
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIORELLA MOLLO ZIBETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO NANOESTRUTURADA 

CONTENDO ÓLEO ESSENCIAL DE Rosmarinus officinalis L. PARA O 

TRATAMENTO TÓPICO DO HERPES. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 



FIORELLA MOLLO ZIBETTI 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO NANOESTRUTURADA 

CONTENDO ÓLEO ESSENCIAL DE Rosmarinus officinalis L. PARA O 

TRATAMENTO TÓPICO DO HERPES. 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso 

de Pós-graduação em Ciências 

Aplicadas a Produtos para Saúde 

da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal Fluminense 

como requisito para obtenção do 

grau de Mestre. 

 
 
 
 
 
 

Orientadora: Prof ª. Dr ª Deborah Quintanilha Falcão 

Co-orientadora: Prof ª. Dr ª Samanta Cardozo Mourão 

 

 

 

NITERÓI 

2016 



 

Z64          Zibetti, Fiorella Mollo 
 

Desenvolvimento de formulação nanoestruturada contendo óleo 

essencial de Rosmarinus officinalis L. para o tratamento do herpes. / 

Fiorella Mollo Zibetti. - Niterói, 2016. 

  

 93 f. 

  Orientadora: Deborah Quintanilha Falcão 

                

   Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, 

Faculdade de Farmácia, Pós Graduação em Ciências Aplicadas a 

Produtos para Saúde, 2016. 

 

   1. Rosmarinus officinalis. 2. Herpes simplex. 3. Produção Intelectual. 

I. Falcão, Deborah Quintanilha, orient. II. Título. III. Universidade 

Federal Fluminense.    
 

                  CDD: 616.522 
 

 



FIORELLA MOLLO ZIBETTI 
 

3 

 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO NANOESTRUTURADA 

CONTENDO ÓLEO ESSENCIAL DE Rosmarinus officinalis L. PARA O 

TRATAMENTO TÓPICO DO HERPES. 

 

Dissertação apresentada ao Curso 

de Pós-graduação em Ciências 

Aplicadas a Produtos para Saúde da 

Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal Fluminense 

como requisito para obtenção do 

grau de mestre. 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

 

Profª. Drª. DEBORAH QUINTANILHA FALCÃO - Orientadora 

Universidade Federal Fluminense – UFF 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. EDUARDO RICCI JÚNIOR 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. LUIZ CLAUDIO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

 
 

 

 

 

NITERÓI 

2016 



 

4 

RESUMO 
 

O óleo essencial de Rosmarinus officinalis (OERo) possui atividade anti- 

herpética in vitro. Entretanto, os constituintes químicos  estão sujeitos à 

degradação por oxidação ou volatilização. Desta forma, surge  a necessidade 

de desenvolvimento de sistemas carreadores para este ativo vegetal. O 

presente trabalho teve como objetivo desenvolver nanoemulsões contendo 

OERo, comparando dois métodos de baixo aporte energético, titulação à 

frio e inversão de fases, quanto à estabilidade, teor do marcador químico, 

perfil de liberação in vitro, permeação e retenção cutânea in vitro e 

atividade anti-herpética in vitro. O OERo, utilizado nesse estudo, apresentou 

como constituinte majoritário o eucaliptol (27,9%), descrito na literatura por 

inibir o vírus Herpes simplex. As nanoemulsões e seus respectivos hidrogéis 

foram desenvolvidos e conservados em temperatura ambiente por 60 dias. 

Todas as formulações mantiveram-se estáveis durante o período estudado, 

apresentando tamanho de gotícula inferior a 200nm. Nenhum dos 

parâmetros avaliados apresentou diferença significativa entre os métodos 

utilizados, com exceção do teor, que foi menor em T0 nas nanoemulsões 

produzidas com aquecimento. Aas formulações apresentaram cerca de 60% 

de liberação do óleo em 150 minutos em ensaio in vitro. No estudo de 

permeação/retenção cutânea in vitro foi possível detectar o eucaliptol, por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, no meio de lavagem (~32%), estrato 

córneo (~12%) e meio receptor (~56%), não sendo observado na epiderme e 

derme. Para avaliação da atividade anti-herpética, as nanoemulsões 

apresentaram índice de inibição viral superior a 98,2% (HSV-1) e 99,5% (HSV- 

2), apresentando maior especificidade pelo sorotipo 2. As diferentes 

metodologias não impactaram significativamente na atividade anti-herpética. 

Dessa forma, conclui-se que ambos os métodos são capazes de preparar 

nanoemulsões com características semelhantes e estudos in vivo serão 

necessários para melhor entendimento da atividade do óleo. 

 

Palavras-chave: nanoemulsão, Rosmarinus officinalis L., óleo essencial, 

Herpes Simplex, métodos de emulsificação. 
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ABSTRACT 
 

The essential oil of Rosmarinus officinalis (OERo) has anti-herpetic activity in 

vitro. However, the chemical constituents are subject to degradation by 

oxidation or volatilization. Thus, indicating a need to develop carriers systems 

for this plant active.The aim of the present work was to develop nanoemulsions 

containing OERo, comparing two low energy methods, cold titration and phase 

inversion, in terms of stability, chemical marker content, in vitro release profile, 

in vitro skin permeation and retention, and anti-herpetic activity in vitro. The 

OERo used in this study presented as main constituent eucalyptol (27.9%), 

which was described in the literature for inhibiting the Herpes simplex virus. 

Nanoemulsions and their respective hydrogels were developed by two different 

methodologies and stored at room temperature for 60 days. All formulations 

remained stable during the study period, with particle size smaller than 200nm. 

None of the parameters evaluated showed a significant difference between the 

methods used, except for the chemical marker content, which was lower in T0 

for the nanoemulsions prepared with heating. The in vitro release profile of the 

formulations showed 60% oil release in 150 minutes. In the in vitro skin 

permeation / retention study, it was possible to detect eucalyptol, by High 

Performance Liquid Chromatography, in washing liquid (~32%), stratum 

corneum (~12%) and receiving liquid (~56%), but none was detected in 

epidermis and dermis. In order to evaluate the anti-herpetic activity, the 

nanoemulsions showed a viral inhibition index higher than 98.2% (HSV-1) and 

99.5% (HSV-2), presenting a better specificity for serotype 2. Despite the loss of 

volatile constituents of the oil by heating, the different methodologies did not 

significantly impact the antiherpetic activity. Thus, it could be concluded that 

both low-energy methods are able to prepare nanoemulsions with similar 

characteristics and it is necessary further studies to better understand the oil 

activity. 

 

Key words: nanoemulsion, Rosmarinus officinalis L., essential oils, Herpes 

Simplex, emulsification methods. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

Cada vez mais pesquisadores tem sido desafiados a desenvolver 

sistemas terapêuticos mais eficazes e que permitam a redução dos efeitos 

adversos e da dose administrada de fármacos. Dentro deste contexto, a 

nanotecnologia traz inovações importantes para liberação de ativos nos 

sistemas biológicos. 

As nanoemulsões são muito utilizadas como veículos nas indústrias 

cosmética, farmacêutica e de alimentos. Apresentam vantagens como a 

veiculação de ativos tanto hidrofílicos como lipofílicos na mesma formulação, 

além de possibilitarem o controle de aspectos sensoriais adaptados às 

necessidades da via de administração para as quais se destinam. Segundo a 

literatura, as nanoemulsões podem ser produzidas por métodos de alto ou 

baixo aporte energético. Os métodos de alta energia incluem a 

homogeneização à alta pressão, ultrassom e microfluidização, e requerem 

equipamentos de alto custo. Os métodos de baixa energia utilizam a energia 

química armazenada dos próprios componentes, por exemplo, a emulsificação 

espontânea e a titulação. 

O desenvolvimento de nanoemulsões com óleos essenciais (OEs) tem 

sido estudado, devido à capacidade de proteção contra degradação e 

volatilização que esse tipo de sistema proporciona aos óleos.Estudos mostram 

que os OEs apresentam propriedades biológicas e têm sido utilizados para o 

tratamento de diferentes patologias. O óleo essencial de Rosmarinus 

officinalis L. (OERo) além do tradicional uso culinário, apresenta 

propriedade de conservação de alimentos, além de várias atividades 

biológicas, que incluem ação antimicrobiana, antioxidante, antivirale 

antidiabética. 

O uso de OEs pode ser considerado como uma nova e promissora 

abordagem no tratamento de doenças virais. A infecção pelo vírus Herpes 

simplex tipos 1 e 2 (HSV-1 e 2), por exemplo, ocorre mundialmente e a 

utilização de agentes profiláticos que impeçam a reativação da forma latente do 
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vírus tornou-se o objetivo de pesquisas científicas. Alguns desafios são 

encontrados no tratamento dessa doença em virtude do surgimento de cepas 

virais resistentes, ao elevado custo e toxicidade devido ao uso prolongado 

dos agentes antivirais de origem sintética. Sendo assim, há a necessidade em 

se buscar alternativas terapêuticas ou complementares capazes de 

contornar a resistência viral advinda do uso contínuo dos fármacos 

convencionais. Um estudo realizado por Minami e colaboradores (2003) 

descreveu a atividade in vitro frente ao HSV-1 do OERo, demonstrando  

tratar-se de um promissor fármaco de origem natural para o tratamento do 

herpes. 

Com o intuito de contornar as limitações do uso dos OEs como ativo em 

formulações para uso tópico, o presente trabalho tem como propósito 

desenvolver nanoemulsões contendo OERo, comparando dois métodos de 

baixo aporte energético quanto à estabilidade, teor do marcador químico e 

atividade anti-herpética. As formulações foram elaboradas visando não apenas 

aumentar a estabilidade física de seus constituintes ativos, mas também 

otimizar sua eficácia terapêutica. 

 

2- EMBASAMENTO TEÓRICO 
 
 

2.1. Nanotecnologia 
 
 

A nanotecnologia é a ciência envolvida na caracterização e controle da 

matéria em dimensões nanométricas, englobando engenharias e tecnologias 

envolvidas nas áreas de medição, modelação e manipulação de matéria na 

escala de átomos e moléculas (ETHERIDGE et al, 2013). Não é uma área 

científica emergente natural, mas sim um campo multidisciplinar de ciências 

tradicionais em conjunto para proporcionar uma evolução coletiva no 

desenvolvimento de novas tecnologias, tendo aplicações desde setores de 

energia e eletrônica até a indústria farmacêutica (DURÁN; MATTOSO; 

MORAIS, 2006). O princípio dessa nova ciência é que os materiais em escala 

nanométrica podem apresentar propriedades químicas e físico-químicas 

ediferentes daquelas apresentadas em escalas maiores. Seus alcances 

podem variar do desenvolvimento de um simples vidro à prova de 

arranhões até sistemas precisos de carreamento e liberação de fármacos 

(ROSSI-BERGMANN, 2008). 
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A chave para entender o potencial único dessa tecnologia é que, em 

nanoescala, as propriedades dos materiais podem mudar drasticamente. 

Com a redução das dimensões, sem alteração da compisção química, o 

tamanho, os materiais podem exibir novas propriedades, tais como: 

condutividade elétrica, elasticidade, maior resistência, diferentes cores e 

maior reatividade, características essas que não seriam apresentadas por 

essas mesmas substâncias em escala micro ou macro (GRUPO ETC, 2005). 

A nanotecnologia se tornou um dos mais promissores campos de pesquisa 

da atualidade e por não possuir limitações específicas dentre as áreas de 

conhecimento, sendo interdisciplinar, baseada na física, química, biologia, 

engenharias, computação e medicina, permite que vários campos façam 

seu uso (ALVES, 2004). A Figura 1 mostra as aplicações em diferentes 

áreas do conhecimento, ilustra os parâmetros que são aproveitados de cada 

disciplina e mostra ainda que a união desses parâmetros tem como 

resultado a nanotecnologia. 

 
 

 

Figura 1: Aplicações relacionadas com a nanotecnologia (MOTTA, 2009). 
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2.1.1 Nanotecnologia farmacêutica 
 
 

Nanotecnologia farmacêutica é a área das ciências farmacêuticas 

envolvida no desenvolvimento, caracterização e aplicação de sistemas 

terapêuticos em escala nanométrica. Estudos de tais sistemas têm sido 

realizados com o propósito de direcionar e controlar a liberação de fármacos 

(SAKATA et al., 2007). A aplicação da nanotecnologia para o tratamento, 

diagnóstico, monitoramento e controle de sistemas biológicos foi denominada 

"Nanomedicina" pelo National Institute of Health, nos Estados Unidos 

(MOGHIMI et al., 2005). 

Nos anos de 1960 a técnica de microencapsulação deu origem à 

nanoencapsulação. A microencapsulação serviu de modelo para técnicas mais 

sofisticadas, em escala nanométrica, permitindo o desenvolvimento de 

nanopartículas. A descoberta dos lipossomas nos anos 1960 veio aumentar a 

variedade de ferramentas para o desenvolvimento da nanotecnologia 

farmacêutica com sistemas lipídicos para vetorização de fármacos (LASIC, 

1998). Nos anos 1990 surgiram nanossistemas mais sofisticados revestidos por 

polímeros hidrofílicos, denominados sistemas furtivos (stealth), que permitem 

um tempo de circulação maior no organismo (GREF et al., 1994). Além 

dos sistemas furtivos, sistemas contendo moléculas sinalizadoras na 

superfície, denominados sítio-específicos, foram desenvolvidos com a 

finalidade do direcionamento específico de fármacos para células alvo 

(BARRAT, 2000). 

Entre as vantagens que os nanossistemas podem oferecer destacam-se: 

a proteção do fármaco no sistema terapêutico contra possíveis instabilidades 

no organismo, promovendo manutenção de níveis plasmáticos  em 

concentração constante; o aumento da eficácia terapêutica; a liberação 

progressiva e controlada do fármaco pelo condicionamento a estímulos do 

meio em que se encontram (sensíveis a variação de pH ou de temperatura); a 

diminuição expressiva  da toxicidade pela redução de picos plasmáticos de 
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concentração máxima; a diminuição da instabilidade e a possibilidade de 

direcionamento a alvos específicos (sítio-especificidade); a possibilidade de 

incorporação tanto de substâncias hidrofílicas quanto lipofílicas nos 

dispositivos; a diminuição da dose terapêutica e do número de administrações 

e aumento da aceitação da terapia pelo paciente (VERMA; GARG, 2001; 

DUNNE et al., 2003; TAO; DESAI, 2003). 

Embora estas vantagens sejam significativas, alguns inconvenientes 

plausíveis não podem ser ignorados como, por exemplo, uma possível 

toxicidade e o elevado custo de obtenção dos nanossistemas comparados 

com as formulações farmacêuticas convencionais (VERMA; GARG, 2001; 

DUNNE et al.,  2003; TAO; DESAI, 2003). 

O processo de transporte biológico pode ser afetado por características 

físicas dos nanocarreadores incluindo seu tamanho, forma e flexibilidade, bem 

como propriedades químicas tais como a incorporação de ligantes para o 

reconhecimento e ativação de receptores biológicos. Dessa forma, no 

desenvolvimento de sistemas nanoestruturados é de fundamental importância 

considerar a uniformidade de seus atributos físicos e químicos, uma vez que, 

dependendo da carga da partícula, das propriedades de superfície e da 

hidrofobicidade, tais nanossistemas podem ser adsorvidos preferencialmente a 

determinados órgãos e tecidos (KAYSER; LEMKE; HERNÁNDEZ-TREJO, 

2005; ELSABAHY; WOOLEY, 2012). 

