestidas com polímeros biodegradáveis e biocompatíveis, evitando o acúmulo destes 

nanossistemas no organismo e a sua consequente toxidade. Para viabilizar clinicamente 

o uso de nanopartículas é de suma importância a realização de estudos farmacocinéticos 

e de toxidade a longo prazo, de maneira a garantir maior segurança em sua utilização 

(PARK; NA, 2015).  

 

2.2. Nanocarreadores poliméricos 

 

Na área médica, as nanopartículas poliméricas têm transformado as abordagens 

terapêutica, diagnóstica, profilática e biológica existentes em opções mais eficazes e 

confiáveis. Estas são definidas como partículas coloidais sólidas, esféricas, com diâmetro 

inferior a 1 µm, preparadas com material de parede polimérico. O termo nanopartícula 

engloba as nanocápsulas e nanoesferas. As nanocápsulas são sistemas vesiculares 

constituídos por uma membrana polimérica sólida envolvendo um núcleo oleoso que 

pode ser líquido ou semissólido em temperatura ambiente (15-25°C). O fármaco pode 

estar dissolvido no núcleo oleoso ou adsorvido à superfície das cápsulas. Por outro lado, 

as nanoesferas são sistemas matriciais, geralmente esféricos, em que o fármaco pode estar 

adsorvido na superfície ou encapsulado no interior da esfera (REIS et al., 2006; 

VAUTHIER; BOUCHEMAL, 2009; RAO; GECKELER, 2011).  

A grande variedade existente e a possibilidade de funcionalização da estrutura 

tornam os polímeros interessantes para aplicações biológicas. Tais sistemas são capazes 

de aumentar a estabilidade, melhorar a solubilidade, biodisponibilidade, tempo de 
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retenção e interação celular, índice terapêutico, bem como modular a forma de liberação 

de agentes terapêuticos (KUMARI; YADAV, S.K.; YADAV, S. C., 2010; KOLATE et 

al., 2015; BANIK; FATTAHI; BROWN, 2016; SHARMA et al., 2016).  

Na seleção do polímero de parede é indispensável considerar alguns fatores como 

o tamanho de partícula pretendido, as características da molécula ativa a ser encapsulada, 

as propriedades de superfície e a funcionalidade das nanopartículas, o grau de 

biodegradabilidade e biocompatibilidade, e o perfil de liberação do fármaco a partir da 

nanoestrutura. Após introdução no organismo e desempenho das funções desejadas, é 

conveniente que as nanopartículas sejam eliminadas em um curto período de tempo, de 

modo a evitar seu acúmulo e, consequente, toxidade. Dessa forma, em diversos trabalhos 

científicos, as nanopartículas desenvolvidas com polímeros não-biodegradáveis como 

polimetilmetacrilato, poliacrilamida, poliestireno e poliacrilatos vêm sendo relacionadas 

a ocorrência de reações inflamatórias e de toxidade crônica. Neste contexto, os polímeros 

não-biodegradáveis têm dado lugar aos biodegradáveis sintéticos, como poli (ácido 

lático) (PLA), poli (ácido glicólico) (PGA) poli (ácido lático-co-ácido glicólico) (PLGA) 

e poli (ε-caprolactona) (PCL), e naturais, como quitosana, alginato, gelatina e albumina, 

visto que apresentam reduzida toxidade, influenciam os padrões de liberação de 

moléculas bioativas e aumentam a biocompatibilidade dos nanossistemas (NAAHIDI et 

al., 2013; BANIK; FATTAHI; BROWN, 2016). 

Nos últimos anos, verifica-se um notável aumento no número de publicações 

científicas empregando polímeros hidrofóbicos sintéticos em detrimento aos hidrofílicos 

naturais na preparação de nanopartículas poliméricas. Isto se deve ao fato dos polímeros 

naturais necessitarem de condições específicas para a liberação do ativo encapsulado, 

exibirem baixa reprodutibilidade lote-a-lote e possível antigenicidade (JAWAHAR; 

MEYYNATHAN, 2012). 

No desenvolvimento de nanopartículas poliméricas é necessário levar em 

consideração alguns parâmetros como a geometria, a carga superficial da nanoestrutura, 

o método de preparação e o material de escolha. Tais parâmetros possuem influência 

direta na captação celular, farmacocinética e farmacodinâmica da partícula (BANIK; 

FATTAHI; BROWN, 2016).  

O tamanho e a forma das nanopartículas podem ser controlados pela correta 

seleção do método de preparação e dos materiais empregados (polímeros, surfactantes e 

suas concentrações). Os processos de adesão e interação das partículas com as membranas 

celulares são ditados pelo tamanho das partículas e sua distribuição e, ainda, por sua carga 
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superficial (KUMARI; YADAV, S.K.; YADAV, S. C., 2010; DANHIER et al., 2012; 

BANIK; FATTAHI; BROWN, 2016). 

 

2.2.1. Nanopartículas poliméricas de PLGA 

 

O PLGA é o polímero biodegradável e bioabsorvível mais amplamente utilizado 

em sistemas de liberação de fármacos, por apresentar propriedades desejáveis como 

menor tempo para sua completa degradação, resistência mecânica, geometria de cadeia 

regular, liberação sustentada e apreciável perfil de segurança. Este polímero foi aprovado 

pelo FDA e European Medicines Agency para aplicações biomédicas (ERBETTA et al., 

2012; KOLATE et al, 2015).  

Uma vez administrado, o copolímero PLGA sofre degradação hidrolítica dos 

grupamentos ésteres gerando os metabólitos monoméricos ácido lático e ácido glicólico 

(Figura 1), os quais são associados à reduzida toxidade sistêmica, uma vez que são 

metabolizados via ciclo de Krebs e eliminados na forma de dióxido de carbono e água 

(HOLMKVIST et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura química do PLGA e seus produtos de degradação. Na representação m e n 

fazem referência às unidades monoméricas de lactato e glicolato presentes no copolímero 

(Adaptado de DUMITRU et al., 2015). 

 

Na síntese do PLGA podem ser gerados copolímeros de baixo peso molecular por 

reação de policondensação direta do PLA e PGA, assim como podem ser obtidos 
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polímeros de alto peso molecular por polimerização via abertura dos anéis dos diésteres 

cíclicos de seus monômeros. Os copolímeros obtidos por polimerização possuem 

melhores propriedades mecânicas em comparação aos obtidos por policondensação. O 

cloreto de estanho II e o 2-etilhexanoato de estanho II são comumente empregados como 

catalisadores nas reações de polimerização (ERBETTA et al., 2012).   

A degradação do PLGA varia de vários dias a meses dependendo do peso 

molecular do polímero, da razão molar dos monômeros, do grau de cristalinidade, da 

temperatura de transição vítrea do polímero e do tamanho das partículas (ERBETTA, et 

al., 2012; YUAN; GU, 2015; SHARMA et al., 2016).  

O peso molecular refere-se ao comprimento da cadeia do polímero e possui 

relação direta com sua taxa de degradação. O aumento no tamanho da cadeia acarreta 

aumento na lipofilicidade e consequente diminuição da taxa de degradação do polímero 

(DINARVAND et al., 2011; SHARMA et al., 2016). 

O ácido glicólico é mais hidrofílico em relação ao ácido lático e, assim, absorve 

maior quantidade de água. Portanto, menor tempo de degradação é observado em 

polímeros com maior conteúdo de glicolato e de baixo peso molecular. Assim, o 

copolímero PLGA de razão molar 50:50 (PLA:PGA) possui um tempo de degradação 

menor que o 85:15, visto que neste último a proporção de PGA é menor que a de PLA 

(ERBETTA, et al., 2012; YUAN; GU, 2015; SHARMA et al., 2016). 

O polímero PLA pode existir em duas diferentes formas: L-PLA e D,L-PLA. O 

primeiro é a forma levógera estereoregular opticamente ativa e de natureza semicristalina 

em função da alta regularidade na estrutura da cadeia, enquanto o segundo é a forma 

racêmica opticamente inativa e de natureza amorfa pela presença de irregularidades na 

cadeia polimérica. Devido à ausência dos grupamentos metila laterais, o PGA é um 

polímero altamente cristalino. Dessa forma, copolímeros de PLGA são amorfos quando 

preparados com D,L-PLA e PGA, permitindo que o fármaco encontre-se mais 

homogeneamente disperso na matriz polimérica quando comparado aos copolímeros 

preparados com L-PLA e PGA, os quais são cristalinos (DINARVAND et al., 2011).  

Os copolímeros de PLGA são de natureza vítrea, uma vez que suas temperaturas 

de transição vítrea são superiores a temperatura fisiológica (SHARMA et al., 2016). 

Quando se reduz o peso molecular e o teor de lactato verifica-se uma diminuição na 

temperatura de transição vítrea do polímero (DINARVAND et al., 2011). 

Quatro grandes desafios são encontrados na obtenção de nanopartículas de PLGA 

como sistemas de entrega. O primeiro deles é a baixa carga de fármaco, geralmente em 
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torno de 1%, ou seja, para cada 1 mg de fármaco se emprega 100 mg de polímero. O 

segundo faz referência à rápida liberação inicial do ativo a partir da partícula, acarretando 

perda de eficácia, posto que a molécula pode não atingir o tecido alvo e não desencadear 

a resposta terapêutica desejada. Outro grande obstáculo é a dificuldade de escalonamento, 

uma vez que muitas etapas experimentais não podem ser reproduzidas industrialmente. O 

quarto e último desafio é o aspecto financeiro, pois os custos de produção de 

nanopartículas de PLGA pela indústria farmacêutica e, consequentemente, de aquisição 

pelo consumidor final são elevados (DANHIER et al., 2012).  

A liberação do fármaco a partir de nanopartículas polimericas é dependente de sua 

reticulação, morfologia, tamanho e densidade e, ainda, das propriedades físico-químicas 

do ativo. Três mecanismos estão envolvidos na liberação do fármaco a partir de 

nanopartículas poliméricas (Figura 2): 1) dessorção do ativo ligado à superfície, a qual 

culmina em uma liberação inicial rápida; 2) difusão através da matriz de polímero e 3) 

erosão da matriz polimérica. Na maioria dos casos, a liberação ocorre através de mais de 

um tipo de mecanismo simultaneamente (JAWAHAR; MEYYNATHAN, 2012). 

 

 

Figura 2. Mecanismos de liberação de fármacos a partir de nanopartículas poliméricas (Adaptado 

de JAWAHAR; MEYYNATHAN, 2012). 
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2.2.1.1. Preparação de nanopartículas poliméricas de PLGA pelo método de 

emulsificação-difusão do solvente 

 

Os métodos de preparação de NP podem ser convenientemente categorizados em 

dois grupos principais: 1) polimerização direta de monômeros (bottom-up) e 2) dispersão 

de polímeros pré-formados (top-down) (Figura 3) (RAO; GECKELER, 2011). 

 

Figura 3.Técnicas de preparação de nanopartículas poliméricas. ES: Evaporação do solvente; 

TFS: Tecnologia dos fluidos supercríticos; RV/C: Radical vivo/controlado (Adaptado de RAO; 

GECKELER, 2011). 

 

As técnicas baseadas na dispersão de polímeros pré-formados, em geral, permitem 

um melhor controle das variáveis do processo e possuem maior rendimento em relação 

às técnicas de polimerização de monômeros. Estas últimas ainda apresentam como 

inconvenientes a inadequada biodegradabilidade das nanopartículas obtidas e a presença 

de resíduos tóxicos (GRABNAR; KRISTL, 2011; SOUTO et al., 2012). 

Uma das técnicas baseada na dispersão de polímeros pré-formados é a 

emulsificação-difusão do solvente (EDS), sendo considerada uma modificação da 

metodologia de salting-out (Figura 4). Um requisito importante para a obtenção de 

nanopartículas por este método é que o solvente empregado seja parcialmente solúvel em 

água. Assim, inicialmente procede-se a saturação mútua do solvente e água por mistura 

dos dois líquidos, visando assegurar o equilíbrio termodinâmico inicial. Dependendo da 

característica hidrofílica ou lipofílica do ativo, este pode ser adicionado à fase aquosa ou 

orgânica, respectivamente. À fase orgânica, constituída pelo solvente orgânico saturado 

com água, adiciona-se o polímero, e à fase aquosa, constituída pela água saturada com o 
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solvente orgânico, acrescenta-se o agente estabilizante. Em seguida, a fase orgânica é 

dispersa, sob vigorosa homogeneização, na fase aquosa, havendo a obtenção de uma 

nanoemulsão óleo/água (O/A). Posteriormente, excesso de água é adicionado ao sistema, 

levando à difusão do solvente orgânico para a fase externa, a precipitação do polímero e, 

consequentemente, a obtenção de uma dispersão de nanopartículas (nanossuspensão) 

(REIS et al., 2006; VAUTHIER; BOUCHEMAL, 2009; MORA-HUERTAS; FESSI; 

ELAISSARI, 2010; SOUTO et al., 2012). 

 

 

Figura 4. Ilustração esquemática da preparação de nanopartículas poliméricas pelo método de 

emulsificação-difusão do solvente (Adaptado de REIS et al., 2006). 

 

O mecanismo de formação das nanopartículas poliméricas é um processo rápido 

e dinâmico que envolve a combinação de fenômenos interfaciais e a precipitação do 

polímero durante a etapa de difusão do solvente orgânico para a fase externa, onde cada 

gotícula da emulsão primária produzirá várias nanopartículas. Assim, regiões de 

saturação são formadas quando ocorre a difusão do solvente a partir das gotículas para a 

fase aquosa e, a partir delas, novas gotículas são formadas e estabilizadas pelo surfactante, 

evitando assim o processo de coalescência (MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 

2010).  

A EDS é uma metodologia simples e de fácil escalonamento, possui alta 

reprodutibilidade lote-a-lote, usa solventes orgânicos farmacêuticamente aceitáveis e 

permite a obtenção de nanopartículas com elevada eficiência de encapsulamento (EE) 

para ativos lipofílicos e distribuição uniforme de tamanho. Em contrapartida, grandes 

volumes de água devem ser eliminados quando nanopartículas são preparadas por este 

método e, adicionalmente, existe a possibilidade de perda do ativo hidrossolúvel na etapa 

de difusão do solvente, havendo redução da EE (REIS, et al., 2006; SOUTO et al., 2012; 

HOLMKVIST et al., 2016; SHARMA et al., 2016).  
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As características físico-químicas das nanopartículas poliméricas preparadas por 

EDS, como o tamanho e carga superficial, podem ser afetadas por diferentes parâmetros 

tecnológicos: composição da fase orgânica, solubilidade do fármaco, concentração e peso 

molecular do polímero, natureza e a concentração do surfactante, tamanho de gotícula da 

emulsão primária e agitação, como pode ser observado pela análise da Tabela 1. Partículas 

com menor diâmetro médio podem ser obtidas aumentando-se a miscibilidade entre a 

água e o solvente orgânico, a taxa de agitação e a concentração de agente estabilizante 

adicionado à nanoemulsão. Por outro lado, partículas com maior diâmetro e distribuição 

mais heterogênea de tamanhos são conseguidas aumentando-se a concentração de 

polímero, o que conduz ao aumento da viscosidade da fase interna (VAUTHIER; 

BOUCHEMAL, 2009; MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010; SOUTO et al., 

2012). 

As nanopartículas obtidas por EDS apresentam-se na forma de suspensões, sendo 

altamente susceptíveis à contaminação microbiológica, degradação polimérica por 

hidrólise, perda da atividade biológica do agente terapêutico e instabilidade físico-

química por agregação e sedimentação das partículas. Assim, para reverter tais problemas 

e oferecer maior estabilidade às preparações, as nanossuspensões são submetidas à 

liofilização (freeze-drying) ou secagem por aspersão (spray-drying) a fim de obter um 

produto final seco (VAUTHIER; BOUCHEMAL, 2009).
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Tabela 1. Método de emulsificação-difusão do solvente: Exemplos de excipientes e processos de obtenção empregados na preparação de nanopartículas 

poliméricas de PLGA. 

Fase orgânica 
 

Agente 

estabilizante 

na fase 

aquosa 

 

 

Diluição 

Processos de obtenção 
 

Tamanho 

(nm) 

 

Potencial 

Zeta (mV) 

 

EE (%) 

 

Referência 
 

Polímero 

 

Solvente 

 

Princípio 

ativo 

 

Emulsificação 

 

Difusão 

           

PLGA 50:50 

PM 12 kDa 

PLGA-PEG 

10% 

 PM 12 kDa 

DCM Metotrexato Span 80 NI Homogeneizar

/5 min 

NI 258 

182 

-15,8 

-21,6 

51,0 

55,0 

AFSHARI et al., 

2014 

PLGA 50:50 

PM 12 kDa 

(5% p/p) 

Eudragit® 

S100 

Álcool 

benzílico 

(2,1 g) 

Enalaprilato 

(42 mg) 

PVA 

(20% p/p,4 g) 

Água 

(66 g) 

Homogeneizar 

15.000 rpm/ 

5 min 

NI 204 

297 

-33,4 

-58,7 

46,4 

24,2 

AHLIN et al, 

2002 

PLGA 75:25 

PM 75-94 kDa 

(50 mg) 

AcEt 

(3 mL) 

Quercetina PVA (1% 

p/v, 5 mL) 

Água  

(30 mL) 

Homogeneizar 

20.000 rpm/5 

min 

Agitação 

constante 

180 -6,1 86,0 CHITKARA et 

al., 2012 

PLGA 50:50 

PM 30 kDa 

(50 mg) 

AcEt 

(3 mL) 

Diclofenaco 

(45 mg) 

DTAB 

PVA 

(0,1-1% p/v) 

Água 

(25 mL) 

Sonicar  

25 kHz/5 min 

Agitação 

constante 

108-216 

92-129 

-7,4 a -27,7 

-4,2 a -11,1 

24,9-77,3 

28,6-80,2 

COOPER; 

HARIRFOROO

SH, 2014 

PLGA 50:50 

(50 mg) 

 

AcEt 

(2,5 ml) 

Estradiol 

(5 mg) 

DTAB 

PVA 

(5 ml) 

Água Homogeneizar 

15.000 rpm/ 

5 min 

Agitação 

constante 

em banho 

aquoso  

40 °C 

148 

411 

+70,7 

-1,4 

66,8 

55,1 

HARIHARAN 

et al., 2006 

PLGA 50:50 

PM 24-38 kDa 

(20 mg) 

AcEt: 

Met (9:1, 

1 mL) 

Cloridrato de 

minociclina 

DTAB  

(0,1% p/v, 

1,2 mL) 

Água  

(12 mL) 

Sonicar  

80 W a 45 

kHz/10 min 

Agitação 

constante 

220 +55,0 43,0 HOLMKVIST 

et al., 2016 
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PLGA 50:50 

(50 mg) 

AcEt 

 (2 mL) 

 

Ciclosporina 

(10 mg) 

DTAB 

(0,1%, 

3 ml) 

Água 

(30 mL) 

Sonicar/1 min Agitação 

constante 

143 +75,7 71,9 ITALIA et al., 

2007 

PLGA 75:25  

PM 75- 

120 kDa  

(200 mg) 

Carbonato 

de  

propileno 

(10 ml) 

Benzoato de 

17β-estradiol 

(3 mg) 

DTAB 

(1–4%) PVA 

(2.5–10%) 

(20 ml) 

Água 

(80 mL) 

Homogeneizar 

4.800–13.600 

rpm/7 min 

Agitação 

magnética 

moderada 

65-250 

170-350 

NI 67,0 KWON et al., 

2001 

PLGA 50:50 

PM 85 kDa 

PLGA 65:35 

PM 97 kDa 

PLGA 85:15 

PM 87 kDa 

AcEt 

 

Estradiol  

(10% p/p) 

 

DTAB 

(1% p/v) 

 

Água 

 

Homogeneizar 

15.000 rpm/5 

min 

Agitação 

constante 

118 

126 

129 

 

+94,7 

+89,4 

+98,2 

34,6 

60,1 

60,2 

 

MITTAL et al., 

2007 

PLGA 50:50 

PM 50-75 kDa 

(70 mg) 

AcEt 

(3,5 mL) 

 

Xantona 

Pluronic® 

F68 

(23,34 mg) 

Água 

(10 mL) 

Homogeneizar

20.000 rpm/ 

5 min ou 

sonicar 

130w/90 s 

Agitação 

constante 

167 −41,4 22,7 PAIVA et al., 

2013 

PLGA 50:50 

(50 mg) 

Acetona 

CHCl3 

DCM 

AcEt 

(2,5 ml) 

Estradiol 

(5 mg) 

DTAB 

PVA 

(1% p/v) 

(5 ml) 

Água Homogeneizar

15.000 rpm/ 

5 min 

Agitação 

constante 

116-253 

279-583 

 

+73,0 a 

+84,2 

-1,1 a -7,2 

29,7-94,4 

48,6-96,0 

SAHANA et al., 

2008 

PLGA 50:50 

PM 50- 

75 kDa,  

PLGA-PEG 

(10 mg/ml) 

AcEt 

(10 ml) 

Tacrolimus 

(1 mg/mL) 

PLX 188 

(2%,  

20 ml) 

Água 

(90 mL) 

Homogeneizar 

20.000 rpm/10 

min 

Agitação 

magnética 

218 

220 

-28,2 

-24,5 

 

60,0 

60,3 

SHIN et al., 

2010 

*AcEt: acetato de etila; CHCl3: clorofórmio; DCM: diclorometano; DTAB: Brometo de dodeciltrimetilamonio; Met: metanol; NI: não informado; PLGA: poli (ácido lático-

co-ácido glicólico); PLGA-PEG: poli (ácido lático-co-ácido glicólico)-polietilenoglicol; PLX: poloxamer 188; PVA: álcool polivinílico.
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2.3. Metodologia da superfície de resposta 

 

Previamente ao início do desenvolvimento de uma formulação farmacêutica, 

devem ser definidas as condições experimentais necessárias para a obtenção de resultados 

confiáveis e reprodutíveis. Neste contexto, as ferramentas estatísticas auxiliam na 

avaliação de problemas e otimização de parâmetros do processo (CUNICO et al., 2008; 

RAMOS; LEITE; FIAUX, 2009).  

Na otimização de experimentos a metodologia da superfície de resposta (MSR) é 

uma das técnicas mais empregadas. Esta consiste em um conjunto de técnicas 

matemáticas e estatísticas baseadas no ajuste de funções polinomiais lineares ou 

quadráticas para os dados experimentais, descrevendo a relação ótima entre as 

variáveis/fatores e as respostas em um determinado domínio experimental (BEZERRA et 

al., 2008; LIU et al., 2013). 

A utilização da MSR envolve as seguintes etapas: 1) escolha das variáveis 

independentes mais influentes no sistema estudado e a determinação do domínio 

experimental; 2) seleção do planejamento experimental a ser empregado e execução dos 

experimentos; 3) tratamento estatístico-matemático dos dados experimentais obtidos 

através do ajuste de uma equação polinomial; 4) avaliação da adequabilidade do modelo; 

5) averiguação da viabilidade de realizar o deslocamento em direção a região ótima; e 6) 

obtenção de valores ótimos para cada uma das variáveis estudadas (BEZERRA et al., 

2008). 

Previamente à utilização da metodologia MSR faz-se necessário selecionar um 

planejamento experimental capaz de determinar quais experimentos devem ser realizados 

no domínio experimental estudado (BEZERRA et al., 2008). O planejamento 

experimental consiste em um conjunto de ensaios realizados com base em critérios 

estatísticos e científicos, a fim de definir a influência de fatores em um determinado 

processo. Esta ferramenta define um conjunto específico de combinações dos níveis dos 

fatores permitindo determinar quais variáveis apresentam maior interferência nas 

respostas, concede valores a tais variáveis de modo a otimizar e reduzir oscilações nos 

resultados, e minimiza a influência de variáveis não controláveis (CUNICO et al., 2008; 

RAMOS; LEITE; FIAUX, 2009).  

Existem diferentes tipos de planejamentos experimentais, sendo a escolha 

realizada com base na informação desejada, no conhecimento acerca do processo a ser 

otimizado, bem como no tempo e recursos a serem disponibilizados para o estudo 
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(RAMOS; LEITE; FIAUX, 2009). Modelos de primeira ordem podem ser aplicados 

quando um conjunto de dados podem ser descritos por funções lineares conforme a 

equação 1: 

 

(1) 

 

onde k representa o número de fatores, 
0  um termo constante, 

i  o coeficiente dos 

parâmetros lineares, 
iX  as variáveis e   o erro aleatório/resíduo associado aos 

experimentos. No entanto, quando as respostas apresentam curvatura, modelos de 

segunda ordem devem ser empregados. Tais modelos permitem estimar interações entre 

os fatores estudados, sendo novos termos adicionados à função (Equação 2): 

 

 

 (2) 

 

Onde 
ij

 representa os coeficientes das interação entre os fatores (BEZERRA et al., 2008; 

KHURI; MUKHOPADHYAY, 2010). 

O ponto crítico (máximo, mínimo ou de sela) pode ser determinado através da 

introdução de termos quadráticos ao modelo (Equação 3). Dessa forma, é possível 

determinar relações não lineares entre as variáveis experimentais e as respostas.  
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representa os coeficientes dos parâmetros quadráticos. Em delineamentos para 

superfícies de respostas quadráticas (Composto Central, Box-Behnken e Doehlert) é 

importante que todas as variáveis estudadas apresentem pelo menos três níveis para cada 

fator (BEZERRA et al., 2008; RAMOS; LEITE; FIAUX, 2009).  

Após a obtenção da equação polinomial faz-se necessário verificar se o modelo 

possui adequabilidade aos dados experimentais. Diversas ferramentas estatísticas podem 

ser utilizadas, tais como desvios-padrão, testes de significância dos fatores, gráficos de 

distribuição de resíduos e análises de variância (ANOVA), possibilitando a otimização 

do modelo através da eliminação ou adição de termos (RAMOS; LEITE; FIAUX, 2009). 
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2.3.1. Planejamento Box-Behnken 

 

O modelo proposto por Box e Behnken (1960) é um dos mais conhecidos 

delineamentos de superfície de resposta, possuindo um número reduzido de experimentos 

e sendo executado com menor tempo e custo. Este planejamento é do tipo quadrático, 

apresentando três níveis (baixo, médio e alto) para cada fator, codificados como -1, 0 e 

+1 e com intervalos igualmente espaçados entre os níveis (KHURI; 

MUKHOPADHYAY, 2010; PATIL; KHAIRNAR; NAIK, 2015). O ponto central é 

fixado e os pontos experimentais encontram-se equidistantes a ele, permitindo definir a 

região de interesse (NETO et al., 2005). 

O número de experimentos (N) a serem realizados neste tipo de modelo é definido 

como N=2k (k-1) + C0, onde k é o número de fatores e C0 o número de pontos centrais. O 

planejamento Box-Behnken (PBB) quando comparado com outros modelos de superfície 

de resposta mostra-se, assim como o Doehlert, ligeiramente mais eficiente que o 

composto central, porém muito mais eficiente do que o planejamento fatorial completo 

de três níveis (FERREIRA et al., 2007). 

Na nanotecnologia farmacêutica o PBB é frequentemente aplicado para entender 

quais fatores relativos ao processo e à formulação afetam o desenvolvimento de um dado 

nanossistema. Na literatura, por exemplo, são encontrados diversos estudos destinados à 

otimização de nanopartículas poliméricas (RIBEIRO et al., 2013; SHARMA et al., 2014; 

WANT et al., 2014; PATIL; KHAIRNAR; NAIK, 2015; SINGH et al., 2015).  

Tavassolian e colaboradores (2014) utilizaram o PBB na otimização de 

nanopartículas poliméricas de poli (L-γ-glutamil glutamina) conjugadas com folato 

contendo o fármaco do cetaxel, obtidas por nanoprecipitação. No delineamento foi 

avaliada a influência de três variáveis independentes quantitativas (velocidade de 

agitação, concentração de polímero e volume de cossolvente) sobre os parâmetros de 

resposta selecionados: tamanho de partícula, EE e conteúdo de fármaco. Dessa forma, no 

estudo foram obtidas nanopartículas otimizadas com tamanho de partícula de 131,96 nm, 

índice de polispersão (IP) de 0,089, potencial Zeta (PZ) de -25,8 mV e EE de 67.83%, 

reduzindo-se a concentração do agente polimérico e aumentando-se a velocidade de 

agitação. 

Nanopartículas de PLGA e poli (ε-caprolactona)-polietilenoglicol (PCL-PEG) 

contendo resveratrol foram otimizadas por Musazzi e colaboradores (2014), empregando 

a metodologia de EDS. As variáveis independentes selecionadas no PBB foram as 
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quantidades de resveratrol, PLGA e PCL-PEG, cujo impacto foi avaliado sobre as 

variáveis dependentes diâmetro médio de partícula, IP, potencial Zeta, EE e a razão entre 

diâmetro das nanopartículas poliméricas antes e após liofilização. O aumento na 

concentração do PLGA resultou na obtenção de partículas com maior diâmetro, sendo a 

mesma relação aplicada à concentração de resveratrol. O IP mostrou sofrer interferência 

da concentração de resveratrol e PCL-PEG. Uma diminuição nos valores de potencial 

Zeta das nanopartículas foi verificada com aumento na concentração de PLGA, enquanto 

relação inversa foi verificada para o dibloco PCL-PEG e o resveratrol. Aumento na EE 

foi obtida como função da elevação nas concentrações de resveratrol e PCL-PEG.  A 

razão entre o diâmetro das nanopartículas antes e após liofilização sofreu influência da 

concentração de resveratrol, e as mudanças realizadas na formulação não preveniram a 

instabilidade física das nanopartículas liofilizadas.  

 

2.4. Alfaherpesvírus humanos 

 

Os alfaherpesvírus humanos encontram-se entre os patógenos de maior destaque 

em termos de distribuição global, longevidade no hospedeiro e sintomatologia moderada 

na maior parte dos expostos. As infecções são altamente prevalentes e endêmicas no 

mundo, apresentando-se como relevante problema de saúde (LOOKER et al., 2015).  

Os alfaherpesvírus humanos 1 (HHV-1) e 2 (HHV-2) pertencem à ordem 

Herpesvirales, família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae e gênero 

Simplexvirus.  Estes apresentam elevada citopatogenicidade e capacidade de estabelecer 

infecção persistente latente em gânglios sensoriais, transformando o indivíduo portador 

em um propagador do herpes (PENELLO et al., 2010; RECHENCHOSKI et al., 2016; 

WIGG, 2015).  

 

2.4.1. Estrutura e biossíntese viral 

 

Morfologicamente, os herpesvírus do gênero Simplexvirus são composto por um 

ácido desoxirribonucleico (DNA) de fita dupla linear envolto por um capsídeo 

icosaédrico com 162 capsômeros, uma camada amorfa (tegumento) com proteínas 

importantes na regulação da biossíntese viral e um envelope lipídico com inserção de 

glicoproteínas e poliaminas em sua superfície, diretamente ligadas ao reconhecimento e 

penetração na célula (Figura 5). O vírion esférico possui 186 nm de diâmetro, chegando 
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a 225 nm considerando as espículas do envelope (KUKHANOVA; KOROVINA; 

KOCHETKOV, 2014; SZUNERITS et al., 2015; WIGG, 2015). 

 

 

Figura 5. Representação esquemática da estrutura dos alphaherpesvírus humanos (Fonte: 

ACHARYA, 2010). Os vírions esféricos possuem DNA de fita dupla linear envolto por capsídeo 

icosaédrico, uma camada amorfa denominada tegumento e um envelope lipoproteico com 

inserção de glicoproteínas e poliaminas em sua superfície. 

 

O genoma viral apresenta aproximadamente 150 kbp, com um conteúdo de 68% 

G+C para HHV-1 e 69% para HHV-2. Constitui-se por dois segmentos ligados 

covalentemente, chamados de L (long) e S (short), os quais são formados por sequências 

únicas (UL e US) flanqueadas por sequências repetidas e invertidas que facilitam a 

biossíntese viral (WIDENER; WHITLEY, 2014; RECHENCHOSKI et al., 2016).  

O capsídeo dos Simplexvirus é formado por 6 proteínas virais: VP5, VP19, VP23, 

VP24, VP26 e UL6. O tegumento localizado entre o capsídeo e o envelope possui mais 

de 20 proteínas, cujas principais são: VP16 ou α-TIF (α-trans-inducing factor) 

potencializadora da transcrição de genes, VP22 ou VHS (virion host shut-off) responsável 

pela degradação do mRNA da célula hospedeira no citoplasma após infecção, e VP1-2 

envolvida na liberação do DNA do vírus no poro nuclear no processo de penetração. O 

envelope lipídico possui cerca de 11 proteínas, sendo as glicoproteínas gB, gD, gH e gL 

de grande importância para a entrada do vírus na célula (WIGG, 2015; RECHENCHOSKI 

et al., 2016).  

O processo de biossíntese viral (Figura 6), com duração de 18 a 20 h, pode ser 

dividido em algumas etapas: adsorção do vírus à célula, fusão do envelope viral com a 

membrana celular ou fusão do envelope viral com membranas de endossomas 
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(penetração), replicação, montagem dos vírions e liberação das partículas virais geradas 

(KUKHANOVA; KOROVINA; KOCHETKOV, 2014). Diferentes linhagens celulares 

são permissíveis à infecção como os fibroblastos, células do epitélio escamoso 

(queratinócitos) e mucoso, células polarizadas do epitélio cilíndrico, células da glia e 

terminações nervosas (WIGG, 2015).  

A infecção inicia-se com a adsorção do vírus à célula alvo. Neste processo 

glicoproteínas virais gC e gB interagem com glicosaminoglicanas, presentes na superfície 

da célula, especialmente sulfato de heparana. Contudo, a ligação das glicoproteínas virais 

com os receptores celulares é lábil e reversível, necessitando da participação da 

glicoproteína gD para formação de ligações estáveis. São conhecidos diferentes 

receptores celulares para gD como o mediador de entrada de herpesvírus (HVEM), 

nectina-1, nectina-2 e o sulfato de heparana 3-O-sulfatado. Dessa forma, durante a 

penetração gD interage com um destes receptores levando a uma mudança 

conformacional em sua cadeia polipeptídica, permitindo a interação com o heterodímero 

gH/gL. Os domínio de fusão de gB e do heterodímero são expostos resultando na fusão 

direta do envelope viral com a membrana da célula alvo ou com a membrana de vesículas 

endossomais no citoplasma (WIGG, 2015; RECHENCHOSKI et al., 2016). 

 

 

 

 



32 

 

Figura 6. Esquema geral da biossíntese dos alphaherpesvírus humanos. 1. Adsorção do vírion à 

membrana da célula hospedeira; 2a Penetração por fusão, ou 2b. Penetração por endocitose; 3. 

Liberação do nucleocapsídeo e das proteínas virais (A–VP16 [α-TIF] e B–VHS) no citoplasma 

da célula; 4a Migração do nucleocapsídeo para o núcleo da célula; 4b. A proteína VHS degrada 

RNAm da célula; 4c. VP16 (α-TIF) forma complexo com as proteínas celulares HCF e OCT-1, 

no núcleo ligam-se ao DNA viral para iniciar a transcrição pela RNA-polimerase II celular; 5. 

Liberação do ácido nucleico no interior do núcleo e o capsídeo vazio é deixado no citoplasma; 6. 

Circularização do DNA viral; 7. Transcrição dos genes em RNAm α, β e γ; 8. Replicação do 

genoma viral pela DNA-polimerase viral; 9. Montagem do capsídeo dos vírus; 10. 