Dentre os diversos tipos de nanossistemas, as nanoemulsões são de 

grande interesse para as indústrias química, farmacêutica, de cosméticos e de 

alimentos. Isso porque apresentam maior estabilidade frente à outros 

nanossistemas como lipossomas e nanopartículas. No campo farmacêutico, 

por exemplo, o grande interesse se dá pelo fato das nanoemulsões poderem 

ser adaptadas de acordo com a finalidade do produto ou com as características 

do fármaco a ser entregue. As nanoemulsões podem penetrar através da 

superfície da pele aumentando a absorção do ativo, e é uma maneira de 

contornar problemas como a degradação química e enzimática que ocorre no 
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estômago e intestino, e ação do metabolismo de primeira passagem após 

administração oral (ALVARADO et al., 2015). 

 

2.1.2. Nanoemulsão 
 
 

As emulsões são muito utilizadas como veículos nas indústrias por 

apresentarem vantagens como a veiculação de fármacos ou ativos hidrofílicos 

ou lipofílicos na mesma formulação, além de possibilitarem o controle de 

aspectos sensoriais adaptados às necessidades da via de administração para 

as quais se destinam. Os avanços tecnológicos e no conhecimento dos 

mecanismos envolvidos na obtenção e estabilidade de sistemas dispersos, 

viabilizam o desenvolvimento de sistemas emulsionados, como nanoemulsões, 

microemulsões, emulsões múltiplas e cristais líquidos (MARTI-MESTRES; 

NIELLOUD, 2002). 

As nanoemulsões podem ser definidas como sistemas homogêneos nos 

quais um líquido (a fase interna) é disperso em outro (a fase externa) na forma 

de pequenas gotículas, com tamanhos e ntre 20-200 nm, na presença de um 

agente emulsionante (KLANG; BENITA, 1998; HUNG et. al, 2007). Em 

consequência do reduzido tamanho das gotículas dispersas, as 

nanoemulsões (Figura 2) exibem características físico-químicas e funcionais 

distintas das emulsões convencionais (TADROS et al., 2004; SONNEVILLE- 

ABRUN; SIMONNET; L’ALLORET, 2004, SADURNÍ et al., 2005; SOLANS et 

al., 2005; AZEEM et al., 2009; LOVELYN; ATTAMA, 2011; TANG et al., 2012): 

 
❖ Transparência ótica, mostrando um reflexo azulado resultante da difusão 

da luz pelas gotículas, conhecido como efeito Tyndall; 

❖ O diminuto tamanho das partículas associado ao movimento browniano 

característico diminui a atuação da força da gravidade, atribuindo-lhes 

estabilidade cinética contra cremagem e sedimentação; 
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❖ Proporção interfacial área/volume versus energia livre em relação às 

macroemulsões, atuando como efetivos sistemas de transporte; 

❖ Baixa viscosidade; 

❖ Podem ser esterilizadas por filtração sem que o procedimento cause 

alteração das suas propriedades; 

❖ Baixa  tensão  interfacial  facilitando  a  penetração  através  da  pele,  e 

confere elevada solubilização de diversassubstâncias, incluindo 

ativos lipofílicos. 

 
 

 

Figura 2: Comparação entre uma nanoemulsão (esquerda) e uma macroemulsão (direita) com 

diâmetros das gotículas de 35 nm e 1 μm, respectivamente (SOLANS et al., 2005). 

 
 

A estabilidade frente a processos de cremagem ou sedimentação, 

sua aparência translúcida ou transparente, e uma vasta área interfacial 

tornam as nanoemulsões alvo de grande interesse e sua aplicação para 

medicamentos de uso tópico é amplamente documentada (SALAGER et al., 

2001, SOLANS et al., 2005). 

As nanoemulsões podem ser obtidas por métodos de alta ou baixa 

energia de emulsificação.  

Os métodos que utilizam alta energia de emulsificação são baseados na 

geração de energia mecânica através de alta tensão de cisalhamento e 

permitem melhor controle da granulometria e ampla escolha dos constituintes 

da formulação. No entanto, levam à formação de emulsões com gotículas 

maiores do que as formadas pelos métodos de baixa energia. Os métodos 

mais empregados são homogeneização de alta rotação, à alta pressão e 
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ultrassom (MAYER et al., 2013). 

Os métodos de baixa energia de emulsificação se utilizam das 

propriedades físico-químicas do sistema para a obtenção de emulsões com 

gotículas de tamanho reduzido e não precisam de equipamentos sofisticados, 

tornando-os mais vantajosos, pois o investimento em equipamento é baixo e 

são de mais fácil implementação no ambiente industrial (SCHALBART; 

KAWAJI, 2013). Há vários tipos de métodos de baixa energia como, 

temperatura de inversão de fase, emulsificação por inversão de fases e 

emulsificação espontânea (Figura 3). Esses métodos se baseiam na 

formação espontânea de pequenas gotículas quando a fase aquosa e a fase 

oleosa, contendo óleo e tensoativo, entram em contato, sob agitação. 

 
 

 

Figura 3: Diagrama de formação de particulas com menor tamanho, conforme a 

adição da água, no método de emulsificação por inversão de fases (MAYER at al.,2013). 

O método emulsão de inversão de fase consiste em adicionar a fase 

contínua à fase dispersa até que a inversão ocorra e o tipo de emulsão 

desejado se forme (SAJJADI, 2006a). Durante o processo de inversão de 

fase a curvatura da interface entre os líquidos se altera gradualmente. No 

ponto de inversão a tensão interfacial decresce a valores mínimos 

favorecendo a emulsificação (SAJJADI, 2006a e 2006b; SALAGER et. al., 

2004). A inversão pode ser atribuída ao aumento da fração volumétrica da 

fase dispersa ou quando a afinidade do tensoativo pela fase aquosa e 

fase oleosa alcançarem o equilíbrio (SAJJADI; JAHANZAD; YIANNESKIS, 

2004). Por esse método, a fase aquosa é titulada em um sistema contendo a 

mistura de óleo e tensoativos, sob agitação constante (Figura 4). Este 

processo leva à formação inicial de uma emulsão água-em-óleo (a/o), em 

seguida, uma emulsão múltipla do tipo óleo-em-água-em-óleo (o/a/o) e, por 

fim, uma emulsão do tipo óleo-em-água (o/a) (FERNANDEZ et al., 2004; 

THAKUR et al., 2007). Outra maneira de realização do método de emulsão 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877414003653#b0105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877414003653#b0105
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de inversão de fase é pelo aquecimento das fases, separadamente, e 

posterior emulsificação com uso de um homogeneizador. O aquecimento 

diminui a tensão interfacial e  a viscosidade das substâncias, favorecendo a 

emulsificação (FERNANDÉZ et al., 2001). O processo de formação de 

emulsão pelo método de temperatura de inversão de fase (TIF) se dá pelo 

rápido resfriamento da mistura tensoativo, óleo e água, sob agitação. Esse 

resfriamento tem que ser a uma temperatura abaixo da temperatura de 

inversão de fase (KOMAIKO, McCLEMENTS, 2014). Nesse método, a 

afinidade relativa do tensoativo pelas fases diferentes é alterada e controlada 

pela temperatura. À medida que a temperatura aumenta, aumenta a 

afinidade dos tensoativos não-iônicos com o óleo, formando 

preferencialmente emulsões a/o, enquanto que em baixas temperaturas 

possuem maior afinidade com a água, formando, assim, emulsões o/a. 

Esta diferença de solubilidade em relação à temperatura é mais pronunciada 

para os tensoativos não-iônicos, pois sua solubilidade em água depende 

das ligações de hidrogênio. Embora o processo de emulsificação na TIF seja 

favorecido, as emulsões devem ser resfriadas rapidamente para que 

apresentem tamanhos de gotículas reduzidos. Caso contrário pode ocorrer 

a coalescência das gotas dispersas e, consequentemente, a instabilidade 

da emulsão (SHINODA, 1969, MORRISON; ROSS, 2002; LEAL-

CALDERON; SCHMITT; BIBETTE, 2007;). 

 

Figura 4: Representação esquemática da titulação da fase aquosa sobre a fase 

oleosa, sob agitação magnética (OSTERTAG, 2012). 
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As nanoemulsões são formuladas pela combinação de diferentes 

componentes, tais como tensoativo ou mistura de tensoativos, fases aquosa e 

oleosa, sendo que as propriedades físico-químicas do tensoativo determinam o 

tipo de emulsão a ser formada, o/a ou a/o (OLIVEIRA et al., 2004). A 

estabilidade dessas formulações depende da interação interfacial entre  as 

fases imiscíveis. O uso de tensoativos é o fator responsável pela estabilidade 

das emulsões e posicionam-se na interface entre as fases, originando uma 

película que estabiliza o sistema (FERNANDEZ et al., 2004). Para o 

desenvolvimento de sistemas emulsionados estáveis, é importante conhecer o 

equilíbrio hidrofílico-lipofílico (EHL) requerido para a fase oleosa (JUNIOR et 

al., 2013). Griffin (1949) foi responsável pelo desenvolvimento do sistema EHL, 

que representa o balanço do tamanho e força entre duas porções moleculares 

com características opostas e traduz as propriedades hidrofílicas e lipofílicas de 

uma substância anfifílica (tensoativo). Neste sistema, uma escala numérica 

adimensional de valores entre 1 e 20 é usada para descrever a natureza do 

agente tensoativo, sendo que esses valores aumentam conforme a substância 

se torna mais hidrofílica. A classificação dos tensoativos tem como base a 

solubilidade em solventes polares e/ou apolares. 

O valor do EHL pode ser calculado pelo emprego de fórmulas 

matemáticas, estabelecidas na literatura, em função da sua composição 

química ou pode ser determinado experimentalmente (BARATA, 1995). Em 

trabalho prévio de Fernandes et al., 2013, o EHL do óleo essencial de 

Rosmarinus officinalis foi determinado (EHL=16,5) por meio do 

desenvolvimento de uma série de emulsões  contendo  esse  óleo  (5%,  p/p)  

e  utilizando  o  par  de  tensoativos 

polissorbato  20  (Tween®20)  e  monooleato  de  sorbitano  (Span®   80)  em 

concentração final igual a 5% (p/p) e água destilada (90%, p/p). As emulsões 

foram produzidas utilizando o método de emulsificação com inversão de fase, 

com aquecimento das fases à 40°C. Dentre as emulsões produzidas a que 

apresentou menor tamanho de gotícula (97,12 nm) e de turbidez (0,33) foi a 

desenvolvida com o EHL=16,5 sendo, dessa forma, identificado o EHL 

requerido para a fase oleosa (FERNANDES et al., 2013). 
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2.2. Óleo Essencial 
 
 

Os óleos essenciais (OEs) são definidos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) por meio da Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) n° 2 de 2007 (BRASIL, 2007), como produtos voláteis de origem vegetal 

obtidos por processo físico (destilação por arraste com vapor de água, 

destilação a pressão reduzida ou outro método adequado). Em geral, 

consistem em misturas complexas de substâncias voláteis, líquidas, lipofílicas e 

odoríferas, derivadas do metabolismo especial das plantas, as quais executam 

importante papel em sua proteção contra ação de bactérias, fungos, insetos e 

contra o ataque de herbívoros (MILLEZI et al., 2012). Constituem-se 

quimicamente por hidrocarbonetos (terpenos e sesquiterpenos) e substâncias 

oxigenadas (alcoóis, aldeídos, ésteres, éteres, cetonas, lactonas, fenóis e 

éteres fenólicos), os quais lhes conferem suas propriedades sensoriais (BIZZO 

et al., 2009; BILIA et al., 2014). 

Flores, folhas, cascas, rizomas e frutos são matérias-primas para a 

produção de óleos essenciais, a exemplo dos óleos de rosas, eucalipto, canela, 

gengibre e laranja, respectivamente. Eles possuem grande aplicação na 

perfumaria, cosmética, alimentos e como coadjuvantes em medicamentos. São 

empregados, principalmente, como aromas, fragrâncias, fixadores de 

fragrâncias, em composições farmacêutica e comercializados na sua forma 

bruta ou beneficiada, fornecendo substâncias purificadas como o limoneno, 

citral, citronelal, eugenol, mentol e safrol (BIZZO et al., 2009). 

Para extração de óleo essencial, podem ser aplicados diversos métodos, 

como a hidrodestilação, maceração, extração por solvente, enfleurage, gases 

supercríticos e microondas. O método extrativo pode afetar o perfil químico dos 

OEs obtidos. Dentre esses métodos, os mais utilizados são a hidrodestilação 

e a destilação por arraste a vapor (EMBRAPA, 2004). Ambas as técnicas 

possuem o mesmo princípio, arrastar o óleo volátil através de vapor, sendo 

que a diferença está na maneira com a qual o material vegetal é preparado. No 

arraste a vapor, o material não fica em contato com a água, uma vez na 

hidrodestilação, o material vegetal fica submerso na água, e os óleos 

voláteis, por possuírem tensão de vapor mais elevada que a água, são 

arrastados (BEZERRA et. al., 2010). 

A origem botânica, condições climáticas, composição do solo, 

tratamento agronômico, órgão vegetal, idade e estágio do ciclo vegetativo são 
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outros fatores que podem ter influência na qualidade, quantidade e composição 

dos óleos (BILIA et al., 2014). 

Após a obtenção dos óleos essenciais, sua composição química é 

geralmente analisada por cromatografia com fase gasosa acoplada ao 

espectrômetro  de  massas  (CG/EM)  e  seus  constituintes  são  identificados 

através da comparação dos índices de retenção (IR) e padrão de fragmentação 

obtido por espectro de massas, comparando com dados publicados ema rtigos 

científicos e utilizando banco de dados disponíveis na literatura (ADAMS, 2007). 

Os óleos essenciais possuem maior utilização como conservantes 

naturais, flavorizantes e fragrâncias em produtos cosméticos. 

Adicionalmente,alguns trabalhos têm demonstrado que os óleos voláteis 

exibem uma variedade de atividades biológicas, tais como repelente de 

insetos (OYEDELE et al., 2000), atividade anticolinesterásica (LIMA et al., 

2012), antidiarréica (ORAFIDIYA; OLADIMEJI, 2002), antimicrobiana, 

citotóxica (APEL et al., 2006; STEFANELLO; PASCOAL; SALVADOR, 2011), 

analgésica, hipotensiva e anticonvulsivante (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2011). 

Topicamente, os OEs são geralmente seguros ao serem diluídos e 

incorporados às formulações, porém, em alguns casos, podem causar 

irritações cutâneas. Óleos concentrados aplicados em uma grande extensão de 

pele, ou quando a mesma encontra-se lesionada, podem aumentar a 

absorção em nível sistêmico e levar a sérios efeitos colaterais como 

convulsões, visto que atuam como promotores de permeação de substâncias 

bioativas/citotóxicas presentes em sua própria composição (BILIA et al., 2014). 