Empacotamento do DNA viral; 11a Saída dos vírus por envelopamento único; 11b. Saída dos 

vírus por duplo envelopamento (Fonte: WIGG, 2015). 

 

Após penetrar no citoplasma, a proteína VHS do tegumento promoverá a 

desagregação de polirribossomas e degradação do RNAm da célula alvo, bloqueando a 

síntese de proteínas pela célula.  O nucleocapsídeo junto com 20 proteínas do tegumento, 

entre elas VP16, são transportados para o poro da membrana nuclear pelos microtúbulos 

do citoesqueleto. O capsídeo vazio é deixado no citoplasma e, o genoma viral e a proteína 

VP16, depois de se associarem às proteínas citoplasmáticas da célula alvo HCF-1 (fator 

da célula hospedeira) e OCT-1 (octâmero 1), entram no núcleo pelo poro nuclear (WIGG, 

2015). 

O DNA de fita dupla linear ao penetrar no núcleo sofre circularização por ação da 

DNA ligase IV/XRCC4 celular. A síntese do RNAm viral envolve a expressão regulada 

de forma sequencial e coordenada de três conjuntos de genes: α ou iniciais imediatos, β 

ou iniciais, e γ ou tardios. Primeiramente, com a formação do complexo VP16/proteínas 
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celulares a expressão gênica viral é ativada, levando a transcrição do DNA viral em 

RNAm α pela RNA polimerase II da célula alvo e posterior tradução em proteínas iniciais 

imediatas ou α (ICP0, ICP4, ICP22, ICP27, ICP47 e US1.5) nos ribossomos livres. O pico 

máximo de síntese proteica é verificado 3 h após a infecção. As proteínas α estando 

acumuladas em quantidade suficiente retornam para o núcleo e, com exceção de ICP47, 

estimulam a expressão dos genes β e também regulam todo o processo de síntese 

genômica e proteica do vírus. Os genes β são transcritos em RNAm β e traduzidos em 

proteínas β (DNA polimerase, proteínas de ligação ao DNA, proteínas de ligação à 

origem, timidina cinase, complexo helicase/primase) responsáveis pela replicação do 

ácido nucléico viral. O pico máximo de síntese das proteínas β é observado 6 h após a 

infecção (KUKHANOVA; KOROVINA; KOCHETKOV, 2014; WIGG, 2015; 

RECHENCHOSKI et al., 2016). 

Algumas das proteínas β expressas são translocadas para o núcleo e se juntam para 

formar o complexo de replicação (RECHENCHOSKI et al., 2016). A síntese do DNA 

viral ocorre por um mecanismo conhecido como círculo rolante, o qual gera concatâmeros 

que são clivados em monômeros durante o processo de montagem dos capsídeos 

(KUKHANOVA; KOROVINA; KOCHETKOV, 2014).  

Após a replicação do genoma viral os genes γ são expressos, sendo regulados pelas 

proteínas α e β. Os genes γ são transcritos em RNAm γ e traduzidos em proteínas γ que 

codificam proteínas estruturais dos vírus (proteínas do capsídeo, tegumento e das 

espículas glicoproteicas do envelope), as quais são sintetizadas no retículo 

endoplasmático rugoso e glicosiladas no aparelho de Golgi (WIGG, 2015; 

RECHENCHOSKI et al., 2016). 

A montagem dos capsídeos e o envelopamento do DNA viral ocorrem no núcleo. 

Na formação do capsídeo, proteínas plataforma (scaffolding) são transportadas para o 

núcleo gerando um pró-capsídeo. Em etapa posterior, haverá a clivagem proteolítica das 

proteínas scaffolding e a liberação do capsídeo vazio, que ao ser preenchido com o DNA 

viral, passa a ser chamado de nucleocapsídeo. A liberação do nucleocapsídeo do núcleo 

para o espaço extracelular ainda não está estabelecido. A hipótese mais aceita (duplo 

envelopamento) sugere que o nucleocapsídeo adquire um envelope na lamela interna da 

membrana nuclear e o perde em seguida na lamela externa, alcançando o citoplasma sem 

o envelope. Este é adquirido em um segundo processo de envelopamento quando o 

nucleocapsídeo brota no complexo de Golgi, associando-se às proteínas do tegumento 

presentes nesta organela. As partículas encontram-se envoltas em vesículas exocíticas, 
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que posteriormente irão se fundir à membrana citoplasmática, liberando os vírions no 

espaço extracelular (WIGG, 2015).  

 

2.4.2. Transmissão viral 

 

A transmissão dos alphaherpesvírus para um indivíduo susceptível ocorre por 

contato direto com indivíduos sintomáticos possuindo lesões recorrentes orais ou genitais, 

ou mesmo excreção viral subclínica. A autoinfecção pode ser ainda verificada. O HHV-

1 comumente acomete regiões acima da cintura, sendo o oposto verificado para o HHV-

2 (RECHENCHOSKI et al., 2016; SAUERBREI et al., 2016). 

O vírus replica-se produtivamente em queratinócitos da pele ou superfícies 

mucosas e migra através do axônio nervoso por transporte retrógrado até os gânglios 

sensoriais, estabelecendo latência, preferencialmente no gânglio trigêmeo em HHV-1 e 

no gânglio lombossacral em HHV-2. Contudo, devido a diferentes fatores o vírus retorna 

ao sítio primário de infecção através do axônio nervoso por transporte anterógrado para 

causar lesões ulcerativas ou mesmo levar a excreção viral assintomática. A reativação 

viral pode ser desencadeada por estímulos locais, como lesões em tecidos inervados por 

neurônios que albergam o vírus em estado latente, ou fatores sistêmicos como estresse 

físico e emocional, febre, exposição solar, corticoterapia, menstruação e desequilíbrio 

hormonal. Durante os períodos de reativação da doença e da viremia o indivíduo se torna 

um propagador do herpes (PENELLO et al., 2010; JOHNSTON; GOTTLIEBE; WALD, 

2016; RECHENCHOSKI et al., 2016).  

A aquisição do HHV-1 por meio do contato com a pele lesionada ou mucosa oral 

ocorre, em geral, na infância e adolescência, após desaparecimento dos anticorpos 

maternos protetores. Por outro lado, o HHV-2 é transmitido sexualmente e se apresenta 

como o principal agente etiológico do herpes genital, sendo assim adquirido após 

iniciação da vida sexual (SAUERBREI et al., 2016). Contudo, em países desenvolvidos 

têm sido verificado o aumento no número de infecções genitais causadas por HHV-1, 

especialmente em jovens devido à prática do sexo oral. As infecções genitais primárias 

causadas por HHV-1 e HHV-2 são clinicamente indistinguíveis, porém nas recorrências 

maior frequência e gravidade é atribuída à espécie 2 (LOOKER et al., 2015; JOHNSTON; 

COREY, 2016).  

Diferentes fatores de risco estão associados à infecção genital por HHV-2, tais 

como o início precoce da vida sexual, ocorrência prévia de doenças sexualmente 
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transmissíveis, multiplicidade de parceiros e história prévia de abortos provocados 

(ANZIVINO et al., 2009; PENELLO et al., 2010).  

 

2.4.3. Epidemiologia 

 

O número total de indivíduos acometidos pelo HHV-1 é subestimado em estudos 

epidemiológicos visto que a infecção mostra-se assintomática ou com sintomatologia 

inespecífica (PENELLO et al., 2010).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2012, mais de 3,7 

bilhões de pessoas com idade de até 50 anos (67% da população) encontravam-se 

infectadas pelo HHV-1, com maior prevalência observada na África (87%) e menor nas 

Américas (40-50%). No mesmo ano, as infecções genitais causadas por HHV-1 

acometeram 140 milhões de pessoas com idade de 15-49 anos, sendo adquiridas 

principalmente em idade adulta, após o início da vida sexual (LOOKER et al., 2015). 

Estudo transversal randomizado realizado no Brasil por Clemens e Farhat (2010) 

nos anos de 1996 e 1997, estimou que as soroprevalências de anticorpos para HHV-1 e 

HHV-2 foram de 67,2 % e 11,3%, respectivamente. Maiores taxas de infecção para ambas 

as espécies foram verificadas na região Norte. A idade demonstrou ser o fator de 

correlação mais significativo para a aquisição de HHV-2, com maior aumento na 

adolescência e em adultos jovens. Em adição, indivíduos soropositivos para HHV-1 

mostraram-se mais susceptíveis a aquisição de HHV-2 (15,7%) quando comparados com 

aqueles soronegativos para HHV-1 (4,7%).  

O herpes neonatal, embora raro, está relacionado a altas taxas de morbidade e 

mortalidade (LOOKER et al., 2015). Em países de alta renda a incidência de infecção 

genital é de aproximadamente 10 casos a cada 100.000 nascidos vivos (JOHNSTON; 

GOTTLIEBE; WALD, 2016).  

 

2.4.4. Achados clínicos 

 

As manifestações clínicas estão diretamente relacionadas ao sorotipo viral, ao sítio 

anatômico, à imunidade e à predisposição genética do indivíduo (PENELLO et al., 2010). 

As lesões cutâneas geralmente caracterizam-se pela presença de vesículas claras 

em uma base eritematosa que se rompem formando erosões ou ulcerações. Os sintomas 
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prodrômicos às lesões são ardor e parestesia local, linfoadenopatia, febre, mal-estar, 

mialgia, perda de apetite e dores de cabeça (CHAYAVICHITSILP et al., 2009).  

Em indivíduos susceptíveis, as infecções primárias causadas pelo gênero 

Simplexvirus tendem a ser mais invasivas do que as recidivas, podendo levar a 

pneumonia, a hepatite e/ou lesões no sistema nervoso central. A duração das infecções 

primárias por HHV-1 geralmente é de 2 a 3 semanas, sendo de grande importância sua 

identificação logo no início, de forma que o tratamento adequado seja introduzido e 

possibilite a redução da carga viral e das complicações clínicas (WIGG, 2015). 

Após o estabelecimento da infecção primária, o vírus permanece em estado 

latente. Qualquer estresse endógeno ou exógeno pode levar a uma infecção recidivante, 

com a evidenciação de vesículas (epiderme e mucosas) ou úlceras (mucosas), geralmente 

no sítio primário de exposição, cuja regressão ocorre em até 12 dias. A resposta 

imunológica do indivíduo faz com que as recidivas sejam mais brandas e menos 

frequentes, (WIGG, 2015). 

  

Herpes orofacial 

 

 A infecção orofacial primária causada por HHV-1 é adquirida normalmente 

durante a infância (até 2 anos de idade), manifestando-se como gengivoestomatite 

herpética. Máculas e vesículas purulentas pequenas em base eritematosa, que com 

posterior rompimento formam ulcerações e erosões, são observadas na mucosa oral e 

gengiva, sendo precedidas por sintomas prodrômicos de dor, formigamento e queimação. 

A gengiva torna-se edemaceada dificultando a alimentação. A infecção é autolimitada 

com duração de 2 a 3 semanas (GELLER et al., 2012; WIGG, 2015).  

Quando a infecção orofacial primária ocorre em adultos há o acometimento da 

faringe. Lesões orofaríngeas são causadas especialmente por HHV-1, mas têm sido 

identificados casos associados ao HHV-2. A infecção pode se apresentar assintomática 

ou sintomática, neste caso acompanhada de febre, dor, úlceras na garganta, lesões 

vesiculoulcerativas, gengivoestomatite, edema e linfoadenopatia localizada (WIGG, 

2015).  

As recorrências do herpes orofacial apresentam quadros clínicos mais brandos, de 

menor duração e que acomete mais frequentemente os lábios (herpes labial) (Figura 7). 

Cerca de 6 horas antes da erupção das vesículas o indivíduo sente um pródromo de dor, 

queimação e formigamento. O período prodrômico pode durar até 2 dias e o uso de 
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fármacos antivirais pode prevenir a formação de vesículas e reduzir os sintomas. 

Posteriormente ocorre a formação de vesículas agrupadas com líquido claro. Nos 

primeiros 4 dias a dor é mais intensa. As vesículas se rompem de 5 a 12 dias (ulceração) 

após a infecção liberando um líquido que contém partículas virais capazes de infectar um 

indivíduo susceptível. Em estágio seguinte as vesículas secam formando crostas e inicia-

se a cicatrização (WIGG, 2015). A frequência das recidivas é variável, mas na maioria 

dos casos são verificadas de duas a três ao ano (GELLER et al., 2012).  

 

 

Figura 7. Herpes labial recorrente (Fonte: USATINE; TINITIGAN, 2010). 

 

Herpes genital 

 

O herpes genital é uma das infecções sexualmente transmissíveis de maior 

soroprevalência a nível global, atingindo os 80% em adultos (GELLER et al., 2012). O 

principal agente etiológico das infecções genitais é o HHV-2, embora estudos recentes 

demonstrem que metade do número de casos seja atribuída ao HHV-1, especialmente em 

jovens pela prática do sexo oral (RECHENCHOSKI et al., 2016; BIRKMANN; 

ZIMMERMANN, 2017). As áreas corporais geralmente acometidas em mulheres são o 

colo do útero, vulva (Figura 8B) e vagina, enquanto em homens são a glande e o corpo 

do pênis (Figura 8A). Lesões extragenitais podem surgir no períneo, nádegas e coxas 

(WIGG, 2015; SAUERBREI et al., 2016). As vesículas ulcerativas são dolorosas 

eassociam-se a morbidade psicológica (PENELLO et al., 2010). Linfoadenopatias, 

cervicite (mulheres) e proctite (homens homossexuais) podem ser ainda observadas. As 
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complicações mais frequentes são meningite asséptica e retenção urinária, sendo mais 

prevalentes em mulheres (SAUERBREI et al., 2016). 

 

 

Figura 8. Herpes genital masculino (A) e feminino (B) (Adaptado de WHO, 2017). 

 

Em crianças as infecções genitais resultam, principalmente, da autoinoculação a 

partir de herpes orofacial, mas a ocorrência de abuso sexual não deve ser descartada 

(PENELLO et al., 2010).  

A reativação dos alphaherpesvírus pode levar a recorrências clínicas sintomáticas 

ou apenas a excreção viral assintomática (SAUERBREI et al., 2016). Nas recorrências as 

manifestações são mais brandas e de menor duração. Nos homens aparecem poucas 

vesículas penianas e nas mulheres lesões ulcerosas vulvares com duração de 8 a 10 dias 

(GELLER et al., 2012). As taxas de recorrência são variáveis. No primeiro ano após a 

infecção primária verificam-se em média cinco recorrências de herpes genital relativas ao 

HHV-2 e apenas uma recorrência relativa ao HHV-1 (JOHNSTON; COREY, 2016).  

No herpes genital a complicação local mais comum é a infecção bacteriana 

secundária. O acometimento sistêmico é raramente observado, ocorrendo especialmente 

pacientes imunocomprometidos e gestantes. O herpes neonatal é uma importante 

complicação de infecções HHV-1 e HHV-2 recorrentes (PENELLO et al., 2010).  

 

Herpes neonatal 

 

O neonato pode ser infectado pelo vírus: in útero, no parto pelo contato com 

secreções genitais maternas contaminadas (75 a 80% dos casos) e no pós-parto devido ao 
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contato com parentes e funcionários do hospital, os quais funcionam como reservatórios 

do vírus (PENELLO et al., 2010).  

Alguns fatores devem ser considerados na transmissão dos Simplexvirus para o 

neonato: maior taxa de transmissão ocorre quando a infecção materna é primária; a taxa 

de anticorpos maternos antes do parto influencia a gravidade do herpes e facilita a 

transmissão, sendo o risco maior quando o vírus é adquirido tardiamente visto que não há 

tempo suficiente para a produção de anticorpos capazes de suprimir a replicação viral; 

maior risco de aquisição é verificado quando a ruptura das membranas é superior a seis 

horas, pelo tempo de contato do feto com a infecção genital pré-existente ao nível do 

útero; e a inserção de monitores fetais intraútero pode funcionar como um sítio de 

inoculação viral (ANZIVINO et al., 2009; PENELLO et al., 2010). Além disso, maior 

risco de transmissão perinatal do HIV pode ser verificado em gestantes coinfectadas pelo 

gênero Simplexvirus (ANZIVINO et al., 2009). 

A aquisição de herpes genital durante a gestação pode ter como consequências 

aborto espontâneo, retardo no crescimento intrauterino, parto prematuro ou infecção 

congênita (ANZIVINO et al., 2009; SAUERBREI et al., 2016). Quando lesões herpéticas 

estão presentes nas gestantes (infecção genital primária) ou ocorreram 4 a 6 semanas antes 

do parto aconselha-se o parto cesáreo, visto que há menor exposição do neonato aos 

Simplexvirus e menor morbidade materna (ulcerações vaginais) relacionada ao parto 

normal (PENELLO et al., 2010). As manifestações clínicas apresentadas pelos recém-

nascidos podem variar de lesões cutâneas, oculares e em membranas mucosas, até danos 

neurológicos resultantes do acometimento do sistema nervoso central (SAUERBREI et 

al., 2016).  

 

Ceratoconjuntivite herpética 

 

A infecção ocular pelo gênero Simplexvirus é a segunda maior causa de cegueira 

no mundo (CHAYAVICHITSILP et al., 2009). A ceratite causa dor, visão embaçada e 

lesões ulcerativas na córnea que regridem em 2 ou 3 semanas. Geralmente, uma 

conjuntivite purulenta unilateral ou bilateral surge paralelamente a ceratite. As 

recorrências clínicas podem acarretar no aparecimento de cicatrizes córneas. A 

ceratoconjuntivite herpética é normalmente resultado de infecção por HHV-1, porém o 

HHV-2 pode afetar a retina de maneira aguda (WIGG, 2015).  
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Nódulo herpético 

 

O nódulo ou panarício herpético é uma infecção na polpa da falange distal da mão 

causada pelo HHV, sendo 60% dos casos associados à espécie 1. A falange apresenta 

inchaço, eritema e lesões vesículoulcerativas. Em crianças, a infecção ocorre por 

autoinoculação durante a crise de gengivoestomatite primária, pelo hábito de introduzir o 

dedo na boca. Em adultos e adolescentes a infecção ocorre pelo contato digital com lesões 

herpéticas orais ou genitais (CHAYAVICHITSILP et al., 2009; WIGG 2015). Em 

profissionais de saúde (médicos, dentistas enfermeiros) o nódulo herpético é considerado 

uma doença ocupacional, devido a não utilização de luvas de proteção (WIGG 2015).  

 

Eczema herpético 

 

Em pacientes imunocomprometidos ou com problemas dermatológicos pré-

existentes (dermatite atópica, pênfigo, doença de Darier, queimaduras, alterações 

causadas por procedimentos cosméticos) a infecção cutânea apresenta-se mais grave 

sendo conhecida como eczema herpético ou erupção variceliforme de Kaposi. As lesões 

causadas por HHV-1 ou HHV-2 podem ser localizadas (Figura 9A) ou disseminadas 

(Figura 9B), manifestando-se como vesículas ulcerativas que coalescem sobre a pele 

eritematosa e, em seguida, formam crostas. O eczema herpético quando não tratado pode 

ser fatal (CHAYAVICHITSILP et al., 2009; WIGG, 2015). 

 

 

Figura 9. Eczema herpético localizado (A) e disseminado (B) em criança com dermatite atópica 

(Adaptado de CHAYAVICHITSILP et al., 2009). 

 



41 

Herpes gladiatorum 

 

O herpes gladiatorum é outro tipo de infecção cutânea normalmente causada pelo 

HHV-1 que é identificada em praticantes de esportes de contato como lutas, rugby e 

futebol americano. As áreas corporais mais acometidas são pescoço, face e orelhas. As 

medidas de prevenção incluem o exame dos atletas antes das competições, com 

eliminação daqueles cujas crostas ainda não estejam firmes e aderentes e, ainda, a limpeza 

das esteiras com lixívia 15 segundos antes das lutas (CHAYAVICHITSILP et al., 2009). 

 

Infecção do sistema nervoso central 

 

A encefalite por HHV-1 ou HHV-2 é uma das complicações de maior gravidade 

relativas a infecções tanto primárias quanto recorrentes. A sintomatologia pode variar 

desde febre a transtorno mental, alterações de personalidade, convulsões e manifestações 

neurológicas focais (CHAYAVICHITSILP et al., 2009). Em pacientes não tratados a taxa 

de mortalidade chega a 70% (WIGG, 2015).  

Outra consequência possível de infecção por HHV-2 é a meningite, mais 

comumente observada em mulheres do que nos homens. As manifestações clínicas 

incluem cefaleia, febre, rigidez na nuca, vômito e fotofobia, e em geral regridem em até 

7 dias (WIGG, 2015).  

 

Herpes em pacientes imunocomprometidos 

 

Pacientes imunocomprometidos como resultado de desnutrição, malignidades 

dermatológicas, síndrome da imunodeficiência adquirida, transplantes e utilização de 

fármacos imunossupressores apresentam infecções de maior gravidade, duração e menos 

responsivas à terapia. Infecções orofaciais disseminadas causadas por HHV-1 e HHV-2 

podem levar a esofagite, pneumonia, traqueobronquite, pancreatite, hepatite e necrose da 

adrenal (CHAYAVICHITSILP et al., 2009; WIGG, 2015; SAUERBREI et al., 2016). No 

herpes genital pode ocorrer o surgimento de lesões extensas atingindo órgãos genitais 

internos, períneo e reto (WIGG, 2015). 
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2.4.5. Diagnóstico 

 

O diagnóstico do HHV-1 é realizado por avaliação clínica das lesões cutâneas 

associada a confirmações laboratoriais da infecção. O isolamento viral em cultura de 

tecido consiste no método padrão de diagnóstico, tendo como base a observação de 

cultura de células por microscopia óptica visando à identificação de efeito citopático, o 

qual consiste na formação de degeneração balonizante nas células infectadas, 

caracterizada pela acantólise e presença de núcleo claro (PENELLO et al., 2010). Apesar 

da boa sensibilidade o isolamento viral vem sendo substituído por técnicas moleculares 

de rápida execução e mais sensíveis (JOHNSTON; COREY, 2016). 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é o método de maior sensibilidade para 

detecção viral em indivíduos sintomáticos ou assintomáticos. Na detecção de encefalite 

por HHV em amostra de líquor o PCR é o método de escolha (PENELLO et al., 2010). 

Testes sorológicos tipo-específicos para detecção de anticorpos IgG como o 

Western blot são especialmente indicados quando há relato pelo paciente de desconforto 

genital ou labial, sem ocorrência de lesões cutâneas. Mesmo apresentando elevada 

sensibilidade e especificidade, permitindo a diferenciação de infecções causadas por 

HHV-1 e HHV-2, há limitações na utilização destes testes na prática clínica pela 

ocorrência de resultados falso-positivos, especialmente em indivíduos positivos para 

infecção por ambas as espécies virais e em populações de baixa prevalência cujo valor 

preditivo positivo é baixo (GELLER et al., 2012; JOHNSTON; COREY, 2016; 

JOHNSTON; GOTTLIEBE; WALD, 2016).  

 

2.4.6. Abordagens terapêuticas 

 

O tratamento do herpes inclui a terapia de suporte em associação ao uso de 

fármacos antivirais. Especialmente em crianças com gengivoestomatite herpética, a 

terapia de suporte é de grande importância, incluindo a re-hidratação e o controle da dor 

pelo uso de anestésicos locais. Os fármacos anti-herpéticos atenuam a duração do quadro 

clínico, reduzem a gravidade, evitam a ocorrência de possíveis complicações, diminuem 

a frequência das recidivas e previnem a transmissão, contudo não levam a cura da 

infecção (CHAYAVICHITSILP et al., 2009).  

Os primeiros fármacos antivirais utilizados no tratamento de infecções pelo 

gênero Simplexvirus foram iododesoxiuridina e trifluridina. Tais fármacos agem por 
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bloqueio da replicação viral através da incorporação de suas formas trifosforiladas a 

cadeia de DNA que está sendo formada. Entretanto, a ausência de seletividade e baixo 

perfil de segurança trouxeram a necessidade de desenvolvimento de fármacos mais 

seletivos às células infectadas (RECHENCHOSKI et al., 2016).  

O aciclovir é o fármaco antiviral de escolha em termos de eficácia e segurança no 

tratamento de infecções causadas por HHV-1 e HHV-2 (GELLER et al, 2012). Consiste 

em um nucleosídeo sintético análogo da guanosina que, após penetrar na célula, precisa 

sofrer fosforilações para ser ativado. Primeiramente, o aciclovir é convertido no derivado 

monofosfato pela enzima timidina quinase codificada pelo vírus e, em seguida, sofre mais 

duas fosforilações pelas quinases da célula hospedeira convertendo-se em trifosfato de 

aciclovir. Este inibe competitivamente a DNA polimerase viral e, ao ser incorporado a 

cadeia de DNA, interrompe seu alongamento. O aciclovir é altamente seletivo às células 

infectadas devido à necessidade da timidina quinase do vírus para promover a sua 

fosforilação sendo, por isso, associado à reduzida toxidade (JOHNSTON; COREY, 

2016). 

O aciclovir apresenta baixa biodisponibilidade (20%) ao ser administrado por via 

oral, o que levou ao desenvolvimento do pró-fármaco valaciclovir (PIRET; BOIVIN, 

2011). Maior biodisponibilidade (65%) e menor frequência posológica é atribuída ao 

valaciclovir, o qual é rapidamente convertido a aciclovir pela ação de hidroxilases 

intestinais (GELLER et al., 2012).  

Outro análogo de guanosina utilizado no tratamento de lesões herpéticas é o 

penciclovir, o qual possui mecanismo de ação semelhante ao do aciclovir. Contudo, como 

a biodisponibilidade do penciclovir ao ser administrado oralmente é baixa, foi 

desenvolvido o pró-fármaco fanciclovir que é convertido ao primeiro pela ação de 

enzimas intestinais e hepáticas (PIRET; BOIVIN, 2011).  

A administração repetida ou prolongada do aciclovir e penciclovir, bem como seus 

pró-fármacos, tem levado ao aparecimento de estirpes virais resistentes, principalmente 

em pacientes imunocomprometidos. Os mecanismos de resistência viral envolvem 

mutações no gene UL23 que codifica a enzima timidina quinase e/ou no gene UL30 que 

codifica a DNA polimerase (PIRET; BOIVIN, 2011). São identificados fenótipos com 

deficiência total da timidina quinase, diminuição de sua produção, alteração em sua 

especificidade pelo fármaco, ou modificação na especificidade da DNA polimerase pelo 

substrato (RECHENCHOSKI et al., 2016). Além disso, em infecções causadas pelo 
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HHV-2, os análogos de nucleosídeos não suprimem completamente o desenvolvimento 

da lesão, a excreção e a transmissão viral (BIRKMANN; ZIMMERMANN, 2017). 

Dessa forma, outros fármacos foram desenvolvidos para tratamento de infecções 

causadas pelos vírus do gênero Simplexvirus resistentes aos fármacos análogos de 

nucleosídeos. O foscarnet (ácido fosfonofórmico) é um análogo do pirofosfato que não 

precisa sofrer fosforilações para ser ativado. Age por inibição não competitiva da DNA 

polimerase, se ligando ao sítio do pirofosfato e impedindo a ligação de nucleotídeos a 

cadeia que está sendo formada. A administração é realizada por via intravenosa devido a 

sua reduzida biodisponibilidade e intolerância gastrointestinal (RECHENCHOSKI et al., 

2016). Sua utilização restringe-se a pacientes imunocomprometidos com infecções 

herpéticas resistentes ao aciclovir, visto que possui alta nefrotoxidade e induz a distúrbios 

eletrolíticos (GELLER et al., 2012). Mutações pontuais na DNA polimerase têm levado 

ao aparecimento de estirpes resistentes ao foscarnet, reduzindo sua eficácia terapêutica 

(RECHENCHOSKI et al., 2016).  

Os análogos de nucleosídeos fosfonados cidofovir (derivado de citosina) e 

adefovir (derivado de adenina) são utilizados no tratamento de infecções por HHV-1 ou 

HHV-2 não responsivas ao aciclovir e foscarnet. Estes fármacos atuam por inibição 

competitiva da DNA polimerase e não necessitam ser ativados pela timidina quinase viral, 

uma vez que são convertidos nas formas difosforiladas ativas pelas quinases da célula 

hospedeira. Pacientes que fazem uso de cidofovir e adefovir devem ter suas funções renais 

devidamente monitoradas, em função da nefrotoxidade associada a eles. Contudo, assim 

como verificado para os demais fármacos empregados no tratamento de infecções 

causadas pelo HHV, estirpes resistentes por mutações na DNA polimerase têm sido 

isoladas (PIRET; BOIVIN, 2011).  

O complexo enzimático helicase-primase tem se apresentado como um alvo 

promissor para o desenvolvimento de novos fármacos destinados ao tratamento de 

infecções causadas pelo gênero Simplexvirus. Este consiste em um heterodímero 

importante na replicação do genoma viral, visto que atua no desenovelamento da fita de 

DNA na forquilha de replicação e na síntese dos primers de RNA. O amenamevir e o 

pritelivir são fármacos não nucleosídicos recentes, em fase de estudo clínico, que atuam 

por inibição do complexo helicase-primase, exibindo atividade inibitória tanto para HHV-

1 quanto para HHV-2 superior à do aciclovir (BIRKMANN; ZIMMERMANN, 2017). A 

eficácia de tais fármacos, administrados em dose diária única, independe do tempo de 

curso após a infecção viral. No entanto, mutações relativas a alterações de aminoácidos 
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das subunidades da primase e da helicase vêm sendo reportadas, embora sejam mais raras 

que aquelas observadas para os análogos de nucleosídeos (SHIRAKI et al., 2018). 

O aumento global no número de infecções causadas pelo HHV-1, o recente 

surgimento de estirpes virais resistentes e a toxidade associada ao tratamento prolongado 

com os fármacos sintéticos rotineiramente utilizados na clínica tornam notória a 

necessidade em se desenvolver novas alternativas terapêuticas com diferentes alvos 

moleculares e que sejam eficazes no combate ao vírus (SCHNITZLER; REICHLING, 

2011; ALLAHVERDIYEV et al., 2013). 

 

2.5. Substâncias antivirais de origem natural 

 

Desde a antiguidade os produtos naturais derivados de plantas, animais, 

microrganismos e minerais exercem importante papel na prevenção e tratamento de 

diferentes doenças. O mercado global de produtos de origem natural tem crescido 

vertiginosamente, dispondo de um faturamento anual de mais de 80 bilhões de dólares, 

sendo 62 bilhões atribuídos às plantas que, segundo estimativas, pode atingir os 5 trilhões 

de dólares no ano de 2050 (SWAMY; AKHTAR; SINNIAH, 2016; BILIA et al., 2017). 

Estima-se que o planeta seja composto por mais de 300.000 espécies de plantas, 

consideradas recursos importantes para as indústrias farmacêutica, alimentícia, cosmética 

e de perfumaria (SWAMY; AKHTAR; SINNIAH, 2016). Nos países em 

desenvolvimento, 65 a 80% da população faz uso de plantas medicinais para fins 

terapêuticos (BILIA et al., 2017).  

A OMS reconhece o reino vegetal como importante instrumento para o 

desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos, encorajando a pesquisa exploratória 

de plantas medicinais no Brasil, identificado como um dos maiores patrimônios genéticos 

naturais do mundo. Políticas públicas que definem as normas de registro, estimulam o 

consumo e incentivam o desenvolvimento de tecnologias e inovações na área vêm sendo 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A “Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao SUS” orienta pesquisas que contribuem com a relação de fitoterápicos 

disponíveis para uso da população, com garantia de segurança e eficácia (BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2009; BRASIL, 2014). 

A enorme diversidade química e estrutural das plantas as tornam promissoras para 

a obtenção de fármacos menos tóxicos e mais efetivos no controle da infecciosidade do 

HHV (ALLAHVERDIYEV et al., 2013; AKTHAR; DEGAGA; AZAM, 2014). 
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Diferentes espécies vegetais, principalmente aquelas pertencentes às famílias Asteraceae, 

Fabaceae, Lamiaceae e Euforbiaceae são relatadas na literatura por sua atividade anti-

herpética comprovada (ZHONG et al., 2013). Esta é associada especialmente a terpenos, 

fenóis, alcaloides e polissacarídeos (HASSAN; MASARCIKOVÁ, BERCHOVÁ, 2015). 

 

2.6. Óleos essenciais 

 

Os óleos essenciais (OEs) extraídos de plantas medicinais e aromáticas são fontes 

potenciais para o mercado, devido às suas propriedades de aroma e sabor, assim como 

pelas diversas atividades biológicas a eles atribuídas. Anualmente, os mais de 250 tipos 

de óleos essenciais disponíveis comercialmente são responsáveis por um quantitativo de 

1,2 bilhões de dólares (SWAMY; AKHTAR; SINNIAH, 2016).  

Os OEs, também conhecidos como óleos voláteis, óleos etéreos ou essências, são 

misturas complexas de substâncias químicas voláteis, límpidas, lipofílicas, odoríferas e 

líquidas em temperatura ambiente, resultantes do metabolismo especial das plantas 

(MILLEZI et al., 2012). A biossíntese dos OEs é realizada em diferentes órgãos vegetais 

tais como flores (jasmin, rosa, violeta e lavanda), brotos (cravo), folhas (eucalipto), frutos 

(anis, laranja), cascas (canela), sementes (cardamomo), rizomas e raízes (gengibre) (EL 

ASBAHANI et al., 2015). O armazenamento pode ser realizado em cavidades celulares 

secretoras, canais oleíferos, células epidérmicas e tricomas glandulares. Para a planta, os 

OEs são importantes na proteção contra fungos e bactérias, na polinização e na 

comunicação intraespecífica. Em temperatura ambiente apresentam-se como líquidos 

oleosos, possuindo como principal característica a alta volatilidade, o que permite 

diferenciá-los dos óleos fixos (FALCÃO et al, 2015). 

Existem mais de 17.000 espécies de plantas produtoras de OEs distribuídas 

mundialmente. Os gêneros que sintetizam óleos voláteis estão presentes em um pequeno 

número de famílias botânicas: Lamiaceae, Lauraceae, Asteraceae, Rutaceae, Myrtaceae, 

Poaceae, Cupressaceae e Piperaceae (EL ASBAHANI et al., 2015). 

Quimicamente os OEs são compostos principalmente por hidrocarbonetos 

(monoterpenos, sesquiterpenos e fenilpropanóides) e constituintes oxigenados (álcoois, 

ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, lactonas, fenóis e éteres fenólicos). Normalmente, os 

óleos voláteis apresentam cerca de 20 a 60 substâncias com concentrações variadas, sendo 

por isso considerados misturas complexas. A padronização e caracterização química são 

baseadas nas substâncias majoritárias do óleo que, em geral, perfazem o total de 20 a 70% 
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da composição. Comumente, as atividades biológicas associadas aos OEs são atribuídas 

a estas substâncias presentes em altas concentrações e ao sinergismo com outras presentes 

minoritariamente (BILIA et al., 2014; SWAMY; AKHTAR; SINNIAH, 2016). 

Variações em quantidade, qualidade e composição dos OEs são observadas entre 

diferentes espécies vegetais, apresentando impacto direto sobre suas propriedades 

bioativas. Tais variações são dependentes de fatores como órgão da planta, idade e estágio 

do ciclo vegetativo, condições climáticas, sazonalidade, período do dia, disponibilidade 

de água e nutrientes no solo, altitude e radiação UV (MILLEZI et al, 2012; PINTO et al., 

2015). Outro fator que interfere nas propriedades estereoquímicas e, consequentemente, 

na qualidade dos óleos voláteis é o método de extração empregado (SWAMY; AKHTAR; 

SINNIAH, 2016).  

Na literatura são descritos diferentes métodos extrativos divididos em 

convencionais/clássicos e avançados/inovadores. Os primeiros são baseados na destilação 

por aquecimento para recuperar os OEs da matriz vegetal, sendo eles a destilação a vapor, 

hidrodestilação, extração com solventes orgânicos e prensagem a frio. Os métodos 

inovadores são abordagens mais recentes e que garantem maior eficiência ao processo 

extrativo, por reduzirem o tempo e a energia consumida, aumentarem o rendimento e 

melhorarem a qualidade do material obtido. Como métodos inovadores temos a extração 

com fluidos supercríticos, líquidos de extração subcrítica, extração assistida por 

ultrassom, extração assistida por micro-ondas, entre outros (EL ASBAHANI et al., 2015). 

Dentre os métodos apresentados o de maior aplicação laboratorial é a hidrodestilação. 

Neste método, o material vegetal é colocado em contato direto com a água, a mistura é 

aquecida e ao entrar em ebulição ocorre o arraste do óleo volátil, visto que este possui 

tensão de vapor superior à da água, havendo posterior condensação (EMBRAPA, 2004). 

Após a condensação, como a água é imiscível com a maioria das substâncias terpênicas 

presentes no óleo, a separação é facilmente realizada por decantação simples. O 

rendimento do processo extrativo varia conforme a espécie e o órgão da planta, mas em 

geral é baixo (aproximadamente 1%) ocasionando a elevação de seu valor comercial (EL 

ASBAHANI et al., 2015). 

Por apresentarem aroma agradável e marcante, os OEs são amplamente 

empregados como flavorizantes e fragrâncias em produtos cosméticos e perfumes 

(FERNANDES et al., 2013). No controle de infecções nosocomiais têm sido utilizados 

como líquidos para limpeza de superfícies e equipamentos (WARNKE et al., 2009). Na 

indústria alimentícia possuem ampla aplicação como preservantes. A complexidade e a 
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variabilidade na composição química dos OEs fundamentam o amplo espectro de 

atividades biológicas a eles associadas, como antibacteriana, antiviral, antifúngica, 

antioxidante, anti-inflamatória, antirreumática, antinociceptiva, antitumoral, analgésica, 

relaxante, larvicida, repelente de insetos, dentre inúmeras outras (ADORJAN; 

BUCHBAUER, 2010; EL ASBAHANI et al., 2015; SWAMY; AKHTAR; SINNIAH, 

2016).  

 

2.6.1. Óleos essenciais com atividade anti-herpética 

 

Numerosos estudos têm relatado o uso potencial de óleos essenciais e seus 

constituintes isolados como agentes anti-herpéticos, conforme verificado na Tabela 2. 

Os óleos voláteis e seus componentes isolados atuam sobre os herpesvírus do 

gênero Simplexvirus através de diferentes modos de ação: efeito virucida, ou seja, 

inativação viral exercendo efeito direto sobre as partículas virais antes que elas entrem 

nas células, como os óleos de Melaleuca armillaris (FARAG et al. 2004), Artemisia 

arborescens (SADDI et al., 2007), Santolina insularis (DE LOGU et al., 2000), óleos de 

Hyssopus officinalis, Matricaria recutita, Thymus vulgaris e Zingiber officinale (KOCH 

et al., 2008); efeito profilático evitando a adsorção do vírus à membrana da célula 

hospedeira, por exemplo pelo bloqueio de receptores celulares, como os óleos de Pinus 

mugo e Citrus limon (REICHLING et al., 2009); e efeito na replicação viral por inibição 

na síntese protéica viral, bloqueio na liberação do vírus e redução na disseminação célula-

a-célula, como o óleo de Leptospermum scoparium (REICHLING et al., 2009). 
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Tabela 2. Atividade inibitória de óleos essenciais contra as alfaherpesvírus humanos 1 (HHV-1) 

e 2 (HHV-2). 

Espécie Família botânica Vírus Referência 

Melissa officinalis Lamiaceae HHV-2 
ALLAHVERDIYV et al., 

2004 

Santolina insularis Asteraceae HHV-1 

HHV-2 
DE LOGU et al., 2000 

Artemisia arborecens Asteraceae HHV-1  

HHV-2 
SADDI et al., 2007 

Zataria multiflora 

Eucalyptus caesia 

Rosmarinus officinalis 

Satureja hotensis 

Artemisia kermanensis 

Labiatae 

Myrtaceae 

Lamiaceae          

Lamiaceae 

Asteraceae 

HHV-1  GAVANJI et al., 2015 

Aloysia gratissima 

Artemisia douglasiana 

Eupatorium patens 

Tessaria absinthioides 

Verbenaceae 

Asteraceae 

Asteraceae 

Asteraceae 

HHV-1  GARCIA et al., 2003 

Lippia graveolens Verbenaceae HHV-1 PILAU et al., 2011 

Mentha piperita Lamiaceae 
HHV-1 

HHV-2 

SCHUHMACHER; 

REICHLING; 

SCHNITZLER, 2003 

Melaleuca alternifolia 

Origanum majorana 

Eucalyptus globulus 

Ravensara aromatica 

Citrus limonum 

Cymbopogon citratus 

Lavandula latifolia 

Lavandula latifolia 

Lavandula latifolia 

Lavandula latifólia 

 

 

Myrtaceae 

Lamiaceae 

Myrtaceae 

Lauraceae 

Rutaceae 

Poaceae 

 

HHV-1 MINAMI et al., 2003 

 

2.6.1.1. Encapsulamento de óleos essenciais em nanossistemas 

 

A maioria das formulações farmacêuticas e cosméticas contendo óleos essenciais 

são semissólidas e destinam-se à administração tópica. Destaque tem sido dado às 

emulsões O/A devido a sua melhor espalhabilidade na pele e evitar a sensação oleosa 

residual após aplicação. Em geral, dispensam o uso de conservantes em função das 

propriedades antimicrobianas atribuídas aos OEs (SÃO PEDRO et al., 2013).  

No entanto, as preparações contendo OEs apresentam limitações intrínsecas 

devido ao seu perfil químico. Os OEs apresentam elevada volatilidade e são susceptíveis 

a ocorrência de reações de oxidação mediada pela luz e calor, visto que seus constituintes 
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químicos principais apresentam cadeia carbônica insaturada (SÃO PEDRO et al., 2013). 

Estas reações podem ser induzidas durante o processamento e armazenamento do material 

vegetal, extração ou manipulação do óleo. Além disso, como resultado da baixa 

solubilidade aquosa, os OEs não são administrados oralmente, sendo a aplicação externa 

preferida. Topicamente são seguros, no entanto sensibilizações cutâneas podem ser 

verificadas quando não diluídos previamente à aplicação. Tais limitações acabam 

comprometendo a qualidade e, por conseguinte, suas atividades biológicas (BILIA et al., 

2014; FALCÃO et al, 2015). 

A nanotecnologia combinada aos OEs apresenta-se como uma abordagem recente 

e efetiva, utilizada para contornar as limitações acima descritas. Os nanossistemas são 

capazes de modular a liberação, aumentar a estabilidade física, reduzir a volatilização, 

potencializar a bioatividade e diminuir a toxidade dos OEs e de seus constituintes isolados 

(FALCÃO et al., 2015). A Tabela 3 apresenta exemplos de nanossistemas utilizados na 

encapsulamento de OEs bioativos e suas vantagens.
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Tabela 3. Sistemas nanoestruturados utilizados para a encapsulamento de óleos essenciais e as vantagens a eles associadas. 

 

Nanossistema       Óleo essencial                Atividade Vantagens Referência 

Nanopartículas 

poliméricas 

 

Mentha piperita          Antifúngica 
Melhora a estabilidade e potencializa a 

atividade antifúngica 
BEYKI et al., 2014 

Lippia sidoides Larvicida 
Controla liberação e potencializa a atividade 

larvicida 
ABREU et al., 2012 

Melaleuca alternifolia Antifúngica Potencializa a atividade antifúngica FLORES et al, 2013 

Lipossomas 

 

Santolina insulares Anti-herpética Melhora a estabilidade e reduz a toxidade VALENTI et al., 2001 

Zanthoxylum 

tingoassuiba 
Antiglioma 

Melhora a estabilidade e aumenta a atividade 

de indução de apoptose em células de glioma 
DETONI et al., 2012 

Artemisia afra 

Eucalyptus globulus 

Melaleuca alternifolia 

Antibacteriana 
Controla liberação e potencializa a atividade 

antibacteriana 

VAN VUUREN et al., 

2010 

Melaleuca alternifolia Antibacteriana 
Controla liberação e potencializa a atividade 

antibacteriana 
LOW et al., 2013 

Nanopartículas 

lipídicas-sólidas 

Zataria multiflora Antifúngica 
Reduz a volatilização e potencializa a 

atividade antifúngica 
NASSERI et al., 2016 

Artemisia arborescens Anti-herpética Aumenta a permeação cutânea LAI et al., 2007 

Nanoemulsões 

 

Eucalyptus globulus Antibacteriana Potencializa a atividade antibacteriana 

SUGUMAR; 

MUKHERJEE; 

CHANDRASEKARAN, 

2015 

Rosmarinus officinalis Larvicida Potencializa a atividade larvicida DUARTE et al., 2015 
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Os nanocarreadores são facilmente incorporados em cremes, géis e loções, 

facilitando o uso dos OEs e substâncias isoladas em formulações farmacêuticas e 

cosméticas tópicas, e aumentando sua penetração na pele através da elevação no tempo 

de permanência e redução da perda de água (SÃO PEDRO et al., 2013; GOYAL et al, 

2016). Nanoesferas de metilcelulose/etilcelulose contendo timol foram desenvolvidas por 

Wattanasatcha, Rengpipat e Wanichwecharungruang (2012), e ao serem incorporadas em 

loção óleo/água foram capazes de reduzir e preservar os níveis de Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa nesta formulação por um período 

maior (3 meses) em comparação ao timol não encapsulado (2 a 4 semanas), como 

resultado da menor degradação e volatilização do ativo. Os autores obtiveram resultados 

semelhantes ao incorporarem as nanoesferas em creme e gel hidrofílico. 

 

2.7. Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

 

A espécie Cymbopogon citratus é uma erva perene aromática de origem asiática 

(Índia e Sri Lanka), amplamente difundida em regiões tropicais e subtropicais. A espécie, 

inicialmente descrita como Andropogon citratus por De Candolle e reclassificada por 

Otto Stapf, pertence à família Poaceae compreendendo cerca de 660 gêneros e 9000 

espécies (BASSOLÉ et al., 2011; KOUAME et al., 2016). 

Botanicamente a espécie C. citratus (Figura 10) é uma gramínea de porte 

herbáceo, ereta, com caule rizomatoso, ramificado, semissubterrâneo e com nós 

demarcados. As folhas são de coloração verde-clara quando frescas e verde-acinzentada 

quando secas, longas, ásperas, lineares-lanceoladas, alternas, planas na porção expandida, 

canaliculadas e estreitadas na porção basal, acuminadas no ápice, de margens híspidas 

pela presença de tricomas rígidos e cortantes, e de nervuras paralelinérveas sendo a 

mediana mais desenvolvida e pronunciada na face abaxial. Na base as folhas reúnem-se 

formando aglomerados densos com cerca de 100 cm de comprimento e 1,5 a 2,0 cm de 

largura. Em vista frontal, as células epidérmicas da bainha foliar possuem formato 

retilíneo, paredes espessas, onduladas e alongadas.  As epidermes apresentam células de 

paredes espessas, onduladas e alongadas. Os estômatos em formato de “halteres” 

apresentam disposição linear em ambas as faces da folha, o que a caracteriza como anfi-

hipoestomática, com predomínio na face abaxial. Ao longo da lâmina são encontrados 

tricomas tectores unicelulares e bicelulares, com ponta aguda e parede espessada, o que 

confere um aspecto de “serra”. Em secção transversal do limbo foliar, mesófilo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037851731200614X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037851731200614X
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homogêneo lacunoso e bainhas de feixe esclerenquimáticas são observadas. Os feixes 

vasculares são do tipo colateral, estando os de maior calibre distribuídos no parênquima 

e os de menor calibre voltados para a face abaxial junto ao clorênquima. As inclusões 

celulares mais importantes são o óleo essencial nas células parenquimáticas e o amido no 

parênquima do mesófilo (DUARTE; ZANETI, 2004; NEGRELLE; GOMES, 2007; 

FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010).  

 

 

Figura 10. Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (Fonte: KOUAME et al., 2016). 

 

O C. citratus é usualmente conhecido como “capim-limão”, “capim-cidró”, 

“capim-cheiroso”, “capim-santo”, “capim-cidrão”, “capim-cidreira”, “citronela-de-java” 

e “erva-cidreira” (SANTOS et al., 2009). A introdução da espécie no Brasil sucedeu-se 

durante o período colonial e estendeu-se por diferentes áreas por sua adequabilidade a 

diferentes condições climáticas e tipos de solo (MILLEZI et al., 2012). Contudo, em solo 

arenoso e bem drenado, com alta fertilidade e com exposição à luz solar o crescimento se 

mostra mais vigoroso (TAJIDIN et al., 2012).  

A grande importância econômica é atribuída ao óleo essencial extraído das folhas 

de C. citratus devido ao seu uso pelas indústrias farmacêutica, alimentícia, cosmética e 

de perfumaria. O forte odor de limão e o sabor ardente fazem com que as folhas sejam 

ainda utilizadas em bebidas aromáticas e na culinária tradicional (TAVARES et al., 

2015). O decocto das folhas de C. citratus e seu óleo essencial são extensamente 
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utilizados na medicina popular para tratamento de dores gastrointestinais, depressão, 

tosse, febre, dores de cabeça, flatulência, vômito, icterícia, dispepsia e picada de cobra 

(KOUAME et al., 2016).  

Estudo de toxidade aguda realizado por Adeneye e Agbaje (2007) demonstrou que 

o extrato aquoso de C. citratus ao ser administrado oralmente a ratos Wistar em dosagem 

única de 5 g/kg apresenta baixa toxidade, mostrando ser relativamente seguro em 

exposição aguda.  

A importância terapêutica do C. citratus no contexto nacional de saúde é retratada 

pela sua inclusão no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira elaborado 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2011). Neste 

formulário encontram-se descritas as orientações para a preparação da infusão, as 

indicações e as restrições de uso da espécie. O formulário norteia as Farmácias Vivas, 

estabelecimentos instituídos pela Portaria 886 de 20 de abril de 2010 e destinados à 

realizarem todas as etapas desde o cultivo até a dispensação de preparações magistrais e 

oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 2010).  

 

2.7.1. Óleo essencial de Cymbopogon citratus (OECc) 

 

O óleo essencial obtido por hidrodestilação das folhas de C. citratus possui 

coloração amarelada, sabor picante e aroma agradável. A hidrodestilação das folhas 

frescas possui rendimento entre 0,28 e 1,4% (NEGRELLE; GOMES, 2007). A análise 

fitoquímica do óleo essencial extraído de folhas C. citratus demostra a presença de quatro 

classes de constituintes químicos principais: monoterpenos oxigenados (78,2-86,4%), 

sesquiterpenos oxigenados (1,4-1,6%), hidrocarbonetos monoterpênicos (7,9-10,6%) e 

hidrocarbonetos sesquiterpênicos (3,8-8,0%). A Figura 11 apresenta a estrutura química 

dos principais metabólitos encontrados no OECc. Independentemente da origem 

geográfica e do método extrativo, o constituinte majoritariamente presente é o citral, 

sendo considerado o marcador químico do óleo. O citral constitui-se pela mistura de dois 

dos aldeídos monoterpênicos geranial (citral A ou trans-citral) e neral (citral B, cis-citral), 

havendo predomínio do primeiro isômero (29,4-60,3%) frente ao segundo (21,4-39,7%) 

(KOUAME et al., 2016). 
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Figura 11. Estrutura química dos principais constituintes químicos do óleo essencial de C. 

citratus (Adaptado de BARBOSA et al., 2008). 

 

Maior conteúdo de óleo essencial e, principalmente, de citral é verificado em 

folhas jovens, ao qual é atribuído o intenso odor de limão e a maior parte das propriedades 

farmacológicas associadas à espécie (TAJIDIN et al., 2012).  

Na literatura são encontrados muitos estudos acerca das diferentes atividades 

biológicas atribuídas ao OECc: ansiolítica, sedativa (BLANCO et al., 2009) antifúngica 

(ABE et al., 2003; BOUKHATEM et al., 2014; SONKER et al., 2014), antibacteriana 

(SANTIN et al., 2009; BASSOLÉ et al., 2011), antiviral (ASTANI; REICHLING; 

SCHNITZLER, 2011), antiaflatoxina (SONKER et al., 2014), anti-inflamatória 

(BOUKHATEM et al., 2014), anticonvulsivante (SILVA et al., 2010), larvicida 

(CAVALCANTI; MORAIS; LIMA, 2004), antinociceptiva (VIANA et al., 2000), anti-

helmíntica (MACEDO et al., 2015), acaricida (HANIFAH et al., 2011) e inseticida 

(PINTO et al, 2015). A atividade contra o HHV-1 do OECc foi descrita por Minami e 

colaboradores (2003), sendo sugerido que este atua inativando diretamente a partícula 

viral.  

 

2.7.1.1. Nanoencapsulamento do óleo essencial de C. citratus 

 

O OECc possui grande potencial terapêutico, contudo, assim como os demais óleo 

voláteis, possuem baixa solubilidade aquosa, instabilidade frente a temperatura, luz e 
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oxigênio, o que resulta em volatilização, oxidação ou mesmo a sua reação com 

constituintes da formulação, podendo levar a irritações cutâneas quando administrado 

topicamente (ALDAWSARI et al., 2015). Todas estas desvantagens limitam o uso do 

óleo essencial em preparações fitofarmacêuticas tópicas. Visando transpor tais problemas 

e potencializar as atividades biológicas, diferentes nanossistemas têm sido desenvolvidos 

para encapsulamento do óleo volátil. Bonferoni e colaboradores (2017) prepararam 

nanoemulsões estáveis por emulsificação espontânea, utilizando o oleato de quitosana 

como surfactante, e avaliaram sua atividade antimicrobiana contra 9 cepas de bactérias e 

10 de fungos causadores de infecções oculares e vaginais. As nanoemulsões 

desenvolvidas apresentaram diâmetro médio de 300 nm e potencial Zeta positivo, os quais 

demonstraram serem importantes para adesão à mucosa. A incorporação de OECc ao 

nanossistema foi capaz de potencializar a atividade antimicrobiana frente a todas as cepas 

testadas. Nanoemulsões para encapsulamento do óleo essencial também foram 

desenvolvidas por Salvia-Trujillo e colaboradores (2015), porém destinadas a aplicação 

como agentes flavorizantes e preservativos para a indústria alimentícia. 

O OECc foi ainda encapsulado em nanocápsulas poliméricas otimizadas de 

alginato e quitosana (NATRAJAN et al., 2015). Partículas em nanoescala (226,4 nm) com 

potencial Zeta positivo (+35,7 mV) e eficiência de encapsulamento de 86,9% foram 

desenvolvidas por gelificação iônica, utilizando-se 0,3 mg/mL de alginato e 0,6 mg/mL 

de quitosana e sem aquecer o alginato previamente à preparação. Perfil de liberação 

sustentada de OECc, o qual mostrou-se sensível ao pH do meio, foi verificado para as 

nanocápsulas sendo maior quantidade de óleo liberada no sistema sanguíneo (pH 7,4) em 

relação ao estômago (pH 1,5). Significativa atividade antiproliferativa em linhagem de 

células A549 foi observada para o nanossistema em relação ao óleo essencial não 

encapsulado, o qual mostrou ser ainda hemocompatível no teste de hemólise, viabilizando 

a sua utilização para aplicações biomédicas e farmacêuticas. 

Nanocápsulas de PLA contendo OECc foram desenvolvidas por Liakos e 

colaboradores (2016) que avaliaram sua atividade antimicrobiana contra os patógenos 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans e Staphylococcus aureus. 

Empregando-se o método de nanoprecipitação foram obtidas partículas com o diâmetro 

médio de 300 nm e potencial Zeta de -6 mV. As nanocápsulas de PLA apresentaram 

atividade antimicrobiana intrínseca, porém com a incorporação do óleo essencial esta 

atividade foi duas vezes maior para P. aeruginosa, E. coli e C. albicans, permanecendo 

inalterada para S. aureus. Adicionalmente, as nanoestruturas foram capazes de reduzir de 
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maneira pronunciada a formação de biofilmes de E. coli e C. albicans em comparação ao 

óleo não encapsulado e às nanocápsulas sem o óleo. 

Aldawsari e colaboradores (2015) desenvolveram nanoesponjas otimizadas de 

etilcelulose, com posterior incorporação em hidrogel tópico de Carbopol® 940, 

objetivando reduzir a irritação e aumentar a atividade antifúngica do OECc. As 

nanoesponjas foram preparadas pela técnica de emulsificação-evaporação do solvente e 

otimizadas através de um planejamento fatorial completo 32, avaliando-se o efeito das 

variáveis razão etilcelulose:PVA e velocidade de agitação sobre os parâmetros de 

resposta tamanho de partícula e a porcentagem de liberação do óleo essencial in vitro a 

partir dos hidrogéis durante 6 horas. Os autores verificaram que reduzindo a quantidade 

de surfactante, ou seja, usando uma razão 1:3 (etilcelulose:PVA) e empregando uma 

velocidade de agitação de 14.000 rpm foi possível obter partículas com tamanho de 410 

nm e porcentagem de liberação de OECc de 26,25%. Nos testes in vivo de irritação 

cutânea e de atividade contra Candida albicans o hidrogel mostrou-se não irritante e com 

atividade antifúngica efetiva.   

Lipossomas estímulo-responsivos contendo o OECc, para controle de 

contaminação por Listeria monocytogenes em queijos, foram preparados por Cui, Wu e 

Lin (2016). A liberação do óleo essencial a partir do lipossoma foi determinada pela 

presença de listeriolisina O, uma toxina formadora de poro secretada por bactérias gram 

positivas. Os nanossistemas desenvolvidos apresentaram diâmetro médio de 196,8 nm, 

potencial Zeta de -58,9 mV e EE de 25,7%. Além disso, os mesmos exibiram atividade 

antibiótica potencial contra L. monocytogenes em queijos armazenados a 4°C, sem 

alteração de suas propriedades físicas e sensoriais. 

Formulações nanoestruturadas contendo o OECc vêm sendo desenvolvidas pelo 

grupo de pesquisa em Desenvolvimento Galênico e Nanotecnologia de Produtos Naturais 

da Universidade Federal Fluminense, coordenado pela Profª. Drª. Deborah Quintanilha 

Falcão. Visando melhorar a estabilidade do óleo essencial, nanopartículas poliméricas de 

PCL e complexos de inclusão em β-ciclodextrina foram preparados e a efetividade de 

cada método de preparação na obtenção dos nanossistemas foi avaliada (FALCÃO et al., 

2011). Nanopartículas poliméricas esféricas com diâmetro de 240 nm e eficiência de 

encapsulamento de 36,51% foram obtidas pelo método de emulsificação O/A, enquanto 

que pelo método de precipitação foram preparados complexos de inclusão em β-

ciclodextrina obtendo-se partículas irregulares de 441 nm e com conteúdo de óleo 

encapsulado de 9,46%. Dessa forma, a estabilização do óleo essencial alcançada pela 
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encapsulamento em nanopartículas de PCL foi mais efetiva em comparação à sua inclusão 

em β-ciclodextrina. 

Em estudo realizado por Almeida e colaboradores (2018), nanopartículas 

poliméricas de PLGA contendo o OECc foram incorporadas em formulação farmacêutica 

do tipo hidrogel e sua atividade anti-herpética foi avaliada. Os nanossistemas obtidos pela 

técnica de EDS apresentaram tamanho médio de 217,1 ± 19,9 nm e eficiência de 

encapsulamento de 28,48 ± 0,4%. O hidrogel contendo as nanopartículas com óleo 

mostrou-se estável durante o período do estudo (60 dias) quando armazenado sob-

refrigeração. Este apresentou redução na citotoxidade frente a células Vero (0,7 μg/ml), 

representada pela CMNT (concentração máxima não tóxica), em relação ao óleo livre 

(31,2 μg/ml). Além disso, o hidrogel foi capaz de inibir mais significativamente tanto 

HHV-1 como HHV-2, empregando-se uma concentração de óleo 42,16 vezes menor que 

a do óleo livre necessária para se observar o mesmo efeito. Ainda nesse trabalho, foi 

possível identificar a cinética de liberação do óleo a partir das formulações, 

comprovando-se tratar de sistemas de liberação controlada do ativo. 

Em virtude da promissora atividade antiviral evidenciada previamente, o presente 

trabalho visou dar continuidade ao estudo anterior otimizando a nanoformulação 

fitoterápica, avaliando sua penetração e retenção cutânea, e determinando o modo de ação 

anti-HHV-1. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1.Objetivo geral 

 

Desenvolver gel nanoestruturado para administração tópica do óleo essencial de 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf e avaliar o modo de ação in vitro contra o 

alphaherpesvirus humano 1 (HHV-1). 

 

3.1.2.Objetivos específicos 

 

 Validar metodologia analítica para doseamento do marcador químico (citral) por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência; 

 Desenvolver e caracterizar fisico-quimicamente nanopartículas otimizadas para 

carreamento do óleo essencial de C. citratus; 

 Avaliar por meio de planejamento experimental o efeito de variáveis relativas à 

formulação e ao processo na preparação de nanopartículas poliméricas; 

 Comparar o perfil químico do óleo essencial de C. citratus antes e depois do 

encapsulamento; 

 Desenvolver géis contendo os nanocarreadores otimizados e avaliar sua 

estabilidade sob refrigeração; 

 Estudar a penetração e a retenção cutânea dos géis contendo o óleo essencial de 

C. citratus encapsulado e não encapsulado; 

 Avaliar a atividade e o modo de ação in vitro das nanoformulações e do óleo livre 

contra o HHV-1. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Matérias-primas e reagentes 

 

 Acetonitrila grau CLAE/Espectro - Tedia Brasil Ltda (Rio de Janeiro, Brasil).  

 Ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinaetanosulfônico - Sigma-Aldrich Corporation 

(São Paulo, Brasil). 

 Ácido trifluoroacético - Sigma-Aldrich Corporation (São Paulo, Brasil). 

 Álcool polivinílico (MM=85.000-124.000 g/mol) - Sigma-Aldrich Corporation (São 

Paulo, Brasil).  

 Bicarbonato de sódio P.A. - Merck Millipore (São Paulo, Brasil). 

 Carbopol® Ultrez 10 NF - Fagron (São Paulo, Brasil) 

 Células Vero - colecionadas no Laboratório Experimental de Drogas Antivirais e 

Citotóxicas. 

 Citral padrão com teor de pureza de 98%, lote BCB7085V - Sigma-Aldrich 

Corporation (São Paulo, Brasil).  

 Diclorometano - Tedia Brasil Ltda (Rio de Janeiro, Brasil). 

 Dimetilsulfóxido grau espectroscópico CLAE-UV - Tedia Brasil Ltda (Rio de 

Janeiro, Brasil). 

 Fosfato de sódio monobásico anidro P.A. - Vetec Química Fina Ltda (Rio de Janeiro, 

Brasil). 

 Fosfato de sódio dibásico anidro P.A. - Vetec Química Fina Ltda (Rio de Janeiro, 

Brasil). 

 Fungizona - Gibco (Gainthersburg, Estados Unidos da América). 

 Garamicina - Gibco (Gainthersburg, Estados Unidos da América). 

 Glutamina - Sigma-Aldrich Corporation (São Paulo, Brasil).  

 Lauril sulfato de sódio - Vetec Química Fina Ltda (Rio de Janeiro, Brasil). 
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 Meio mínimo essencial de Eagle (MEM) - Cultilab (São Paulo, Brasil). 

 Metanol grau CLAE-UV - Tedia Brasil Ltda (Rio de Janeiro, Brasil). 

 n-hexano grau CLAE - Vetec Química Fina Ltda. (Rio de Janeiro, Brasil).  

 Óleo essencial de Cymbopogon citratus, lote L192 - Laszlo (Minas Gerais, Brasil) 

 Poli (ácido lático-co-ácido glicólico) (MM=50.000-75.000 g/mol) - razão molar 

lactato/glicolato de 85:15 - Sigma-Aldrich Corporation (São Paulo, Brasil).  

 Soro fetal bovino - Cultilab (São Paulo, Brasil). 

 Trietanolamina - Vetec Química Fina Ltda (Rio de Janeiro, Brasil). 

 

4.2. Metodologias analíticas 

 

4.2.1. Caracterização química do óleo essencial de C. citratus 

 

A composição química qualitativa de OECc obtido comercialmente, antes e após 

o encapsulamento, foi analisada por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de 

Massas (CG-EM). 

As análises foram realizadas na Central Analítica do Programa de Pós-graduação 

em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde utilizando o cromatógrafo a gás (Shimadzu, 

modelo QP5000) equipado com detector de massas por ionização por impacto de elétrons. 

As condições analíticas foram: temperatura de injeção 250°C; Hélio como gás de arraste, 

fluxo de 1,0 mL/min e injeção split com razão de 1:40. A programação de temperatura do 

forno foi de 80°C até 290°C a uma taxa de 12°C/min. Um microlitro de cada amostra, 

dissolvida em n-hexano grau CLAE (1:100 mg/mL), foi injetado em coluna RTX-5 (30 

m x 0,25 mm, 0,25 µm de espessura de filme). A espectrometria de massas foi monitorada 

na faixa de 35-650 m/z, com uma tensão de ionização 70 eV e velocidade de varredura de 

1 scan/s (ASSIMOPOULOU; PAPAGEORGIOU, 2005). 

A composição percentual dos componentes voláteis do óleo foi calculada pelo 

método de normalização das áreas dos sinais obtidos por cromatografia com fase gasosa. 

A identificação das substâncias foi procedida por comparação do índice aritmético, 

determinado em relação ao tempo de retenção de uma série de n-alcanos (C10 – C40), 

com dados de referência correspondente (ADAMS, 2007). O padrão de fragmentação do 



62 

espectro de massas foi comparado com biblioteca de espectro de massas (National 

Institute of Standards and Technology - NIST). 

 

4.2.2. Quantificação do óleo essencial de C. citratus 

 

Na determinação da eficiência de encapsulamento das nanopartículas, 

metodologia analítica por espectrofotometria ultravioleta-visível (UV-Vis) foi utilizada 

na quantificação de OECc (ALMEIDA et al., 2018). Inicialmente foi realizada uma 

varredura de 200 à 400 nm de solução de óleo essencial em dimetilsulfóxido (DMSO) a 

1 mg/mL, para identificação do comprimento de onda de maior absorbância. Uma curva 

analítica do OECc diluído em DMSO foi construída a partir das concentrações de 0,002, 

0,008, 0,016, 0,032 e 0,04 mg/mL versus a faixa de absorbâncias. As diluições foram 

analisadas em triplicata no comprimento de onda de maior absorbâncias, sendo o DMSO 

utilizado como branco. A curva analítica usada foi resultado da média de três ensaios 

distintos. 

Para a avaliação do perfil de liberação in vitro do OECc uma segunda curva 

analítica foi construída empregando-se a mesma metodologia descrita acima. De modo 

semelhante, inicialmente foi procedida a varredura de 200 a 400 nm da solução de óleo 

essencial em meio composto por tampão salino-fosfato com lauril sulfato de sódio (1% 

p/v) [PBS/LSS (1%)] a fim de determinar o comprimento de onda de máxima absorção. 

O óleo essencial foi diluído no mesmo meio, com concentrações na faixa de 0,04-0,0025 

mg/mL, e as leituras das absorbâncias das soluções foram realizadas em triplicata para 

construção de curva analítica, sendo o PBS/LSS (1%) usado como branco. A curva 

analítica utilizada foi resultado da média de três ensaios distintos. 

O PBS/LSS (1%) utilizado na metodologia acima foi preparado conforme a 

Farmacopeia Americana USP 31 (2008). Um litro de PBS/LSS (1%) possui 0,7 g de 

fosfato de sódio dibásico, 0,6 g de fosfato de sódio monobásico e 1,0 g lauril sulfato de 

sódio. O pH da solução foi ajustado para 6,8 utilizando as soluções de hidróxido de sódio 

1 mol/L e ácido clorídrico 0,1 mol/L. 

4.2.3. Quantificação do marcador químico 

 

A quantificação do marcador químico nos géis foi procedida por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência acoplada à detector de Arranjo de Diodos (CLAE-DAD). O 

OECc, o padrão de citral (Sigma-Aldrich®) e o gel nanoestruturado foram analisados em 
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Cromatógrafo Líquido Shimadzu® LC-20AT CBH-20A, módulo de comunicação SIL-

20AC, amostrador automático SPD-M2OA e detector de arranjo de diodos CTO-20AC. 

A separação foi realizada utilizando-se coluna C18 PhenoSphere (250 mm x 4,6 mm, 5 

μm) (Phenomenex, Califórnia, Estados Unidos da América) e pré-coluna C18 modelo 

Shim-pack GVP-ODS (10 x 4,6 mm) (Shimadzu, Kyoto, Japão). As condições 

cromatográficas empregadas foram: fase móvel água/acetonitrila (55:45, v/v) com 0,05% 

de ácido trifluoracético, fluxo: 0,8 mL/min, temperatura do forno da coluna de 29°C, 

volume de injecção de 10 μL, comprimento de onda de 240 nm e o tempo total de corrida 

de 35 minutos. Todas as análises foram realizadas em triplicata e os dados analisados pelo 

software LCsolution versão 1.25. 

 

4.2.3.1. Validação de metodologia analítica 

 

A metodologia analítica por CLAE-DAD para quantificação do citral foi 

validada conforme critérios estabelecidos pela RDC 166 da ANVISA (BRASIL, 2017). 

A validação foi realizada tanto para OECc (matéria-prima) quanto para a preparação 

tópica, cujos parâmetros avaliados foram seletividade, linearidade, intervalo, precisão, 

exatidão, limite de quantificação e robustez. 

As soluções para análise foram preparadas como descrito a seguir: 

 

 Solução padrão - transferiu-se 0,025 g de citral para balão volumétrico de 25 mL e 

completou-se o volume com acetonitrila, de modo a se obter uma solução estoque a 

1 mg/mL. 

 Solução amostra de OECc - transferiu-se 0,010 g de óleo essencial para balão 

volumétrico de 10 mL e completou-se o volume com acetonitrila, de modo a se obter 

uma solução estoque a 1 mg/mL.  

 Solução amostra de GNP - transferiu-se 0,032 g de gel para balão volumétrico de 10 

mL e completou-se o volume com DMSO. A amostra foi então homogeneizada em 

vórtex por 4 min. Transferiu-se uma alíquota de 1 mL desta solução para balão 

volumétrico de 10 mL e completou-se o volume com acetonitrila. 

 Solução amostra de GNPOE - transferiu-se 0,032 g de gel para balão volumétrico de 

10 mL e completou-se o volume com DMSO. A amostra foi então homogeneizada 

em vórtex por 4 min. Transferiu-se uma alíquota de 1 mL desta solução para balão 
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volumétrico de 10 mL e completou-se o volume com acetonitrila, a fim de se obter 

uma solução estoque na concentração de citral de 0,32 mg/mL. 