Além da elevada volatilização, os OEs são altamente susceptíveis a 

degradação por exposição direta à luz, calor, umidade e oxigênio atmosférico, 

levando a reações de polimerização, oxidação, ciclização e desidrogenação. 

Estas reações são influenciadas pelo processamento e estocagem do material 

vegetal, pela extração e pela própria manipulação do óleo após obtenção, 

levando ao comprometimento de sua qualidade e tendendo a reduzir seu valor 

comercial. Além de alterações sensoriais e de viscosidade, produtos de 

degradação podem ser formados nessas reações, podendo ocasionar 

sensibilizações na pele (SCHWEIGGERT; CARLE; SCHIEBER, 2007; BILIA et 

al., 2014). 

Sendo assim, o uso de nanoemulsões se torna uma alternativa para 

minimizar esses efeitos aos óleos essencias. 
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2.2.1. Nanoemulsão contendo óleos essenciais 

 
Diversos trabalhos descrevem o uso de nanoemulsões para 

incorporação de substâncias hidrofóbicas em sistemas aquosos. 

Zhang e colaboradores (2017) desenvolveram nanoemulsões contendo 

4% de mistura de óleos essenciais de cravo-da-india e canela (1:1), com o 

objetivo de avaliar o potencial antimicrobiano para indústria de alimentos. O 

resultado obtido demonstrou ação antimicrobiana maior para a nanoemulsão 

contra E.coli, B.subtilis, S typhimurium e S.aureus, observado através do halo 

de inibição formado. Mesmo em concentração menor do que a mistura de óleos 

pura, os resultados evidenciam a otimização da ação dos óleos quando 

veiculados pela nanoemulsão. 

Duarte e colaboradores (2015) avaliaram a ação larvicida de 

nanoemulsão contendo 5% de óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. 

frente às larvas de Aedes aegypti. As nanoemulsões foram obtidas pelo 

método de titulação e apresentaram tamanho médio de gotículas inferior a 

200 nm. Foi observado que, após 48h, a nanoemulsão teve potencial de 

mortalidade de 90%, podendo-se relacionar a ação larvicida ao óleo 

essencial de R. officinalis L. 

O estudo de Barradas e colaboradores (2014) teve como objetivo o 

desenvolvimento e caracterização de nanoemulsão contendo óleo essencial de 

Foeniculum vulgare, e estudo da ação antioxidante desse óleo. Foram 

desenvolvidas nove formulações com concentrações de óleo que variaram de 

1,2 a 10,8% e apresentaram tamanho de gotícula entre 267 e 377 nm, 

utlizando o método de titulação para preparação. Os resultados mostraram que 

a ação antioxidante é proporcional ao aumento da concentração do óleo e pode 

ser considerado uma boa opção de agente antioxidante natural para 

formulações farmacêuticas de uso tópico. 

Sugumar e colaboradores (2014) compararam a ação cicatrizante e 

irritantação dérmica  in  vivo  e  antibacteriana  in  vitro do  óleo de 

Eucalyptus globulus in natura com a nanoemulsão, obtida por homogeneização 

com ultrassom, contendo 16,7% desse óleo. Foi observado um maior potencial 

cicatrizante e não irritante para pele com uso da nanoemulsão quando 

comparado com o óleo livre e neomicina (usada como controle). O tamanho 

reduzido das gotículas da nanoemulsão pode ser o responsável pelo aumento 

da atividade antiinflamatória do eucalipto, que aumenta a penetração das 
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partículas, promovendo uma cicatrização mais rápida. Também ficou 

evidenciada ação bactericida eficiente contra Staphylococcus aureus in vitro, o 

que levou os autores a concluirem que esse tipo de sistema seja favorável para 

o desenvolvimento de formulações tópicas na indústria farmacêutica. 

Salvia-Trujillo e colaboradores (2015) desenvolveram emulsões com 

óleos essenciais de Cymbopogon citratus, Eugenia caryophyllata, Melaleuca 

alternifolia, Thymus vulgaris, Pelargonium graveolens, Origanum majorana, 

Cymbopogon martinii, Aniba rosaedora, Salvia officinalis e Mentha spicata, 

utlizando Tween® 80 e alginato de sódio para obter formulações estáveis. As 

emulsões continham 1% de OE e foram submetidas à microfluidização para 

obtenção de nanoemulsões. As emulsões apresentaram grande redução no 

tamanho das gotículas após o uso do microfluidizador, com exceção das 

formulações com óleo de Cymbopogon martinii e Aniba rosaedora, que se 

encontravam, previamente, em escala nanométrica, 32,91 nm e 13,82 nm, 

respectivamente. Além do desenvolvimento de nanoemulsões, os autores 

constataram que o tamanho das gotículas só influenciou na atividade 

antimicrobiana do óleo de Cymbopogon citratus e Eugenia caryophyllata, que 

foi aumentada quando presentes nas nanoemulsões. Os demais óleos 

apresentaram nanoemulsões com mesma atividade antimicrobiana do óleo 

puro. 

Esse mesmo grupo de pesquisadores publicou um estudo em 2014 

sobre a influência do método de preparação de nanoemulsões, contendo óleo 

essencial de Cymbopogon citratus, quanto às propriedades antimicrobianas. A 

atividade das nanoemulsões foi comparada com a atividade da emulsão desse 

mesmo  óleo.  Os  autores  observaram  que  a  nanoemulsão  desenvolvida, 

utilizando ultrassom, apresentou tamanho de gotículas na faixa de 4 a 35 nm, 

mas teve sua atividade biológica reduzida drasticamente. Em contrapartida, a 

nanoemulsão produzida por microfluidização apresentou tamanho de gotículas 

na faixa de 6 a 53 nm e maior atividade antimicrobiana. 

Acevedo-Fani e colaboradores (2015) desenvolveram nanoemulsões 

contendo óleo essencial de Thymus vulgaris, Cymbopogon citratus e Salvia 

officinalis, utilizando um homogeneizador de alta velocidade. O estudo teve 

como objetivo a avaliação das propriedades físico-quimicas de filmes 

comestíveis formados a partir de nanoemulsões contendo óleo essencial. Os 

filmes comestíveis são muito usados na indústria para preservação de 

alimentos. As nanoemulsões continham 1% de óleo essencial e apresentaram 
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tamanho de gotícula entre 35 e 82 nm, variando de acordo com o óleo usado. A 

partir dos resultados obtidos pôde-se inferir que o uso de nanoemulsões 

contendo óleos essenciais para formação de filmes comestíveis é vantajosa, 

pois se verificou que o tamanho reduzido das gotículas levou a mudanças 

relevantes na barreira, na cor e nas propriedades mecânicas dos filmes, sendo 

úteis para proteger e preservar os produtos alimentares. 

 

2.3. Rosmarinus officinalis L. 
 
 

A espécie Rosmarinus officinalis L. (Figura 5), conhecida popularmente 

como alecrim, é originária da região mediterrânea e cultivada em quase todos 

os países de clima temperado de Portugal à Austrália (LORENZI, MATOS, 

2006). No Brasil sua produção se localiza, principalmente, na região sul do país 

(CARVALHO JÚNIOR, 2004). A planta possui porte subarbustivo  lenhoso, 

ereto e pouco ramificado de até 1,5 m de altura. As folhas são lineares, 

coriáceas e muito aromáticas, medindo 1,5 a 4 cm de comprimento por 1 a 3 

mm de espessura. Flores azulado-claras, pequenas e de aromas forte e muito 

agradável (LORENZI, MATOS, 2006). 

 
 

 

Figura 5: Espécie R. officinalis 

Fonte: http://www.tropicos.org Acessado em 13/12/2016. 

http://www.tropicos.org/
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Há várias lendas e tradições envolvidas no uso desta espécie. Supunha- 

se que só crescia no jardim dos justos e tinha fama de reforçar a memória, por 

isso converteu-se no símbolo da fidelidade, da amizade e da lembrança. 

Quando faltava incenso nas igrejas, o alecrim era queimado como substituto. 

Os estudantes gregos usavam-no com freqüência durante as provas, pois 

acreditavam em seu poder de reforçar o cérebro e a memória. Isto se deve à 

dilatação dos tecidos que a planta provoca, aumentando sua irrigação e 

exercendo efeito estimulante (LOEWENFELD, BACK, 1978). 

A planta exala aroma forte e agradável, utilizada com fins culinários, 

medicinais e aromáticos, sendo o óleo essencial utilizado em cosméticos e 

perfumaria (MARTINS et al., 2000). Além disso, o extrato  alcoólico  dessa 

planta tem uso como antioxidante na indústria alimentícia (ZEGARSKA et al., 

1996). No Brasil, as folhas de R. officinalis têm sido utilizadas popularmente 

com propriedades anti-hipertensiva e digestiva (AGRA et al., 2007), e segundo 

o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira (2011), as folhas 

apresentam propriedades anti-dispéptico e anti-inflamatório. 

O cultivo pode ser feito por meio de mudas preparadas por estaquia ou 

mergulhia, crescendo bem em solo rico em calcário e em ambientes úmidos de 

clima ameno. Existem mais de dez variedades em cultivo no Brasil, todas com 

o mesmo uso, porém com aromas e características apresentando sutis 

diferenças (LORENZI, MATOS, 2006). 

 

2.4.1 Óleo essencial de R. officinalis L. 
 

A droga vegetal extraída de unidades floridas e dessecadas contém 

entre 10 e 25 ml/kg de óleo essencial, cujos constituintes principais são o 

eucaliptol, α-pineno, borneol e canfeno em proporções variáveis dependendo 

da origem e do estado vegetativo (Figura 6). Os derivados fenólicos se 

encontram representados por flavonóides (esteróides do luteol, diosmetol) e 

flavonas metoxiladas em C-6 e/ou C-7 e por ácidos fenólicos, sobretudo 

derivados cafeicos: ácido cafeico, ácido clorogênico e rosmarínico. O alecrim 

caracteriza-se, também, pela presença de diterpenos tricíclicos: ácido 

carnosólico; carnosol (majoritários); rosmanol; epirorosmanol; isorosmanol; 

rosmarinidifenol; rosmariniquinona; rosmadiol; etc.; assim como pelos 

triterpenos (ácido ursólico e oleanóico) e amirinas (BRUNETON, 2001). 
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Figura 6: Estrutura química dos principais constituintes do óleo essencial de 

Rosmarinus officinalis. 
 

 
Dentre as ações farmacológicas do óleo essencial de R. officinalis tem- 

se observado atividade hipoglicemiante, inibidor da enzima acetilcolinesterase 

e α-amilase (BARBOSA-FILHO et al., 2005; BARBOSA-FILHO et al., 2006; 

FUNKE et al., 2006). Também foi encontrada atividade antimicrobiana sobre 

fungos e bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, como Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus albus, Vibrio cholerae, Escherichia coli, 

Corinebacterium, Lactobacillus brevis, Pseudomonas fluorescens, Rhodotorula 

glutinis e Kluyveromyces bulgaricus (NEWALL et al., 2002). 

Diferentes cultivares de alecrim e diversas origens genéticas, associadas 

aos aspectos ambientais de crescimento particulares de cada região, o tempo 

de colheita e o tipo de destilação influenciam a composição química e o 

rendimento dos óleos essenciais produzidos (SVOBODA, DEANS, 1992). 

O uso do óleo essencial de alecrim como agente antimicrobiano tem sido 

relatado por diversos autores como Svoboda e Deans (1992), Angioni e outros 

(2004), Oluwatuyi, Kaatz e Gibbons (2004), Atti-Santos (2005), Santoyo e 

outros (2005), Bozin e outros (2007), Gachkar e outros (2007), Tebaldi (2008), 

Luqman e outros (2009), Van Vuuren e outros (2009), Zago e outros (2009), 

Jarrar, Abu-Hijleh e Adwan (2010), Boix e outros (2010), Hussain e outros 

(2010). No entanto, o direcionamento para uma utilização adequada do óleo 

essencial pode estar intimamente relacionado com a sua composição. Por 

exemplo, um óleo rico em cânfora pode constituir bom agente antimicrobiano 

em alimentos, mas outro com predominância de eucaliptol pode ser preferido 

para uso terapêutico. Por isso, determinar a composição química do óleo 

essencial é importante para aproveitar potencialidades e valorizá-lo 

comercialmente, visto que a caracterização está diretamente ligada com o seu 

potencial antimicrobiano (PORTE; GODOY, 2001). 
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Em óleos essenciais de alecrim, de diferentes partes do Egito, foi 

identificada adequada atividade inibitória contra Candida albicans, 

Cryptococcus neoformans, Mycobacterium intracellularae, mas nenhuma 

atividade contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosas, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus flavus, Aspergillus 

fumigatus e Trichophyton mentagrophytes. A atividade relativamente alta contra 

fungos sugere uso potencial em tratamentos de meningite e em pneumonia 

causadas por C. neoformans, bem como para o tratamento de infecções 

cutâneas e diarréia provocadas por Candida albicans e para o tratamento de 

infecções sistêmicas causadas por Mycobactericum intracellularae em 

pacientes com AIDS. Os principais componentes que o óleo de alecrim egípcio 

apresentou foram: cânfora (14,9%), α-pineno (9,3%) e 1,8-cineol (9,0%) 

(SOLIMAN et al., 1994). 

Conforme apresentado por Minami et al., 2003, o óleo de R. officinalis 

também possui pronunciada atividade anti HSV-1, porém, assim como nos 

demais óleos essenciais, sua performance antiviral pode ser prejudicada por 

elevada volatilização e instabilidade do meio, demonstrando a necessidade em 

se desenvolver uma nanoformulação com o óleo como alternativa para reverter 

tais problemas. 

 

2.4. Herpes virus 
 

De acordo com o International Committee on Taxonomy of Viruses 

(ICTV) a família Herpesviridae é classificada em três subfamílias: 

Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae e Gamaherpesvirinae.  Essa 

classificação é baseada em critérios físicos, químicos, biológicos, homologia 

dos arranjos de DNA e identidade de suas proteínas. O vírus Herpes simplex 

tipos 1 (HSV-1) e tipo 2 (HSV-2) estão classificados na subfamília 

Alphaherpesvirinae, gênero Simplexvirus (ROIZMAN; PELLETT, 2001). 

Os vírus HSV-1 e HSV-2 apresentam genomas que assemelham-se 

quanto à organização e exibem significativa homologia de sequência. Cada tipo 

possui, entretanto, algumas proteínas próprias. O modo de transmissão difere 

de um tipo para o outro: o HSV-1 propaga-se por contato, envolvendo, 

geralmente, a saliva infectada, e é a mais comum, com uma soroprevalência 

superior a 90% em muitos países. Em contrapartida, o HSV-2 é transmitido 

sexualmente ou através de infecção genital materna para o recém-nascido. As 

infecções encontram-se amplamente difundidas no mundo, sendo incuráveis e 
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persistentes durante toda a vida do hospedeiro, geralmente em forma latente 

(CERQUEIRA, 2006; FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007; BERNSTEIN et al., 

2013). 