 

Seletividade 

 

É a capacidade do método de medir exatamente a substância de interesse em 

presença de outros possíveis interferentes presentes na amostra (BRASIL, 2017).  

 

- Matéria-prima: Avaliada por meio da comparação dos perfis cromatográficos por 

CLAE-DAD do padrão de citral e do óleo essencial, ambos na concentração teste de 120 

µg/mL, visando verificar a existência de possíveis constituintes do óleo interferentes nos 

tempos de retenção do marcador químico. 

 

- Formulação tópica: A seletividade do método foi determinada pela comparação entre os 

perfis cromatográficos por CLAE-DAD do gel com incorporação de nanopartículas 

contendo óleo essencial de C. citratus (GNPOE) (preparação semissólida a ser 

desenvolvida no presente estudo) na concentração teste de 32 µg/mL, do gel com 

incorporação de nanopartículas branco (GNP) e do citral padrão. 

 

Linearidade e intervalo 

 

A linearidade consiste na capacidade de uma metodologia de demonstrar que os 

resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, 

dentro do intervalo especificado. Na determinação quantitativa do analito em formas 

farmacêuticas e matérias-primas os limites percentuais do teor do analito que devem estar 

contidos no intervalo de linearidade são de 80 a 120% da concentração teórica do teste 

(BRASIL 2017).  

 

- Matéria-prima: A avaliação da proporcionalidade entre a concentração e a resposta foi 

avaliada através da construção de curva analítica, em triplicata. Cinco concentrações 

diferentes de citral padrão diluído em acetonitrila (96, 108, 120, 132 e 144 µg/mL) foram 

preparadas, sendo realizadas três injeções para cada uma das concentrações. Os valores 

obtidos foram plotados em gráfico de área do sinal cromatográfico x concentração de 
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citral para a construção da curva analítica do método, sendo a equação da reta e o 

coeficiente de correlação determinados por análise de regressão. 

 

- Formulação tópica: A linearidade do método foi determinada através da análise das 

concentrações de 26, 29, 32, 35 e 38 µg/mL de citral padrão diluído em acetonitrila, sendo 

realizadas três injeções para cada uma das concentrações. Os valores obtidos foram 

plotados em gráfico de área do sinal cromatográfico x concentração de citral para a 

construção da curva analítica do método, sendo a equação da reta e o coeficiente de 

correlação determinados por análise de regressão. 

 

Precisão 

 

A precisão de um método analítico é a avaliação da proximidade dos resultados 

obtidos em uma série de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. 

Este parâmetro foi avaliado em nível de repetibilidade (precisão intra-corrida) e precisão 

intermediária (precisão inter-corrida) (BRASIL, 2017). A precisão foi expressa como 

desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente de variação (CV%), segundo a Equação 4: 

 

                                          DPR = DP   x 100  (4) 

                                                     CMD 

 

onde DP é o desvio padrão e CMD a concentração média determinada. 

 

- Matéria-prima: A repetibilidade foi demonstrada por meio da preparação, em triplicata, 

de três níveis de concentrações de OECc (96, 120 e 144 µg/mL) diluído em acetonitrila, 

respeitando o intervalo linear do teste, com injeções em triplicata. As análises foram 

realizadas durante um mesmo dia e sob as mesmas condições.  

Para a determinação da precisão intermediária a análise foi procedida por dois 

analistas diferentes durante dois dias consecutivos e o DPR entre eles foi calculado. 

 

- Formulação tópica: Na determinação da repetibilidade do método analítico, foram 

preparadas individualmente 6 réplicas de GNPOE a 100% da concentração do teste (32 

µg/mL), com injeções em triplicata de cada uma delas. As análises foram realizadas 

durante um mesmo dia. Para a determinação da precisão intermediária a análise foi 
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procedida por dois analistas diferentes durante dois dias consecutivos e o DPR entre eles 

calculado. 

 

Exatidão 

 

A exatidão de um método analítico consiste na proximidade dos resultados obtidos 

pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro (BRASIL, 2017). A exatidão foi 

calculada a partir da recuperação do citral e expressa em termos de porcentagem de 

recuperação (Equação 5): 

 

Exatidão = concentração média experimental x 100  (5) 

concentração teórica  

 

- Matéria-prima: A exatidão foi determinada por recuperação, onde quantidades 

conhecidas de citral padrão foram adicionadas a soluções de OECc. Foram preparadas 

individualmente soluções de OECc as quais foram fortificadas, em triplicata, com a 

solução padrão de citral em três níveis de concentração: 96 µg/mL (baixo), 120 µg/mL 

(médio) e 144 µg/mL (alto). 

 

- Formulação tópica: Para avaliação da exatidão, GNP (placebo) foi fortificado com o 

padrão citral em três níveis diferentes (baixo, médio e alto), considerando o intervalo 

linear do teste. As concentrações de 26, 32 e 38 µg/mL foram preparadas em triplicata e 

cada amostra injetada três vezes. Os resultados obtidos foram expressos em porcentagem 

de recuperação. 

 

Limite de quantificação 

O limite de quantificação consiste na menor concentração de um analito na 

amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis quando submetido ao 

método analítico (BRASIL, 2017). Este parâmetro foi obtido por meio da análise de 

soluções com concentrações decrescentes de citral até o menor nível determinável com 

precisão e exatidão aceitáveis, considerando a relação entre o sinal e o ruído da linha de 

base de 10:1. 
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Robustez 

 

A robustez de um método de análise consiste na sua capacidade de resistir a 

pequenas variações analíticas. Representa sua confiabilidade durante o uso normal 

(BRASIL, 2017). 

 

- Matéria-prima e formulação tópica: A robustez foi determinada pela variação, em 

triplicata, da temperatura do forno da coluna (28, 29 e 30°C), do fluxo da fase móvel (0,7, 

0,8 e 0,9 mL/min) e do fabricante do solvente (Tedia® e Merck®). 

 

4.3. Desenvolvimento das nanopartículas poliméricas 

  

Metodologia de emulsificação-difusão do solvente proposta por Almeida e 

colaboradores (2018), com modificações, foi utilizada para preparação das nanopartículas 

poliméricas contendo o óleo essencial de C. citratus (NPOE) (Figura 12). Inicialmente, 

as fases aquosa e oleosa foram mutuamente saturadas. O polímero PLGA foi dissolvido, 

por agitação magnética durante 4 h, em diclorometano previamente saturado com água 

destilada (5 mL; fase orgânica), com posterior adição do óleo essencial. Em paralelo, o 

estabilizante álcool polivinílico (PVA) (1% p/v) foi solubilizado em água destilada 

saturada com diclorometano (20 mL; fase aquosa). A fase orgânica foi então adicionada 

gota a gota à fase aquosa contida em banho de gelo, sob emulsificação contínua utilizando 

homogeneizador ultrassônico. Posteriormente, a nanoemulsão O/A formada foi diluída 

por meio da adição de 100 mL de água destilada, mantendo-a sob agitação magnética por 

30 minutos, a fim de promover a difusão do solvente orgânico para a fase externa. A 

nanossuspensão foi congelada a -18°C, liofilizada, armazenada em frasco de vidro 

hermeticamente fechado e estocada em geladeira ao abrigo da luz. Nanopartículas 

poliméricas (NP), utilizadas como controle, foram obtidas seguindo o mesmo protocolo, 

porém sem a adição do OECc. 
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Figura 12. Representação esquemática do processo de preparação das nanopartículas poliméricas 

contendo o óleo essencial de Cymbopogon citratus (NPOE) pela técnica de emulsificação-difusão 

do solvente. 

 

4.3.1. Planejamento experimental 

 

Na otimização do processo de preparação de nanopartículas poliméricas 

contendo OECc um planejamento Box-Behnken de três níveis e três fatores foi 

desenvolvido empregando o software Statistica v.7.0 (StatSoft). A influência das 

variáveis independentes/fatores tempo de sonicação (X1), potência do ultrassom (X2) e 

razão de OECc em relação ao polímero (X3) sobre as variáveis dependentes/respostas 

eficiência de encapsulamento (Y1), diâmetro médio de partícula (Y2), índice de 

polidispersão (Y3) e potencial Zeta (Y4) foi avaliada.Os diferentes níveis dos fatores 

estudados encontram-se apresentados na Tabela 4. A inclusão do ponto central (nível 0) 

afere eficientemente o erro experimental e a precisão do modelo proposto. 

 

Tabela 4. Variáveis independentes codificadas estudadas no planejamento Box-Benhken e seus 

níveis alto (+1), médio (0) e baixo (-1). 

Variáveis independentes/fatores 
Níveis 

-1 0 1 

X1: Tempo de ultrassom (min) 5 10 15 

X2: Potência do ultrassom (W) 50 100 150 

X3: Razão óleo essencial/polímero 0,50 1,25 2,00 
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A matriz de projeto gerada pelo software (Tabela 5) consistiu em 17 

experimentos, sendo 5 deles repetições do ponto central, as quais são necessárias para 

determinação dos intervalos de confiança e da aplicabilidade do modelo uma vez que há 

redução no número de experimentos. As massas de OECc e de polímero foram mantidas 

constantes em todas as formulações de tal forma que a soma correspondesse a 0,35g, 

conforme apresentado na Tabela 6. 

 

Tabela 5. Planejamento Box-Benhken com fatores codificados. X1 – Tempo de ultrassom; X2 – 

Potência do ultrassom e X3 – Razão óleo essencial/polímero. 

Experimento X1 X2 X3 

1 -1 -1 0 

2 1 -1 0 

3 -1 1 0 

4 1 1 0 

5 -1 0 -1 

6 1 0 -1 

7 -1 0 1 

8 1 0 1 

9 0 -1 -1 

10 0 1 -1 

11 0 -1 1 

12 0 1 1 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

 

Os dados experimentais foram ajustados pelo método dos mínimos quadrados e 

analisados pelo software Statistica v.7.0 (StatSoft). A fim de estabelecer a correlação 

entre as variáveis independentes e as respostas observadas, bem como avaliar a 

adequabilidade do modelo experimental, ferramentas estatísticas como o teste de 

significância, análise de variância (ANOVA) e distribuição dos resíduos foram aplicadas. 

Superfície de resposta tridimensional, que representa a influência individual ou as 
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interações de fatores da formulação nas respostas, foi gerada para melhor compreensão 

destes efeitos.  

 

Tabela 6. Massas de óleo essencial de C. citratus (OECc) e PLGA usadas na preparação das 

nanopartículas poliméricas segundo os diferentes níveis aplicados no planejemento Box-Behnken 

para a variável independente razão óleo essencial/polímero. 

Razão  

óleo essencial/polímero 

Massa (g) 

OECc PLGA Total 

0,50 0,117 0,233 

0,350 1,25 0,194 0,156 

2,00 0,233 0,117 

 

Após determinação das condições experimentais ótimas, a melhor formulação 

foi desenvolvida em triplicata e comparada com as repostas previstas pelo modelo 

matemático.  

 

4.4. Preparação dos géis 

 

Metodologia proposta por Almeida e colaboradores (2018) foi utilizada para 

preparação do gel com incorporação das nanopartículas contendo óleo essencial 

(GNPOE). Primeiramente, o agente espessante polimérico Carbopol® Ultrez 10 NF (0,5% 

p/p) foi disperso em água destilada (88,1% p/p) sob agitação magnética constante. Em 

seguida, as nanopartículas previamente ressuspendidas em água destilada foram 

incorporadas à formulação, com posterior neutralização com trietanolamina até pH 6,0 - 

7,0. O mesmo procedimento foi aplicado para a obtenção de gel com incorporação de 

nanopartículas sem óleo (GNP), gel base (sem adição de nanopartículas) (GB) e gel 

contendo o óleo não encapsulado (GOE). A quantidade de óleo adicionada em GOE foi 

determinada com base no conteúdo de óleo presente em GNPOE. 

Os géis foram desenvolvidos em triplicata e acondicionados em frascos de vidro 

transparente, ao abrigo da luz e sob refrigeração (4,0 ± 1°C). A caracterização físico-

química dos mesmos foi procedida 24 h após a preparação, sendo avaliados aspectos 

macroscópicos, pH, teor de citral, perfil de liberação in vitro do óleo essencial, bem como 

distribuição do tamanho de partícula e potencial Zeta especificamente para os géis 

nanoestruturados. A avaliação do comportamento reológico foi realizada 30 dias após a 

preparação dos géis. 
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4.5. Caracterização das nanopartículas e géis desenvolvidos 

 

4.5.1. Distribuição do tamanho de partícula e potencial Zeta 

 

As nanopartículas poliméricas (NPOE e NP) e os géis nanoestruturados 

(GNPOE e GNP) foram caracterizados quanto à distribuição do tamanho das partículas, 

diâmetro médio (Z-ave) e índice de polidispersão (IP), por espalhamento de luz dinâmico 

(DLS – Dynamic Light Scattering), e quanto ao potencial Zeta por mobilidade 

eletroforética. Ambas as análises foram realizadas utilizando um Zetasizer Nano ZS90 

(Malvern Instruments). As nanopartículas liofilizadas foram ressuspendidas em água 

Milli-Q (1:25) e os géis foram dispersos no mesmo solvente com uso de banho 

ultrassônico (Unique, São Paulo, Brasil) por 4 minutos. As medidas foram realizadas em 

triplicata a 25°C, usando um índice de refração da água de 1,330 e os resultados expressos 

como média ± desvio padrão (FERNANDES et al., 2013).  

Para verificar se houve interferência da formulação semissólida nas medidas de 

diâmetro das nanopartículas, GB foi tratado como descrito anteriormente e analisado 

quanto à ocorrência de sobreposição da distribuição de tamanho entre GB, GNP e 

GNPOE.  

 

4.5.2. Análise qualitativa e quantitativa do óleo essencial encapsulado 

 

O óleo essencial encapsulado em NPOE foi avaliado qualitativamente por CG-

EM utilizando a metodologia previamente descrita. O perfil cromatográfico obtido foi 

comparado com o do óleo não encapsulado. 

 O conteúdo total de óleo nas nanopartículas e nos géis nanoestruturados foi 

determinado por metodologia de extração com solvente (FALCÃO et al., 2011). As 

amostras (3 mg) foram transferidas para vial tipo eppendorf contendo 1 mL de DMSO, 

homogeneizadas vigorosamente em vórtex por 4 minutos e, em seguida, centrifugadas a 

6200 rpm por um minuto. O sobrenadante foi recuperado, transferido para balão 

volumétrico de 10 mL (nanopartículas) ou 20 mL (géis), e o volume completado com 

DMSO. O material foi analisado por espectrofotometria UV-Vis no comprimento de onda 

de 260 nm (identificado conforme o descrito no item 4.2.2) e o teor de óleo essencial (mg 

de óleo/g de nanopartícula) calculado a partir da curva analítica elaborada utilizando o 
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óleo diluído com DMSO. NP e GNP foram utilizados como branco. As extrações foram 

realizadas em triplicata. A eficiência de encapsulamento (EE) foi obtida pela Equação 6. 

 

EE (%) = 100 x (conteúdo de óleo determinado/conteúdo total teórico de óleo) (6) 

 

4.5.3. Avaliação morfológica das nanopartículas 

  

A forma e a superfície das nanopartículas desenvolvidas foi analisada por 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). As nanopartículas poliméricas 

liofilizadas foram previamente diluídas em água ultrapura Mili-Q® e depositadas sobre 

grades de cobre (200 mesh) recobertas com filme de formvar. As amostras foram secas a 

temperatura ambiente, submetidas à dupla contrastação em solução de acetato de uranila 

e citrato de chumbo, e visualizadas em microscópio Tescan modelo Vega 3LMU Tescan 

(Brno, República Tcheca). 

 

4.5.4. Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (IV-TF) 

 

Os espectros de infravermelho com transformada de Fourier do PLGA, óleo 

essencial, NP, NPOE, GB, GOE, GNP e GNPOE foram obtidos na faixa entre 400-4000 

cm-1 utilizando um espectrofotômetro Shimadzu modelo IRTracer-100 (Kyoto, USA), 

equipado com acessório de Refletância Total Atenuada (MIRacle, 10). 

 

4.5.5. Análises térmicas 

 

4.5.5.1. Análises termogravimétricas (TG/DTG) 

 

As análises de termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG) do 

óleo essencial, PLGA, PVA, NP e NPOE foram realizadas em analisador TGA Q500 V20 

(TA Instruments, Estados Unidos). Massa de 8 mg de amostra foi colocada em cadinho 

de alumínio de platina e submetida a intervalo de temperatura entre 25 e 600°C, sob 

atmosfera dinâmica de nitrogênio (fluxo de 60 mL/min) e razão de aquecimento de 

10°C/min. 
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4.5.5.2. Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

A caracterização térmica por DSC de óleo essencial, PLGA, PVA, NP e NPOE 

foi realizada empregando analisador térmico DSC-60 Plus (Shimadzu, Japão). A amostra 

(3,5 mg) foi acondicionada em cadinho de alumínio e submetida a um intervalo de 

temperatura de 25 a 200°C sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (fluxo de 80 mL/min) e 

razão de aquecimento de 10°C/min.  

 

4.5.6. Estudo do comportamento reológico dos géis 

 

A caracterização reológica dos géis foi realizada no Laboratório de Reologia 

(LARE) da Faculdade de Engenharia da UFF, sob supervisão do Prof. Dr. Roberto 

Guimarães Pereira, conforme metodologia descrita por Gonzalez-Mira e colaboradores 

(2012), com pequenas alterações. As análises foram procedidas em reômetro Haake 

RheoStress RS50 (Thermo Fisher Scientific) acoplado a um controlador de temperatura 

Haake K20-DC5 e equipado com sensor do tipo cone-placa C35/2°Ti (diâmetro 35 mm, 

2 graus de inclinação eabertura de 0,052 mm entre o cone e a placa). Os parâmetros foram 

estabelecidos em software RheoWinJobManager versão 4.41.0000.  

As propriedades de fluxo dos géis foram determinadas 30 dias após o preparo 

dos géis, na temperatura de 20°C e com variação da tensão de cisalhamento de 0-100 Pa 

em ciclos rotacionais de 120 segundos para ambas as curvas ascendente e descendente. 

A varredura de freqüência foi realizada de 1-10 Hz, a tensão constante de 5 Pa e 

a temperatura de 20°C, a fim de determinar a variação relacionada do módulo elástico 

(G’) e módulo viscoso (G”). Todas as determinações foram realizadas em triplicata e os 

dados analisados com auxílio do software RheoData Manager versão 4.41.0000. 

 

4.5.7. Espalhabilidade 

 

A espalhabilidade dos géis foi avaliada pelo método das placas paralelas, 

conforme descrito por Borghetti e Knorst (2006), com modificações. Um molde circular, 

com orifício de 1 cm, foi colocado no centro de uma placa suporte quadrangular de vidro 

(20 x 20 cm) posicionada sobre papel milimetrado. A amostra (0,5 g) foi introduzida no 

orifício, nivelando-se a superfície com uma espátula e, após, o molde foi cuidadosamente 

removido. Uma placa quandrangular de vidro (20 x 20 cm) foi disposta sobre a placa 
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suporte contendo a amostra e uma placa circular de peso conhecido foi posicionada sobre 

esta. Após um minuto, a leitura dos diâmetros abrangidos pela amostra foi realizada em 

quatro posições opostas e o diâmetro médio calculado. Este procedimento foi repetido 

quatro vezes, sobrepondo-se sucessivamente placas de pesos pré-determinados, em 

intervalos de um minuto. A espalhabilidade (mm2) foi determinada a 25ºC, em triplicata, 

através da seguinte equação:  

 

Ei = d2 x π/4 (7) 

 

onde, Ei é a espalhabilidade da amostra para o peso i e d diâmetro médio. Para cada 

amostra foi construída uma curva peso (g) x espalhabilidade (mm2) (LANGE; 

HERBERLÉ; MILÃO, 2009). 

 

4.5.8. Perfil de liberação in vitro do óleo essencial 

 

Metodologia de difusão através de membrana de diálise (ALMEIDA et al., 2018) 

foi utilizada para avaliação do perfil de liberação do OECc a partir de NPOE, GNPOE e 

GOE. As formulações NP, GNP e GB foram utilizadas como controle. 

Cada célula (Figura 13) é constituída por dois compartimentos, o doador e o 

receptor, separados por membrana de diálise com poro de exclusão molecular de 12.000 

g/mol (Sigma-Aldrich). O compartimento doador consiste em um tubo tipo Falcon 

tampado, a fim de evitar a perda das substâncias voláteis presentes no óleo essencial.  A 

extremidade inferior do tubo foi cortada e a membrana posicionada após sua prévia 

hidratação por 24 horas. No compartimento receptor adicionou-se PBS/LSS (1%), pH 

6,8, cujo volume foi calculado a fim de garantir as condições sink. As análises foram 

realizadas em triplicata e um controle correspondente a amostra foi utilizado, sendo, 

assim, um total de 4 células empregadas por estudo. 
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Figura 13. Célula utilizada nas análises do perfil de liberação in vitro das formulações. 

 

As quatro células foram imersas em banho aquoso mantido a 37°C ± 0,5 e a 

agitação magnética (100 rpm) de cada célula individualizada foi ligada. Em intervalos 

pré-determinados, alíquotas (2,5 mL) foram retiradas do compartimento receptor com o 

auxílio de uma seringa e igual volume foi reposto. As alíquotas foram imediatamente 

analisadas por espectrofotometria UV-Vis e a quantificação realizada através de curva 

analítica anteriormente obtida para o óleo diluído em PBS/LSS (1%) (item 4.2.2). Assim, 

a curva que descreve o perfil de liberação in vitro do óleo essencial foi obtida e a partir 

dela calculada a eficiência de dissolução (ED) (área sob a curva). 

As curvas de perfil de liberação das formulações foram linearizadas e 

correlacionadas com modelos matemáticos para determinação da cinética e do 

mecanismo de transporte envolvido na liberação do óleo essencial. Os diferentes modelos 

matemáticos aplicados e suas respectivas equações encontram-se apresentados a seguir: 

 

Ordem Zero Q=kt+Q0 (8) 

Primera Ordem Q=Q0.e
kt (9) 

Higuchi Q=k.t0.5 (10) 

Hixson-Crowell Q1/3=k.t+Q0
1/3 (11) 

Korsmeyer-Peppas Q=k.tn (12) 
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onde Q0 corresponde a quantidade inicial de ativo, Q a quantidade de ativo liberado em 

função do tempo t, k a constante de velocidade característica do modelo e n o expoente 

de liberação (COSTA; LOBO, 2001). 

4.5.8.1. Avaliação da condição sink 

 

Na determinação do volume de meio a ser empregado no estudo de perfil de 

liberação, nanopartículas poliméricas contendo OECc foram submetidas ao ensaio 

adicionando-se ao compartimento receptor 12,5 mL de PBS/LSS (1%). Nanopartículas 

branco foram utilizadas como controle. Após 8 dias, quantidade de óleo 3 vezes maior ao 

máximo liberado a partir do nanossistema foi pesada em balão volumétrico de 20 mL e, 

em seguida, o mesmo volume de meio usado no ensaio foi adicionada. A solução foi 

analisada visualmente quanto à solubilização do óleo no volume de tampão utilizado no 

estudo. 

 

4.5.9. Avaliação da estabilidade dos géis 

 

Amostras dos géis foram acondicionadas em frascos de vidro transparente, 

mantidos sob refrigeração (4,0 ± 1°C) e ao abrigo da luz, sendo as análises de estabilidade 

realizadas 1, 15, 30, 60, 90, 180 e 365 dias após preparação para avaliação, em triplicata, 

dos seguintes parâmetros: 

 

Características sensoriais - Aspecto visual, homogeneidade, cor e odor, sendo 

classificadas, com relação ao gel base, em Normal (N) quando não houve alteração visível 

(N) e modificada (M) quando alterações foram observadas. 

 

pH– Para determinação do pH das formulações foi empregada fita indicadora universal. 

 

Determinação do teor de citral - A identificação e quantificação do marcador químico 

citral foi realizada por CLAE-DAD, empregando o método analítico previamente 

validado (tópico 4.2.3). 
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Distribuição do tamanho das partículas e potencial Zeta - As análises do Z-ave, IP e PZ 

das nanopartículas contidas nos veículos semissólidos foram procedidas por método 

descrito no tópico 4.5.1. 

 

4.6. Estudo de penetração e retenção cutânea dos géis 
 

A penetração e a retenção cutânea dos géis foram avaliadas em modelo in vitro de 

células de difusão de Franz usando pele suína, conforme as normas descritas no Guidance 

document for the conduct of skin absorption studies (OECD, 2004). A seleção da pele de 

porco como membrana natural foi realizada em função de sua similaridade estrutural, 

bioquímica e de permeabilidade em relação à pele humana.  

 

4.6.1. Obtenção e limpeza da pele suína 

 

Orelhas de suínos de 3 meses foram obtidas de abatedouro devidamente 

fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, localizado na cidade de Bom Jesus do 

Itabapoana, Rio de Janeiro. As orelhas foram lavadas com escova macia e água corrente. 

A parte externa da pele foi deslocada cuidadosamente com o auxílio de um bisturi e a 

gordura subcutânea em excesso foi removida com auxílio de tesoura e pinça. As peles 

foram cortadas em segmentos de 2 cm2, embaladas em papel alumínio e armazenadas em 

freezer (-20°C) até sua utilização por no máximo 60 dias. 

 

4.6.2. Determinação de método para extração de óleo essencial da pele 

 

A fim de determinar o método mais eficiente para extração de OECc em pele 

suína, as seguintes condições foram avaliadas: 1) agitação em vórtex por 5 minutos, 

seguida de homogeneização em banho ultrassônico por 30 min e 2) agitação em vórtex 

por 2 minutos, seguida de homogeneização em banho ultrassônico por 45 min. Cada uma 

das condições foram testadas usando-se os solventes acetonitrila e metanol grau CLAE. 

A seleção do método foi realizada com base na recuperação do marcador químico citral. 

Segmentos de pele foram cortados em pequenos pedaços, transferidos para tubos 

com tampa e fortificados com o citral padrão em três concentrações diferentes (4, 8 e 32 

µg/mL). Após 1 h, cada uma das amostras foi submetida ao procedimento de extração, 

filtrada em membranas de 0,45 µm e analisadas por CLAE-DAD conforme metodologia 
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descrita no item 4.2.3. Paralelamente, concentrações de citral não submetidas à extração 

foram também analisadas. A recuperação foi determinada por meio da comparação da 

resposta do citral extraído a partir da pele com a resposta da solução de mesma 

concentração não submetida à extração (100%), sendo o resultado expresso como 

porcentagem de citral recuperado. 

A quantificação do citral na pele foi procedida por CLAE-DAD. Duas curvas 

analíticas foram construídas, uma diluindo-se o citral padrão em acetonitrila e a outra em 

metanol nas concentrações de 4, 8, 16, 32 e 64 µg/mL. 

A presença de possíveis interferentes da pele na análise do óleo essencial por 

cromatografia foi ainda avaliada comparando-se os perfis cromatográficos das amostras 

da pele sem e com adição do óleo essencial. 

 

4.6.3. Ensaio de penetração e retenção cutânea 

 

A célula vertical tipo Franz usada no estudo de penetração e retenção cutânea 

apresenta área difusional de 1,33 cm2 com dois compartimentos, o doador e o receptor, 

sendo este último envolvido por uma camisa de vidro que permite a circulação de água à 

temperatura controlada. A membrana natural (pele suína) foi posicionada entre os dois 

compartimentos com a derme voltada para a solução receptora. O compartimento receptor 

foi preenchido com solução de cloreto de sódio 0,9%, num sistema composto por células 

individuais conectadas a um banho termostatizado sob agitação magnética constante de 

100 rpm, de forma que a temperatura da pele fosse mantida à 32°C ± 1. O ensaio foi 

executado em metodologia estática, sem troca do líquido receptor. Foram realizadas três 

repetições para cada amostra e um branco para cada formulação. 

A amostra (94 mg) foi administrada uniformemente sobre a superfície da pele, 

sendo o sistema mantido em funcionamento por 24 horas. Após este período, o sistema 

foi desligado, o líquido receptor recolhido e acondicionado em tubos de vidro com tampa. 

A pele foi retirada, lavada com o solvente extrator (15 mL) para remoção do excesso de 

amostra, sendo o líquido de lavagem armazenado em tubos com tampa. Os tubos contendo 

os líquidos de lavagem e receptor foram guardados sob-refrigeração (4,0°C) para 

posterior análise. A pele foi seca livremente e, em seguida, as diferentes camadas foram 

separadas.  

A técnica de tape stripping foi empregada na remoção do estrato córneo, visando 

avaliar a penetração cutânea (CHINEMBIRI et al., 2015). Tiras de fita médica 
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microporosa (Transpore®, 3M) foram posicionadas com pressão uniforme sobre a área de 

pele onde a amostra foi aplicada. O procedimento foi repetido 10 vezes para cada célula 

de Franz, sendo as tiras colocadas em tubo com tampa contendo 5 mL de solvente 

orgânico para extração do óleo essencial, selecionado conforme descrito anteriormente. 

Após a retirada do estrato córneo, a pele remanescente, composta pela epiderme 

viável e derme, foi cortada em pequenos fragmentos e transferida para tubo com tampa 

contendo 5 mL solvente extrator e submetida ao procedimento de extração. 

Todas as amostras obtidas foram filtradas em membranas de 0,45 µm e a 

quantificação do marcador químico realizada por CLAE-DAD. 

 

4.7. Avaliação da atividade inibitória contra o alphaherpesvírus humano 1 (HHV-

1) 

 

A avaliação da atividade inibitória de citral, OECc, NPOE, GOE e GNPOE sobre 

o HHV-1 foi realizada no Instituto de Microbiologia Paulo de Góes da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

4.7.1. Preparo das amostras 

 

Todas as amostras testadas foram solubilizadas em DMSO e diluídas com água 

destilada esterilizada no momento de sua utilização. 

 

4.7.2. Cultura de células e vírus 

 

No presente estudo foram empregadas culturas de células Vero (células epiteliais 

aderentes provenientes de rins de primatas da espécie Cercopitheccus aethiops) 

pertencentes à coleção do Laboratório Experimental de Drogas Antivirais e Citotóxicas 

(LEDAC) da UFRJ. 

As culturas celulares foram mantidas em meio mínimo essencial de Eagle 

(MEM) suplementado com 0,03% de glutamina (2 mM), 50 μg/mL de sulfato de 

gentamicina, 2,5 mg/mL de anfotericina B, solução de bicarbonato de sódio a 0,25%, 

ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinaetanosulfônico (HEPES) 10mM e 10% de soro fetal 

bovino (SFB) (meio de crescimento) ou sem SFB (meio de manutenção). A incubação 

das células foi realizada a 37°C em atmosfera com 5% de CO2 por 48 horas. 
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 A estirpe viral foi isolada a partir do fluido de vesículas orais com características 

de herpes labial. A caracterização foi procedida no Laboratório de Viroses Respiratórias, 

Entéricas e Oculares, UFRJ, por PCR utilizando iniciadores específicos para identificação 

de HHV-1 (MARKOULATOS et al., 2001). 

 

4.7.3. Avaliação da citotoxidade das amostras 

 

Previamente à avaliação da atividade anti-herpética das amostras, é fundamental 

determinar a sua toxidade frente às células Vero (sistema hospedeiro). A citotoxidade foi 

investigada com base na alteração morfológica (DE CLERCQ et al., 1980) e na 

viabilidade celular (BORENFREUND; PUERNER, 1985). 

Para a execução dos ensaios, a suspensão de células Vero mantidas em MEM 

suplementado com SFB (meio de crescimento) foi distribuída em placas de 96 poços. As 

células foram incubadas em estufa a 37°C em atmosfera com 5% de CO2 por 48h.  

 

4.7.3.1.Verificação de alteração da morfologia das células 

 

As soluções das amostras foram submetidas a diluições seriadas em razão 2, 

utilizando-se como diluente MEM sem adição de SFB (meio de manutenção), e 100 

µL/poço de cada uma das concentrações testadas foram colocados em contato com as 

monocamadas de células Vero confluentes, em quadruplicata. Nas células utilizadas 

como controle foram adicionados 100 µL/poço de meio de manutenção. Em seguida, as 

células tratadas e controle, foram incubadas a 37°C por 48 h em ambiente contendo 5% 

de CO2. Após este período, as culturas celulares foram examinadas ao microscópio óptico 

invertido e comparadas com o controle.  

A ocorrência de efeito citotóxico foi constatado pelo aparecimento de células 

redondas, vacúolos e/ou descolamento da monocamada da superfície suporte 

(RODRIGUEZ et al., 1990). A maior concentração das amostras em que não houve efeito 

tóxico foi denominada de concentração máxima não tóxica (CMNT). 

 

4.7.3.2. Verificação da viabilidade celular 

 

A análise das culturas em microscópio óptico invertido fornece apenas 

informações acerca da morfologia das células, porém não é possível quantificar aquelas 
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que permaneceram verdadeiramente viáveis. Dessa forma, o efeito das amostras na 

viabilidade das células foi determinado pela técnica dye-uptake proposta por Borenfreund 

e Puerner (1985), com modificações. A técnica consiste na incorporação do corante vital 

vermelho neutro pelas células vivas e aprisionamento no interior dos lisossomas, com 

posterior quantificação por leitura em espectrofotômetro.  

Na mesma placa do ensaio anterior foram adicionados 100 µL/poço de vermelho 

neutro a 0,01% (diluição realizada com meio de manutenção) e a mesma incubada por 3 

horas a 37ºC em ambiente contendo 5% de CO2 para que houvesse a penetração do 

corante. Após incubação, o sobrenadante foi desprezado e a monocamada lavada com 200 

µL/poço de tampão fosfato-salino (PBS, pH=7,2). Em seguida, foram adicionados 100 

µL/poço de uma mistura de ácido acético a 1% com metanol a 50% para o rompimento 

das células íntegras, e consequente liberação e solubilização do corante. Após 20 min, a 

placa foi lida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 492 nm.  

A percentagem de células viáveis foi obtida pela média aritmética da densidade 

óptica (DO) de cada concentração das amostras, inclusive do controle de células, a qual 

consiste em 100% de viabilidade. A partir destes cálculos, foi possível a obtenção da 

concentração das amostras em que 50% das células permaneciam viáveis (índice 

denominado CC50 ou concentração tóxica para 50% das células em cultura).   

Para determinação da maior concentração das amostras a ser utilizada nos 

ensaios subsequentes, considerou-se a CMNT e a concentração das amostras em que pelo 

menos 80% das células estivessem viáveis (CC20 – concentração citotóxica para 20% das 

células em cultura). 

 

4.7.4. Avaliação da atividade antiviral 

 

4.7.4.1. Triagem 

 

Após determinar a citotoxidade das amostras foi realizada uma triagem 

preliminar destas quanto à atividade anti-herpética. Para isto foi empregada a maior 

concentração na qual não se observou alteração na morfologia das células Vero e, pelo 

menos, 80% das células permaneciam viáveis, segundo método proposto por Brito, 

Lagrota e Machado (1981). 

Previamente a execução do ensaio, as células Vero em MEM suplementado com 

SFB foram distribuídas em tubos (1 ml/tubo), as quais foram incubadas em estufa a 37°C 
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por 48h. Em seguida, as células foram incubadas (37°C, 5% CO2 /48 h) com as amostras 

na presença de HHV-1 (100 TCID50 - 100 vezes a dose capaz de produzir CPE em 50% 

das culturas de células). Além do tubo teste, dois tubos foram utilizados como controle: 

um deles possuindo apenas as células com o meio de manutenção (controle de células) e 

o outro, contendo as células, o meio de manutenção e o inóculo viral (controle de vírus). 