O HSV é um vírus de DNA. Sua partícula viral completa mede cerca de 

150nm e possui um núcleo de DNA em dupla hélice compactado, apresentando 

um revestimento proteico (capsídeo) circundado por um envelope lipídico, no 

qual estão inseridas as glicoproteínas virais e algumas proteínas de envelope 

relacionadas com a inibição do sistema complemento. Abaixo do envelope 

lipídico, a partícula viral apresenta um material protéico e amorfo, denominado 

tegumento, que é composto por proteínas responsáveis pela degradação do 

RNAm celular, desagregação de polissomas, e pela formação do complexo de 

pré-iniciação, dando início ao processo de transcrição viral (ABRANTES, 2006; 

MIRANDA, 2002; FIELDS, 1990). Os genes α, β e γ expressos permitem 

controlar,  respectivamente,  a  tradução  do  genoma  viral,  a  transcrição  de 

proteínas essenciais para síntese do DNA viral e a saída das gotículas virais a 

partir da célula infectada. Embora os sorotipos HSV-1 e HSV-2 mostrem 

similaridades em suas sequências de DNA, os vírus são distintos 

antigenicamente por possuírem diferentes proteínas de envelope (LUPI, 2000; 

FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007). 

Os HSV-1 e 2 apresentam diversas características biológicas, tais como 

a capacidade de causar diferentes tipos de patologias, estabelecer infecções 

persistentes latentes por toda a vida do hospedeiro e, ao serem reativados, 

podem causar lesões localizadas no sítio da infecção primária inicial ou 

próximo a ele. Os HSV-1 e 2 podem causar infecções líticas, com ciclo 

replicativo curto, e estabelecer infecção persistente latente na célula 

hospedeira (WIGG, MIRANDA, 2008; SABETI, 2009; SLOTS, SLOTS, 2011). 

Os HSV-1 e 2 podem infectar diferentes tipos de células, tais como: 

fibroblastos, células do epitélio escamoso (ceratinócitos) e epitélio mucoso, 

células polarizadas do epitélio cilíndrico, células gliais, monócitos, macrófagos 

e terminações nervosas. Além disso, estabelecem latência em gânglios 

sensoriais. O ciclo de biossíntese desses vírus é rápido quando comparado 

com outros herpesvírus (WIGG, MIRANDA, 2008; SABETI, 2009). 

A transmissão do HSV-1 e do HSV-2 ocorre através de contato íntimo e 

pessoal de um hospedeiro susceptível com um indivíduo que apresenta 

infecção ativa do HSV-1 ou HSV-2. Os vírus podem penetrar no hospedeiro por 

meio do contato direto com a pele, mucosa da boca ou genital. Podem ainda 
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ser transmitidos quando presentes em fluidos, como saliva, sêmen, secreções 

cervicais e/ou o líquido das vesículas bolhosas (WIGG, MIRANDA, 2008; 

SABETI, 2009a). Uma vez que o vírus entra em contato direto com a pele 

lesionada ou mucosa, a infecção é iniciada e a partir disso ocorre a replicação 

viral resultando nas lesões herpéticas características, decorrentes da lise de 

células infectadas e da resposta inflamatória, pelo efeito direto do vírus e/ou da 

resposta imune. O fluido celular que se forma nestas vesículas contém uma 

grande quantidade de gotículas virais, células inflamatórias e restos celulares 

resultantes da lise (MIRANDA, 2002; GOMES, 2006).  

Em contraste com a infecção crônica, a latência não está associada com 

os virions infecciosos. Um mesmo indivíduo pode apresentar, ao mesmo 

tempo, infecção latente em determinadas células e infecção ativa em outras 

células. Os herpesvírus expressam proteínas durante o ciclo lítico e de latência 

que podem interferir com a atividade das respostas imune inata e imune 

adaptativa. Por conseguinte, alteram o ambiente celular. As alterações da 

resposta imune do hospedeiro garantem longos períodos de persistência da 

virose no hospedeiro infectado e podem contribuir para o desenvolvimento da 

doença (SLOTS et al., 2003; SLOTS, 2005; ROMANOS et al.,2008; WIGG et 

al., 2008; WIGG, MIRANDA, 2008; SABETI, 2009a; SLOTS, 2009; SLOTS, 

SLOTS, 2011). Nem sempre a reativação é sintomática, porém, quando ocorre 

o aparecimento de lesões, essas são semelhantes às da infecção primária, 

apresentando a mesma histopatologia, caracterizada pelo aumento da célula 

infectada, condensação da cromatina, degeneração do núcleo celular e 

formação de células gigantes multinucleadas (GOMES, 2006). Geralmente, a 

infecção primária é mais invasiva que a recorrente devido à falta de imunidade 

celular e humoral do hospedeiro. As recorrências genitais causadas por HSV-2 

são as mais frequentes, seguidas pelas oro-labiais causados pelo HSV-1 

(FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007; LUGANINI et al., 2011). 

 

2.4.1 Manifestações Clínicas 
 

As principais manifestações clínicas associadas às infecções pelos vírus 

Herpes simplex são: 

 

2.4.1.1 Gengivoestomatite Herpética 
 
 

A gengivoestomatite herpética (Figura 7) é a manifestação clínica mais 
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comumente causada após a infecção primária, ocorrendo, geralmente, na 

infância (SIMMONS, 2002), sendo caracterizada por lesões vesículo- 

ulcerativas nas gengivas e mucosa oral, acompanhada de febre, dificuldade de 
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nutrição, irritabilidade e linfadenopatialocal (COLLIER; OXFORD, 2004). 

Geralmente, a lesão sintomática é precedida ou acompanhada por ardência ou 

parestesia no sítio de inoculação, febre, mal-estar, mialgias, disfagia e perda de 

apetite (LUPI, 2000). A maioria das infecções são subclínicas, afetando 

tipicamente crianças com faixa etária de 1 a 5 anos, podendo mais raramente 

acometer adultos. O período de incubação varia de 3 a 5 dias e as lesões 

cicatrizam em torno de duas semanas (GOMES, 2006). 

Quando a criança é mal-nutrida ou imunodeprimida, a infecção se torna 

mais grave. Em adultos, a infecção primária ocorre de forma diferente, pois 

envolve as tonsilas e a parte posterior da faringe (GOMES, 2006). 

 
 

 

Figura 7: Gengivoestomatite herpética em criança (NEVILLE; DAMM, 2004). 
 

 
2.4.1.2 Herpes orofacial recorrente 

 
 

Herpes orofacial recorrente (Figura 8) é pré-anunciada por um período 

prodrômico de dor, queimação, coceira ou formigamento, com duração de 6 

horas, antes do período de erupção das vesículas, que aparecem mais 

comumente na borda dos lábios, com duração de 24/48 horas. Em 72/96 horas 

a lesão progride para pústula, necrose e crosta (GOMES, 2006). Ainda que 
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haja uma elevada prevalência do HSV-1 na população, na maioria das vezes a 

infecção primária apresenta-se assintomática ou com manifestações 

inespecíficas, tais como febre, ulceração e edema. O período de incubação 

varia de 2 a 12 dias (FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007). 

A frequência da recorrência pode ser influenciada pelo local de 

inoculação, susceptibilidade genética, imunidade, dose inicial do inóculo e 

subtipo viral (COLLIER; OXFORD, 2004). 

 
 

 

Figura 8: Herpes orofacial recorrente na mucosa labial. 

Fonte:      http://www.activebeat.com/sexual-health/10-common-symptoms-of-herpes/ 

Acessado em 10/04/2015 

 
 

2.4.1.3 Eczema Herpético 
 

 
O eczema herpético, também chamado erupção variceliforme de Kaposi 

(Figura 9), é uma infecção cutânea difusa de HSV que ocorre sobre uma 

dermatose pré-existente, queimadura cutânea ou de procedimentos cosméticos 

realizados na região da cabeça e pescoço. Tanto o HSV-1 como o HSV-2 

podem causar o eczema herpético. O indivíduo apresenta uma extensa 

vesiculação na pele e mucosas que iniciam frequentemente na região umbilical 

e se estendem a uma parte do corpo (geralmente superior), ou por todo ele, em 

http://www.activebeat.com/sexual-health/10-common-symptoms-of-herpes/
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poucos dias. A cicatrização ocorre em cerca de um mês mas, em alguns casos, 

pode ser fatal (FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007). 

 
 

 
 

Figura 9: Erupção variceliforme de Kaposi. 

Fonte: http://dermatoweb2.udl.es/ Acessado em 10/04/2015. 
 
 

 

2.4.1.4 Ceratoconjuntivite Herpética 
 
 

A ceratoconjuntivite herpética (Figura 10) é dada em função da infecção 

recorrente nos olhos, causando lesões graves, que surgem como ceratite, 

úlceras na córnea ou como vesículas nas pálpebras. Caso haja envolvimento 

do estroma córneo nas lesões recorrentes subsequentes pode levar à cegueira. 

O desaparecimento das lesões ocorre após, aproximadamente, um mês de 

tratamento (GOMES, 2006). Geralmente está relacionada à infecção por HSV- 

1, sendo o HSV-2 encontrado nessa localização apenas em recém-nascidos, 

em casos de contaminação cruzada materna (LACOUR, 1994). 

http://dermatoweb2.udl.es/
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Figura 10: Herpes simplex ocular. 

Fonte: http://dermatoweb2.udl.es/ Acessado em 10/04/2015. 
 
 

2.4.1.5 Nódulo Herpético 
 
 

A contaminação por HSV é, teoricamente, possível em qualquer parte do 

tegumento (infecção primária cutânea). São conhecidos casos de 

contaminação por contato cutâneo direto em atletas praticantes de esportes de 

combate, o chamado HSV gladiatorum. Nesse caso, a contaminação pode 

ocorrer pelo contato com outro adversário ou com o material de uso comum 

contaminado, como um tatame, por exemplo. A ocorrência de nódulos 

herpéticos nos dedos (Figura 11) é bem freqüente em profissionais da saúde, 

como dentistas e enfermeiros, por contaminação exógena. São também bem 

documentados os casos de auto-inoculação cutânea a partir de lesões de 

infecções primárias (em crianças) ou de herpes genital, mais freqüente em 

mulheres (SIMMONS, 2002; FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007). 

http://dermatoweb2.udl.es/
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Figura 11: Panarício herpético no dedo. 

Fonte: http://dermatoweb2.udl.es/ Acessado em 10/04/2015. 
 
 

2.4.1.6 Herpes Genital 
 
 

O herpes genital (Figura 12) é uma doença sexualmente transmissível 

causada, geralmente, pelo HSV-2, mas podendo ocorrer também por ação do 

HSV-1. A transmissão viral pode ocorrer mesmo nos casos em que as lesões 

sejam imperceptíveis ou a infecção assintomática (LACOUR, 1994). A infecção 

primária genital é caracterizada pela formação de máculas, pápulas, seguida 

de vesículas, pústulas e úlceras. A duração das lesões é de, aproximadamente, 

três semanas, caracterizando-se pela excreção de grandes quantidades de 

vírus, sendo que, a maior gravidade e complicações sistêmicas são observadas 

em mulheres, em decorrência do formato e características da genitália, 

podendo levar à manifestações clínicas mais severas como meningite e disúria. 

No indivíduo do sexo masculino, a infecção primária é normalmente vesicular, 

ocorrendo na glande ou no corpo do pênis. Assim como nas infecções 

orofaciais, a doença pode ser subclínica, mas a transmissão ocorre mesmo que 

as lesões sejam imperceptíveis ou a infecção assintomática (GOMES, 2006). 

http://dermatoweb2.udl.es/
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Figura 12: Herpes genital no orgão masculino e no orgão feminino. 

Fonte:      http://thescienceofeating.com/2015/02/11/cure-genital-herpes-outbreak-fast/ 

Acessado em 10/04/2015. 

 
 

2.4.1.7 Herpes Neonatal 
 
 

A aquisição do herpes neonatal (Figura 13) pode ocorrer in útero, por via 

transplacentária ou em virtude de uma infecção ascendente do cérvix ou vulva 

no período intraparto por intermédio de secreções presentes no canal vaginal 

materno, ou ainda no período pós-parto, através do contato com profissionais 

de saúde ou membros da família infectados; sendo a transmissão intraparto 

responsável por aproximadamente 85% dos casos. Aborto espontâneo, 

natimortos e má formação congênita são os resultados do herpes neonatal 

(LACOUR, 1994; FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007). 

Infecções causadas por HSV natalmente adquiridas são frequentemente 

sintomáticas e possuem um amplo espectro de manifestações clínicas com 

diferentes prognósticos com afecções na pele, olhos e boca, comprometimento 

do sistema nervoso central e a disseminação da infecção envolvendo múltiplos 

órgãos, as quais são responsáveis por elevada taxa de mortalidade (~25% dos 

neonatos) em pacientes sem tratamento. Alguns fatores podem estar 

relacionados com o aumento do risco de transmissão do  herpes  neonatal 

como: mulheres com idade inferior a 21 anos; ocorrência do primeiro episódio 

herpético  materno  durante  o  terceiro  trimestre  de  gestação;  mães  HSV 

http://thescienceofeating.com/2015/02/11/cure-genital-herpes-outbreak-fast/
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soronegativas; infecção genital pelo HSV-1; nascimento prematuro após 38 

semanas de gestação; e excreção viral no colo do útero (FATAHZADEH; 

SCHWARTZ, 2007). 

 

 
Figura 13: Herpes em recém-nascido. 

Fonte: https://sites.google.com/site/clairewatt1/home Acessado em 10/04/2015. 
 
 

2.4.1.8 Infecções no Sistema Nervoso Central 
 
 

Duas grandes complicações neurológicas são causadas por HSV, com 

uma taxa de mortalidade de 70%, resultantes do acometimento do sistema 

nervoso central (SNC), a meningite e a encefalite. A meningite possui como 

principais manifestações clínicas dores de cabeça, rigidez na nuca, febre e 

ausência de alteração da percepção. A encefalite caracteriza-se por dores, 

letargia, irritabilidade, tremores, anorexia, alterações de temperatura e sinais de 

distúrbios. O quadro sintomático perdura de 2 a 5 dias, havendo intervalos 

onde se observa a ausência de sintomas. Embora o HSV-2 seja a principal 

causa de encefalite em neonatos, o HSV-1 causa com maior frequência 

encefalite em crianças e adultos (FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007). A 

meningite ocorre em 36% das mulheres com infecção genital primária e 13% 

dos homens, estando associada principalmente ao Herpes simplex tipo 2 

(BERGER; HOUFF, 2008). 

https://sites.google.com/site/clairewatt1/home
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2.5.2 Tratamento e novas abordagens terapêuticas 
 
 

Os fármacos atualmente licenciados para o tratamento sistêmico e/ou 

tópico de infecções herpéticas são análogos de nucleosídeos, destacando-se o 

aciclovir, famciclovir e valaciclovir. Esses fármacos sofrem fosforilações 

sequenciais por indução da enzima timidina quinase (TQ) codificada viralmente 

e das quinases celulares do hospedeiro, a fim de serem convertidos nas formas 

trifosforiladas biologicamente ativas, que promovem a inibição seletiva da 

replicação viral (FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007; JAMES; WHITLEY, 2010). 

O aciclovir e o valaciclovir trifosfatados atuam via inibição seletiva da 

replicação do DNA do HSV ao competir com o trifosfato de desoxiguanosina 

pela enzima DNA polimerase viral. A molécula trifosfatada destes fármacos é 

ligada ao genoma do HSV através da ação da DNA polimerase; a ausência do 

grupo hidroxila impede a incorporação de novos nucleosídeos os quais são 

necessários para a síntese da cadeia de DNA viral, levando assim sua 

terminação obrigatória (LUPI, 2000; FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007). 

O famciclovir é um diacetil éster, pró-fármaco do penciclovir, que 

também atua através da inibição da enzima DNA polimerase, no entanto, ao 

contrário do aciclovir, não promove o término do alongamento da cadeia de 

DNA a qual encontra-se incorporado (FATAHZADEH; SCHWARTZ, 2007; 

JAMES; WHITLEY, 2010). 

O aciclovir é o agente antiviral mais utilizado e considerado um fármaco 

seguro para o tratamento de pacientes com lesões herpéticas devido à sua 

baixa citotoxicidade. No entanto, vem sendo observado o aumento do número 

de cepas de HSV-1 resistentes a esta substância, principalmente isoladas de 

pacientes imunocomprometidos (LYON et al., 2002). Neste contexto, as duas 

alternativas mais comuns aprovadas para o tratamento dos HSV resistentes ao 

aciclovir são o Foscarnet (ácido fosfonofórmico trissódico), que atua via inibição 

da DNA polimerase viral sem a necessidade das fosforilações iniciais mediadas 

pelas TQs virais e celulares, e o Cidofovir, o qual é um análogo de nucleosídeo 

que  inibe  seletivamente  a  DNA  polimerase  viral  após  um  processo  de 
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fosforilação independente da enzima TQ. Contudo, ambos os fármacos 

induzem a uma elevada nefrotoxicidade (KAHAN et al., 2005; FATAHZADEH; 

SCHWARTZ, 2007; JAMES; WHITLEY, 2010). 

O alto custo do tratamento de longa duração e a elevada toxicidade dos 

ativos anti-herpéticos de origem sintética, bem como a emergência de cepas 

virais resistentes aos fármacos frequentemente utilizados, torna necessário o 

desenvolvimento de alternativas terapêuticas anti-HSV com diferentes 

mecanismos de ação. Neste contexto, os produtos naturais derivados de 

plantas, como frutos de intensas investigações científicas, emergem como uma 

fonte promissora de controle da infecção causada pelo vírus Herpes simplex, 

uma vez que apresentam uma grande variedade de constituintes químicos que 

inibem a replicação viral (KAHAN et al., 2005; ÁLVAREZ et al., 2009; REN et 

al., 2010). É o caso do estudo realizado por Orhan e seus colaboradores (2009) 

que testaram os óleos essenciais das espécies Anethum graveolens, 

Foeniculum vulgare, Mentha piperita, Mentha spicata, Lavandula officinalis, 

Ocimum basilicum, Origanum onites, O. vulgare, O. munitiflorum, O. majorana, 

Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis e Satureja cuneifólia, encontrando 

ótimos resultados de atividade antiviral frente ao HSV-1. 

 

2.5. Pele 

 
A pele consiste em uma importante barreira biológica, restringindo a 

entrada de agentes externos, evitando a supressão de componentes vitais e 

cooperando para a homeostase geral do organismo, via regulação da perda de 

água transepidérmica. Esta barreira biológica é permeável a  praticamente 

todas as substâncias, em diferentes graus. A capacidade de transpor esta 

barreira depende do estado fisiológico da pele, da constituição das diferentes 

camadas, das propriedades físico-químicas das substâncias, bem como da 

natureza do meio pelo qual estas substâncias são levadas a interagir com a 

pele (SILVANDER et al., 2006; LAFFORGUE; MARTY, 2007).Anatomicamente, 

a pele constitui-se por três camadas principais: a epiderme celular, 

estratificada e destituída de vasos sanguíneos (camada mais externa); a 

derme subjacente de tecido conectivo e a hipoderme (gordura subcutânea). A 

epiderme (Figura 14) apresenta epitélio multicamada, pavimentoso e 

queratinizado que se encontra em constante renovação. A primeira camada 
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logo acima da derme é o estrato basal ou germinativo, acima deste temos o 

estrato espinhoso, o estrato granuloso e o estrato córneo (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004; AULTON, 2005). 

 
 

 

Figura 14: Diagrama das camadas da epiderme. 

Fonte:http://esteticacomrobertaalonso.blogspot.com.br/2012/10/a-pele.html 

Acessado em 23/01/2015. 

 

A derme, camada de tecido conjuntivo constituído por fibras elásticas e 

colágenas, é atravessada por vasos sanguíneos e linfáticos. Esta intensa 

vascularização permite que ela atue no transporte de nutrientes, remoção de 

produtos de degradação, regulação da pressão e temperatura, mobilização de 

forças de defesa e coloração da pele. A camada dérmica abriga, ainda, 

glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e folículos pilosos. Os principais 

tipos celulares incluem fibroblastos e macrófagos, os primeiros responsáveis 

pela síntese e renovação da matriz extracelular, e os últimos pela eliminação 

de substâncias estranhas e tecidos danificados (AULTON, 2005; BARONI et 

al., 2012). A hipoderme atua na proteção contra choques mecânicos, no 

isolamento térmico e no metabolismo energético do corpo (AULTON, 2005; 

BARONI et al., 2012). 

A penetração de substâncias através da pele pode se dar por três vias 

potenciais (Figura 15) (FÖRSTER et al., 2009): 

1. Via intercelular: a molécula ativa difunde-se ao redor dos corneócitos, 

permanecendo continuamente na matriz lipídica; 

2. Via intracelular ou transcelular: a substância passa diretamente 

através dos corneócitos e da matriz lipídica; 

3. Via dos apêndices: a absorção da substância é facilitada pelo folículo 

piloso, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. 

http://esteticacomrobertaalonso.blogspot.com.br/2012/10/a-pele.html
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Figura 15: Principais vias de penetração transcutânea: vias transdérmicas (1-via 

intracelular; 2- via intercelular) e vias dos anexos cutâneos (3- via folicular; 4- via sebácea; 5- 

via sudorípara). Fonte: Adaptada de MARTINI, 2003. 
 

O estrato córneo é o principal obstáculo à penetração de substâncias 

aplicadas topicamente, constituído por corneócitos (células mortas), formados 

por queratina hidratada, embebidos em uma mistura lipídica complexa (cimento 

celular) constituída de ceramidas, ácidos graxos, colesterol e ésteres de 

colesterol. A passagem de substâncias é realizada por difusão passiva, tendo 

em vista que o estrato córneo é um tecido morto não havendo possibilidade de 

transporte ativo. Esta microrrota intercelular é sugerida por diversos autores 

como a principal via de penetração de moléculas na pele (AULTON, 2005). 

 

2.6.1 Penetração de ativos por via tópica 
 
 

Diversos são os fatores capazes de influenciar a penetração de 

fármacos aplicados topicamente: peso molecular e lipofilicidade da molécula 

bioativa, tipo de formulação, a presença de promotores químicos de absorção 

e, estado fisiológico e grau de hidratação do estrato córneo (GUTERRES; 

ALVES; POHLMANN, 2007). 

A difusão de substâncias através da pele obedece à primeira lei de Fick, 

onde as camadas que a compõem são consideradas como membranas através 

das quais ocorre a permeação do fármaco (FÖRSTER et al., 2009). Em 

estudos de permeação, a pele humana é considerada a membrana biológica de 

referência, contudo, com a sua limitada disponibilidade, foram desenvolvidos 

modelos de pele artificiais, as quais possuem maior permeabilidade que a pele 

humana. Atualmente, o melhor modelo utilizado nos estudos de permeação in 



45 
 

vitro é a pele de porco, visto que apresenta maior similaridade estrutural e 

bioquímica com a pele humana (NICOLI et al., 2008). 

No desenvolvimento de formulações tópicas para tratamento de 

infecções, causadas pelo vírus Herpes simplex, é necessário que o fármaco 

seja capaz de alcançar a epiderme de modo a acumular-se no estrato basal, 

considerado o principal sítio da infecção (FASOLO; BASSANI; TEIXEIRA, 

2009). 

Diversos estudos têm demonstrado que sistemas nanoestruturados são 

ótimas alternativas para aplicação tópica, por apresentarem uma grande área 

superficial, aumentando a absorção de substâncias ativas;  possibilitam 

liberação prolongada e homogênea de fármacos lipofílicos veiculados em 

formulações tópicas; alteram o coeficiente de partição veículo/estrato córneo, 

devido ao seu tamanho reduzido, facilitando o transporte de moléculas através 

da pele e possuem elevada estabilidade (FÖRSTER et al., 2009). 

A administração tópica de fármacos oferece inúmeras vantagens em 

relação às vias tradicionais por prover uma liberação farmacocinética 

sustentada, direcionar fármacos que apresentam baixa solubilidade oral para 

seus sítios de ação, evitar os efeitos de primeira passagem hepática, evitar os 

riscos e inconvenientes da via intravenosa e de condições variáveis de 

absorção, tais como mudanças de pH, presença de enzimas digestivas  e 

tempo de esvaziamento gástrico, propiciar o uso de moléculas bioativas com 

meia-vida biológica curta e com janela terapêutica estreita, facilidade de 

aplicação, além de aumentar a confiança e adesão do paciente ao tratamento. 

Em contrapartida, a principal desvantagem deste modo de administração é a 

barreira oferecida pela pele para a efetiva penetração de substâncias bioativas, 

consolidando a necessidade em se desenvolver formulações 

farmacocineticamente capazes de atravessá-la. Além disto, faz-se necessário o 

controle da redisposição dos fármacos através do sistema de  vasos 

sanguíneos e linfáticos cutâneos (LOVELYN; ATTAMA, 2011; MEENAKSHI, 

2013). 

Os nanocarreadores são sistemas altamente apropriados para 

aplicações dérmicas. Por apresentarem uma grande área superficial, propiciam 

o aumento da absorção de substâncias ativas, além disto, os nanossistemas 

possibilitam liberação prolongada e homogênea de fármacos lipofílicos 

veiculados em formulações tópicas. Adicionalmente, o reduzido tamanho das 

gotículas assegura um estreito contato com o estrato córneo, e 
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consequentemente, facilita o transporte de moléculas através da pele viável por 

alteração no coeficiente de partição veículo/estrato córneo. Além disto, os 

nanossistemas geralmente possuem elevada estabilidade (ALVES et al., 2007; 

FÖRSTER et al., 2009). 

As nanoemulsões são um exemplo de nanossistemas que podem ser 

utilizados em todas as vias de administração e diversos estudos demonstraram 

as vantagens para tratamentos por via tópica, uma vez que apresentam baixa 

irritabilidade, alto poder de penetração e alta capacidade de veicular grandes 

quantidades de fármacos, quando comparadas com as macroemulsões (MOU 

et al., 2008). 

Hamouda e colaboradores (2008) desenvolveram uma nanoemulsão 

para uso tópico com ação contra HSV-1. As nanoemulsões foram obtidas por 

homogeneização em alta velocidade e microfluidização e foram capazes de 

eliminar completamente o HSV-1 in vitro em apenas cinco minutos. 

Azeem e colaboradores (2012) estudaram a permeação de gel contendo 

ropinirol nanoemulsionado, comparando-o com outras formas farmacêuticas. 

Os pesquisadores observaram o aumento da biodisponibilidade e do tempo de 

liberação do princípio ativo veiculado na nanoemulsão. Baspinar e 

colaboradores (2012) investigaram a permeação cutênea de nanoemulsões 

positiva e negativamente carregadas contendo prednicarbato. As 

nanoemulsões positivamente carregadas obtiveram melhor permeção devido à 

interação com as cargas negativas do estrato córneo e apresentaram-se como 

uma alternativa para as formulações existentes no mercado. 

Domínguez-Villegas e colaboradores (2013) desenvolveram uma 

nanoemulsão com flavonóides extraídos das folhas de Eysenhardtia platycarpa, 

como potencial formulação anti-inflamatória de uso tópico. As formulações 

apresentaram grande permeação cutânea, aumento no tempo de liberação do 

princípio ativo e permaneceram estáveis durante todo o estudo. Com esses 

resultados pôde-se inferir que a nanoemulsão de uso tópico é uma ótima 

alternativa para obter-se melhor ação terapêutica e redução de efeitos 

adversos, como consequência do tamanho de gotícula reduzido e maior 

biodisponibilidade do ativo no local de ação. 

Argenta e colaboradores (2014) desenvolveram oito nanoemulsões para 

uso tópico contendo genisteína e testaram sua atividade antiherpética. As 

emulsões foram obtidas por emulsificação espontânea  e  apresentaram 

tamanho médio de gotícula de 161 nm. A atividade contra HSV-1 e HSV-2 foi 
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comprovada in vitro. Com os resultados obtidos os autores concluíram que as 

nanoemulsões desenvolvidas são promissoras para o tratamento tópico do 

herpes. 

No estudo realizado por Tsai e colaboradores (2015), o efeito da 

narigenina, conhecida flavona com ação antioxidante, em solução aquosa 

saturada foi comparada com a narigenina em nanoemulsão para administração 

tópica.  Com  relação  à  nanoformulação,  os  pesquisadores  observaram  um 

aumento no acúmulo do fármaco na epiderme, derme e região subcutânea, 

menor irritação na pele, maior estabilidade e, o teor permaneceu superior a 

98% durante os três meses em que ficou estocado, indicando que a 

nanoformulação é mais vantajosa e promissora para uso tópico. 

  



48 
 

3- OBJETIVO GERAL 
 
 

Desenvolver e caracterizar de formulação nanoestruturadas estáveis 
contendo óleo essencial de Rosmarinus officinalis e avaliar a atividade 
anti herpética em cultura de células. 

 
 

3.1 Objetivos específicos 
 
 

● Obter e caracterizar quimicamente o óleo essencial de R. officinalis; 

● Desenvolver nanoemulsões contendo o óleo essencial de R. officinalis, 

comparando duas metodologias diferentes; 

● Desenvolver hidrogéis nanoestruturados baseados nas nanoemulsões 

obtidas; 

● Avaliar a estabilidade das formulações; 

● Estudar o perfil de liberação in vitro das nanoemulsões e dos hidrogéis 

produzidos; 

● Realizar  estudos  de  permeação  e  retenção  cutânea  in  vitro  das 

nanoemulsões com e sem agente espessante; 

● Comparar a atividade in vitro do óleo essencial livre e das 

nanoemulsões contra os vírus Herpes simplex (HSV) tipos 1 e 2. 



49 
 

4- METODOLOGIA 
 

4.1- Matérias-primas e Reagentes 
 

● Eucaliptol – Sigma-Aldrich Corporation (São Paulo, Brasil). 

● Acetonitrila grau CLAE/UV - Tedia Brasil Ltda. (Rio de Janeiro, Brasil) e 

Vetec Química Fina Ltda. (Rio de Janeiro, Brasil). 

● Ácido Trifluoroacético - Sigma-Aldrich Corporation (São Paulo, Brasil). 

● Cloreto de Sódio 0,9% solução – HalexIstar (Goiânia, 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). 