Após incubação, a morfologia das células tratadas foi observada em microscópio óptico 

invertido comparando-se com os controles de células e vírus, a fim de investigar a 

ocorrência de efeito citopático (CPE).  

As células infectadas foram lisadas por meio de ciclos de congelamento e 

descongelamento e os sobrenadantes, do tubo teste e do tubo controle de vírus, foram 

separados para posterior determinação do título viral. 

 

4.7.4.2.Titulação viral 

 

O sobrenadante de cada tubo (teste e controle de vírus) foi submetido a diluições 

logarítmicas decimais (10-1 até 10-7), utilizando-se o meio de manutenção como diluente. 

Em placa de 96 poços com monocamadas de células Vero confluentes, após substituição 

do meio de crescimento pelo de manutenção, foram inoculados 25 μL de cada diluição 

dos testes e controle de vírus. Foram utilizadas 6 réplicas para cada uma das diluições. As 

células foram incubadas a 37ºC em ambiente com 5% de CO2 por 48 h. Ao final desse 

período, as células foram observadas em microscópio óptico, sendo considerados 

positivos os poços da placa que apresentaram CPE.  

Os títulos virais foram calculados pelo método estatístico de Reed e Muench 

(1938), amplamente conhecido na virologia como método dos totais acumulados, sendo 

expressos como as concentrações virais capazes de produzir efeito citopático em 50% das 

culturas de células (TCID50). 

A partir dos títulos virais, o índice de inibição viral (IIV) foi inferido por meio 

da Equação 13 proposta por Lagrota (1978). 

 

IIV = C- T (13) 

 

onde C é o logaritmo do título da suspensão viral na ausência da amostra (controle) e T é 

o logaritmo do título da suspensão viral na presença das amostras (testes).   
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Assim, a atividade anti-herpética, obtida pela redução do título da suspensão 

viral em presença da amostra em relação ao controle, foi expressa como porcentagem de 

inibição (PI) e calculada pela equação 14 proposta por Nishimura, Toku e Fukuyasu 

(1977). 

 

   PI = [1 - (T’/C’)] x 100                     (14) 

 

onde T’ é o título (TCID50) do teste e  C’ o título do controle   

 

4.7.4.3. Curva dose-resposta 

 

As amostras que apresentaram mais de 50% de inibição da replicação viral na 

CMNT foram diluídas a partir desta concentração e, novamente, reavaliadas segundo a 

metodologia previamente descrita (redução do título viral). Os títulos dos vírus em cada 

concentração da amostra foram determinados e plotados em um gráfico dose/resposta 

(concentração x percentual de inibição), a fim de obter a concentração capaz de inibir em 

50% a replicação viral (CE50). Assim, o índice de seletividade (IS) foi determinado, sendo 

este a razão entre a CC50 e a CE50. 

 

4.7.5. Estudo da ação das amostras em diferentes etapas da biossíntese viral 

 

As amostras que apresentaram atividade inibitória foram submetidas aos ensaios 

de tempo de adição a fim de determinar em qual(is) etapa(s) da biossíntese viral essas 

atuam. Nestes ensaios foi empregada a maior concentração das amostras na qual não foi 

constatada alteração da morfologia e que garantiu pelo menos 80% de células viáveis. 

 

4.7.5.1. Determinação da inibição extracelular do vírus (efeito virucida) 

 

Metodologia proposta por Wigg e colaboradores (1996), com modificações, foi 

utilizada para verificar se as amostras seriam capazes de promover a inativação das 

partículas virais antes da infecção da célula hospedeira (Figura 14).  A amostra (900 μL) 

foi adicionada a 100 μL (aproximadamente 105 TCID50) de suspensão viral, com posterior 

incubação a 37°C em atmosfera com 5% de CO2 por 1 hora. Como controle de vírus, o 

mesmo volume de MEM sem SFB foi adicionado a igual volume de suspensão viral. Após 
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incubação, os tubos teste e controle de vírus foram diluídos em escala logarítmica decimal 

(10-1 até 10-7), sendo inoculados (25 μL/poço) em monocamadas de células Vero 

confluentes contidas em placas de 96 poços previamente preparadas. As placas foram 

incubadas a 37ºC por 48 h em atmosfera de 5% de CO2, sendo então observadas ao 

microscópio óptico invertido para análise de CPE. Os títulos virais dos tubos teste e 

controle foram determinados e comparados, e a atividade antiviral calculada conforme 

descrito anteriormente (item 4.7.4.2). 

 

 

Figura 14. Representação esquemática do ensaio de avaliação do efeito virucida. Suspensões 

virais (aproximadamente 105 TCID50) na presença da amostra (teste) ou de meio mínimo essencial 

sem soro fetal bovino (MEM-controle de vírus) foram incubadas por 1 h a 37°C ematmosfera 

com 5% de CO2. Após incubação as suspensões virais foram tituladas, sendo os títulos do teste 

comparados com os títulos do controle de vírus (Adaptado de ALVIM, 2016). 

 

4.7.5.2. Determinação da ação sobre receptores celulares 

 

A análise da ação das amostras sobre os receptores celulares foi realizada com 

base no método descrito por Santos e colaboradores (1997) (Figura 15). Em tubos 

preparados previamente, monocamadas de células Vero confluentes foram tratadas, em 

triplicata, com as amostras (teste) ou com MEM sem SFB (controle de vírus) e incubadas 

a 4°C por 1 h. Após a incubação, o sobrenadante das células foi descartado e as mesmas 

lavadas com 1 mL de meio de cultura gelado para manutenção da temperatura baixa e da 

rigidez da membrana, evitando a penetração das amostras nas células. Em seguida, foram 

adicionados aos tubos meio de manutenção (1 mL/tubo) e 100 µL de suspensão viral (100 

TCID50/mL), com posterior incubação por 48 h a 37°C em ambiente com 5% de CO2 

(SANTOS et al., 1997). Finalizado este período, as células contidas nos tubos foram 
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rompidas pelo método congelamento-descongelamento liberando as partículas virais no 

sobrenadante. Os títulos virais foram determinados e a atividade antiviral calculada como 

descrito anteriormente no item 4.7.4.2. 

 

 

Figura 15. Representação esquemática do ensaio de avaliação do efeito sobre os receptores 

celulares. Monocamadas de células confluentes foram tratadas com as amostras (teste) ou com 

meio essencial mínimo sem soro fetal bovino (controle de vírus), e mantidas por 1 h a 4°C. Em 

seguida, as células foram lavadas, inoculadas com 100 µL de suspensão viral (100 TCID5) e 

incubadas por 48 h a 37°C, em ambiente com 5% de CO2. Após, os sobrenadantes foram 

congelados e descongelados e as suspensões virais tituladas, sendo os títulos dos testes 

comparados com os títulos do controle de vírus (Adaptado de ALVIM, 2016). 

 

4.7.5.3. Determinação da ação em eventos pós-penetração 

 

A avaliação da ação da amostra nos eventos pós-penetração foi realizada por 

método proposto por Gonçalves (1999). Células Vero foram cultivadas em tubos 13x100 

por 48 horas. Em seguida, foram adicionados 900 µL de meio de manutenção aos tubos 

testes e àquele correspondente ao controle de vírus, enquanto ao controle de células foi 

adicionado 1 mL. Aos tubos testes e controle de vírus foram ainda adicionados 100 µL 

de suspensão viral (100 TCID50). As células foram incubadas por 1 h a 37ºC (5% CO2) 

para que as partículas virais penetrassem na célula hospedeira. Após este período, o 

sobrenadante das células foi descartado e as monocamadas foram lavadas com 1 mL de 

meio de manutenção, para a retirada das partículas virais que não penetraram na célula. 

A seguir, os tubos foram tratados com 1 mL das amostras (teste) ou meio de manutenção 

(controles de vírus), sendo os tubos incubados novamente a 37ºC (5% CO2) por mais 17 

h. Após, os sobrenadantes foram desprezados, as células lavadas e adicionado 1 mL de 
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meio de manutenção. Assim, os tubos foram incubados a 37ºC (5% CO2) por mais 30 h 

(até que completasse 48 horas). Após esse período, as células foram rompidas pelo 

método do congelamento-descongelamento, liberando partículas virais nos 

sobrenadantes. Os títulos virais dos sobrenadantes dos tubos teste e controle de vírus 

foram determinados e a atividade antiviral calculada de acordo com o item 4.7.4.2 (Figura 

16). 

 

 
Figura 16. Representação esquemática do ensaio de avaliação do efeito em eventos pós-

penetração. Monocamadas de células foram inoculadas com as suspensões virais (100 TCID50), 

incubadas por 1 h a 37°C (5% CO2) e, posteriormente lavadas com meio mínimo essencial. Em 

seguida, as células foram tratadas com 1 mL das amostras (teste) ou meio mínimo essencial 

(controle de vírus) e novamente incubadas por 17 h. Após a incubação, as células foram lavadas, 

adicionadas de 1 mL de meio mínimo essencial e incubadas por 29 h. Posteriormente, os 

sobrenadantes foram congelados e descongelados e as suspensões virais tituladas, sendo os títulos 

do teste comparados com os títulos do controle de vírus (Adaptado de ALVIM, 2016). 

 

4.8. Análise estatística 

 

O planejamento experimental foi desenvolvido e os dados analisados 

estatisticamente com auxílio do programa Statistica versão 7.0 (StatSoft Inc., Tulsa, 

USA). Os resultados dos demais ensaios foram expressos como a média de três 

determinações ± desvio padrão e a análise estatística realizada através do programa 

GraphPad Prism versão 5.01 (GraphPad Software Inc., San Diego, USA), a um nível de 

significância de 5%.  O teste t de Student foi utilizado para comparações pareadas e a 

análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste de Tukey, para comparações múltiplas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Metodologias analíticas 
 

5.1.1. Quantificação do óleo essencial de C. citratus para determinação da eficiência 

de encapsulamento das nanopartículas poliméricas 

 

Metodologia analítica por espectrofotometria UV-Vis foi desenvolvida para 

quantificação do óleo essencial de C. citratus a fim de determinar a eficiência de 

encapsulamento das nanopartículas. A curva analítica de OECc diluído em DMSO 

encontra-se apresentada na Figura 17, sendo as leituras realizadas no comprimento de 

onda de 260 nm. Relação linear foi encontrada entre as absorbâncias e as concentrações 

de OECc na faixa de 0,002-0,04 mg/mL, com valor de coeficiente de correlação próximo 

a 1 (r= 0,9999).  

 

 
Figura 17. Curva analítica do óleo essencial de C. citratus diluído em DMSO, obtida por 

espectrofotometria UV-Vis no comprimento de onda de 260 nm. 

 

5.1.2. Quantificação do óleo essencial de C. citratus para determinação do perfil de 

liberação in vitro das formulações 

 

Curva analítica, utilizada na determinação do perfil de liberação in vitro do 

OECc a partir das nanopartículas poliméricas e géis, foi construída por espectrofotometria 
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UV-Vis (λ=240 nm), empregando-se PBS/LSS (1%) como diluente. O método mostrou-

se linear na faixa de concentração proposta (r = 0,9996) (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Curva analítica do óleo essencial de C. citratus diluído em PBS/LSS (1%), obtida por 

espectrofotometria UV-Vis no comprimento de onda de 240 nm. 

 

5.1.3. Quantificação do marcador químico 

 

No controle de qualidade de óleos essenciais ou produtos obtidos a partir deles 

é importante a aplicação de métodos analíticos capazes de quantificar os constituintes 

químicos presentes nas amostras, especialmente seus marcadores químicos. Embora a 

Farmacopeia Brasileira (2010) preconize a utilização da técnica de CG para quantificação 

do conteúdo de citral presente no OECc, a CLAE tem sido empregada como metodologia 

alternativa para determinação de terpenos em matrizes biológicas e preparações 

farmacêuticas que contenham água e outros componentes de menor volatilidade que 

dificultam as análises por CG (RAUBER; GUTERRES; SCHAPOVAL, 2005; LIMA, 

2016).  

No presente estudo, metodologia analítica por CLAE-DAD foi utilizada para 

quantificação do citral nos géis desenvolvidos. O método mostrou-se adequado para 

separação dos aldeídos isoméricos do citral conforme pode ser observado no 

cromatograma do óleo essencial de Cymbopogon citratus (Figura 19). Os tempos de 

retenção do neral e do geranial foram de 19 e 21 min, respectivamente, os quais foram 

determinados por meio da análise do perfil cromatográfico obtido para o citral padrão 

(Figura 20).   
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Figura 19. Cromatograma do óleo essencial de C. citratus obtido utilizando-se fase móvel 

constituída por água:acetonitrila (55:45 v/v) com 0,05% de ácido trifluoracético, sob fluxo de 0,8 

mL/min, temperatura do forno da coluna de 29°C, volume de injeção de 10 µL, comprimento de 

onda 240 nm e tempo de corrida de 35 minutos. 

 

A Figura 21 apresenta os espectros de absorção no UV dos isômeros do citral. 

Os máximos de absorção verificados para o neral e o geranial foram de 240 e 241 nm, 

respectivamente, apresentando-se em conformidade com os resultados obtidos por 

Weisheimer e colaboradores (2010). Assim, visando identificar os dois isômeros, o 

comprimento de onda selecionado para o método por CLAE foi de 240 nm. 

 

Figura 20. Cromatograma do citral padrão obtido utilizando-se fase móvel constituída por 

água:acetonitrila (55:45 v/v) com 0,05% de ácido trifluoracético, sob fluxo de 0,8 mL/min, 

temperatura do forno da coluna de 29°C, volume de injeção de 10 µL, comprimento de onda 240 

nm e tempo de corrida de 35 minutos. 
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Figura 21. Espectros de absorção na região do UV do citral padrão - (a) neral e (b) geranial - e do óleo essencial de C. citratus - (c) neral e (d) geranial.
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5.1.3.1. Validação de metodologia analítica 

 

Para o controle de qualidade de produtos farmacêuticos a etapa de validação do 

método analítico é crucial para garantir sua adequabilidade à finalidade pretendida, 

assegurando a confiabilidade dos resultados obtidos (BRASIL, 2017). No presente 

estudo, o método analítico desenvolvido para quantificação de OECc foi validado tanto 

para a matéria-prima quanto para a preparação tópica.  

 

Seletividade 

 

- Matéria-prima vegetal: A metodologia analítica desenvolvida mostrou-se específica e 

seletiva para a determinação do marcador químico na matéria-prima, uma vez que os 

espectros do padrão (citral) e da amostra (OECc) são sobreponíveis, ou seja, não há outra 

substância presente no óleo que interfira na absorção do padrão, como pode ser observado 

na Figura 21.  

 

- Preparação tópica: A análise dos cromatogramas sobrepostos de GNP e GNPOE (Figura 

22) evidencia a ausência em GNP dos sinais cromatográficos equivalentes ao neral e ao 

geranial em seus respectivos tempos de retenção, demonstrando, assim, a seletividade do 

método para quantificação do citral no gel nanoestruturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cromatogramas representativos do estudo de seletividade para a preparação tópica. 

*GNP: gel com nanopartículas branco; GNPOE: gel com nanopartículas contendo o óleo 

essencial encapsulado. 
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Linearidade e intervalo 

 

- Matéria-prima vegetal: Na investigação da linearidade do método, curva analítica da 

área do sinal cromatográfico versus concentração de citral (Figura 23) foi construída 

como a média de três curvas distintas, seguida de análise de regressão linear. Cabe 

salientar que a área do sinal cromatográfico refere-se a soma das áreas obtidas para os 

isômeros neral e geranial. O método analítico para quantificação de citral na matéria-

prima vegetal mostrou boa linearidade na faixa de 96 a 144 µg/mL, com coeficiente de 

correlação (r) de 0,997, valores de DPR inferiores a 1,2% e resíduos com distribuição 

normal (Figura 24). Desta forma, os dados mostraram-se ajustados à linha de regressão e 

atenderam aos critérios de aceitação estabelecidos pela legislação vigente (BRASIL, 

2017).  

 

 

Figura 23. Curva analítica do método obtida a partir de solução de citral padrão a 1 mg/mL em 

acetonitrila para quantificação do marcador químico no óleo essencial de C. citratus. 
 

 

 

Figura 24. Gráfico de dispersão dos resíduos do óleo essencial de C. citratus. 
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O intervalo foi determinado pela confirmação de que o método proposto possui 

precisão, exatidão e linearidade adequados na faixa de concentração de citral de 96 a 144 

µg/mL (80 a 120%, respectivamente). 

 

- Preparação tópica: A linearidade do método apresentou-se satisfatória na faixa de 

concentração de 26 a 38 µg/mL, com r = 0,996 e valores de DPR inferiores a 2,7% (Figura 

25). Além disso, os resíduos apresentaram distribuição aleatória em torno da linha de 

regressão (Figura 26). O intervalo foi determinado pela confirmação de que o método 

proposto possui precisão, exatidão e linearidade adequados na faixa de concentração de 

citral analisada. 

 

 
 

Figura 25. Curva analítica do método obtida a partir de solução de citral padrão a 1 mg/mL em 

acetonitrila para quantificação de citral na preparação tópica. 

 

 
Figura 26. Gráfico de dispersão dos resíduos da preparação tópica. 
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Precisão 

 

- Matéria-prima vegetal: A repetibilidade (precisão intra-corrida) do método foi 

determinada pela avaliação, em triplicata, de três concentrações de OECc 

correspondentes a 96, 120 e 144 µg/mL de citral através da correlação das áreas obtidas. 

Os resultados obtidos em um mesmo dia apresentaram baixa variabilidade, com valores 

de DPR ≤ 4,8% (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Repetibilidade do método analítico por CLAE-DAD para determinação de citral no 

óleo essencial de C. citratus. 

Níveis 
Área do 

sinal 

Concentração de 

citral no óleo 

essencial (µg/mL) 

Teor 

(%) 

Média 

(%) 
DP DPR 

80% 

6798299,67 89,94 69,72 

69,72 3,33 4,78 7409297,67 98,00 75,97 

7299527,00 96,56 74,85 

100% 

8432276,00 111,51 70,13 

75,97 0,77 1,01 8589576,00 113,59 71,44 

8594521,33 113,66 71,48 

120% 

10931545,67 144,52 74,88 

74,85 1,38 1,85 11276060,00 149,07 77,24 

10920421,67 144,37 74,80 

*DP: Desvio Padrão; DPR: Desvio Padrão Relativo. 

 

Para avaliação da precisão intermediária as mesmas concentrações foram 

testadas por dois analistas diferentes durante dois dias consecutivos. Os valores de DPR 

encontrados foram inferiores a 0,5%, como pode ser observado na Tabela 8.  

Os baixos valores de DPR mostram que o método cromatográfico proposto é 

preciso, visto que atende ao critério de aceitação preconizado pela ANVISA (DPR ≤ 

5,0%) (BRASIL, 2017).  
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Tabela 8. Precisão intermediária do método analítico por CLAE-DAD para determinação de citral 

no óleo essencial de C. citratus. 

Níveis 
Teor de citral (%) 

Média (%) DP 
DPR 

(%) Analista A/Dia 1 Analista B/Dia 2 

80% 73,51 73,10 73,31 0,29 0,40 

100% 71,02 70,54 70,78 0,34 0,47 

120% 75,64 75,33 75,49 0,22 0,29 

*DP: Desvio Padrão; DPR: Desvio Padrão Relativo 

 

- Preparação tópica: A Tabela 9 apresenta os resultados da repetibilidade do método 

determinada a partir de 6 réplicas a 100% da concentração do teste (32 µg/mL), as quais 

foram preparadas individualmente por um analista e avaliadas em uma única corrida. O 

DPR obtido foi inferior a 0,4% evidenciando, assim, a repetibilidade do método proposto.  

 

Tabela 9. Repetibilidade do método analítico por CLAE-DAD para determinação de citral na 

preparação tópica nanoestruturada. 

Réplica 
Área do 

sinal 

Concentração de 

citral na preparação 

tópica (µg/mL) 

Concentração média 

de citral na 

preparação tópica 

(µg/mL) 

DP 
DPR 

(%) 

1 2312770,33 33,73 

33,72 0,12 0,36 

2 2310677,00 33,71 

3 2293514,00 33,52 

4 2324208,33 33,86 

5 2307573,67 33,67 

6 2323096,33 33,84 

* DPR: Desvio Padrão Relativo 
aCada valor consiste na média de três determinações 

 

O método cromatográfico apresentou precisão intermediária adequada para a 

análise de citral na formulação tópica nanoestruturada, visto que o valor de DPR 

encontrado foi de 1,21%, como pode ser observado na Tabela 10. 
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Tabela 10. Precisão intermediária do método analítico por CLAE-DAD para determinação de 

citral na preparação tópica nanoestruturada contendo o óleo essencial de C. citratus. 

Réplica 

Concentração de citral na preparação tópica (µg/mL)a   

Analista A/Dia 1 Analista B/Dia 2 Média  DP 
DPR 

(%) 

1 33,73 34,47 

34,01 0,41 1,21 

2 33,71 34,41 

3 33,52 33,36 

4 33,86 34,64 

5 33,67 34,32 

6 33,84 34,60 

* DPR: Desvio Padrão Relativo 
aCada valor consiste na média de três determinações 

 

Exatidão  

 

- Matéria-prima vegetal: Os resultados do estudo de exatidão, realizado através do método 

de recuperação, estão descritos na Tabela 11. As porcentagens médias de recuperação no 

estudo respeitaram o limite estabelecido pela ANVISA (BRASIL, 2017) de 95 a 105%. 

 
Tabela 11. Exatidão do método analítico por CLAE-DAD para determinação de citral no óleo 

essencial de C. citratus. 

Níveis 
Área média 

obtidaa 

Concentração de 

citral obtida 

(µg/mL) 

Concentração 

média de 

citral obtida 

(µg/mL) 

Recuperação 

(%) 

DPR 

(%) 

80% 

7287321,01 96,39   

100,38 

 

 

1,79 

 

7415199,73 98,08 96,37 

7153847,82 94,63  

100% 

8897153,67 117,65   

97,72 

 

 

0,63 

 

8902197,00 117,72 117,26 

8802486,33 116,40  

120% 

10813457,54 142,96  

101,47 

 

2,47 

 

11347281,67 150,01 146,12 

10998477,23 145,40  

* DPR: Desvio Padrão Relativo 
aCada valor consiste na média de três determinações 

 

- Preparação tópica: As porcentagens de recuperação de citral encontradas no gel, 

avaliadas através da injeção em triplicata das concentrações de 26 µg/mL (baixa), 32 
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µg/mL (média) e 38 µg/mL (alta) de citral, foram, respectivamente, 101,20%, 95,63% e 

95,31% (Tabela 12). O resultado obtido demonstra, assim, a exatidão do método analítico. 

 

Tabela 12. Exatidão do método analítico por CLAE-DAD para determinação de citral na 

preparação tópica nanoestruturada contendo o óleo essencial de C. citratus. 

Níveis 
Área média 

obtidaa 

Concentração de 

citral obtida 

(µg/mL) 

Concentração 

média de citral 

obtida (µg/mL) 

Recuperação 

(%) 

DPR 

(%) 

80% 

1678890 26,82  

101,20 1,85 1627993 26,27 26,31 

1589666 25,85  

100% 

2027525 30,62  

95,63 0,54 2009698 30,43 30,60 

2039758 30,75  

120% 

2537786 36,18  

95,31 0,47 2527155 36,07 36,22 

2558186 36,41  

* DPR: Desvio Padrão Relativo 
aCada valor consiste na média de três determinações 

 

Limite de quantificação 

 

Considerando-se que o mesmo método analítico foi empregado para 

quantificação de citral na matéria-prima vegetal e na preparação, havendo variação 

apenas no que se refere à faixa de trabalho, o limite de quantificação determinado foi de 

0,950 µg/mL.  

 

Robustez 

 

- Matéria-prima vegetal: A robustez do método analítico proposto foi avaliada através de 

variações em fatores considerados críticos para a quantificação do citral – marca do 

solvente, temperatura do forno da coluna e fluxo da fase móvel. A concentração de citral 

utilizada no ensaio foi de 120 µg/mL e os resultados obtidos (Tabela 13) evidenciam a 

robustez do método. 
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Tabela 13. Robustez do método analítico por CLAE-DAD para determinação de citral no óleo 

essencial de C. citratus. 

Fatores Variações Recuperação (%) DPR (%) 

Fluxo da fase móvel 

0,7 

100,20 0,14 0,8 

0,9 

Temperatura do forno da coluna 

28 

96,70 2,37 29 

30 

Marca do solvente 
Tedia 

99,67 0,24 
Merck 

* DPR: Desvio Padrão Relativo 

 

- Preparação tópica: Em face das variações realizadas no método original não foram 

observadas alterações significativas na determinação do citral no óleo essencial de C. 

citratus (Tabela 14), indicando a robustez do método e contribuindo para sua 

confiabilidade. 

 

Tabela 14. Robustez do método analítico por CLAE-DAD para determinação de citral na 

preparação tópica nanoestruturada contendo o óleo essencial de C. citratus. 

Fatores Variações Recuperação (%) DPR (%) 

Fluxo da fase móvel 

0,7 

97,38 1,88 0,8 

0,9 

Temperatura do forno da coluna 

28 

96,83 2,28 29 

30 

Marca do solvente 
Tedia 

101,57 1,10 
Merck 

* DPR: Desvio Padrão Relativo 

 

5.2. Planejamento experimental e otimização das nanopartículas 

 

Planejamento experimental Box-Behnken foi proposto para otimização das 

nanopartículas poliméricas desenvolvidas em estudo anterior (ALMEIDA et al., 2018) 

empregando o método de emulsificação-difusão do solvente. Um delineamento de três 

níveis e três fatores foi selecionado por permitir, através de um número reduzido de 
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combinações dos fatores, analisar superfícies de resposta quadrática e construir modelos 

polinomiais de segunda ordem para melhoramento do nanossistema estudado. Um total 

de 17 experimentos foi executado e os resultados obtidos para as variáveis de resposta 

eficiência de encapsulamento (Y1), tamanho de partícula (Y2), índice de polidispersão 

(Y3) e potencial Zeta (Y4) encontram-se apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15. Resultados de eficiência de encapsulamento (Y1), tamanho de partícula (Y2), índice de polidispersão (Y3) e potencial Zeta (Y4) das nanopartículas 

poliméricas desenvolvidas segundo o planejamento experimental Box-Behnken. X1 – Tempo de ultrassom; X2 – Potência do ultrassom e X3 – Razão óleo 

essencial/polímero. 

Experimento X1(min) X2(W) X3 Y1 (%) Y2 (nm) Y3 Y4 (mV) 

1 5 50 1,25 44,58 ± 2,15 159,6 ± 1,97 0,217 ± 0,04 -11,33 ± 1,34 

2 15 50 1,25 42,57 ± 5,76 143,57 ± 0,85 0,171± 0,03 -21,43 ± 0,38 

3 5 150 1,25 75,37 ± 7,64 173,73 ± 3,51 0,092 ± 0,01 -21,93 ± 1,10 

4 15 150 1,25 82,45 ± 4,82 213,10 ± 1,61 0,235 ± 0,05 -12,43 ± 1,17 

5 5 100 0,50 81,56 ± 2,27 186,97 ± 3,48 0,146 ± 0,01 -13,10 ± 0,69 

6 15 100 0,50 86,97 ± 2,21 316,17 ± 5,25 0,244 ± 0,01 -14,23 ± 0,29 

7 5 100 2,00 40,73 ± 0,46 141,20 ± 1,27 0,193 ± 0,02 -11,97 ± 2,32 

8 15 100 2,00 57,51 ± 4,62 155,83 ± 0,42 0,175 ± 0,01 -21,47 ± 0,40 

9 10 50 0,50 68,31 ± 5,20 193,80 ± 3,68 0,210 ± 0,01 -24,37 ± 1,18 

10 10 150 0,50 75,21 ± 1,60 186,93 ± 1,38 0,218 ± 0,01 -12,60 ± 0,26 

11 10 50 2,00 17,33 ± 5,17 163,93 ± 2,30 0,196 ± 0,04 -23,50 ± 2,00 

12 10 150 2,00 60,04 ± 6,78 162,00 ± 2,39 0,129 ± 0,03 -12,40 ± 0,75 

13 10 100 1,25 31,91 ± 5,26 164,53 ± 2,54 0,213 ± 0,02 -18,20 ± 1,39 

14 10 100 1,25 36,97 ± 5,78 156,27 ± 2,08 0,167 ± 0,01 -17,00 ± 0,35 

15 10 100 1,25 49,23 ± 2,63 152,83 ± 3,07 0,172 ± 0,04 -12,67 ± 0,71 

16 10 100 1,25 55,39 ± 0,91 159,17 ± 4,56 0,161 ± 0,01 -16,53 ± 0,55 

17 10 100 1,25 56,98 ± 1,96 154,27 ± 3,00 0,101 ± 0,02 -9,64 ± 0,23 
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No desenvolvimento de nanopartículas poliméricas um grande desafio consiste 

em obter partículas com reduzido diâmetro, com alto teor de ativo e com máxima 

estabilidade. No presente trabalho, a eficiência de encapsulamento dos nanocarreadores 

variou entre 17,33 e 86,97%, resultado este semelhante ao encontrado em diferentes 

estudos empregando a técnica de emulsificação-difusão do solvente para o preparo das 

nanopartículas (SAHANA et al., 2008; CHITKARA et al., 2012; COOPER; 

HARIRFOROOSH, 2014). 

O tamanho das partículas executa importante papel no transporte e na absorção 

de moléculas bioativas. Partículas de menor diâmetro fornecem maior área superficial, 

estando o fármaco distribuído na superfície ou próximo a ela e, por isso, a liberação ocorre 

mais rapidamente em comparação com as partículas maiores (PAIVA et al., 2013). O 

tamanho médio das nanopartículas variou entre 141,20 e 316,17 nm, condizente com 

outros estudos que empregaram a técnica de emulsificação-difusão do solvente na 

preparação de tais nanossistemas (SAHANA et al., 2008; CHITKARA et al., 2012; 

PAIVA et al., 2013).  

O índice de polidispersão é um parâmetro utilizado para descrever as variações 

no tamanho das partículas dentro de uma população. Os valores para tal parâmetro variam 

entre 0 e 1, de forma que quanto menor o seu valor mais homogênea é a distribuição de 

tamanho das partículas (TEFAS et al., 2015). Em todas as formulações desenvolvidas as 

partículas exibiram perfil de distribuição unimodal, sendo menor dispersão verificada 

para a formulação 3 (0,092) e maior para a formulação 6 (0,244).  

O potencial eletrostático das partículas, comumente conhecido como potencial 

Zeta, prediz informações importantes acerca da estabilidade dos sistemas coloidais. A 

forte repulsão eletrostática criada pelas cargas superficiais das partículas provê a obtenção 

de sistemas nanoestruturados estáveis. Nanopartículas com valores de potencial Zeta 

entre -10 mV e +10 mV são consideradas neutras. Em contrapartida, nanopartículas com 

valores de potencial Zeta elevados (inferiores a -30 mV e superiores a +30 mV) possuem 

maior estabilidade, visto que as forças repulsivas entre partículas de mesma carga evita a 

ocorrência de agregação (DOS SANTOS et al., 2012). Em todas as formulações 

desenvolvidas as partículas exibiram carga superficial negativa variando de -9,64 a -24,37 

mV. A natureza aniônica conferida às nanopartículas é atribuída à presença de grupos 

carboxílicos terminais ionizados do polímero PLGA na sua superfície (TEFAS et al., 

2015). 
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Diferentes estudos sugerem que a carga superficial de nanopartículas de PLGA, 

em pH neutro e sem o PVA distribuído externamente, é de aproximadamente -45 mV. 

Quando o agente estabilizante não iônico é adicionado na etapa de preparo dos 

nanossistemas, os valores de potencial Zeta passam a serem menos negativos, como 

constatado no presente estudo, visto que o mesmo tende a formar uma camada protetora 

ao redor das partículas (SAHOO et al., 2002; TEFAS et al., 2015).  

 

5.2.1. Avaliação dos fatores que afetam a eficiência de encapsulamento (Y1) 

 

A fim de determinar a influência dos fatores sobre a resposta eficiência de 

encapsulamento, o diagrama de Pareto foi construído a partir dos resultados obtidos no 

planejamento Box-Behnken. Pela análise da Figura 27 pode-se constatar que apenas as 

variáveis X2 e X3 exibiram efeito significativo sobre a resposta Y1 a um nível de confiança 

de 95%. 

 

 

Figura 27. Diagrama de Pareto dos efeitos normalizados das variáveis independentes analisadas 

sobre a respostaeficiência de encapsulamento. 

*X1: tempo de sonicação; X2: amplitude da potência do ultrassom; X3: razão óleo 

essencial/polímero; (Q) efeito quadrático e; (L) efeito linear. 

 

A Equação 15 consiste no modelo matemático obtido após a análise de variância 

(ANOVA), o qual descreve o comportamento dos termos significativos codificados frente 

ao parâmetro Y1. O coeficiente de determinação ajustado encontrado para o modelo 
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matemático (R2=0,662) evidenciou que possivelmente variáveis importantes para a 

resposta eficiência de encapsulamento não foram consideradas no presente estudo. 

 

Y1 = 56,6 + 15,0 X2 – 17,1 X3      (15) 

 

Na avaliação da adequabilidade de um modelo matemático em descrever o 

comportamento de fatores sobre uma variável de resposta é necessário que os resíduos 

apresentem distribuição normal. Pela análise estatística os resíduos exibiram distribuição 

normal segundo os testes de Kolmogorov-Smirnov (p>0,20) e Shapiro-Wilk (p=0,51766) 

(Figura 28), indicando que a hipótese nula não é rejeitada e que o modelo é adequado. 

Além disso, o termo falta de ajuste não foi significativo, o que contribui para a validação 

do modelo proposto.  

 

 

Figura 28. Histograma de distribuição dos resíduos para a resposta eficiência de 

encapsulamento. 

 

O modelo matemático demonstra que o fator X3 apresenta efeito linear e negativo 

sobre a resposta Y1, indicando que maior eficiência de encapsulamento é obtida ao 

reduzir-se a razão óleo essencial/polímero. Este resultado pode ser melhor observado 

através da análise da superfície de resposta obtida para a variável Y1 em função dos fatores 

significativos X2 e X3 (Figura 29). Assim, maior conteúdo de OECc será incorporado ao 

nanocarreador aumentando-se a proporção de PLGA na preparação.  
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No desenvolvimento de nanopartículas poliméricas para encapsulamento de 

fluoxetina, Sapre e Parikh (2012) verificaram que melhor eficiência de encapsulamento 

era alcançada utilizando quantidade similar ou inferior de fármaco em relação à 

quantidade de polímero dissolvido na fase interna. O aumento da viscosidade da fase 

oleosa pela elevação na concentração de polímero poderia aumentar a resistência à 

difusão do fármaco na fase aquosa e permitir a incorporação de maior quantidade de 

fármaco (SHARMA et al, 2014). Além disto, aumentando-se a concentração de polímero 

a precipitação tende a ocorrer mais rapidamente, o que reduziria o tempo disponível para 

difusão do fármaco para fora da nanopartícula, resultando em elevada eficiência de 

encapsulamento (SHARMA; MADAN; LIN, 2016).  