● Lauril sulfato de sódio - Vetec Química Fina Ltda (Rio de Janeiro, Brasil). 

● Metanol - Vetec Química Fina Ltda (Rio de Janeiro, Brasil). 

● Monooleato de sorbitano- La Belle Ativos Ltda (Paraná, Brasil). 

● Polissorbato 20 - Vetec Química Fina Ltda (Rio de Janeiro, Brasil). 

● Estearato de éter alílico/Copolímero acrílico (Salcare SC 80)- Brasquim 

(Porto Alegre, Brasil) 

 

4.1.1 Material vegetal 
 
Folhas secas de Rosmarinus officinalis L. foram adquiridas comercialmente 

pela Quimer Ervas e Especiarias (São Paulo). As folhas foram 

farmacognosticamente caracterizadas pelo Prof. Cid Aimbiré M. Santos e uma 

amostra foi depositada na Herboteca Carlos Stelfled do Laboratório de 

Farmacognosia do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do 

Paraná, com o número de registro 13-A (FERNANDES et al., 2013). 

 

4.2- Equipamentos e Acessórios 
 
 

● Agitador de tubos do tipo vortex AV-2 - Gehaka (São Paulo, Brasil). 

● Agitador magnético 754 – Fisatom (São Pulo – Brasil) 

● Balança analítica AG-200 – Gehaka (São Paulo, Brasil). 

● Banho de ultrassom – USC-800 – Unique (São Paulo, Brasil). 

● Banho-maria – Luca 150/30D – Lucadema (São Paulo, Brasil). 

● Coluna  C18  –  XBrigdeTM  –  Walters  Corporation  (Milford,  Estados 

Unidos da América). 
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● Coluna DB-5 – Agilent (Santa Clara, Estados Unidos da América). 

● Coluna-guarda C18 modelo GVP-ODS - Shim-pack – Shimadzu (Kioto, 

Japão) 

● Cromatógrafo com fase gasosa acoplado à espectrômetro de massas 

QP2010 Plus - Shimadzu (Kioto, Japão). 

● Cromatógrafo Líquido LC-20AT com módulo de comunicação SIL-20AC, 

amostrador automático SPD-M2OA e detector de arranjo de diodos 

CTO-20AC - Shimadzu (Kioto, Japão). 

● Cubeta de quartzo de 1,0 cm de caminho óptico – Prolab (São Paulo, 

Brasil). 

● Destilador de água NT 425 – Quimis (Diadema, Brasil). 

● Espectrofotômetro UV-Visível 2600 – Shimadzu (Kioto, Japão). 

● Fita médica microporosa transparente (Transpore®) 12,5mm x 10m - 3M 

(Minnesota, Estados Unidos da América). 

● Fita indicadora universal de pH – Merck (Kenilworth, Estados Unidos da 

América). 

● Filtro de seringa, membrana de nylon, 13mm x 0,22 μm – Tedia (Rio de 

Janeiro, Brasil). 

● GraphPad Software Inc. (San Diego, USA) 

● Homogeinizador mecânico 713D – Fisatom (São Paulo, Brasil). 

● Membrana de policarbonato, 100 nm – Whatman Nuclepore Track- Etch 

SigmaAldrich Corporation (Saint Louis, Estados Unidos da América). 

● pHmetro digital SP 1800 – Sensoglass (São Paulo, Brasil). 

● Placa aquecedora 501 – Fisatom (São Paulo, Brasil). 

● Série de n-alcanos (C8-C40) - Sigma-Aldrich Corporation (Saint Louis, 

Estados Unidos da América). 

● Seringas 1, 5 e 10ml – BD PlastipakTM – BD (Juiz de Fora, Brasil). 

● Sistema de purificação de água – MilliQ - Merck Millipore (Darmstadt, 

Alemanha). 

● Software LCsolution versão 1,25 – Shimadzu (Kioto, Japão). 

● Zetasizer  Nano  ZS90  -  Malvern  Instruments  (Worcestershire,  Reino 

Unido). 

 
 
 
 
 



51 
 

4.3 Métodos 
 

4.3.1 Desenvolvimento de Metodologia Analítica 
 

 
Para os ensaios de estabilidade, perfil de liberação in vitro e permeação 

e retenção cutânea das formulações, contendo o óleo essencial de R. 

officinalis, foram utilizadas metodologias analíticas capazes de quantificar tanto 

o marcador químico, eucaliptol, quanto a presença de óleo em solução. 

 

4.3.1.1 Espectrofotometria no UV-Vis 
 
 

Para os ensaios de perfil de liberação in vitro, primeiramente, foi 

necessário determinar o comprimento de onda máximo absorvido pelo OERo. 

Essa determinação foi realizada pela varredura de 200 à 400 nm da solução de 

óleo essencial diluído no meio de liberação, composto por tampão salino- 

fosfato com lauril sulfato de sódio (1,0%, p/v) (PBS/LSS 1,0%). Foi então 

elaborada uma curva de calibração nas concentrações de 1, 40, 60, 100 e 125 

μg/mL e analisados em triplicata, λ=204 nm. A curva obtida representa a média 

aritmética de três curvas de calibração distintas. 

O tampão PBS/LSS (1,0%) empregado na metodologia acima foi 

preparado conforme a Farmacopéia Americana USP 31 (2008). Um litro de 

PBS/LSS (1%) contém 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 . 

 

4.3.1.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE-DAD) 
 

 
Para quantificação do teor de marcador (eucaliptol) durante o estudo de 

estabilidade e nos ensaios de retenção e permeação cutânea in vitro foi 

utilizada metodologia analítica por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com 

detector de arranjo de fotodiodos (CLAE-DAD). O OE e o padrão eucaliptol 

foram analisados utilizando o equipamento Cromatógrafo Líquido Shimadzu 

LC-20AT com módulo de comunicação SIL-20AC, amostrador automático 

SPD-M2OA e detector de arranjo de diodos CTO-20AC. A separação foi 

realizada utilizando uma coluna C18 XBrigdeTM  (4,6 mm x 150 mm, 50 

µm) e pré-coluna C18 modelo Shim-pack GVP-ODS (10 x 4,6 mm). A fase 
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móvel foi constituída de água/acetonitrila (20:80, v/v), ambos grau CLAE 

previamente sonicados e acrescidos de 0,05% de ácido trifluoroacético, com 

um fluxo de 0,8 mL/min. O volume de injeção utilizado foi de 10 µL, o 

comprimento de onda utilizado foi de 199 nm e o tempo total da corrida foi de 

22 minutos. O padrão foi diluído em acetonitrila grau CLAE, nas seguintes 

concentrações 45, 60, 80, 100, 120, 180 e 200 µg/mL, a fim de elaborar 

uma curva de calibração. As análises foram feitas em triplicata. 

 

4.3.2 Obtenção do óleo essencial de Rosmarinus officinalis 
 
 

As folhas secas foram submetidas à hidrodestilação, utilizando 

aparelhagem do tipo Clevenger com modificações (BRASIL, 2010). Neste 

método, 1 kg de folhas secas foram colocadas em balão de fundo redondo com 

capacidade de 5L e recobertas com água destilada, volume suficiente para 

encobrir totalmente o material vegetal. O processo extrativo foi realizado em 

um período de 3h, mantendo-se a água em ebulição. Posteriormente, o 

hidrolato foi coletado e submetido à centrifugação, com rotação a 10.000 rpm, 

durante cinco minutos. O óleo essencial foi recuperado com o auxílio de uma 

pipeta Pasteur, acondicionado em frascos de vidro e armazenado sob- 

refrigeração (-2,5ºC ± 1). O material vegetal antes da extração e o óleo 

essencial foram pesados em balança analítica para cálculo do rendimento (%, 

p/p). 

 

4.3.3 Determinação da composição química do óleo essencial 
 
 

As análises qualitativas dos componentes voláteis do óleo essencial de 

Rosmarinus officinalis L. foram realizadas por Cromatografia com fase gasosa 

acoplada ao Espectrômetro de Massas (CG-EM). As condições de análise 

consistiram em temperatura inicial de 60°C e final de 290°C, a 4°C por minuto, 

com isoterma de 5 minutos. O volume de injeção da amostra foi de 1 μL 

utilizando-se Hélio como gás de arraste, com fluxo de 1 mL por minuto. 

A identificação dos componentes voláteis do OERo foi procedida com 

base comparativa nos tempos de retenção (TR) e índice aritmético. Estes 

dados foram calculados a partir das análises de dois padrões de séries 

homólogas de hidrocarbonetos: C8-C40, desenvolvidas nas mesmas 

condições do óleo essencial. Os fragmentos no espectro de massas e o índice 
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aritmético (IA) de cada sinal foram comparados com o espectro de massa 

existente no banco de dados do equipamento e com os IAs descritos na 

literatura (ADAMS, 2007). 

 

4.3.4 Preparação das nanoemulsões 

 
As nanoemulsões contendo OERo foram desenvolvidas empregando-se 

duas metodologias de baixo aporte energético previamente descritas por 

Fernandes et al. (2013) e Duarte et al., 2015. Em ambos os casos, a 

formulação foi a mesma (90,0% água, 5,0% tensoativos e 5,0% óleo 

essencial, p/p), sendo polissorbato 20 (Tween®  20) e monoleato de sorbitano 

(Span® 80) os agentes tensoativos, utilizados na razão tensoativo/co-tensoativo 

para se obter EHL=16,5 (EHL requerido para o óleo essencial de R. 

officinalis).  

Metodologia 1: Os constituintes da fase oleosa, óleo e tensoativos, foram 

submetidos a agitação magnética (800 rpm) por 3 minutos. Em seguida, a água 

foi adicionada por titulação (fluxo constante de 2 mL/min). A agitação foi 

mantida (800 rpm) por 1 hora. As nanoemulsões foram preparadas 

apresentando massa final de 10 g (DUARTE et al., 2015). 

Metodologia 2: As quantidades necessárias dos surfactantes foram 

dissolvidas na fase oleosa. A fase aquosa foi aquecida até 75 ± 5°C e a oleosa 

até 40ºC ± 1. Ambas as fases foram misturadas pelo método de inversão com 

agitação mecânica (400 rpm) durante 15 minutos. As formulações foram 

preparadas com massa final de 25 g (FERNANDES et al., 2013). 

As nanoemulsões foram desenvolvidas em triplicata de cada uma das 

metodologias, a nanoemulsão branco foi preparada seguindo o protocolo 

descrito acima, sem a adição do óleo essencial. As formulações foram 

acondicionadas em frascos de vidro transparente com tampa de rosca e 

batoque vedante, e conservadas em temperatura ambiente (25ºC ± 2). 

Depois de desenvolvidas, as nanoemulsões foram caracterizadas quanto 

à distribuição de tamanho de gotícula por difração de luz (DLS), índice de 

polidispersão e potencial zeta. 
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4.3.5 Preparação dos hidrogéis 
 
 

Para preparação da formulação semissólida, foi adicionado o agente 

espessante Salcare SC 80® (2,0%, p/p) à nanoemulsão, mantendo agitação 

magnética   constante. Após completa dispersão do agente 

espessantepolimérico na nanoemulsão contendo o óleo de R. officinalis, 

este foi neutralizado através da adição de trietanolamina até ajuste de pH 

entre 6,0 e 7,0. O mesmo protocolo experimental foi empregado na formulação 

do hidrogel a base da nanoemulsão branco. 

Os hidrogéis foram desenvolvidos em triplicata, sendo acondicionados 

em frascos de vidro transparente com tampa de rosca e batoque vedante, e 

conservadas em temperatura ambiente (25ºC ± 2). 

 

4.3.6 Estudo de estabilidade das formulações 
 
 

A avaliação da estabilidade das nanoemulsões e hidrogéis foi realizada 

a partir do volume total de cada amostra, acondicionadas em frascos de vidro 

transparentes e mantidas em temperatura ambiente de 25°C ± 2. As avaliações 

foram realizadas em intervalos de 1, 7, 30 e 60 dias após a preparação. 

Foram avaliadas as características sensoriais (cor, odor e viscoidade visual), 

pH, teor de óleo essencial incorporado às formulações, distribuição de 

tamanho de gotícula e potencial Zeta. 

As nanoemulsões e os hidrogéis foram analisados quanto à distribuição 

do diâmetro das gotículas e ao potencial Zeta através do espalhamento de luz 

dinâmico (DLS – Dynamic Light Scattering) e da mobilidade eletroforética, 

respectivamente, utilizando um Zetasizer Nano ZS90, Malvern  Instruments. 

Para tal, cada formulação foi diluída em água Milli-Q (1:25) (FERNANDES et 

al., 2013). O pH das formulações foi determinado com uso do pHmetro. O teor 

de eucaliptol foi  determinado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, 

seguindo metodologia analítica previamente descrita. Para tal as amostras das 

formulações foram previamente solubilizadas em metanol filtradas em 

membranas de 0,22 m de poro.  
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4.3.7 Avaliação do perfil de liberação in vitro do óleo de 

Rosmarinus. officinalis 
 
 

As nanoemulsões e os hidrogéis contendo óleo essencial foram 

avaliados quanto ao perfil de liberação in vitro do OERo, conforme metodologia 

proposta por Almeida (2014), sendo utilizados como controle a nanoemulsão 

branco e o hidrogel branco. 

O sistema constituído por um compartimento doador, composto por tubo 

com tampa, tendo uma das extremidades recoberta por membrana de 

policarbonato (poro de 100 nm), sobre a qual foi adicionada 15µL de amostra, e 

um compartimento receptor, contendo 15,0 mL de tampão salina fosfato/lauril 

sulfato de sódio (PBS/LSS) (1%, p/v), pH 6,8, sob agitação magnética a 100 

rpm. O sistema foi imerso em banho aquoso mantido a temperatura de 37°C ± 

0,5. Em intervalos regulares de tempo, alíquotas de 1,0 mL foram retiradas do 

compartimento receptor e imediatamente analisadas por espectrofotometria 

UV-Vis a 204 nm. O meio retirado foi igualmente reposto de modo que o 

volume contido no compartimento receptor se mantenha constante durante o 

estudo. 

A quantificação do OE foi baseada na curva de calibração elaborada 

com o óleo diluído em PBS/LSS (1%, p/v). As análises foram realizadas em 

triplicata. Para o cálculo da eficiência de dissolução (ED), foi calculado a área 

sob a curva (AUC) de liberação in vitro obtidas. 

 

4.3.8 Avaliação da permeação e retenção cutânea in vitro das 

formulações 

 

A permeação e retenção cutânea das nanoemulsões e dos hidrogéis 

foram avaliadas em modelo in vitro de células de difusão de Franz, usando pele 

de orelha de porco jovem como membrana, de acordo com as normas 

descritas no Guidance document for the conduct of skin absorption studies 

(OECD, 2004).  

As orelhas de porcos jovens foram inspecionadas quanto a sua 

integridade e lavadas com água corrente. A pele da parte externa das orelhas 

foi cuidadosamente descolada da cartilagem com bisturi e o excesso de 

gordura subcutânea foi retirado com o auxílio de tesoura e pinça. Os pelos 

foram cortados com o auxílio de uma tesoura. Foram cortados segmentos 
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quadrados medindo 2 x 2cm e 1,5 mm de espessura, com o cuidado de não 

utilizar as partes com vasos sanguíneos. Cada pedaço foi embalado em papel 

alumínio e conservado congelado (-4ºC) até a utilização. No dia do ensaio as 

peles foram submersas em soro fisiológico em temperatura ambiente para 

descongelar e hidratar o tecido. 

As células de Franz usadas no teste são de vidro, compostas por uma 

câmara doadora, onde o produto a ser testado é administrado, e uma câmara 

receptora. A pele foi posicionada entre as câmaras com o estrato córneo 

voltado para a câmara doadora As células são ligadas a um sistema de 

banho-maria que permite o controle e a manutenção da temperatura da pele 

e do líquido receptor (32 ± 1°C), a qual é considerada a temperatura da pele 

humana. Foi usado soro fisiológico (solução de Cloreto de Sódio 0,9%) como 

líquido receptor. 

O ensaio foi realizado em metodologia estática, sem troca do líquido 

receptor, sendo observado o comportamento do marcador após 24 horas do 

início do ensaio. Foi adicionado o equivalente a 2 mg/cm2 do marcador. Depois 

da adição, o produto teste foi bem espalhado sobre a superfície da pele. O 

compartimento contendo o líquido receptor foi mantido com agitação 

constante. Foram feitas três repetições para cada formulação testada e um 

branco com cada uma das formulações branco (sem óleo de R. officinalis). 

Após 24 horas o sistema foi desligado, o líquido receptor de cada célula 

retirado e armazenado em tubos com tampa. A pele foi retirada da célula de 

difusão e lavada com soro, recuperando o líquido de lavagem em tubos com 

tampa. Os tubos contendo o líquido de lavagem e líquido receptor foram 

congelados para posterior análise. A pele foi seca em temperatura ambiente e, 

em seguida, as diferentes camadas foram separadas. O estrato córneo foi 

retirado por stripping com o auxílio de uma fita médica microporosa e colocado 

em tubo com tampa identificado, contendo 5 mL de metanol. Este 

procedimento foi repetido 6 vezes para cada pele. Cada pele restante foi 

embalada em papel alumínio e colocada em banho-maria a 60°C por 5 

minutos. Após esse aquecimento foi possível separar a epiderme da derme. 

Cada camada de pele foi, então, cortada e colocada em tubos com tampa, 

contendo 5 mL de metanol. 

Todos os tubos contendo as camadas de pele separadas (estrato 

córneo, epiderme e derme) foram deixados em banho de ultrassom por 30 

minutos para a extração das substâncias impregnadas. Após esse período as 
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amostras foram congeladas e analisadas posteriormente. 

Quando as análises foram feitas, as amostras (liquido de lavagem, 

líquido receptor, estrato córneo, epiderme e derme) foram descongeladas em 

temperatura ambiente (25±1 ºC), filtradas em membranas de 0,45 µm e 

analisadas em relação à quantidade de eucaliptol por CLAE-DAD. 

 

4.3.9 Atividade inibitória sobre os vírus Herpes simplex tipos 1 e 2 
 
 

As atividades inibitórias do óleo volátil de Rosmarinus officinalis, das 

nanoemulsões e dos seus respectivos brancos, foram avaliadas sobre estirpes 

de vírus Herpes  simplex tipos 1 e 2 sensíveis ao aciclovir no Laboratório 

Experimental de Drogas Antivirais e Citotóxicas (LEDAC), do Departamento de 

Virologia do Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de Góes, da UFRJ, sob 

supervisão da Profª. Drª. Maria Teresa Villela Romanos. 

 

4.3.9.1 Células e vírus 
 
 

As células Vero (fibroblasto de rim de macaco Cercopitheccus aethiops), 

usadas como sistema hospedeiro, foram mantidas em meio essencial mínimo 

de Eagle (MEM) suplementado com 0,03 mg/mL de glutamina (2 mM), 50 

μg/mL de garamicina, 2,5 mg/mL de fungizona, solução de bicarbonato de 

sódio a 0,25%, ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinaetanosulfônico (HEPES) 10 

mM e 10% de soro fetal bovino (SFB) (meio de crescimento) e sem SFB (meio 

de manutenção). As culturas de células foram incubadas a 37°C em atmosfera 

de 5% de CO2 por 48 horas. 

As amostras de HSV-1 e HSV-2, sensíveis ao aciclovir, isoladas a partir 

do fluido de vesículas características de herpes labial e genital, 

respectivamente, pertencem à coleção do LEDAC. 

 

4.3.9.2 Avaliação da toxidade das amostras 
 
 

A toxicidade das amostras foi determinada com base na alteração 

morfológica celular e na viabilidade. As amostras e o óleo essencial foram 

pesados em balança analítica, solubilizados em meio de cultura até a 

concentração de 400 μg/mL, submetidas à filtração esterilizante em membrana 

de 0,22 μm de poro, aliquotadas e conservadas ao abrigo da luz à temperatura 
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ambiente, para as amostras e em freezer à –20 ºC, para o óleo essencial. 

Alteração da morfologia celular - Após preparo, as amostras foram 

submetidas a diluições seriadas, a partir de 250 μg/mL, com fator de diluição de 

2, utilizando-se MEM sem SFB como diluente, e colocadas em contato com as 

monocamadas de células confluentes. A seguir, as células foram incubadas a 

37°C por 48h em ambiente contendo 5% de CO2, sendo examinadas 

diariamente ao microscópio óptico invertido e comparadas com o controle. A 

maior concentração da substância em que não houve efeito citotóxico foi 

denominada de concentração máxima não tóxica (CMNT) e utilizada no estudo 

antiviral. 

Verificação da viabilidade celular - A citotoxidade das amostras foi 

determinada através da técnica dye-uptake (NEYNDORFF et al., 1990), com 

pequenas modificações. A técnica consiste na incorporação do corante 

vermelho neutro pelas células vivas e sua posterior quantificação por leitura em 

espectrofotômetro, em comprimento de onda de 492 nm. A percentagem de 

células viáveis foi calculada pela fórmula: 

 

Viabilidade(%)= x 100 
 

A partir daí, foi possível determinar a concentração citotóxica para 50% 

das culturas de células (CC50) por meio de um gráfico, e, em seguida, calcular 

o índice de seletividade (IS), que é a razão entre a concentração citotóxica 50% 

(CC50) e a concentração efetiva 50% (CE50). 

 
4.3.9.3 Avaliação da atividade antiviral 

 
 

As amostras foram avaliadas quanto a sua atividade sobre os vírus HSV- 

1 e HSV-2, por redução do título da suspensão viral na presença da amostra, 

em relação ao controle. Os títulos virais foram calculados usando o método 

estatístico de Reed e Müench (1938) e expressos como a concentração capaz 

de produzir efeito citopático em 50% das culturas de células (TCID50). 

As   suspensões   virais   foram   submetidas   a   diluições   logarítmicas 

decimais (10-1 até 10-7), utilizando-se o meio de manutenção celular (MEM sem 

SFB) como diluente, sendo inoculados 10 μL de cada diluição em microplacas 

de 96 poços com cultura de células (6 poços/diluição) na presença das 

amostras testadas e meio de cultura, usado como controle. Após inoculação, 

as células foram incubadas a 37ºC por 48 horas em ambiente com 5% de CO2. 
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Ao final desse período, as células foram observadas em microscópio óptico 

invertido buscando-se identificar o efeito citopático e os títulos virais foram 

calculados. 

A atividade antiviral foi expressa como percentagem de inibição (PI) e 

calculada empregando-se a fórmula proposta por Nishimura e colaboradores 

(1977): 

PI= x 100 
 

Onde T representa as unidades infecciosas na cultura de células 

tratadas com a amostra e C as unidades infecciosas na cultura de células não 

tratadas (controle). 

 

4.3.10 Análise estatística 
 
 

As análises foram realizadas em triplicata e os dados foram avaliados 

estatisticamente com o auxílio do programa GraphPad Prism 5.01. Em todas as 

análises, as diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Extração e caracterização do óleo essencial de Rosmarinus 

officinalis 

 

A extração do óleo de R. officinalis realizada por hidrodestilação, a partir 

de folhas secas, possibilitou a obtenção de um óleo límpido, de coloração 

levemente amarelada e de odor forte e característico de alecrim. O rendimento 

do óleo essencial foi de aproximadamente 1,5% em relação ao peso do 

material seco, apresentando-se inferior ao encontrado por Gonçalvez e 

coloboradores (2009), 2,5%, porém superior ao publicado por Ribeiro e 

colaboradores (2012) que foi de 1,0%. Muniz e colaboradores (2006) avaliaram 

a influência do horário da coleta da espécie no rendimento do óleo, concluindo 

que esse parâmetro não influencia no rendimento do óleo, visto que a espécie 

coletada às oito horas da manhã e às três horas da tarde, apresentou 

produtividade de 0,36% e 0,45%, respectivamente. O trabalho de Prins e 

colaboradores (2006) verificou uma alteração no rendimento dependendo das 

condições experimentais, tais como velocidade de aquecimento e tempo de 
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extração, obtendo melhor produtividade quando houve maior tempo de 

extração e maior velocidade de aquecimento (1,15% e 1,07%, 

respectivamente). Na análise por CG-EM, foi possível identificar 20 

constituintes, correspondendo a 92,7% do conteúdo total do óleo (Tabela 1). 

Os constituintes majoritários foram o eucaliptol (27,9%), cânfora (11,9 %), α-

pineno (9,2 %) e verbenona (6,5%). 

 

Tabela 1. Composição química do óleo essencial de Rosmarinus 

officinalis analisado por CG-EM. 

Constituintes Índice de retenção % 

norborneno 807 1,7 

trans-saveno 860 2,8 

acetato de isopentila 869 4,4 

butanoato de isopropila 839 1,7 

α-pineno 938 9,2 

canfeno 952 4,6 

sabineno 961 1,5 

β-pineno 979 1,5 

mirceno 992 1,5 

α-felandreno 1002 2,8 

eucaliptol 1036 27,9 

fenchol 1106 2,1 

cânfora 1148 11,9 

borneol 1177 5,4 

terpinen-4-ol 1185 1,6 

verbenona 1202 6,5 

acetato de Bornila 1292 3,1 

trans-cariofileno 1424 0,7 

curcumeno 1480 0,5 

14-hidroxi-cis-cariofileno 1666 1,4 

Total  92,7 

 

Resultados encontrados por Tebaldi (2008) mostram o eucaliptol 

(47%), o α-pineno (14,3) e a cânfora (14,3%) como constituintes 

majoritários no óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. Boix e 

colaboradores (2010) encontraram como principais componentes, dos 23 

identificados, β-pineno (7,0%), mirceno (9,5%),  eucaliptol  (14,0%),  cânfora  

(33,2%)  e  verbenona  (8,6%).  Trabalho realizado por Prins e colaboradores 

(2006) obteve a cânfora (33,4%), eucaliptol (24,3%), α-pineno (15,9%) e β-

mirceno (17,6%), como substâncias em maior proporção no óleo, resultado 

semelhante ao encontrado neste trabalho. 
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Atti-Santos (2005) identificou como principais componentes do OERo: α- 

pineno (40,5% a 45,1%), eucaliptol (17,4% a 19,3%), canfeno (4,7 a 6,1%), 

verbenona (2,3% a 3,9%) e borneol (2,2% a 3,1%). Resultado semelhante foi 

encontrado por Santoyo e colaboradores (2005) onde 80% do óleo avaliado 

continha α-pineno, eucaliptol, cânfora, verbenona e borneol. 

Segundo Dellacassa e colaboradores (1999) e Carvalho Jr (2004), 

variações significativas na composição química do OERo dependem da região 

de cultivo, dos métodos de extração e de análise empregados, da parte da 

planta utilizada (folha ou planta inteira) e do preparo da matéria prima (in natura 

ou seca) para sua obtenção. Tais fatores explicam os diferentes teores dos 

constituintes e a variação da composição, relatados em diversos estudos. Por 

consequência, evidencia a importância da padronização dos parâmetros de 

obtenção do óleo, assim como a verif icação da atividade a cada 

extração, para se ter uma constância dos teores químicos, garantindo os 

efeitos terapêuticos e segurança do usuário. 

 

5.2. Metodologia analítica 
 

Para avaliar o teor de óleo essencial nos estudos de estabilidade, no 

estudo do perfil de liberação in vitro e no ensaio de permeação e retenção 

cutânea, foram utilizadas duas metodologias distintas: por UV-VIS e por CLAE- 

DAD. 

Para determinação do comprimento de onda de maior sensibilidade para 

o óleo de Rosmarinus officinalis, foi realizada uma varredura por 

espectrofotometria UV-Vis do óleo diluído em PBS/LSS (1,0%), revelando 

absorbância máxima no comprimento de onda de 204 nm (Figura 16). 
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Figura 16: Espectro de varredura no UV (200 – 400nm) do OERo diluído em PBS/LSS 

(1,0%). 
 

 
A Figura 17 apresenta a curva de calibração obtida por 

espectrofotometria UV-Vis, λ = 204 nm, para o OERo diluído em PBS/LSS 

(1,0%), para análise do perfil de liberação in vitro, com a respectiva equação de 

reta e o coeficiente de determinação (R2). A relação linear (R2 = 0,9998) foi 

encontrada entre as absorbâncias e as concentrações de OE na faixa de 

concentração proposta de 1 a 125 μg/mL. 

 

 

Figura 17: Curva de calibração do óleo essencial de R. officinalis diluído em PBS/LSS (1,0%), 

obtida por espectrofotometria UV-Vis no comprimento de onda de 204 nm. 



63 
 

A Figura 18 apresenta os cromatogramas do padrão eucaliptol (rosa) e 

do OERo (azul) sobrepostos, diluídos em acetonitrila grau CLAE. O sinal 

referente ao eucaliptol aparece com tempo de retenção de 7,5 min. A partir 

desses cromatogramas foi possível determinar o comprimento de onda de 

maior absorção do eucaliptol (λ = 199nm) e o tempo total de corrida de 22 

minutos. 

 

Figura 18: Cromatogramas do padrão eucaliptol (rosa, TR=7,5 min) e OERo (azul) 

sobrepostos, obtido por CLAE-DAD, λ =199 nm, em fase móvel água/acetronilia (20:80). 

 
 

A Figura 19 apresenta a curva de calibração obtida por CLAE-DAD, λ = 

199 nm, para o padrão eucaliptol diluído em acetonitrila grau CLAE, com a 

respectiva equação de reta e o coeficiente de determinação (R2). A relação 

linear (R2 = 0,9953) foi encontrada entre as áreas e as concentrações de 

eucaliptol, na faixa de concentração de 45 a 200 μg/mL. Essa curva foi utilizada 

para quantificação do teor de eucaliptol no estudo de estabilidade. 
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Figura 19: Curva de calibração do padrão eucaliptol, diluído em acetonitrila, obtida por 

CLAE-DAD, λ =199 nm, em fase móvel água/acetronilia (20:80). 