 

 

Figura 29. Superfície de resposta para a variável de resposta eficiência de encapsulamento (Y1) 

em função dos fatores amplitude da potência do ultrassom (X2) e razão óleo essencial/polímero 

(X3). 

 

Efeito positivo foi observado entre Y1 e X2, ou seja, o aumento na potência do 

ultrassom levou a maior eficiência de encapsulamento das nanopartículas (Figura 29). 

Conforme apresentado em diferentes estudos, o aumento na potência do ultrassom 

colabora para que, durante a emulsificação, gotículas de menor diâmetro sejam formadas, 

aumentando assim a área superficial das nanopartículas (SAPRE; PARIKH, 2012; 

NARAYANAN; SUBRAHMANYAM; RAO, 2014; TEFAS et al., 2015). Em função 

disso, mais espaço será disponibilizado na matriz polimérica para acomodação do óleo 

essencial, fazendo com que um conteúdo maior de óleo seja encapsulado. Sob outra 

https://www.hindawi.com/80869515/
https://www.hindawi.com/37036041/
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perspectiva, quando a potência do ultrassom é aumentada, um fluxo unidirecional e mais 

turbulento é fornecido, evitando a perda do óleo essencial da fase orgânica (SHARMA; 

MADAN; LIN, 2016). 

A análise do modelo matemático permite a constatação de que a variável X1 não 

possui influência sobre a resposta Y1, revelando que, no processo de otimização das 

nanopartículas poliméricas, qualquer tempo de sonicação dentro do domínio experimental 

poderia ser empregado na preparação. Além disso, não foram verificados efeitos de 

interação significativos entre os diferentes fatores estudados.  

Outros fatores não considerados no presente estudo podem ter influência sobre 

a eficiência de encapsulamento das nanopartículas. Narayanan, Subrahmanyam e Rao 

(2014) relataram que o aumento no volume de fase aquosa em relação à fase oleosa acaba 

por levar à redução na eficiência de encapsulamento da proteína hialuronidase, devido à 

tendência desta proteína em migrar para a fase externa. Em estudo prévio (SHARMA; 

MADAN; LIN, 2016) foi demonstrado que uma menor eficiência de encapsulamento de 

moléculas lipofílicas é obtida quando concentrações maiores de surfactantes são 

utilizadas, visto que as moléculas estão propensas a se difundir das gotículas de óleo e se 

solubilizar como micelas na fase externa. Quanto maior a solubilização da molécula na 

fase externa, menor será a concentração de surfactante na interface óleo/água e maior a 

tendência à aglomeração das gotículas. 

A porcentagem de fármaco que é encapsulado em nanopartículas poliméricas é 

dependente ainda da interação fármaco-polímero e de sua miscibilidade na fase orgânica 

(SHARMA et al, 2014). A influência da solubilidade do fármaco no polímero foi avaliada 

por Panyam e colaboradores (2004), empregando dexametasona como fármaco. Os 

autores verificaram que uma maior solubilidade é alcançada aumentando o conteúdo de 

lactato e diminuindo o peso molecular do polímero (PLGA e PLA). No presente trabalho, 

o óleo essencial mostrou-se solúvel na fase orgânica constituída por diclorometano 

saturado em água e pelo polímero PLGA, cuja razão molar lactato:glicolato foi de 85:15, 

ou seja, com elevado conteúdo de lactato, e com peso molecular de 50.000-75.000 Da. 

 

5.2.2. Avaliação dos fatores que afetam o tamanho de partícula (Y2) 

 

A Figura 30 nos permite constatar que, com exceção do X2 com efeito quadrático 

e da interação entre X2 e X3 ambos com efeito linear, todos os demais fatores e suas 

interações afetaram significativamente a variável Y2. 
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Figura 30. Diagrama de Pareto dos efeitos normalizados das variáveis independentes analisadas 

sobre a resposta tamanho de partícula. 

*X1: tempo de sonicação; X2: amplitude da potência do ultrassom; X3: razão óleo 

essencial/polímero; (Q) efeito quadrático e; (L) efeito linear. 

 

O modelo polinomial ajustado que descreve o comportamento dos fatores 

significativos codificados frente ao parâmetro Y2 está representado na Equação 16. Pela 

análise estatística, coeficiente de determinação (R2) de 0,994 foi obtido, sugerindo um 

bom ajuste do modelo aos dados experimentais, o que é reiterado pelo valor não 

significativo (p>0,05) do termo falta de ajuste. 

 

Y1 = 183,8 + 15,9 X1 – 9,5 X1
2 + 13,2 X2 – 38,9 X3 – 11,6 X3

2 + 13,9 X1X2 + 15,1 X1X2
2 – 11,6     

X1
2X2 – 28,6 X1X3 + 18,9X1

2 X3                                                                                                                                                      (16) 

 

Na análise de variância os resíduos exibiram distribuição normal segundo os 

testes de Kolmogorov-Smirnov (p>0,20) e Shapiro-Wilk (p=0,61824), como pode ser 

observado na Figura 31, demonstrando a adequabilidade do modelo em descrever o 

comportamento dos fatores e suas interações sobre a variável Y2 dentro do domínio 

experimental estudado. 
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Figura 31. Histograma de distribuição dos resíduos para a variável tamanho de partícula. 

 

Como o modelo matemático apresenta vários termos quadráticos e efeitos de 

interação entre as variáveis, as superfícies de resposta geradas revelaram a presença de 

muitos pontos críticos (Figura 32), denotando que o efeito de uma variável depende 

diretamente do nível de outras variáveis, trazendo a necessidade de efetuar análises 

multinível para otimização da resposta Y2. A determinação dos pontos críticos através da 

derivação parcial da Equação 16 revelou raízes que não se apresentavam dentro do 

domínio experimental do estudo, impossibilitando a inferência das condições ótimas para 

a resposta tamanho de partícula através desta metodologia.  
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Figura 32. Superfície de resposta para a variável de resposta tamanho de partícula (Y2) em função dos fatores tempo de sonicação (X1), potência do ultrassom 

e razão óleo essencial/polímero (X3). *O fator fixado em cada caso encontra-se apresentado na parte superior de cada gráfico.
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Partindo-se da perspectiva de que diâmetros inferiores a 600 nm são 

recomendados para formulações administradas topicamente (BOUCHEMAL et al., 2004) 

e, melhor perfil de liberação e maior atividade biológica são alcançados através do 

aumento no conteúdo de OECc dos nanocarreadores, os fatores X2 e X3 foram fixados em 

seus níveis máximo (+1) e mínimo (-1), respectivamente, durante a otimização do 

processo de preparação das nanopartículas. Desta forma, estes fatores foram substituídos 

no modelo obtido para a variável de resposta tamanho de partícula (Equação 16) visando 

definir o valor ótimo para o fator X1, levando-se em consideração que este não exibiu 

influência sobre a eficiência de encapsulamento dos nanocarreadores. Na determinação 

dos pontos críticos por meio do cálculo da derivada, após substituição dos fatores, um 

ponto de máximo foi obtido, contrário ao desejado no estudo. Logo, diante da 

inviabilidade de se obter a condição ótima para o fator X1 pela determinação dos pontos 

críticos, esta foi definida graficamente pela análise das superfícies de resposta e dos 

gráficos de contorno. 

A análise das superfícies de resposta e dos gráficos de contorno de Y1 em função 

de X1 e X3 com X2 fixado em 150 W (Figuras 32f e 33a) e em função de X1 e X2 com X3 

fixado em 0,5 (Figuras 32g e 33b) nos fornece uma informação rápida e precisa de que a 

condição ótima para o fator tempo de sonicação é 8 minutos de modo a serem obtidas 

partículas de reduzido diâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33. Gráficos de contorno obtidos para a resposta tamanho de partícula (Y2) em função dos 

fatores tempo de sonicação (X1) e razão óleo essencial/polímero (X3), com a potência do 

ultrassom (X2) fixada em 150 W (a) e em função de X1 e X2, com X3 fixada em 0,5 (b). 

 

O modelo matemático (Equação 16) demonstra que X3 apresentou efeitos 

negativos linear e quadrático sobre Y2, assim como efeitos de interação entre os diferentes 

a b 
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fatores avaliados no estudo. Através da análise das superfícies de resposta obtidas quando 

o tempo de sonicação e a potência do ultrassom foram fixados em cada um dos três níveis 

(Figuras 32a a 32f), verificamos que partículas de maior diâmetro são produzidas 

alterando-se X3 de um nível médio a baixo, ou seja, com proporções iguais ou maiores de 

polímero.  

Diferentes estudos demonstram que aumentando a concentração de PLGA 

partículas maiores são formadas (SAPRE; PARIKH, 2012; YE; SQUILLANTE, 2013; 

MUSAZZI et al., 2014; SHARMA et al., 2014; TEFAS et al, 2015). O aumento da 

concentração de polímero eleva a viscosidade da fase orgânica o que, por sua vez, reduz 

a eficiência de agitação necessária para a quebra das gotículas, levando a formação de 

gotículas com diâmetro maior na etapa de emulsificação. Em decorrência do aumento de 

viscosidade da fase orgânica, a velocidade de difusão do solvente orgânico na fase aquosa 

externa é reduzida, levando ao aumento no tamanho das nanopartículas (VAN DE VEN 

et al., 2011; DOS SANTOS et al., 2012). Sob outra perspectiva, uma maior concentração 

de PLGA propicia interações polímero-polímero, assim as cadeias poliméricas 

permanecem associadas durante a etapa de difusão do solvente colaborando para a 

formação de nanopartículas de maior diâmetro (TEFAS et al., 2015). 

A análise da influência do fator X1 sobre a resposta Y2, revela a presença de 

efeitos linear positivo, quadrático negativo e de interação com os fatores. As Figuras 32d 

a 32i apontam que resultados distintos são alcançados pela fixação dos fatores X2 e X3 a 

um dado nível. Ibrahim e colaboradores (2013), ao utilizarem a técnica de emulsificação-

difusão do solvente na preparação de nanopartículas contendo celecoxibe, verificaram 

que o aumento no tempo de sonicação de 0 para 10 min ocasionava diminuição no 

tamanho das partículas, porém, o inverso ocorreu quando o tempo foi aumentando para 

15 min. Resultado semelhante foi obtido no presente estudo, sendo este visualmente 

constatado pela análise dos gráficos de contorno obtidos para Y2 quando X2 foi fixado em 

150 W (Figura 33a) e X3 em 0,5 (Figura 33b). Prolongando-se o tempo de sonicação a 

partir de 10 min as partículas tendem a se chocar mais frequentemente, favorecendo sua 

agregação. 

O fator X2 afetou de modo linear e positivo a resposta Y2, tendo revelado ainda 

efeitos de interação com os demais fatores estudados. A análise das superfícies de 

resposta obtidas para Y2 em função de X2 e X3, tendo X1 sido fixado nos níveis mínimo, 

médio e máximo (Figuras de 32a a 32c), indica que o fator razão óleo/polímero apresenta 

maior influência sobre o tamanho das partículas, uma vez que, independentemente da 
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potência do ultrassom utilizada, partículas com elevado tamanho são produzidas. Em 

contrapartida, pela observação das superfícies de resposta obtidas para Y2 em função de 

X1 e X2, com X3 fixo nos níveis mínimo e médio (Figuras de 32g e 32h), é possível 

verificar que há a formação de partículas menores quando o ultrassom é ajustado para 

operar em sua potência máxima (150 W) ou mínima (50 W). Como constatado em 

diferentes estudos (MEHROTRA; PANDIT, 2012; 

NARAYANAN; SUBRAHMANYAM; RAO, 2014), a elevação na potência do 

ultrassom leva a formação de partículas menores, visto que maior energia é liberada, 

aumentando a tensão de cisalhamento e, consequentemente, diminuindo a viscosidade da 

nanoemulsão. 

Segundo a literatura, outros fatores importantes no controle de tamanho das 

nanopartículas consistem na natureza e na concentração do surfactante/estabilizante 

utilizado na preparação, os quais não foram considerados no presente estudo. Os 

surfactantes conferem estabilidade aos nanossistemas e promovem modificações em suas 

propriedades de superfície (SHARMA et al., 2014). O surfactante tende a se posicionar 

na superfície das gotículas, diminuindo a energia livre na interface entre as duas fases e 

impedindo a coalescência das gotículas. Pequenas partículas possuem uma área 

superficial maior e, por isso, necessitam de uma concentração maior de surfactante para 

estabilização das gotículas da nanoemulsão (SHARMA; MADAN; LIN, 2016). 

 

5.2.3. Avaliação dos fatores que afetam o índice de polidispersão (Y3) 

 

Não foi possível obter um modelo matemático capaz de descrever, no domínio 

experimental estudado, o comportamento dos fatores estudados sobre a resposta Y3. Tal 

constatação demonstra que os fatores, nos intervalos testados, não influenciaram 

significativamente a homogeneidade de distribuição do tamanho das nanopartículas, 

demonstrando a robustez da metodologia com relação a esta variável de resposta. 

Possivelmente, variáveis importantes relacionadas ao processo e à formulação não foram 

consideradas ou mesmo o domínio experimental não foi apropriado para verificação do 

efeito.  

Contudo, em outros estudos os fatores estudados apresentaram influência sobre 

a resposta IP. Kheradmandnia e colaboradores (2010) verificaram que quanto maior o 

tempo de sonicação maior a variação no tamanho das partículas dentro de uma população. 

Gotículas menores são obtidas aplicando-se por tempo prolongado maior tensão de 

https://www.hindawi.com/80869515/
https://www.hindawi.com/37036041/
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cisalhamento, contudo existe uma forte tendência à coalescência de algumas partículas 

durante a colisão, levando à formação de gotículas de maior diâmetro. Assim, por um 

fenômeno de aglomeração, uma ampla distribuição de tamanho das nanopartículas pode 

ser observada. 

Tefas e colaboradores (2015), ao desenvolverem nanopartículas de PLGA para 

encapsulamento de quercetina, constataram primeiramente redução no IP das partículas 

com o aumento na concentração do polímero, todavia quantidades muito elevadas de 

PLGA causavam seu ligeiro aumento.  

No desenvolvimento de nanopartículas poliméricas contendo o fármaco 

paclitaxel, Sharma, Madan e Lin (2016) verificaram que partículas com menor dispersão 

de tamanho eram obtidas através do aumento da potência do ultrassom. Segundo os 

autores, quando uma maior potência do ultrassom é aplicada na etapa de emulsificação, 

mais energia é liberada no processo, levando à rápida dispersão da fase orgânica 

polimérica e à obtenção de partículas de pequeno tamanho e com distribuição 

monomodal.  

 

5.2.4. Avaliação dos fatores que afetam o potencial Zeta (Y4) 

 

Assim como verificado para Y3, o planejamento experimental não possibilitou a 

obtenção de um modelo matemático capaz de prever, no domínio experimental testado, o 

comportamento das variáveis independentes tempo de sonicação, potência do ultrassom 

e razão óleo essencial/polímero sobre o potencial Zeta das partículas. 

Em estudo realizado por Tefas e colaboradores (2015) foi possível a constatação 

que o aumento na concentração de PLGA levava à diminuição na carga superficial das 

nanopartículas, enquanto o uso de maiores quantidades de PVA acarretava o aumento do 

potencial Zeta das partículas. Os autores também observaram que o aumento na 

velocidade de agitação ocasionava o aumento no potencial Zeta, visto que partículas 

menores e mais estáveis tenderiam a ser formadas. 

 

5.2.5. Otimização das condições experimentais 

 

A aplicação de diferentes ferramentas estatísticas e a análise crítica das 

superfícies de resposta possibilitaram determinar que para obtenção de partículas em 

escala nanométrica com elevado conteúdo de OECc encapsulado, as condições ótimas de 
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trabalho são: tempo de sonicação de 8 minutos, potência do ultrassom de 150 W e razão 

óleo essencial/polímero de 0,5. Deste modo, para validação do procedimento de 

otimização, as nanopartículas foram preparadas em triplicata e os valores obtidos 

comparados com as respostas experimentais previstas pelo modelo, sendo erro inferior a 

5% aceitável. Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 16.  

 

Tabela 16. Valores de diâmetro médio de partícula (Z-ave), índice de polidispersão (IP), potencial 

zeta (PZ) e eficiência de encapsulamento (EE) das nanopartículas de PLGA otimizadas. 

Formulaçõesa Z-ave (nm)* IP* PZ (mV)* EE (%)* 

NP 280,80 ± 19,29 0,273 ± 0,02 -13,28 ± 1,70 - 

NPOE 276,99 ± 5,52 0,183 ± 0,04 -16,06 ± 1,78 73,29 ± 8,96 

*Média ± desvio padrão (n = 3) 
aNP: nanopartículas branco; NPOE: nanopartículas contendo óleo essencial. 

 

Assim, nanopartículas otimizadas foram preparadas através do Planejamento 

Box-Behnken com EE de 73,29%, a qual corresponde a 82,2% do valor previsto pelo 

modelo, concentrando-se dentro do intervalo de confiança de 95% (71,51 a 105,98%). O 

correto ajuste entre o valor obtido e o valor previsto pela equação confirma a significância 

estatística do modelo e sua adequada precisão em prever a condição ótima no domínio 

experimental selecionado para os fatores. 

No que se refere ao tamanho de partícula, a média das réplicas preparadas foi de 

276,99 nm (Tabela 16), resultado este não previsto pelo modelo matemático (163,15 a 

183,98 nm), demonstrando que fatores importantes no controle de tamanho dos 

nanocarreadores não foram avaliados neste estudo. É sabido que a etapa de liofilização 

das nanossuspensões possui impacto direto sobre as características das nanopartículas. As 

tensões geradas durante o congelamento e a desidratação podem desestabilizar os 

sistemas e levar à agregação ou mesmo à coalescência das partículas (VAUTHIER; 

BOUCHEMAL, 2009; WU; ZHANG; WATANABE, 2011). Diversas variáveis devem 

ser consideradas durante esta etapa, tais como o tipo e a porcentagem de crioprotetor, a 

temperatura e a duração do estágio de congelamento, a pressão do liofilizador, dentre 

outras (VARSHOSAZ et al., 2012). Assim, pode-se inferir que a ausência de 

padronização das condições de liofilização das amostras corroborou para que o tamanho 

de partícula previsto pelo modelo não fosse alcançado. Tais resultados sugerem a 

necessidade de futuros estudos para uniformização do processo de liofilização das 

nanossuspensões. 
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A aplicação do planejamento experimental permitiu otimizar as nanopartículas 

poliméricas anteriormente desenvolvidas por emulsificação-difusão do solvente 

(ALMEIDA et al., 2018) com relação aos parâmetros eficiência de encapsulamento e 

índice de polidispersão das partículas. No presente estudo, os parâmetros IP e EE das 

partículas mostraram-se 2,6 vezes menor e maior, respectivamente, que os valores obtidos 

anteriormente de 0,481 e 28,48%. 

 

Figura 34. Distribuição de tamanho das nanopartículas poliméricas branco (a) e das 

nanopartículas contendo o óleo essencial de C. citratus (b) determinada por espalhamento de luz 

dinâmico (DLS). 

 

Na Figura 34 estão apresentados os resultados da análise de distribuição de 

tamanho das nanopartículas com e sem o óleo essencial encapsulado. Comparando-se as 

nanoestruturas pode-se verificar que apresença de OECc não altera o diâmetro médio das 

partículas, porém confere maior homogeneidade ao sistema, visto que diferença 

significativa foi constatada para o IP (Teste t de Student, p<0,05). Além disso, a adição 

do OECc às nanopartículas ocasionou aumento em módulo no potencial Zeta, concedendo 

ao sistema maior estabilidade, uma vez que forças repulsivas maiores tendem a evitar a 

agregação entre as partículas. Resultado semelhante foi obtido por Lboutounneno e 

colaboradores (2004) no desenvolvimento de nanopartículas de PLGA contendo o 

fármaco lipofilico trioxsaleno. 
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5.3. Desenvolvimento das formulações semissólidas 

 

Os carbômeros são polímeros do ácido acrílico, de caráter aniônico e com alto 

peso molecular, que formam géis consistentes após neutralização em meio aquoso com 

uma base (CONTRERAS; DIÉGUEZ; SORIANO, 2001). Tais polímeros exibem 

biocompatibilidade, baixa toxidade e propriedades bioadesivas altamente desejáveis para 

administração tópica, uma vez que conferem alta viscosidade, aumentando assim o tempo 

de permanência na pele e a biodisponibilidade da substância bioativa incorporada à rede 

tridimensional de gel (BATHEJA et al., 2011; FATHI et al., 2015). 

No presente estudo, gel hidrofílico contendo OECc encapsulado em 

nanopartículas poliméricas (GNPOE) foi desenvolvido empregando-se Carbopol® Ultrez 

10 NF como agente espessante. A seleção do polímero foi realizada com base em sua 

capacidade de conferir elevada viscosidade em baixas concentrações (0,5-1,0% m/v), 

boas propriedades de fluxo, reduzida termossensibilidade e ampla utilização em 

preparações farmacêuticas tópicas contendo nanopartículas poliméricas (MARCHIORI 

et al., 2010; FONTANA et al., 2011; OURIQUE et al., 2011; GONZALEZ-MIRA et al., 

2012; FLORES et al., 2015). Para fins comparativos, gel base (GB), gel contendo o óleo 

essencial não encapsulado (GOE) e gel com nanopartículas branco dispersas (GNP) 

foram também preparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Géis desenvolvidos. a) Gel com nanopartículas poliméricas branco(GNP); b) Gel com 

nanopartículas poliméricas contendo óleo essencial de C. citratus (GNPOE); c) Gel base (GB); 

d) Gel com óleo essencial não encapsulado (GOE). 

 

Os géis desenvolvidos revelaram aspecto brilhoso, homogêneo e com 

características sensoriais satisfatórias (Figura 35). As formulações contendo 

a b c d 
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nanocarreadores exibiram coloração branca, enquanto GOE mostrou-se levemente 

amarelado e GB incolor. Foi possível identificar que o odor do óleo essencial foi 

suavizado em GNPOE quando comparado a GOE. A incorporação de óleos essenciais em 

nanocarreadores consiste em uma estratégia amplamente utilizada no mascaramento de 

odores característicos. Flores e colaboradores (2011) observaram que as nanocápsulas 

poliméricas consistem em sistemas mais efetivos na redução do odor intenso do óleo 

essencial de Melaleuca alternifolia quando comparadas às nanoemulsões. 

 

 
Figura 36. Avaliação do tamanho médio das partículas e do índice de polidispersão (IP) de 

nanopartículas branco (NP), nanopartículas com óleo essencial encapsulado (NPOE), géis com 

nanopartículas sem óleo (GNP) e géis contendo nanopartículas com óleo (GNPOE), após 24 h de 

preparação. 

 

A incorporação de NPOE à rede de gel levou à redução no tamanho médio das 

partículas, não sendo observada mudança em NP (Figura 36). No que se refere ao índice 

de polidispersão, podemos afirmar que a incorporação da nanoestrutura ao gel contribuiu 

para maior homogeneidade de distribuição do tamanho das partículas, visto que foi 

constatada diminuição neste parâmetro para ambas as formulações semissólidas (Test t 

de Student, p<0,05).  

Adicionalmente, a análise de DLS de GB demonstrou a presença de partículas 

com tamanho de 1253,33 ± 115,09 nm e índice de polidispersão de 0,749 ± 0,017, 

indicando que o polímero formador de gel não interfere nestes parâmetros e que os valores 

obtidos são relativos às nanopartículas. 
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Figura 37. Avaliação do potencial Zeta de nanopartículas branco (NP), nanopartículas com óleo 

essencial encapsulado (NPOE), géis com nanopartículas sem óleo (GNP) e géis contendo 

nanopartículas com óleo (GNPOE), após 24 h de preparação. 

 

A Figura 37 apresenta o comparativo entre o potencial Zeta das nanopartículas 

sem e com o óleo essencial, antes e após a incorporação no gel. Os resultados demonstram 

que a rede polimérica formada pelo carbômero não alterou significativamente a carga 

superficial dos nanossistemas (Teste t de student, p<0,05). 

As análises de pH são de grande relevância uma vez que evidenciam mudanças 

ocorridas durante o período de estocagem do produto, as quais podem indicar 

incompatibilidade entre os componentes da formulação e ainda levar à irritações cutâneas. 

O pH foi determinado por meio de fita indicadora universal devido ao pequeno volume 

de gel nanoestruturado obtido no estudo. Todos os géis apresentaram pH na faixa ácida 

(5,0-6,0) e, portanto, compatível com a aplicação tópica (FLORES et al., 2015). 

Resultado semelhante foi encontrado em outros estudos nos quais foi procedida a 

incorporação de nanossistemas a géis de Carbopol® Ultrez 10 NF (FONTANA et al., 

2011; OURIQUE et al., 2011).  

Na obtenção dos géis, a quantidade de óleo essencial incorporada à GOE foi 

equivalente ao teor de citral das nanopartículas usadas na preparação de GNPOE. 

Redução no teor do marcador químico foi verificada para GNPOE (90,15%) e GOE 

(83,36%), em relação ao valor teórico (100%). Dessa forma, podemos inferir que houve 

perda do óleo essencial por volatilização durante a preparação das formulações 

semissólidas. Além disso, a diminuição no teor de citral apresentou-se mais pronunciada 

quando o óleo essencial foi incorporado em sua forma livre ao gel (Teste t de Student, 

p<0,05), demonstrando o papel dos nanocarreadores em proteger o ativo. É possível 
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sugerir ainda que parte do citral encontra-se adsorvido à parede polimérica das 

nanopartículas, estando, assim, mais susceptível a perda por volatilização quando 

comparado àquele disposto internamente nas nanoestruturas. 

 

5.4. Caracterização das nanopartículas e dos géis 

 

5.4.1. Determinação da composição química do óleo essencial antes e após o 

encapsulamento 

A análise qualitativa do óleo de C. citratus por CG-EM conduziu à identificação 

de 14 substâncias, perfazendo 99,45% do conteúdo do óleo, cujos índices de retenção (IR) 

e abundância relativa são apresentados na Tabela 17. Os metabólitos majoritariamente 

identificados foram os estereoisômeros geranial (42,67%) e neral (33,03%), cuja mistura 

corresponde ao citral (75,70%), considerado o marcador químico do óleo volátil. Outros 

constituintes obtidos com apreciável abundância relativa foram os monoterpenóides 

mirceno (10,68%) e geraniol (4,99%).  

Os resultados obtidos são qualitativamente similares aos encontrados em estudos 

prévios (OLIVEIRA et al., 2011; BOSSOU et al., 2013). Um conteúdo de citral de 

72,60% foi relatado por Ahmad e Viljoen (2015), com predomínio do isômero geranial, 

42,10% assim como no presente trabalho (42,67%). Em contrapartida, foi identificada a 

presença do limoneno (5,10%), substância ausente no óleo estudado.  

Quantidade significativa de mirceno (11%) foi observada no óleo analisado por 

Bassolé e colaboradores (2011), tal como no presente estudo (10,68%). As abundâncias 

relativas dos metabólitos neral e geranial foram de 48,1% e 34,6 %, respectivamente.  
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Tabela 17. Composição dos principais constituintes do óleo de C. citratus antes do 

encapsulamento em nanopartículas poliméricas por análises de CG-EM. O índice de retenção (IR) 

foi calculado e comparado com a literatura (ADAMS, 2007). 

Constituintes IR Literatura IR Calculado 
Abundância Relativa 

(%) 

6-metil-5-hepten-2-ona 981 987 1,62 

Mirceno 988 992 10,68 

cis-β-ocimeno 1032 1037 0,52 

trans-β-ocimeno 1044 1047 0,32 

Linalol 1095 1102 0,84 

exo-isocitral 1140 1146 0,24 

Citronelal 1148 1154 0,22 

cis-isocitral 1160 1166 0,96 

trans-isocitral 1177 1184 1,68 

Citronelol 1223 1231 0,57 

Neral 1235 1246 33,03 

Geraniol 1249 1257 4,99 

Geranial 1264 1276 42,67 

Acetato de geranila 1379 1386 1,13 

Total identificado - - 99,45 

 

A composição química e quantitativa dos óleos essenciais sofre influência de 

diferentes fatores tais como a origem da espécie vegetal, a parte da planta utilizada, o 

estágio de maturação, condições climáticas e de cultivo (temperatura, solo e adubação) e 

o método de extração (OLIVEIRA et al., 2011; TAJIDIN et al., 2012). Tais fatores 

fundamentam possíveis diferenças observadas na composição química de óleos essenciais 

pertencentes à mesma espécie vegetal. 

A análise do perfil químico do óleo essencial após encapsulamento em 

nanopartículas poliméricas demonstra que apenas o citral foi incorporado ao 

nanocarreador, com abundâncias relativas observadas para seus isômeros de 42,14% para 

o neral e de 57,86% para o geranial. O resultado obtido nos permite inferir que o fluxo 

turbulento e o ligeiro aquecimento gerado pela sonda de ultrassom durante a 

emulsificação e, ainda, o tempo necessário para a difusão do solvente orgânico 

contribuem para que haja a volatilização das substâncias minoritárias do OECc. 

Em trabalho anterior do grupo, identificou-se perda das substâncias de maior 

volatilidade presentes no OECc, tais como canfeno e 6-metil-5-hepten-2-ona, durante o 
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processo de preparação de nanopartículas de PCL pelo método de emulsificação-difusão 

do solvente (FALCÃO et al., 2011). O neral e o geranial foram quase completamente 

incorporados aos nanossistemas, evidenciando, assim, afinidade pelo polímero.  

Hussein e colaboradores (2017) verificaram que a encapsulamento do óleo 

essencial de Rosmarinus officinalis em nanopartículas leva a alterações em sua 

composição química. Os constituintes α-pineno e canfeno apresentaram menor área 

relativa após nanoencapsulamento em comparação ao óleo essencial na forma livre, 

enquanto o contrário foi observado para a cânfora. Tais mudanças químicas foram 

atribuídas à conjugação do óleo essencial com os polímeros de parede empregados, 

sendo eles carboximetilcelulose, quitosana e alginato de sódio.  

 

5.4.2. Análise morfológica 

 

A Figura 38 consiste nas imagens das nanopartículas poliméricas obtidas por 

MET. As nanopartículas exibiram forma esférica e superfície lisa com tamanho 

nanométrico, o qual se mostrou consistente com os resultados obtidos por DLS. A 

incorporação de OECc não alterou a forma das partículas. No entanto, ampla distribuição 

de tamanho e forte tendência a formar agregados foram observados para NP e NPOE.  

Sugere-se que a agregação das partículas ocorra como resultado da insuficiente 

estabilização estérica propiciada pelo PVA. Este surfactante não iônico desempenha 

importante papel no processo de emulsificação e na proteção das partículas contra a 

coalescência. O processo de agregação foi também verificado por Pereira e colaboradores 

(2015) na preparação de nanopartículas poliméricas de PLGA estabilizadas por PVA 

contendo extrato de Campomanesia xanthocarpa. 

 

 



121 

 

Figura 38. Imagens de MET das nanopartículas branco (A) e das nanopartículas contendo o óleo 

essencial de C. citratus (B) em aumento de 180.000 vezes. 

 

5.4.3. Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (IV-TF) 

 

Análises de IV-TF foram realizadas a fim de determinar possíveis interações 

químicas entre oóleo essencial e as formulações desenvolvidas. Os espectros vibracionais 

obtidos encontram-se apresentados nas Figuras 39 e 40. 

No espectro de IV-TF do polímero PLGA (Figura 39) verificamos bandas de 

absorção relativas ao estiramento O-H (3319,49 cm-1), vibrações de estiramento CH, CH2 

e CH3 (2980,02-2945,30 cm-1), estiramento C-O (2364,73 cm-1), estiramento C=O 

(1751,36 cm-1) e bandas de estiramento devido a vibrações simétricas e assimétricas C-

C(=O)-O entre 1267,23 e 1047,35 cm-1, sendo a banda de absorção de alta intensidade 

em 1085,92 cm-1 relativa a C-O. A análise da posição e intensidade das bandas no espectro 

vibracional do polímero mostrou-se condizente com diferentes estudos (ERBETTA et al., 

2012; SHARMA et al., 2014; SOLTANI el al., 2017). 
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Figura 39. Espectros de IV-TF do polímero PLGA, nanopartículas poliméricas (NP), 

nanopartículas poliméricas com óleo essencial (NPOE) e óleo essencial de C. citratus (OECc 

 

A análise do espectro vibracional de NP sugere que a estrutura química da 

superfície das nanopartículas é semelhante a do PLGA, sendo identificadas bandas nos 

comprimentos de onda 3319,49 cm-1 (estiramento O-H), 2941,44-2918,30 cm-1 

(estiramento CH, CH2 e CH3), 1753,29 cm-1 (estiramento C=O) e 1259,52-1049,28 cm-1 

(estiramento C-C(=O)-O), com banda relativa a C-O observada em 1087,85 cm-1. 

Pequenos deslocamentos são observados no espectro das nanopartículas em relação ao 

polímero, possivelmente resultantes de interação química com o agente estabilizante PVA 

(espectro de IV-TF não apresentado).  

A banda de maior intensidade (1672,28 cm-1) observada no espectro de IV-TF 

da amostra de OECc puro é característica de grupo carbonila de aldeído α, β-insaturado 

(C=C-COH), confirmando a presença de ligações duplas conjugadas na estrutura química 

do citral (TIAN et al., 2018). Vibrações de deformação axial C-H de aldeídos foram 

constatadas na faixa de comprimentos de onda de 2968,45 a 2856,58 cm-1. A banda de 

absorção em 1440,83 cm-1 foi atribuída à vibração C=C e a banda em 1377,17 cm-1 a 

vibração CH3. A análise do espectro vibracional de OECc mostra-se condizente com 

outros estudos descritos na literatura (FALCÃO et al., 2011; MISHRA et al, 2018). 

A banda de absorção em 1672,28 cm-1 em NPOE, a qual não é observada em NP, 

indica claramente a presença de óleo essencial adsorvido à superfície das nanopartículas 
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de PLGA. Assim, o OECc está incorporado à matriz mas não há interação química com 

o polímero, o que poderia comprometer sua atividade terapêutica (WANG; LI; KONG, 

2013).  Resultado semelhante foi obtido anteriormente por nosso grupo ao ser empregado 

PCL como polímero de parede das nanopartículas (FALCÃO et al. 2011). 

Conforme mostrado na Figura 40, a deformação axial intensa e larga em 3331,07 

cm-1 verificada nos espectros vibracionais de GB e GOE denota a presença de 

grupamentos hidroxila e, consequentemente, a ocorrência de ligações de hidrogênio 

intermolecular entre o agente gelificante Carbopol® Ultrez e a água. Torna-se evidente 

ainda, a presença de banda de intensidade moderada (1633,71 cm-1) característica de 

estiramento de carbonila (SZABÓ; SÜVEGH; ZELKÓ, 2011). Nos espectros de GNP e 

GNPOE verificamos que estes exibem banda de baixa intensidade relativa a deformação 

axial C-O (1093,64 cm-1) característica do grupamento éster do PLGA, a qual apresentou 

deslocamento para um número de onda maior em relação aos nanocarreadores não 

incorporados à rede tridimensional do carbômero. Deslocamento também foi observado 

na banda relativa ao estiramento de carbonila (1639,49 cm-1). Tal constatação nos permite 

inferir que os nanocarreadores interagem quimicamente com o agente polimérico 

Carbopol® Ultrez. 

 

Figura 40. Espectros de IV-TF de gel base (GB), gel com óleo essencial não encapsulado (GOE), 

gel com nanopartículas poliméricas sem óleo essencial (GNP) e gel com nanopartículas 

poliméricas contendo óleo essencial encapsulado (GNPOE). 
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5.4.4. Análises térmicas 

 

A análise térmica dos sistemas nanoestruturados apresenta-se como um 

parâmetro crítico na determinação de mudanças nas propriedades físicas do óleo essencial 

e do polímero usado na preparação, bem como fornece informações acerca do 

comportamento de liberação e da estabilidade das substâncias encapsuladas frente às 

variações de temperatura (VISHWAKARMA et al., 2016).  A ocorrência de interação 

entre a substância encapsulada e os demais constituintes da formulação pode ainda ser 

constatada através de métodos analíticos como TG/DTG e DSC (DILLEN et al., 2004). 

 

5.4.4.1. Análises termogravimétricas (TG/DTG) 

 

Os resultados das análises de TG/DTG das nanopartícula e de cada um dos 

constituintes empregados na preparação encontram-se na Figura 41. Na Tabela 18 estão 

resumidos os valores de Tonset (temperatura inicial de perda de massa) e Tendset 

(temperatura final de perda de massa), ambos retirados das curvas de TG, os valores de 

Tdeg.máx. (temperatura onde a taxa de perda de massa é máxima), obtidos a partir das curvas 

de DTG e relacionados às respectivas curvas TG, o percentual de perda de massa 

observada em cada um dos eventos térmicos e o resíduo para cada uma das amostras 

analisadas. 

O OECc mostrou rápida perda de massa na faixa de 30,03 a 112,74°C, com taxa 

máxima observada a 72,24°C, a qual foi atribuída a volatilização e/ou degradação termo-

oxidativa dos constituintes do óleo. Perda de massa de 5,78%, relativa a volatilização do 

óleo essencial, foi ainda verificada até 260ºC. 
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Figura 41 Curvas de TG (A) e DTG (B) em atmosfera dinâmica de N2 de óleo essencial de C. citratus, PLGA, PVA, nanopartículas branco (NP) e nanopartículas 

contendo óleo essencial encapsulado (NPOE). 
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As curvas de TG e DTG obtidas para o PLGA demonstram que este material é 

termodinamicamente estável até 190°C, iniciando a partir dessa temperatura o processo 

de degradação das cadeias polimérica, o qual envolveu três eventos térmicos com taxa de 

perda de massa máxima (66,65%) na faixa de 300 a 390°C (Tabela 18). O PVA mostrou-

se muito sensível a perda de massa por aquecimento, exibindo faixas estreitas de 

temperatura de degradação. Esse apresentou três eventos térmicos de perda de massa (80–

190°C: Δ𝑚 = 4,89%, 220–370°C: Δ𝑚= 77,41%, 380-490°C: Δ𝑚= 13,22%) atribuídos a 

degradação do material, sendo um resíduo de 4,48% obtido ao final do processo. 

 

Tabela 18. Porcentagens de perda de massa e eventos térmicos verificados para óleo essencial de 

Cymbopogon citratus, PLGA, PVA, nanopartículas branco (NP) e nanopartículas contendo óleo 

essencial encapsulado (NPOE). 

Amostra Evento Tonset(°C) 
Tdeg.máx. 

(°C) 
Tendset(°C) 

Perda de 

massa 

(%) 

Massa 

residual a 

600°C (%) 

OECc I 30,03 72,24 112,74 98,64* 1,36 

PLGA 

I 190 239,90 260 12,45 

0,92 II 260 280,75 300 19,98 

III 300 350,85 390 66,65 

PVA 

I 80 102,23 190 4,89 

4,48 II 220 308,04 370 77,41 

III 380 77,41 490 13,22 

NP 

I 30 33,33 60 3,08 

7,55 II 220 293,29 390 63,95 

III 390 446,15 520 25,42 

NPOE 

I 30 39,29 60 2,69 

5,89 

II 60 104,04 130 10,26 

III 220 298,09 390 57,41 

IV 390 452,38 520 23,75 

*Porcentagem de perda de OECc por volatilização. 

Tonset: temperatura inicial de perda de massa; Tendset: temperatura final de perda de massa; Tdeg.máx: 

temperatura onde a taxa de perda de massa é máxima. 
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NP exibiu três eventos de perda de massa, como pode ser observado pela análise 

da Figura 41. O primeiro evento ocorreu na faixa de 30 a 60°C (Δ𝑚 = 3,08%), sendo 

relacionado à desidratação das nanopartículas, evidenciando que o processo de 

liofilização não foi efetivo na completa remoção da água das partículas produzidas por 

EDS. O segundo e o terceiro evento térmico são resultado da decomposição da amostra, 

os quais foram verificados nas faixas 220 a 300°C (Δ𝑚 = 63,95%) e 390 a 520°C (Δ𝑚 = 

25,42%). A variação nas faixas de perda de massa das nanopartículas em relação a seus 

constituintes reforça a possibilidade de interação química entre o PLGA e o PVA. 

Em relação à NPOE, quatro eventos térmicos foram constatados. O primeiro 

evento foi observado na faixa de 30 a 60°C (Δ𝑚 = 2,69%), sendo atribuída a liberação de 

água residual contida nos nanocarreadores ou a incorporação de umidade atmosférica. É 

possível inferir ainda acerca da volatilização do óleo essencial adsorvido à superfície das 

partículas, uma vez que a temperatura de pico averiguada no evento (Tdeg max 39,39°C) foi 

superior àquela constatada na mesma faixa para NP. O segundo evento térmico (60-

130°C: Δ𝑚 = 10,26%) refere-se à volatilização e/ou degradação termo-oxidativa de 

OECc. A maior temperatura de pico obtida para este evento (Tdeg max 104,04°C) em 

comparação àquela observada para o óleo destaca o sucesso do nanocarreador na proteção 

das substâncias ativas encapsuladas. Os eventos térmicos subsequentes, relacionados a 

degradação da nanoestrutura, mostraram perdas de massa máxima nas temperaturas de 

298,09°C e 452,38°C, assim como constatado para NP. Esses resultados encontram-se 

em conformidade àqueles relatados por Hosseini e colaboradores (2013).   

 

5.4.4.2. Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

Os termogramas de DSC das nanopartículas e de cada um dos componentes da 

formulação estão apresentados na Figura 42. OECc mostrou a presença de dois picos 

endotérmicos em 102,44°C e 141,67°C, relacionados a sua volatilização e/ou 

decomposição termo-oxidativa. Cabe salientar que o perfil térmico dos óleos essenciais é 

influenciado por sua composição química, uma vez que cada substância exibe 

característivas diferentes, tais como massa molecular e temperatura de 

ebulição/volatilização (TAN; MAN, 2002). 
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Figura 42. Termogramas de DSC de óleo essencial de C. citratus (OECc), polímero PLGA, agente estabilizante PVA, nanopartículas branco (NP) e das 

nanopartículas contendo o óleo essencial (NPOE).
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O PVA apresentou característica amorfa com temperatura de transição vítrea 

(Tg) de 28,07°C, condizente com o obtido por Dillen e colaboradores (2004), e 

temperatura de fusão (Tf) de 193,48°C. Por outro lado, o DSC do polímero mostrou dois 

eventos endotérmicos característicos do PLGA 85:15, o qual exibe natureza amorfa. O 

primeiro evento é relativo a fração amorfa do copolímero (PLA 85%) e o segundo evento 

a fração cristalina (PGA 15%). O PLGA exibiu Tg de 47,58°C e Tf de 55,46°C, 

consistente com dados da literatura (SINGH et al., 2014). 

O termograma de DSC de NP mostrou dois picos endotérmicos em 116,47 e 

191,12°C, respectivamente, sugerindo a ocorrência de interação química entre o agente 

estabilizante e o polímero, como previamente verificado na análise de IV-TF. NPOE 

também exibiu dois picos (Figura 42), sendo a temperatura observada no primeiro evento 

(133°C) superior a obtida para NP e OECc, demonstrando a efetividade do nanocarreador 

em aumentar a estabilidade térmica tanto do óleo encapsulado quanto da formulação 

desenvolvida. 

 

5.4.5. Caracterização reológica dos géis 

 

A reologia consiste na avaliação das propriedades de fluxo e deformação da 

matéria sob a ação de forças, a fim de descrever as relações entre as tensões e deformações 

empregando-se leis constitutivas (ISAAC et al., 2008). A caracterização reológica de 

formulações farmacêuticas semissólidas fornece informações importantes relativas à 

estabilidade física, espalhabilidade, adesão e tempo de contato com a pele, as quais são 

determinantes para a qualidade do produto final (BATHEJA et al., 2011). Além disso, 

definem a facilidade com que o produto pode ser removido da embalagem, ou misturado 

e envasado durante o processo de fabricação (SILVA et al., 2013). 

No presente trabalho foram realizados testes estacionário em modo rotacional 

(curva de fluxo) e dinâmico em modo oscilatório (varredura de frequência) visando 

determinar o comportamento de fluxo e as propriedades viscoelásticas dos géis. 

 

5.4.5.1. Testes rotacionais 

 

As curvas de fluxo obtidas para os géis desenvolvidos, as quais descrevem a 

deformação sofrida pelos materiais quando submetidos à tensão de cisalhamento, são 

apresentadas nas Figuras 43 e 44. Todas as formulações revelaram comportamento de 
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fluxo não-Newtoniano, visto que não foi verificada relação linear direta entre a tensão de 

cisalhamento aplicada e a taxa de deformação. A diminuição na viscosidade aparente com 

o aumento da tensão de cisalhamento categoriza os géis como pseudoplásticos, sendo 

necessária uma tensão inicial (valor de cedência) para que haja o fluxo das camadas 

moleculares. Assim, o produto não escorre com facilidade sob a pele, sendo necessário 

exercer uma força mínima para que o mesmo seja espalhado (GONZALEZ-MIRA et al., 

2012). 

 

 
Figura 43. Reograma dos géis base (GB) e com óleo essencial não encapsulado (GOE) obtido a 

temperatura de 20°C e variação da tensão de cisalhamento de 0-100 Pa em ciclos rotacionais de 

120 segundos. 

 

 

Figura 44. Reograma dos géis com nanopartículas branco (GNP) e com nanopartículas contendo 

o óleo essencial encapsulado (GNPOE) obtido a temperatura de 20°C e variação da tensão de 

cisalhamento de 0-100 Pa em ciclos rotacionais de 120 segundos. 
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É possível constatar que a incorporação dos nanossistemas e do OECc em sua 

forma livre aos géis de Carbopol® Ultrez não alteram seu comportamento reológico. Estes 

resultados são condizentes com outros estudos descritos na literatura (MILÃO et al., 

2003; FONTANA et al., 2011; FLORES et al., 2015). No entanto, a incorporação das 

nanopartículas ao gel ocasiona redução da taxa de cisalhamento quando a mesma tensão 

é aplicada ao sistema. A estrutura dos géis preparados com carbômeros é determinada 

pelo nível em que as macromoléculas se conectam e formam redes emaranhadas 

(CONTRERAS et al., 2001). Assim, a presença das nanopartículas leva a desorganização 

na rede, fazendo com que as formulações mostrem maior resistência ao escoamento. O 

aumento de viscosidade de géis devido à incorporação de nanocarreadores vem sendo 

relatado em diferentes estudos (FLORES et al., 2015; LUCCA et al., 2018). 

Pela análise da Figura 43 é possível constatar que o caráter lipofílico do óleo 

essencial contribui para aredução da viscosidade de GOE em comparação a GB. A 

presença do óleo torna o sistema mais heterogêneo, fazendo com que a rede 

tridimensional formada pelo carbômero apresente menor enovelamento e, 

consequentemente, menor tensão é necessária para o escoamento.  

Sabe-se que partículas com maior polidispersividade, por apresentarem mais 

espaço livre para se movimentar, possuem melhor empacotamento em relação àquelas 

com distribuição estreita de tamanho (ABREGO et al., 2015). No presente estudo GNP 

apresentou maior índice de polidispersão em comparação a GNPOE e, por tal razão, 

menor valor de viscosidade seria esperado. Contudo, assim como constatado para GOE, 

a presença do óleo essencial constribui para diminuição na viscosidade de GNPOE, sendo 

menor valor de cedência necessário para iniciar o fluxo, 30,97 Pa, em relação a GNP 

(73,92 Pa) (Figura 44). 

O fenômeno da tixotropia é caracterizado pela redução da viscosidade aparente 

do fluido em função do tempo de deformação. Esta análise fornece informações acerca 

da capacidade e do tempo requeridos para que o produto retorne à sua estrutura inicial 

após retirada a tensão aplicada. O grau de tixotropia é quantificado através da medida da 

histerese entre as curvas de fluxo descendente e ascendente. Quanto maior a tixotropia de 

um produto farmacêutico tópico mais facilmente ele é espalhado sobre a superfície da 

pele, visto que após a deformação este se torna fluido. Além disso, com a recuperação 

original ou parcial da viscosidade no momento que se cessa a pressão evita-se que o 

produto escorra sobre a pele (PIANOVSKI et al., 2008). 
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Todos os géis desenvolvidos apresentaram baixa tixotropia. Em relação às 

formulações nanoestruturadas, maior histerese foi verificada para GNPOE. Isto 

possivelmente se deve não apenas a presença de citral adsorvido à superfície das 

nanopartículas como identificado nas análises de IV-TF, mas também ao rompimento das 

nanoestruturas e consequente liberação do óleo quando uma tensão é exercida, fazendo 

com que a rede polimérica formada pelo carbômero recupere apenas parcialmente sua 

condição inicial de organização. Este resultado é condizente com o observado para 

GNPOE durante o estudo do perfil de liberação in vitro, demonstrando que a presença de 

óleo essencial adsorvido à superfície das nanopartículas possui influência direta na 

disponibilização do óleo a partir da forma farmacêutica e na espalhabilidade do produto 

sobre a pele. 

Adicionalmente, a incorporação do óleo essencial na forma livre ao gel faz com 

que a rede polimérica exiba menor organização quando comparada à GB, o que contribui 

para que mais facilmente as cadeias retornem a sua condição inicial de enovelamento. 

Portanto, GOE revelou menor histerese em comparação a GB (Figura 43). 

 

5.4.5.2. Teste dinâmico 

 

Com o intuito de obter informações acerca das propriedades viscoelásticas dos 

géis, testes de oscilação de frequência foram realizados, sendo os resultados apresentados 

na Figura 45. Em todas as formulações identificou-se o predomínio do módulo G’ 

(módulo de estocagem ou elástico) em relação ao G” (módulo de perda ou viscoso), 

indicando que as mesmas possuem comportamento mais elástico que viscoso na faixa de 

frequência analisada. Os parâmetros viscoelásticos avaliados foram quase independentes 

da frequência aplicada, demonstrando que a estrutura da rede polimérica de Carbopol® 

Ultrez é forte e permaneceu praticamente inalterada com a incorporação dos 

nanossistemas. No mesmo experimento, ao avaliar os valores de viscosidade complexa, 

verificou-se que em todas as formulações testadas a viscosidade diminuia em função da 

elevação da frequência, comportamento típico de amostras viscoelásticas. Resultados 

semelhantes foram obtidos em diferentes estudos acerca do desenvolvimento de géis 

carboméricos contendo nanopartículas dispersas (GONZALEZ-MIRA et al., 2012; 

ABREGO et al., 2015). 
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Figura 45. Módulo elástico (G’), módulo viscoso (G”) e viscosidade complexa (η*) das formulações GB (a), GOE (b), GNP (c) e GNPOE (d) em função da 

frequência, a tensão constante de 5 Pa e a temperatura de 20°C. 
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A forte elasticidade dos géis de Carbopol® Ultrez é facilmente constatada 

quando observamos a Figura 45a, sendo o módulo elástico 31x maior que o viscoso. A 

incorporação de OECc livre à rede polimérica contribui para diminuição da viscosidade 

do sistema, cujo módulo elástico neste caso passa a ser 22x maior que o viscoso (Figura 

45b). 

A adição dos nanocarreadores à rede carbomérica contribui para o aumento na 

viscosidade das formulações, como previamente identificado pela análise das curvas de 

fluxo. Este dado é reiterado nos testes oscilatórios realizados para GNP (Figura 45c) e 

GNPOE (Figura 45d), em que, respectivamente, G’é cerca de 8x e 11x maior que o G”. 

A menor diferença entre os módulos e a reduzida histerese identificada para GNP em 

relação às demais formulações, denota a capacidade da rede polimérica de se reorganizar 

mais facilmente após deformação e recuperar a sua condição inicial no repouso. Outro 

aspecto a ser considerado é a maior distribuição de tamanho das partículas em GNP em 

relação a GNPOE, o qual contribui para um melhor empacotamento, tendo as mesmas 

mais espaço livre para se movimentar e, consequentemente, exibindo menor quebra da 

estrutura do gel após cisalhamento (ABREGO et al., 2015).  

A pseudoplasticidade e o baixo caráter tixotrópico determinados através de testes 

estacionários, bem como o predomínio do módulo elástico em relação ao módulo viscoso 

verificado nos testes oscilatórios, demonstram que a nanoformulação fitoterápica 

permanece retida no local de lesão causada pelo HHV-1, visto que não escorre após 

aplicação, contribuindo assim para sua efetividade terapêutica.  

 

5.4.6. Espalhabilidade dos géis 

 

A espalhabilidade consiste na capacidade das formulações semissólidas de se 

expandirem sobre uma superfície quando uma força é aplicada por um determinado 

período de tempo (BORGHETTI; KNORST, 2006). Assim, a espalhabilidade relaciona-

se diretamente com a viscosidade e a composição da formulação (MARCHIORI et al., 

2010). 

No presente estudo a espalhabilidade dos géis desenvolvidos foi avaliada pelo 

método de placas paralelas e os perfis obtidos encontram-se representados na Figura 46. 

Pela análise dos resultados é possível perceber que a inclusão das nanopartículas não 

alterou o perfil de espalhamento. Resultados semelhantes foram obtidos em diferentes 
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estudos relativos ao desenvolvimento de géis de Carbopol contendo nanocarreadores 

dispersos (FONTANA et al., 2011; FLORES et al, 2015).  

 

 

Figura 46. Representação gráfica da espalhabilidade dos géis em função do peso adicionado 

(n=3). 

 

A espalhabilidade dos géis sofreu pequena alteração quando pesos crescentes 

foram aplicados sobre as amostras (Figura 46). Este resultado fundamenta a baixa 

tixotropia e a viscoelasticidade das formulações semissólidas desenvolvidas, previamente 

demonstradas nas análises de reologia. A forte elasticidade dos géis faz com que, após a 

aplicação de uma força, as ligações cruzadas sejam reformadas e a estrutura polimérica 

retorne à sua condição inicial em repouso. Assim, pode-se inferir que a nanoformulação 

fitoterápica desenvolvida forma uma camada oclusiva sobre a lesão herpética 

contribuindo para uma melhor penetração cutânea do OECc. 

Ao comparar-se a área máxima obtida após a adição da placa de maior peso, 

verificou-se que a presença do óleo essencial na forma livre e nanoencapsulada levou ao 

aumento na espalhabilidade dos géis (Teste t de Student, p<0,05) (Tabela 19). A maior 

facilidade com que GOE e GNPOE são espalhados na pele deve-se a menor viscosidade 

dos mesmos em relação à GB e GNP, como verificado nos testes rotacionais em modo 

estático (item 5.4.5.1). 
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Tabela 19. Área de espalhabilidade máxima formada obtida após a 

adição da placa de maior peso (759,2 g). 

Formulaçãoa Espalhabilidade máxima (mm2)* 

GB 727,90 ± 6,24 

GOE 836,91 ± 2,27 

GNP 697,80 ± 10,50 

GNPOE 796,55 ± 8,64 
aGB: gel base; GOE: gel com óleo essencial não encapsulado; GNP: 

gel com nanopartículas branco e; GNPOE: gel com nanopartículas 

contendo óleo essencial encapsulado. 
*Média ± desvio padrão (n = 3) 

 

No desenvolvimento de géis contendo nanocápsulas de dexametasona, 

Marchiori e colaboradores (2010) constataram que a incorporação dos nanocarreadores 

levou a uma pequena redução na espalhabilidade do gel em comparação a formulação 

base, como resultado do aumento de viscosidade das formulações. Similarmente, no 

presente estudo as áreas máximas obtidas por GNP e GNPOE foram menores àquelas 

formadas por GB e GOE (Teste t de Student, p<0,05), respectivamente, como pode ser 

observado na Tabela19.  

Como apresentado anteriormente, outro fator que possui impacto direto na 

espalhabilidade dos géis é a sua composição. No desenvolvimento de géis de Carbopol® 

940 destinados a veiculação tópica de OECc, Shukr e Metwally (2013) verificaram que 

géis contendo maior proporção de agente gelificante (1%) exibiam menor 

espalhabilidade.  

Portanto, os resultados obtidos nas análises de reologia e espalhabilidade 

demonstram que os géis desenvolvidos possuem características adequadas para a 

finalidade terapêutica a que se destina. 

 

5.4.7. Estudo do perfil de liberação in vitro 

  

 A determinação da liberação in vitro do fármaco é uma etapa importante no 

desenvolvimento de formas farmacêuticas, a qual provê informações valiosas a respeito 

de sua disponibilização e, consequente, eficácia terapêutica (PAULA et al., 2010).  

Previamente a realização do ensaio de perfil de liberação in vitro, determinou-se 

o volume de meio apropriado a ser empregado a fim de atender a condição sink. 

Nanopartículas poliméricas (35 mg/célula), com teor de OECc de 116,58 mg/g, foram 

submetidas ao ensaio de perfil de liberação, em triplicata, conforme descrito no item 
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4.5.8. Após 8 dias, o sistema foi desligado e a porcentagem máxima de óleo essencial 

calculada como sendo de 83,91%. Partindo-se desta constatação, procedendo a adição de 

3,3 mg de óleo essencial (quantidade 3x maior ao teor máximo liberado no ensaio) ao 

volume de 12,5 mL de meio não foi verificada a ocorrência de turvação. Portanto, o 

volume de PBS/LSS (1%) usado no ensaio foi capaz de solubilizar completamente o óleo 

essencial demonstrando, assim, o distanciamento da condição de saturação. 

Os perfis de liberação sustentada do OECc a partir das nanopartículas 

poliméricas e dos géis, obtidos por metodologia de difusão em membrana de diálise, estão 

representados na Figura 47. 

 

 
 

Figura 47. Perfil de liberação in vitro do óleo essencial de C. citratus encapsulado em 

nanopartículas de PLGA (NPOE), incorporado em sua forma livre à formulação de gel (GOE), e 

incorporado à mesma formulação com prévia nanoencapsulamento (GNPOE) [tampão salino-

fosfato com de lauril sulfato de sódio (1%), pH 6,8, 37°C, 100 rpm, n=3]. 
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A liberação do OECc a partir dos nanocarreadores nas primeiras 3,4 horas de 

ensaio foi mais rápida (27,56% liberado), fato este atribuído a presença do marcador 

adsorvido a superfície das partículas, como constatado nas análises de IV-TF. Após este 

burst de liberação, nota-se o retardo na disponibilização do óleo a qual passa a ser 

conduzido de forma sustentada. Pode-se inferir que, durante esta segunda fase, a matriz 

de PLGA das nanopartículas forma uma barreira de difusão, fazendo com que a 

velocidade de transporte do citral localizado no núcleo da partícula seja menor (GOMES; 

MOREIRA; CASTELL-PEREZ, 2011; GABA et al., 2015). 

Pela análise da Figura 47 é possível constatar que GOE também exibe um padrão 

bifásico, sendo maior percentual de OECc liberado durante as primeiras 1,9 horas 

(32,64%), com posterior fase de liberação sustentada. No mesmo tempo, 26,61% de óleo 

essencial é liberado a partir de GNPOE. O aumento da viscosidade do gel de Carbopol® 

devido a incorporação dos nanocarreadores, observado nas análises de reologia, nos 

permite sugerir que a matriz polimérica torna-se mais compactada em relação à GOE 

levando a degradação lenta do polímero e diminuindo a velocidade de difusão do óleo 

(ABREGO et al., 2015; ELMOWAFY et al., 2017). 

Após 8 dias, os teores máximos de citral liberados a partir de NPOE e GNPOE 

foram, respectivamente, 83,91% (ED 70,53 ± 2,21) e 84,47% (ED 66,91 ± 3,63), 

enquanto o teor máximo de OECc liberado a partir de GOE foi 86,12% (ED 69,05 ± 4,64), 

não sendo verificada diferença estatística entre as formulações. A análise dos resultados 

sugere que a rede tridimensional formada pelo carbômero é responsável por controlar 

mecanicamente a liberação do óleo essencial a partir dos géis. Todavia, em GNPOE as 

nanopartículas exibiram papel relevante na disponibilização do citral durante as primeiras 

horas. Como o ensaio procedeu-se a temperatura de 37°C por vários dias, pode ter 

ocorrido perda de óleo essencial por volatilização e, por tal razão, o percentual de fármaco 

liberado não alcançou os 100%. 
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Tabela 20. Coeficiente de determinação (R2), constante de velocidade de liberação (k) e expoente de difusão (n) obtidos após regressão linear em vários modelos 

matemáticos para avaliação do comportamento cinético de liberação in vitro do óleo essencial de C. citratus a partir das nanopartículas e géis desenvolvidos. 

 Modelos matemáticos 

  
Ordem 

Zero 
Primeira Ordem Higuchi Hixson-Crowell Korsmeyer-Peppas 

Formulação 
Equação Q = kt + Q0 Q = Q0.ekt Q = k.t0.5 Q1/3 = k.t + Q0

1/3 Q = k.tn 

Variáveis k0 R2 k1 R2 kH R2 kHC R2 kK R2 n 

NPOE 

Fase I 0,1206 0,9793 0,0097 0,8211 2,0829 0,9967 -0,0021 0,9859 0,9729 0,9992 0,6277 

Fase II 0,0031 0,8194 0,00005 0,7138 0,4456 0,9341 -0,0001 0,9125 12,154 0,9828 0,2091 

Perfil 

Completo 

0,0046 0,6497 0,0001 0,3724 0,6254 0,853 -0,0001 0,7995 3,28 0,9151 0,366 

GNPOE 

Fase I 0,1508 0,9453 0,0093 0,7711 2,6485 0,9958 -0,0027 0,959 1,3659 0,9947 0,620 

Fase II 0,0039 0,9448 0,00006 0,8847 0,5059 0,9965 -0,0001 0,9853 10,823 0,9803 0,2154 

Perfil 

Completo 

0,0049 0,8016 0,0001 0,4718 0,6051 0,9336 -0,0001 0,9152 5,144 0,9136 0,3063 

GOE 

Fase I 0,2704 0,9633 0,0185 0,8115 3,5972 0,9930 -0,0048 0,9741 1,0995 0,9727 0,7294 

Fase II 0,0038 0,9338 0,00006 0,8632 0,5011 0,9953 -0,0001 0,9825 12,541 0,9819 0,2021 

Perfil 

Completo 

0,0051 0,7637 0,0001 0,4351 0,6347 0,9156 -0,0002 0,8971 4,8207 0,9004 0,3182 
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As curvas de perfil de liberação in vitro acima apresentadas foram linearizadas 

e diferentes modelos matemáticos aplicados com o intuito de determinar a cinética de 

liberação do óleo essencial a partir das formulações desenvolvidas. Analisando-se os 

resultados apresentados na Tabela 20 como fases isoladas (Fase I, liberação inicial mais 

rápida, e Fase II, liberação mais lenta) ou de maneira completa, verificou-se que, apesar 

da proximidade dos coeficientes de determinação (R2), o modelo proposto por Higuchi é 

o que melhor descreve a cinética de liberação do óleo essencial em todos os casos 

analisados. Este modelo assume que a liberação de fármacos solúveis e de baixa 

solubilidade aquosa incorporados em matrizes sólidas ou semissólidas é baseada na lei de 

difusão de Fick e dependende da raiz quadrada do tempo (COSTA; LOBO, 2001). O 

modelo cinético de Higuchi tem se mostrado adequado para descrever a cinética de 

liberação de ativos lipofílicos contidos em nanocarreadores dispersos em géis de 

Carbopol® Ultrez 10 NF (MARCHIORI et al., 2010; FONTANA et al., 2011). 

Na Fase I, a menor constante de velocidade de liberação do modelo de Higuchi 

(Tabela 20) observada para NPOE (kH 2,0829) em relação a GOE (kH 3,5972) reafirma a 

capacidade dos nanossistemas em controlar a liberação do OECc na fase inicial, sendo 

menor quantidade disponibilizada em função do tempo. De maneira semelhante, a 

similaridade dos valores de k das três formulações para o perfil completo reforça o papel 

da matriz gelificante do carbômero no controle de liberação do óleo essencial. 

A cinética de liberação do OECc a partir das nanopartículas e dos géis também 

poderia se ajustar facilmente ao modelo de Hixson-Crowell, em vista da proximidade de 

seus coeficientes de determinação em relação aos obtidos pelo modelo de Higuchi. Neste 

modelo, o processo de liberação é resultante da diminuição da área superficial das 

partículas durante a dissolução, sem alteração na forma geométrica das mesmas (COSTA; 

LOBO, 2001). 

Visando determinar o mecanismo de transporte envolvido na liberação do 

citral/óleo essencial a partir das formulações, as variáveis (R2, k e n) relativas ao modelo 

de Korsmeyer-Peppas, também conhecido como lei da potência, foram calculadas (Tabela 

20). Bons coeficientes de correlação foram obtidos tanto para os nanocarreadores quanto 

para os géis. A avaliação do expoente de difusão (n) do modelo indica que, em todas as 

formulações, a Fase I é regida por mecanismo de transporte não Fickiano ou anômalo 

(0,5<n<1,0), sendo a liberação dependente tanto da difusão quanto da erosão da matriz 

polimérica. Este tipo de transporte é desejável, pois indica que a taxa de penetração do 

meio está na mesma faixa que a difusão de OECc. Em contrapartida, a Fase II apresentou 
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mecanismo de transporte Fickiano (n ≤ 0,5), ou seja, dependente apenas do processo de 

difusão do OECc a partir da rede polimérica (DAS; SUBUDDHI, 2014). Os carbômeros 

possuem alta capacidade de entumescimento, podendo aprisionar moléculas lipofílicas e 

liberá-las conforme há a entrada de água e expansão da rede polimérica, provendo o 

controle de liberação das mesmas por difusão e/ou erosão da matriz, como verificado no 

presente estudo (YANG et al., 2016).   

O perfil de liberação controlada do gel nanoestruturado desenvolvido é vantajoso 

por permitir que a ação terapêutica do OECc seja sustentada, levando a redução no 

número de aplicações e, consequentemente, oferecendo maior comodidade e adesão do 

paciente ao tratamento. 

 

5.4.8. Estudo de estabilidade 

 

As características sensoriais dos géis desenvolvidos foram mantidas por 1 ano 

de estocagem sob refrigeração, quando acondicionados em frascos de vidro transparentes 

e ao abrigo da luz. No que se refere aos valores de pH das formulações, este parâmetro 

permaneceu inalterado (pH 5,6) no período avaliado (ANOVA, p>0,05), como pode ser 

observado na Figura 48. Os resultados obtidos estão em concordância com outros estudos 

relativos ao desenvolvimento de géis nanoestruturados de Carbopol® Ultrez 

(MARCHIORI et al., 2010; OURIQUE et al., 2011; FLORES et al., 2015; PAINES et al., 

2015). 
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Figura 48. Resultado da avaliação de pH do géis acondicionados em frascos de vidro transparente 

e armazenados por 1 ano sob refrigeração (4,0 ± 1ºC) ao abrigo da luz. GB: gel base; GOE: gel 

com óleo essencial não encapsulado; GNP: gel com nanopartículas branco e; GNPOE: gel com 

nanopartículas contendo óleo essencial encapsulado. 

 

A Tabela 21 apresenta os resultados da avaliação do tamanho de partícula, índice 

de polidispersão e potencial Zeta dos géis contendo nanocarreadores dispersos. A 

uniformidade na distribuição do tamanho das partículas foi mantida em GNPOE durante 

todo período analisado (Teste de Tukey, p>0,05), com valores médios de Z-ave e IP de 

228,32 nm e 0,103, respectivamente. Em contrapartida em GNP, observou-se pequena 

diminuição no diâmetro das partículas ao longo dos 365 dias de avaliação de estabilidade 

(Teste de Tukey, p<0,05), porém sem alteração em seu IP. Em relação ao potencial Zeta, 

não foi constatada alteração durante todo o período de estudo em ambos os géis 

analisados. Tais resultados demonstram que a rede formada pelo agente gelificante 

Carbopol® Ultrez é capaz de manter as nanopartículas contendo OECc separadas, 

evitando assim a ocorrência dos fenômenos de adesão e agregação. 
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Tabela 21. Resultados do estudo de estabilidade referente ao diâmetro médio de partícula (Z-

Ave), índice de polidispersão (IP) e potencial Zeta (PZ) dos géis nanoestruturados, 

acondicionados em frascos de vidro transparentes e armazenados por 1 ano sob refrigeração (4,0 

± 1ºC) ao abrigo de luz. 

Tempo (dias) Formulaçãoa Z-ave (nm)* IP* PZ (mV)* 

1 
GNP 277,59 ± 16,25 0,125 ± 0,003 -14,53 ± 0,94 

GNPOE 237,81 ± 22,87 0,116 ± 0,006 -18,60 ± 0,48 

15 
GNP 269,94 ± 7,93 0,146 ± 0,018 -14,38 ± 0,73 

GNPOE 232,35 ± 24,28 0,107 ± 0,015 -15,76 ± 2,37 

30 
GNP 260,59 ± 3,96 0,136 ± 0,006 -15,28 ± 1,20 

GNPOE 244,75 ± 21,29 0,106 ± 0,030 -14,74 ± 1,85 

60 
GNP 258,70 ± 7,25 0,135 ± 0,013 -14,35 ± 1,92 

GNPOE 231,99 ± 21,98 0,114 ± 0,023 -14,36 ± 0,48 

90 
GNP 256,96 ± 7,38 0,144 ± 0,002 -16,22 ± 1,23 

GNPOE 228,15 ± 18,00 0,095 ± 0,029 -16,01 ± 0,62 

180 
GNP 239,62 ± 10,30 0,141 ± 0,025 -16,17 ± 0,64 

GNPOE 214,07 ± 23,55 0,092 ± 0,023 -15,97 ± 1,64 

365 
GNP 232,67 ± 15,08 0,133 ± 0,002 -16,57 ± 0,47 

GNPOE 209,14 ± 1,63 0,093 ± 0,008 -15,87 ± 3,36 
aGB: gel base; GOE: gel com óleo essencial não encapsulado; GNP: gel com nanopartículas 

branco e; GNPOE: gel com nanopartículas contendo óleo essencial encapsulado. 

*Resultados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 

 

Na avaliação do teor de citral em GNPOE, não foi constatada mudança 

significativa (Teste de Tukey, p>0,05) durante os primeiros 90 dias de armazenamento 

sob refrigeração (Figura 49). Entretanto, de 90 para 180 dias houve redução de 

aproximadamente 35% no teor (Teste de Tukey, p<0,05), sem alteração subsequente. 

Conforme demonstrado nas análises de IV-TF, não há interação química entre o citral e 

o polímero de parede do nanocarreador, o que nos permite inferir quanto a liberação do 

citral adsorvido à superfície das partículas e sua consequente perda por volatilização. 

No que diz respeito à GOE, observou-se diminuição de cerca de 44% no teor do 

marcador químico nos primeiros 30 dias, porém sem qualquer modificação ao longo dos 

335 dias subsequentes, como pode ser visto na Figura 49. Estes resultados atestam a 

capacidade dos nanocarreadores veiculados em géis de Carbopol® Ultrez em proteger o 

óleo essencial da volatilização e degradação química. 
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Figura 49. Teor de citral em porcentagem nos géis com óleo encapsulado em nanopartículas 

poliméricas (GNPOE) e com óleo livre (GOE), acondicionados em recipientes de vidro 

transparente e armazenados por 1 ano sob refrigeração (4,0 ± 1ºC) ao abrigo de luz.  

 

Na avaliação da estabilidade acelerada (30 e 35°C, 6 meses) de nanopartículas 

contendo celecoxibe, preparadas com diferentes polímeros de parede, Ibrahim e 

colaboradores (2016) constataram que a utilização do PCL confere melhor estabilidade 

ao sistema no que se refere ao teor do fármaco, a qual foi atribuída à sua maior 

hidrofobicidade em relação aos demais polímeros, sendo as nanopartículas de PLGA as 

menos estáveis. No mesmo estudo, os nanocarreadores desenvolvidos foram 

incorporados em diferentes formulações oftálmicas, sendo os géis aquelas de maior 

estabilidade, seguidos pelos sistemas gelificantes in situ e pelos colírios. Segundo os 

autores, a reduzida estabilidade observada para os colírios resultam de seu maior conteúdo 

de água e menor viscosidade frente às demais formulações, levando a maior degradação 

do celecoxibe. 

 

5.5. Estudo de penetração e retenção cutânea dos géis 

 

5.5.1. Determinação de método para extração do óleo essencial em pele suína 

 

No desenvolvimento de formulações farmacêuticas do tipo gel para tratamento 

de lesões cutâneas causadas pelo HHV-1, faz-se necessário determinar a quantidade de 

fármaco que fica retido na pele, de modo a obter informações concretas acerca do 

potencial terapêutico da formulação. No presente estudo, a análise da retenção e 
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penetração cutânea dos géis fitoterápicos desenvolvidos foi realizada por método in vitro 

de célula de difusão de Franz, usando pele de porco como membrana biológica.  

Análises preliminares foram procedidas com o intuito de verificar a seletividade 

e a linearidade do método proposto por CLAE-DAD para quantificação do citral na pele. 

A Figura 50 apresenta os cromatogramas sobrepostos da pele com óleo essencial (16 

µg/mL) e da mesma sem o óleo. A ausência de sinais cromatográficos nos tempos de 

retenção do neral e do geranial revela a ausência de interferentes da matriz na análise do 

marcador químico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Cromatogramas obtidos na avaliação da seletividade do método de CLAE-DAD para 

quantificação do óleo essencial de C. citratus (OECc) em pele suína. 

 

 

Curvas analíticas do padrão diluído em acetonitrila e em metanol foram 

construídas para quantificação do OECc na pele. O método apresentou linearidade para 

ambos os casos na faixa de concentração de 4 a 64 µg/mL (Figuras 51 e 52). 

 

 

Figura 51. Curva analítica de citral diluído em acetonitrila, obtida por CLAE-DAD, para 

quantificação do marcador químico em pele suína. 
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Figura 52. Curva analítica de citral diluído em metanol, obtida por CLAE-DAD, para 

quantificação do marcador químico em pele suína. 

 

Na determinação do método para a extração do óleo essencial em amostras de 

pele, duas condições extrativas (2 min de vórtex/45 min de ultrassom e 5 min de vórtex/30 

min de ultrassom) e dois solventes orgânicos (acetonitrila e metanol) foram testados. Pela 

análise da Tabela 22, verificou-se que maiores porcentagens de óleo essencial são 

extraídas da pele quando a acetonitrila é empregada como fluido extrator, as quais se 

encontram em conformidade com o preconizado pelo Guia 428 da OECD (recuperação 

desejável: 100 ± 10%). Além disso, não foi observada diferença estatística (t student, 

p>0,05) ao comparar as duas condições testadas para ambos os solventes orgânicos. 

Portanto, para extração do OECc a partir das amostras de pele, a método selecionado no 

presente estudo foi: agitação em vórtex por 5 min e subsequente homogeneização em 

banho ultrassônico por 30 min, com utilização de acetonitrila como fluido extrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 70549x - 334640

r² = 0,994

0

1000000

2000000

3000000

4000000

0 20 40 60 80

Á
re

a
 d

o
 s

in
a

l

Concentração de citral (µg/mL)



147 

Tabela 22. Recuperação de citral em pele suína após variação das condições e solventes 

extratores. 

Solvente  

Concentrações 

de citral 

(µg/mL)* 

Método de extração 

2 min de vórtex e 45 min 

de ultrassom 

5 min de vórtex e 30 min 

de ultrassom 

Recuperação (%) DPRa Recuperação (%) DPRa 

Acetonitrila 

4 109,4 6,3 109,4 6,4 

8 102,4 1,6 104,7 3,2 

32 108,2 5,6 108,8 6,0 

Metanol 

4 152,7 29,5 151,0 28,7 

8 97,8 1,6 96,9 2,2 

32 59,1 36,3 60,8 34,5 

*Cada valor consiste na média de três determinações 
aDPR: Desvio Padrão Relativo 

 

5.5.2. Ensaio de penetração e retenção cutânea 

 

Os experimentos de penetração e retenção cutânea in vitro de GNPOE e GOE 

foram realizados em células de difusão de Franz, empregando-se pele de porco como 

membrana biológica. A quantidade de citral em cada uma das frações coletadas no ensaio 

(líquidos de lavagem e receptor, estrato córneo, epiderme viável e derme) foi determinada 

a partir da curva analítica construída pela diluição de citral em acetonitrila (Figura 53). 

Em seguida, foi calculada a porcentagem de recuperação do marcador químico nas 

frações obtidas. 

Na Figura 53 é possível constatar que a formulação nanoestruturada 

desenvolvida contribuiu para o acúmulo do citral no estrato córneo (53,52 µg/cm2) e nas 

camadas mais profundas da pele (23,47 µg/cm2). Contudo, da quantidade de citral 

presente em GNPOE administrado na superfície da pele, uma parcela não foi capaz de 

permeá-la, sendo assim removida na etapa de lavagem. A ausência dos sinais 

característicos do citral nos cromatogramas das frações do líquido receptor sugere que 

este não seja absorvido de forma sistêmica a partir de GNPOE, contribuindo, assim, para 

a maior segurança da formulação. Os resultados obtidos mostraram-se condizentes com 

aqueles alcançados em diferentes estudos com uso de nanopartículas para a entrega tópica 

de agentes terapêuticos (ALVAREZ-ROMÁN et al., 2004; YOKOTA; KYOTANI, 

2018).  
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Figura 53. Distribuição percentual de citral nas diferentes camadas da pele (estrato córneo, 

epiderme viável e derme), líquido receptor e de lavagem (% média, n = 3). 

 

Ao incorporar o óleo essencial não encapsulado ao gel, além da retenção do citral 

em nível de epiderme e derme (2,59 µg/cm2), constatou-se que a formulação apresentou 

efeito transdérmico (Figura 53), sendo identificada a concentração de 3,13 µg/cm2 de 

citral no líquido receptor. Este resultado mostra-se coerente com a literatura, posto que 

os óleos essenciais e seus constituintes atuam como promotores de penetração e absorção 

de substâncias através da pele. Os terpenos induzem reversivelmente à alteração físico-

química na organização do estrato córneo, interagindo com os lipídeos da matriz 

intercelular e levando à mudanças conformacionais, as quais acarretam em aumento na 

difusividade de diferentes moléculas (HERMAN; HERMAN, 2014).  

Outro ponto evidenciado em relação à GOE consiste na reduzida porcentagem 

de recuperação do citral aplicado na pele, indicando que houve perda por volatilização 

durante o ensaio, devido ao longo tempo (24 h) em que esta foi mantida a 32°C. Nesta 

temperatura, o OECc sofre volatilização, conforme constatado previamente nas análises 

de TG/DTG (faixa de temperatura: 30,03°C-112,74°C; Δm=98,64%). Esse resultado 

destaca a efetividade do nanoencapsulamento como estratégia para aumentar a 

estabilidade do OECc, reduzindo sua volatilização e evitando possíveis alterações 

ocasionadas pela exposição a altas temperaturas, consoante observado na análise térmica 

de NPOE. 

A bioadesividade dos géis hidrofílicos contribui para o aumento no tempo de 

contato do citral com a pele e evita a perda de água transepidérmica, favorecendo, dessa 
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forma, sua penetração no estrato córneo. Adicionalmente, o reduzido tamanho das 

nanopartículas incorporadas ao gel, faz com que estas tenham maior contato com a 

superfície da pele, formando uma fina película com efeito oclusivo, a qual contribui para 

a deposição e a migração do ativo através das camadas internas (LAI et al., 2007; 

PAWAR; BABU, 2010). O acúmulo do citral na epiderme e derme pode se dar tanto pela 

sua maior afinidade por estes tecidos, quanto pelo caráter hidrofílico da derme, a qual 

representa um obstáculo à permeação de substâncias com baixo coeficiente de partição e 

baixa solubilidade aquosa (BARRADAS et al., 2017). O PLGA 85:15, empregado na 

preparação de NPOE, exibe alta lipofilicidade em decorrência de seu elevado peso 

molecular (50-75 kDa) e conteúdo de lactato, favorecendo assim a retenção do sistema 

nas camadas da pele.  

No desenvolvimento de hidrogéis de Carbopol® Ultrez 10 NF contendo 

nanocápsulas de tretinoína, Ourique e colaboradores (2011) constataram diminuição no 

coeficiente de permeabilidade e elevação do tempo de latência do fármaco em 

comparação com a formulação não encapsulada, evidenciando a maior retenção da 

tretinoína nas camadas superficiais da pele e redução de sua difusão para a circulação 

sistêmica. 

Na execução do estudo de penetração e retenção cutânea, a quantidade de 

amostra de gel aplicada sobre a pele (94 mg) levou à formação de uma camada 

moderadamente espessa sobre a superfície cutânea. Esta observação acrescida ao 

aumento de viscosidade dos géis após a adição das nanopartículas, conforme apresentado 

nas análises reológicas de GNPOE em comparação com GOE (item 5.4.5), permite 

sugerir acerca do aumento da resistência à difusão do citral encapsulado através da rede 

tridimensional formada pelo carbômero, sendo assim necessário maior tempo de contato 

com a pele a fim de permitir a penetração do citral, que permaneceu acumulado no estrato 

córneo. 

Sabe-se que a densidade de reticulação da matriz gelificante é alterada 

aumentando-se a concentração do carbômero, levando a comportamentos diferentes de 

permeação e liberação na pele. Na preparação de nanoemulsões contendo citral e sua 

subsequente incorporação em géis com diferentes concentrações de Carbopol® 934, 

Zheng e colaboradores (2016) verificaram que utilizando 1% de agente gelificante havia 

retenção do citral na derme, enquanto acúmulo em nível de epiderme viável foi observado 

empregando-se 2 e 3% de carbômero. Além disso, a quantidade de citral depositada no 

estrato córneo foi maior nos géis em comparação com as nanoemulsões não incorporadas 
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à formulação semissólida, que se sugere ter ocorrido devido à maior afinidade do agente 

espessante pelo estrato córneo. Com base neste trabalho, pode-se supor que o aumento na 

proporção de Carbopol® Ultrez na preparação de GNPOE poderia tanto reduzir a taxa de 

difusão do citral para as camadas mais profundas da pele quanto aumentar o depósito em 

nível de estrato córneo. 

Diferentes relatos científicos demonstram a influência do tempo de contato da 

formulação com a pele no processo de difusão dos nanocarreadores através das diferentes 

camadas (LUENGO et al., 2006; ZHENG et al., 2016). No desenvolvimento de 

nanopartículas de PLGA contendo ácido flufenâmico e posterior incorporação em gel de 

Natrosol®, Luengo e colaboradores (2006) constataram ligeiro atraso no transporte do 

fármaco após o seu encapsulamento em tempos de exposição inferiores a 12 h, uma vez 

que sua permeação na forma livre foi maior em comparação à nanoencapsulada, enquanto 

o oposto foi constatado em tempos de exposição superiores a 12 h.  

Por meio de análises de microscopia confocal de varredura a laser, diferentes 

autores sugerem que a via folicular é a rota primária de penetração de nanopartículas na 

pele (KNORR et al., 2009; PAWAR; BABU, 2010; BACHHAV et al., 2011; GUPTA; 

AGRAWAL; VYAS, 2012). Tais sistemas acumulam-se nos folículos pilosos criando 

altas concentrações locais do fármaco veiculado, podendo este se difundir 

subsequentemente para a epiderme viável e derme. O tamanho das nanopartículas tem 

relação direta com a penetração por esta via. Partículas com diâmetro inferior a 300 nm 

exibem maior área de contato e, em função de sua viscosidade, distribuem-se na superfície 

da pele formando um filme oclusivo, o qual resulta na formação de um depósito e 

posterior liberação sustentada do fármaco (LBOUTOUNNE et al., 2004). 

No tratamento de infecções cutâneas causadas pelo HHV-1, a substância ativa 

aplicada na pele deve penetrar e ficar retida por determinado tempo na epiderme, 

especialmente no estrato basal, principal sítio de replicação viral (FASOLO; BASSANI; 

TEIXEIRA, 2009). Assim, pode-se inferir que o gel de Carbopol® Ultrez é um veículo 

adequado para a entrega tópica do citral encapsulado em nanopartículas de PLGA. A 

nanoformulação combina as propriedades dos géis de aumento da penetração por 

elevação do tempo de contato e da hidratação da pele, com as dos nanocarreadores de 

melhora na estabilidade, prolongamento de liberação e retenção nas camadas da pele, 

otimizando, assim, a atividade anti-herpética. 
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5.6. Avaliação da atividade inibitória contra o alfaherpesvírus humano 1 

 

5.6.1. Toxidade in vitro 

 

A toxidade das amostras frente às células Vero foi determinada por análise 

microscópica da morfologia e pela incorporação do corante vermelho neutro pelas células 

viáveis. Esta linhagem celular vem sendo amplamente utilizada na avaliação da atividade 

antiviral de diferentes substâncias, posto que exibe boa susceptibilidade à infecção pelo 

HHV-1, propiciando facilmente a visualização em microscópio invertido de efeito 

citopático. 

Conforme apresentado na Tabela 23, as amostras usadas como controle (NP, GB 

e GNP) não provocaram alteração na forma, na densidade e na viabilidade das células na 

máxima concentração testada (200 µg/mL). 

 

Tabela 23. Resultados do ensaio de citotoxidade e atividade inibitória das amostras frente o 

alfaherpesvírus humano 1. 

Amostras 

testadas 

CMNT1 

(µg/mL) 

CC50
2 

(µg/mL) 

Concentrações 

testadas3 

(µg/mL) 

PI4 

(%) 

CE50
5 

(µg/mL) 
IS6 

NP 200 ˃200 25 0 0 0 

GB 200 ˃200 25 0 0 0 

GNP 200 ˃200 25 0 0 0 

NPOE* ˃6,2 ˃6,2 3,1 97,6 ˂0,18 ˃34,4 

GNPOE* 50 83,4 25 98,5 5,75 14,5 

GOE* 50 ˃200 25 94,5 7,6 26,3 

OECc 25 48,8 25 96,0 19,0 2,56 

Citral 50 157,7 25 99,9 6,1 25,85 

1CMNT: Concentração máxima não tóxica; 2CC50: Concentração citotóxica para 50% das células 

em cultura; 3Concentração utilizada nos ensaios antivirais, na qual não há alteração da morfologia 

e pelo menos 80% das células Vero permanecem viáveis; 4PI: porcentagem de inibição viral; 
5CE50: Concentração capaz de inibir em 50% a replicação viral; 6Índice de seletividade 

(CC50/CE50). 

*Concentrações relativas ao conteúdo de óleo essencial presente nas formulações. 
 

O OECc apresentou maior toxidade quando comparado ao seu marcador 

químico. Este resultado possibilita a inferência acerca do sinergismo do citral com os 
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demais constituintes do óleo essencial, contribuindo para o aumento de seus efeitos 

tóxicos. Astani, Reichling e Schnitzler (2010) obtiveram uma CMNT de citral de 20 

µg/mL na avaliação do efeito tóxico em células RC-37, cujo período de incubação foi de 

3 dias. Esta concentração mostra-se inferior a observada no presente trabalho (CMNT 50 

µg/mL), o que nos permite supor acerca de uma possível relação inversa entre o tempo 

de exposição ao citral e a viabilidade celular.  

No que diz respeito a NPOE, não foi possível determinar a sua toxidade em 

concentrações superiores a 6,2 µg/mL, uma vez que houve precipitação sobre a 

monocamada de células. Na preparação de NPOE não foi possível solubilizá-las 

completamente em água, mesmo empregando-se a concentração máxima de DMSO que 

não é tóxica para as células.  

A incorporação do óleo essencial tanto na forma nanoencapsulada quanto livre 

em géis de Carbopol® Ultrez propiciou diminuição da citotoxidade, observada pelo 

aumento na viabilidade celular, visto que os valores de CMNT e CC50 obtidos para 

GNPOE e GOE foram maiores que aqueles observados para o OECc. 

Na avaliação da citotoxidade do citral encapsulado em nanocápsulas lipídicas 

em cultura de esplenócitos pelo método colorimétrico de redução do brometo de 3-(4,5-

dimetil-2-tiazolil)-2, 5-difenil-2H-tetrazólio (MTT), Nordin e colaboradores (2018) 

verificaram que na maior concentração testada (30 µg/mL) a porcentagem de células 

viáveis foi de 99,8% e 95,2% para o nanocarreador e para o citral livre, respectivamente, 

demonstrando a efetividade do sistema em reduzir os efeitos tóxicos da substância. 

Diminuição na toxidade in vitro foi ainda relatada para o óleo essencial de Santolina 

insularis após seu encapsulamento em lipossomas (CASTANGIA et al., 2015). 

 

5.6.2. Avaliação da atividade antiviral 

 

Após avaliar a toxidade de cada uma das amostras frente às células Vero, a 

concentração na qual não foi obervada alteração na morfologia e na qual pelo menos 80% 

das células permaneciam viáveis foi selecionada para os testes antivirais. Cabe salientar 

que embora os controles GB e GNP não tenham apresentado toxidade na concentração 

máxima testada, as concentrações nos testes antivirais de tais amostras foram as mesmas 

utilizadas para GOE e GNPOE, respectivamente, a fim de excluir uma possível atividade 

inibitória dos brancos. Para NP utilizou-se a concentração relativa a GNP, visto que o 

nanocarreador é incorporado à rede de gel. 
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As porcentagens de inibição do HHV-1 observadas para OECc e citral foram, 

respectivamente, 96,0% e 99,9% (Tabela 22). Em adição, a CE50 obtida para o citral foi 

cerca de 3 vezes menor que a do OECc, sugerindo que atividade antiviral do último 

decorre principalmente de seu marcador químico.  

Astani, Reichling e Schnitzler (2010), empregando o método de redução de 

placa, mostraram que o citral foi capaz de inibir em aproximadamente 86% a replicação 

do HHV-1 em concentração não tóxica para as células RC-37 (25 µg/mL). A inibição 

mostrou-se dose-dependente, sendo observado, aproximadamente, 7% de inibição na 

concentração de 1 µg/mL, menor concentração avaliada. Os valores de CE50 e IS obtidos 

nesse trabalho foram, respectivamente, 3,5 µg/mL e 12,9 µg/mL. Estes resultados e 

aqueles obtidos em nosso estudo demonstram a efetividade do citral em inibir o HHV-1, 

sendo as diferenças ocasionadas pela utilização tanto de linhagens celulares quanto de 

ensaios antivirais distintos. 

Em relação à atividade antiviral de GOE e GNPOE, porcentagens de inibição 

semelhantes às observadas, respectivamente, para o OECc e o citral foram obtidas. Em 

contrapartida, a porcentagem de inibição de NPOE foi similar à verificada para o citral, 

porém a concentração empregada foi aproximadamente 8 vezes menor. Cabe salientar 

ainda acerca da ausência de atividade para HHV-1 dos controles, permitindo a inferência 

de que o potencial antiviral das formulações deve-se ao ativo neles incorporados.  

No estudo da cinética de inibição viral, não foi possível calcular a CE50 de NPOE, 

visto que a menor concentração testada (0,18 µg/mL) apresentou uma porcentagem de 

inibição de 84,5%. Este resultado revela a efetividade do nanocarreador em melhorar a 

atividade anti-herpética do citral, posto que altas porcentagens de inibição são constatadas 

em baixas concentrações. Sugere-se que o reduzido diâmetro das partículas confere maior 

superfície de contato com a célula e/ou com a partícula viral, resultando em maior 

atividade. No entanto, ao proceder a incorporação do nanocarreador ao gel, observou-se 

que o valor de CE50 obtido (5,76 µg/mL) foi similar ao do citral não encapsulado (6,1 

µg/mL).  

O índice de seletividade (IS) é expresso pela razão entre a CC50 e a CE50. Quanto 

maior o IS mais promissora a preparação farmacêutica em relação a sua atividade antiviral 

e segurança. Os valores de IS obtidos para OECc e GOE foram, respectivamente, 2,56 e 

26,3 µg/mL. Embora não tenha sido possível determinar o valor exato de IS para NPOE, 

sabe-se que este é superior a 34,4 µg/ml. Considerando-se que apenas o citral seja 

incorporado ao nanocarreador, houve aumento no IS após o processo de encapsulamento 
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(IS do citral = 25,85 µg/mL). GNPOE exibiu IS de 14,5 µg/mL, inferior ao obtido para 

NPOE, indicando que a interação química entre o nanocarreador e a rede de gel formada 

pelo carbômero compromete a atividade antiviral do marcador químico. A redução no IS 

das nanopartículas após sua incorporação ao gel foi observada em trabalho anterior 

(ALMEIDA et al., 2018), porém, com valores menores (IS>9,83 para NPOE e IS>4,67 

para GNPOE), demonstrando que a otimização das nanopartículas nesse estudo 

contribuiu também para aumentar a eficácia da formulação.  

Diferentes estudos relatam o potencial dos sistemas nanoestruturados em 

melhorar a atividade antiviral dos óleos essenciais e seus constituintes isolados. 

Nanoemulsões contendo o óleo essencial de Casearia sylvestris, rico em sesquiterpenos, 

foram preparadas por Pereira e colaboradores (2016). Neste estudo, a porcentagem de 

inibição do HHV-1 da nanoformulação foi de 99,8%, empregando-se uma concentração 

de 0,0016 µg/mL, enquanto do óleo livre foi de 90% na concentração de 200 µg/mL, 

demonstrando assim a efetividade do nanossistema em aumentar a atividade antiviral 

intrínseca do óleo essencial. 

No ensaio de penetração e retenção cutânea in vitro, a quantidade de óleo 

essencial acumulada na derme e epiderme para GOE e GNPOE foi de 2,59 e 23,47 µg/mL, 

respectivamente. Dessa forma, considerando-se os valores de CE50 obtidos para tais géis 

(GOE 7,6 µg/mL e GNPOE 5,75 µg/mL), é possível inferir sobre a efetividade do citral 

nanoencapsulado em relação a sua forma livre, posto que a concentração retida nas 

camadas da pele promove a inibição viral. 

 

5.6.3. Determinação do modo de ação anti-herpética 

 

A replicação do HHV-1 envolve uma sequência complexa de eventos nas quais 

os agentes antivirais podem interferir. A fim de investigar o modo de ação das 

formulações desenvolvidas, estas foram adicionadas às células Vero em diferentes 

tempos pós e pré-infecção. Os resultados obtidos nesse trabalho (Figura 54) sugerem que 

nenhuma das amostras testadas exibe efeito sobre os receptores celulares. Estas atuam 

tanto inativando as partículas virais livres, antes que estas infectem as células, como 

interferindo em eventos pós-penetração envolvidos em alguma(s) etapa(s) de biossíntese 

intracelular(es) dos vírus e/ou na saída das novas partículas para o meio extracelular. 
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Figura 54. Porcentagens de inibição do alfaherpesvírus humano 1 pelas amostras em diferentes 

tempos pré e pós-infecção. Nos ensaios avaliou-se a capacidade das amostras de inativarem 

diretamente a partícula viral, de se ligarem a receptores presentes na superfície das células Vero 

e de interferirem em eventos pós-penetração. As concentrações utilizadas no estudo foram de 3,1 

µg/mL para NPOE e de 25 µg/mL para as demais amostras. 

 

Quando as partículas virais foram tratadas com as amostras antes do processo de 

infecção, maior efeito inibitório foi observado para GOE em relação ao OECc livre 

(Figura 54). Além disso, porcentagens de inibição similares foram obtidas para o citral e 

GNPOE, sendo estas de 82,2% e 84,1%, respectivamente. O efeito virucida dos 

nanocarreadores foi de 60,2%, que se mostra pronunciado ao considerar a reduzida 

concentração testada (3,1 µg/mL). Pela Figura 54, nota-se que a porcentagem de inibição 

obtida para o citral foi superior a do OECc, comprovando que o efeito virucida deve-se a 

seu constituinte majoritário.  

Em estudo prévio foi demonstrado que OECc não era capaz de interferir na etapa 

de adsorção do HHV-1 à célula Vero, bem como nas etapas subsequentes da biossíntese, 

indicando que o óleo essencial apresentava efeito virucida (MINAMI et al., 2003). O 

OECc usado no nosso estudo foi capaz de inativar as partículas virais extracelularmente 

e ainda de interferir em eventos pós-penetração. Assim, depreende-se que esta diferença 

ocorra devido a variação na composição química do óleo essencial, a qual tem impacto 

direto na atividade antiviral.  

A atividade anti-HHV-1 do óleo essencial de Juniperus oxycedrus foi descrita 

por Loizzo e colaboradores (2008), cuja caracterização química revelou o predomínio das 
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substâncias α-pineno e β-mirceno, sendo esta última também identificada com 

abundância relativa considerável no OECc usado no presente estudo (10,68%). A 

capacidade de inativar diretamente o HHV-1, impedindo a infecção da célula, foi ainda 

descrita para o óleo essencial de Melissa officinalis, constituído majoritariamente por 

citral e citronelal (SCHNITZLER et al., 2008).  

Ao procederem uma revisão sistemática da literatura científica, Reichling e 

colaboradores (2009) constataram que grande parte dos óleos essenciais atuam sobre o 

HHV-1, geralmente, antes ou durante a sua adsorção à superfície da célula hospedeira. A 

atividade antiviral foi demonstrada para outros vírus envelopados com genoma de DNA, 

assim como para àqueles com genoma de RNA. O mesmo não foi observado para os vírus 

não envelopados. Dessa forma, foi proposto que os óleos interferem no envelope ou 

mascaram componentes virais necessários à adsorção e entrada na célula. Nesse mesmo 

estudo foi mostrado que o pré-tratamento das células com os óleos essenciais durante 1 

h, antes da infecção viral, não foi capaz de inibir a infecção pelo HHV-1, indicando que 

os óleos essenciais não interferem na ligação das partículas virais por bloquearem os 

receptores celulares. O mesmo resultado foi observado em nossos experimentos, onde 

não foi constatada nenhuma inibição após o pré-tratamento das células. 

Em relação aos eventos pós-penetração, o citral mostrou discreta atividade 

inibitória (16,2%), conforme apresentado na Figura 54. Em contrapartida, a atividade pós-

penetração observada para o OECc foi de 52,2%, revelando que esta resulta do sinergismo 

entre o marcador químico e os demais constituintes presentes no óleo. Além disso, nota-

se que houve a potencialização da atividade do OECc nos eventos pós-penetração quando 

este foi incorporado ao gel hidrofílico, visto que uma porcentagem de inibição superior a 

90% foi obtida para GOE. 

A porcentagem de inibição observada para NPOE nos eventos pós-penetração 

foi muito maior que a do citral livre, evidenciando a habilidade do nanocarreador em 

viabilizar a penetração do marcador na célula e levar ao aumento de atividade (Figura 

54). Tendo em vista que a concentração de NPOE testada foi muito inferior a utilizada 

para as demais amostras, este resultado mostra-se ainda mais marcante. Em adição, 

GNPOE apresentou atividade inibitória aproximadamente 4,0 vezes superior a obtida 

para o citral, ratificando a importância do nanoencapsulamento na potencialização do 

efeito pós-penetração do marcador do óleo essencial. Aumento da atividade intracelular 

frente ao HHV-1 (CE50 18,3𝜇g/mL) e da estabilidade do óleo essencial de Artemisia 
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arborescens L. foram também obtidos após inclusão em lipossomas multilamelares 

preparados com fosfatidilcolina de soja (SINICO et al., 2005). 

Diferentes substâncias químicas presentes nos óleos essenciais vêm sendo 

descritas por sua atividade anti-HHV-1, estando os terpenos entre os mais promissores 

(HASSAN; MASARCIKOVÁ; BERCHOVÁ, 2015). O isoborneol, monoterpeno 

presente no óleo essencial de Melaleuca alternifolia, mostrou-se efetivo em inibir a 

glicosilação de polipeptídeos do HHV-1 e de gB com apenas 30 min de exposição, 

impedindo sua replicação (PRIMO et al., 2001). Outra substância presente no mesmo 

óleo, o 4-terpineol, possui efeito virucida direto para HHV-1 e HHV-2. Em contrapartida, 

o óleo essencial de Santolina insularis atua por bloqueio da propagação célula-a-célula 

do HHV-1 (KHAN et al., 2005). O 1,8-cineol, muitas vezes presente no OECc, também 

apresentou-se como um agente promissor por inativar as partículas virais 

extracelularmente (FARAG et al., 2004).  

A atividade antiviral da nanoformulação fitoterápica desenvolvida mostra-se 

interessante não apenas por sua capacidade de inativar o HHV-1 extracelularmente em 

baixas concentrações, mas também por interferir em eventos pós-penetração. Neste 

sentido, a terapia combinada pode ser uma abordagem útil para tratamento de infecções 

herpéticas suspeitas de serem causadas por HHV mutantes resistentes aos fármacos 

nucleosídicos clinicamente empregados na terapêutica, oferecendo maior eficácia em 

comparação à monoterapia, sobretudo em quadros mais graves como aqueles observados 

em pacientes imunocomprometidos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 A metodologia analítica validada por CLAE-DAD, empregada na quantificação 

do marcador químico citral nos géis, mostrou-se específica, seletiva, linear, 

precisa, exata e robusta, sendo assim eficientemente utilizada na avaliação da 

estabilidade e da biodisponibilidade tópica das formulações; 

 

 A aplicação de planejamento Box-Behnken e de metodologia de superfície de 

resposta permitiu otimizar o processo de preparação das nanopartículas pela 

técnica de emulsificação-difusão do solvente, cujas condições experimentais 

determinadas foram: tempo de sonicação de 8 minutos, potência do ultrassom de 

150 W e razão óleo essencial/polímero de 0,5; 

 

 Partículas esféricas e de superfície lisa, com diâmetro médio de 276,99 nm, índice 

de polidispersão de 0,183, potencial Zeta negativo igual a -16,06 e eficiência de 

encapsulamento de 73,29% foram obtidas após o processo de otimização; 

 

 A substância majoritamente encontrada no OECc foi o monoterpeno citral, com 

75,70% de abundância relativa, seguido pelo mirceno (10,68%) e geraniol 

(4,99%). A análise de CG-EM das nanopartículas revelaram que apenas o citral 

foi encapsulado no sistema; 

 

 Os géis de Carbopol® Ultrez 10 NF contendo o citral encapsulado em 

nanopartículas apresentaram pH na faixa ácida (pH 5,0-6,0), com redução no 

diâmetro médio das partículas, aumento na homogeneidade de sua distribuição e 

diminuição de 9,85% no teor do marcador químico após incorporação destas ao 

gel, não sendo constatada alteração no potencial Zeta; 

 

 A análise de IV-TF evidenciou a presença de citral adsorvido à superfície das 

nanopartículas, contudo sem interagir quimicamente com o PLGA. Em 

contrapartida, tal interação foi observada ao incorporar os nanossistemas à rede 

de gel; 
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 O nanoencapsulamento do marcador químico conferiu a este estabilidade térmica, 

conforme constatado por TG/DTG e DSC; 

 

 Na avaliação do comportamento reológico dos géis, os testes estacionários 

demonstraram que estes são fluidos não-Newtonianos, pseudoplásticos e com 

baixo caráter tixotrópico, enquanto os testes oscilatórios revelaram suas 

propriedades viscoelásticas, posto que o módulo elástico (G') foi maior que o 

módulo viscoso (G''). Além disso, o teste das placas paralelas mostrou que os géis 

possuem difícil espalhamento. Dessa forma, a nanoformulação fitoterápica exibe 

retenção no local da lesão causada pelo HHV-1, não escorrendo na pele após sua 

aplicação; 

 

 As nanopartículas e os géis exibiram perfil bifásico de liberação do óleo essencial, 

com uma fase inicial lenta (Fase I), seguida por uma fase de liberação sustentada 

(Fase II) durante 8 dias. A cinética de liberação adequou-se ao modelo de Higuchi, 

sugerindo a influência do processo de difusão do ativo a partir da formulação. 

Além disso, verificou-se que a Fase I é regida por mecanismo de transporte não 

Fickiano, dependente da difusão e da erosão do polímero, enquanto a Fase II é 

regida por transporte Fickiano, dependente apenas do processo de difusão do óleo 

essencial a partir da rede polimérica; 

 

 GNPOE manteve-se estável por 1 ano, quando armazenado sob refrigeração, em 

relação aos parâmetros pH, diâmetro médio de partícula, índice de polidispersão 

e potencial Zeta. No entanto, verificou-se redução no teor de citral após do 3° para 

o 6° mês de estudo de estabilidade, atribuída a perda por volatilização do marcador 

químico adsorvido à superfície dos nanocarreadores. Por outro lado, em GOE 

houve diminuição no teor de OECc logo nos primeiros 30 dias de estudo, 

destacando a efetividade das nanoestruturas em proteger o óleo da volatilização e 

degradação química; 

 

 No estudo de penetração e retenção cutânea in vitro de GNPOE verificou-se a 

presença do citral no estrato córneo (47,04%), epiderme e derme (20,55%), e 

líquido de lavagem (14,97%), não sendo observada no líquido receptor. Por outro 

lado, em GOE observou-se que quase todo o conteúdo administrado na superfície 
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da pele foi perdido, possivelmente por volatilização, sendo recuperado apenas 

3,44% de citral na epiderme e derme, e 4,16% no líquido de lavagem. Dessa 

maneira, evidencia-se o efeito reservatório do citral nas camadas da pele, 

incluindo a epiderme, sítio de replicação do HHV-1, e a sua ausência no líquido 

receptor, indicando a segurança da nanoformulação tópica; 

 

 A avaliação da atividade inibitória in vitro frente às células Vero infectadas 

demonstrou que o encapsulamento do citral em nanopartículas provê redução de 

cerca de 8 vezes na concentração necessária para inibição do HHV-1. Ademais, 

na determinação do modo de ação foi constatado que tanto as nanopartículas 

quanto os géis atuam por inativação do vírus extracelularmente e por interferirem 

em eventos pós-penetração. Assim, a nanoformulação fitoterápica apresenta-se 

como uma alternativa terapêutica promissora para o tratamento tópico das lesões 

causadas por HHV-1.  
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