 

Para quantificação do eucaliptol nas amostras do estudo de permeação 

e retenção cutânea in vitro, foi necessário construir uma nova curva de 

calibração, com concentrações de 1 a 15 ug/mL. A Figura 20 apresenta a curva 

de calibração obtida por CLAE-DAD, λ = 199 nm, para o padrão eucaliptol, 

diluído em acetonitrila grau CLAE, com a respectiva equação de reta e o 

coeficiente de determinação (R2). 
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Figura 20: Curva de calibração do padrão eucaliptol diluído em acetonitrila, obtida por 

CLAE-DAD, λ = 199 nm, usada no ensaio permeação e retenção cutânea in vitro., em fase 

móvel água/acetronilia (20:80). 
 
 

As condições utilizadas mostram que o método de determinação do 

eucaliptol por CLAE-DAD é adequado para separar e identificar o marcador 

químico. 

 

5.3 Obtenção das formulações e avaliação da estabilidade 
 

As nanoemulsões 1 e 2 (NE1 e NE2) e os hidrogéis 1 e 2 (H1 e H2), 

foram preparados fazendo-se uso de 5% de tensoativos, na proporção de 

96,37% de polissorbato 20 e 3,63% de monooleato de sorbitano, a fim de obter 

EHL 16,5, previamente determinado experimentalmente por Fernandes et al., 

2013. Utilizou-se dois métodos de emulsificação para obtê-las: emulsificação 

espontânea com aquecimento e titulação à frio. As amostras foram 

armazenadas à 25°C durante 60 dias. A Figura 21 apresenta imagem das 

nanoemulsões e dos hidrogéis, logo após a preparação. 
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Figura 21: Formulações desenvolvidas: 1) nanoemulsão 1, produzida em processo sem 

aquecimento; 2) nanoemulsão 2, produzida em processo com aquecimento; 3) hidrogel 1, 

proveniente da nanoemulsão 1 com adição do agente espessante; 4)hidrogel 2, proveniente da 

nanoemulsão 2 com adição do agente espessante. 

 
 

Segundo a Farmacopéia Americana, a estabilidade é definida como 

“capacidade de um produto manter-se dentro dos limites especificados e 

apresentar as mesmas propriedades e características que possuía no momento 

da sua preparação, durante o período de armazenagem e uso” (USP, 2016). 

A avaliação da estabilidade das formulações foi realizada 1, 7, 30 e 60 

dias após a manipulação e as amostras armazenadas em temperatura 

ambiente (25°C ± 2). As amostras foram analisadas quanto às características 

sensoriais, pH, teor, potencial Zeta e distribuição de tamanho de partícula. Os 

resultados obtidos sugerem a integridade do produto durante os 60 dias de 

estudo. Todas as amostras apresentaram uniformidade de cor, manutenção do 

reflexo azulado, aspecto homogêneo e odor característico de alecrim, durante o 

período avaliado. 

Segundo Aulton (2005), o estrato córneo é consideravelmente resistente 

a alterações de pH, tolerando uma variação de 3 a 9. Ferreira  (2008) afirma 

que valores de pH entre 5 e 7, para formulações tópicas, evitam possíveis 

irritações cutâneas. A Tabela 2 apresenta os valores de pH obtidos para as 

nanoemulsões e os hidrogéis, no tempo 1 dia e 60 dias. As nanoemulsões 

apresentaram pH dentro da faixa recomendada para formulações tópicas, já os 

hidrogéis apresentaram pH ligeiramente básico, devido a necessidade de 

alcalinizar o meio para formação da rede de polímero. Comparando as 

metodologias usadas, pode-se observar que o método de emulsificação não 

interfere no valor do pH da formulação, uma vez que, comparando NE 1 e NE2, 

e H1 e H2, não apresentaram diferença significativa durante o período 
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avaliado(ANOVA, p>0,05). 

 

Tabela 2: Valores de pH das formulações, após 1 e 60 dias de armazenagem 

em frascos de vidro, em temperatura ambiente (25ºC ± 2). 

Amostras 

pH 

1° dia 60° dia 

NE 1 5,94±0,17 5,73±0,17 

NE 2 5,77±0,11 5,57±0,41 

H 1 7,52±0,09 7,46±0,11 

H 2 7,76±0,51 7,36±0,43 
 

 

O potencial Zeta é um outro método de avaliar a estabilidade de uma 

emulsão através da medição da diferença de potencial entre o meio 

dispersante e a camada estacionária do líquido ligada à partícula dispersa. 

Estudos mostram que emulsões com valores superiores a +30mV e inferiores a 

-30mV apresentam boa estabilidade durante a estocagem, uma vez que forças 

repulsivas tendem a evitar uma possível floculação (ROLAND et al., 2003). 

Esse potencial é influenciado pela natureza química do polímero, do tensoativo, 

do pH do meio e da concentração dos componentes da formulação, inclusive 

do princípio ativo (SCHAFFAZICK et al., 2003; SIQUEIRA, 2008; TEIXEIRA, 

2009). Os valores de potencial Zeta obtidos para as nanoemulsões produzidas 

nesse trabalho foram menores, em módulo, do que os obtidos para os 

hidrogéis (Tabela 3). Porém, quando comparamos os valores de NE 1 e NE 2 

e H1 e H2, percebe-se que o método de emulsificação não influencia no 

potencial Zeta das formulações, visto que não houve diferença significativa 

entre os resultados (ANOVA, p>0,05). Já o aumento de potencial dos hidrogéis, 

em relação às nanoemulsões, pode ser atribuído ao uso do agente polimérico, 

que se adsorve à superfície das partículas. As cargas geradas pela ionização 

do polímero podem contribuir para o aumento do potencial Zeta e, em 

conseqüência, da formação de um sistema mais estável (GOUVÊA e MURAD, 

2001). Essa maior estabilidade no entanto, não pôde ser observada durante os 

60 dias do estudo. Como citado anteriormente, todas as amostras 

apresentaram características macroscópicas e sensoriais semelhantes durante 

o período avaliado. 
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Tabela 3: Resultados de tamanho médio das gotículas (nm), índice de 

polidispersão (IP) e potencial Zeta (mV) das formulações, após 1 e 60 

dias de armazenagem em frascos de vidro, em temperatura ambiente 

(25ºC ± 2). 

 

Amostra 

Tamanho médio das 
gotículas (nm) 

IP Potencial Zeta (mV) 

1° dia 60° dia 1° dia 60° dia 1° dia 60° dia 

NE 1 115,90±6,6 
 

146,3±3,8 0,189±0,09 
 

0,236±0,07 
 

-16.9±1,7 -13.2±2,1 

NE 2 139,56±4,2 
 

155,2±4,3 0,143±0,05 
 

0,150±0,06 -16.8±1,9 
 

-14,0±0,6 

H 1 178,41±8,2 
 

189,2±13,3 0,218±0,03 
 

0,228±0,06 -43.8±1,6 
 

- 41,4±1,8 

H 2 244,6±18,4 
 

261,6±14,6 0,392±0,08 
 

0,395±0,12 -39.5±1,6 
 

-43,4±3,9 

 

 

O tamanho de gotícula é um parâmetro que apresenta relação 

direta com a estabilidade, penetração celular e biodistribuição. Foram 

obtidos diâmetros médios de gotícula inferior a 160 nm para as 

nanoemulsões e 270 nm para os hidrogéis, validando sua adequabilidade 

para aplicação tópica. De acordo com a literatura, diâmetros inferiores a 

600 nm são recomendáveis para formulações  farmacêuticas   e   

cosméticas   administradas   topicamente por favorecerem a permeação e 

aumentar a biodisponibilidade do ativo (BOUCHEMAL et al., 2004). 

Todas as formulações apresentaram aumento, estatisticamente 

significativo, no tamanho médio de gotícula após 60 dias de estocagem 

(ANOVA, p<0,05). 

Com os resultados obtidos, foi possível verificar que a adição do agente 

espessante impactou significativamente (t-Student, p<0,05) no tamanho médio 

das gotículas dos hidrogéis comparado com o das nanoemulsões que os 

originaram. Esse resultado já era esperado, visto que a adição de um agente 

espessante polimérico na fase aquosa dispersante leva à formação de uma 

rede tipo gel, a qual interfere na análise por DLS. Dessa forma, não pode-se 

considerar que os resultados obtidos para os hidrogéis traduzam o real 

diâmetro hidrodinâmico médio das micelas presentes nessas  formulações. 

Uma análise microscópica por técnicas mais sofisticadas se tornam 

necessárias para a comprovação e determinação do real tamanho das 

gotículas nessas formulações semissólidas. 
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Ao compararmos as diferentes metodologias empregadas nesse 

trabalho, observa-se que não houve diferença significativa entre os tamanhos 

médios de gotícula de NE1 e NE2 (ANOVA, p≥0,05). Tal resultado sugere que 

as metodologias de baixo aporte energético são capazes de levar à formação 

de sistemas semelhantes, o que é corroborado pela estabilidade observada em 

ambas as formulações. 

Outro parâmetro importante no estudo de estabilidade é o índice de 

polidispersão, número adimensional que traduz a homogeneidade na 

distribuição do tamanho das partículas. Um perfil de distribuição monomodal 

(Figura 22) foi observado mesmo após 60 dias de estocagem em temperatura 

ambiente, tanto para as namoemulsões quanto para os hidrogéis, não havendo 

diferença estatística significativa (t-Student, p>0,05).  

 

 
 

Figura 22: Distribuição de tamanho de gotículas das formulações por espalhamento 

dinâmico da luz (DLS), após 60 dias de estocagem em frascos de vidro à 25ºC ± 

2. 

 

 

A capacidade das nanoemulsões em incorporar e proteger o 

OERo, contra a volatilização, foi avaliada usando como parâmetro o teor 

do padrão eucaliptol presente nas preparações. No entanto, a análise por 

CLAE-DAD somente foi possível de ser realizada com as nanoemulsões 

(Tabela 4). Para cálculo do teor teórico, fez-se a correlação de óleo utilizado 

(5%) e o percentual de Eucaliptol presente nesse óleo determinado por 

CLAE-DAD (27,9%), ou seja, 100% de eucaliptol equivale a 140 μg/mL. 

Esses valores foram usados como referência para o cálculo do teor em todas 
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as análises. 

Tabela 4: Teor de eucaliptol (%) nas nanoemulsões no 1°, 30° e 60° 

dia, analisado por CLAE-DAD. 

Amostras 

Eucaliptol (%) 

1° dia 30° dia 60°dia 

NE 1 94,6±2,3 81,5±4,49 64,7 ± 2,1 

NE 2 72,0±4,2 64,8±5,61 54,0 ± 4,6 

 

Observou-se que o teor do eucaliptol no 1° dia, foi menor, para ambas 

as nanoemulsões, comparando-se com o valor teórico de eucaliptol (100%). 

Dessa forma, pode-se inferir que tenha ocorrido perda do óleo, possivelmente 

por volatilização, durante o preparo das formulações, caracterizada no presente 

trabalho pela redução do teor do marcador químico. Conforme o esperado, a 

metodologia que emprega o aquecimento para a obtenção das emulsões, 

apresentou menor teor de eucaliptol. 

Houve uma diferença estatisticamente significativa no teor de eucaliptol 

durante o período estudado, para ambas as formulações (ANOVA, p<0,05). 

Durante a formação de emulsões, pode ser que nem todo o eucaliptol esteja 

presente no interior das micelas formadas, e se tratando de substâncias 

voláteis, pode-se supor que, uma vez que não estejam devidamente protegidas 

no interior das gotículas, a perda por volatilização será facilitada. Em sistemas 

emulsionandos sabe-se que uma parte do óleo deve estar na interface 

óleo/água, solubilizada na mistura de tensoativos. Essa redução significativa no 

teor de eucaliptol pode ainda ser explicada pelo mecanismo de maturação de 

Ostwald, relacionado à solubilidade da fase oleosa na fase aquosa, tendendo a 

fazer com que o óleo a migre para uma gotícula maior (NAZARZADEH et al., 

2013). Durante esse processo é possível que parte do material de menor peso 

molecular como os monoterpenos ou até sesquiterpenos, como o eucaliptol, 

presentes no OERo se solubilizem na fase aquosa dispersante, tornando-se 

disponíveis para a volatilização. 

Os resultados descritos oriundos do estudo de estabilidade podem ser 

usados também para a comparação entre as metodologias de baixo aporte 

energético empregadas neste trabalho. Na metodologia 1 as fases foram 

aquecidas e misturadas com agitação mecânica (400 rpm) durante 15 minutos, 
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obtendo massa final de 25g. Na metodologia 2, as fases, mantidas em 

temperatura ambiente, foram homogeneizadas sob agitação magnética (800 

rpm) pelo período total de 1:03h, apresentando massa final de 10g. No 

presente estudo, ambos os tipos de homogeneização empregadas, 

magnética ou mecânica, parecem fornecer a mesma energia cinética para a 

formação do sistema emulsionado, uma vez que semelhantes tamanhos de 

gotículas foram obtidos. No entanto, tal semelhança se deu possivelmente em 

função da baixa massa total produzida na metodologia 2. A mesma energia 

cinética foi obtida com o dobro da velocidade e massa 2,5 vezes menor em 

comparação com a metodologia 1. Neste contexto, apesar dos resultados de 

teor sugerirem uma certa vantagem à metodologia 2, no sentido de 

manutenção dos componentes voláteis caracterizado pelo marcador 

eucaliptol, vale ressaltar a necessidade de futuros estudos de 

escalonamento a fim de comprovar a robustez dos métodos. 

Outra diferença entre as metodologias a ser considerada é o tempo de 

homogeneização. Baseando-se nos resultados de teor do marcador químico 

pode-se sugerir que a perda deste componente majoritário do OERo se dá 

preferencialmente em função do aquecimento em relação ao tempo de 

agitação. A metodologia 1 apresentou perda de 28% de eucaliptol em relação 

ao calculado teoricamente após a manipulação. Nesta metodologia o óleo foi 

aquecido à 40ºC e a homogeneização feita por 15 min. Na metodologia 2, 

apesar da homogeneização ser mantida por mais de 1h, como as fases foram 

mantidas em temperatura ambiente, a perda inicial do marcador foi de apenas 

6% em relação ao teórico esperado. Apesar disso, tais parâmetros não 

interferiram no tamanho das gotículas obtidas, na estabilidade final do 

sistema, nem mesmo na atividade anti-HSV descrita no item 5.6. 

A relação  entre os componentes água-óleo-tensoativos e as 

características intrínsecas aos agentes emulsionantes utilizados apresentam 

grande influência, uma vez que foi possível a obtenção de nanoemulsões 

estáveis por 60 dias através das duas técnicas, independentemente da origem 

do aporte energético. Ressalta-se com isso, a importância do emprego de 

metodologias de formulação no desenvolvimento de nanoemulsões com baixo 

aporte energético, tais como a do EHL crítico (FERNANDES et al., 2013), que 

alicerçou o presente estudo. 
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5.4 Avaliação do perfil de liberação in vitro do óleo de R. officinalis 
 

Os estudos de liberação são ferramentas úteis nas fases iniciais do 

desenvolvimento de sistemas nanoestruturados. O perfil de liberação é um 

fator-chave para se verificar sua potencial aplicabilidade. A Figura 23 mostra o 

perfil de liberação in vitro do óleo a partir das emulsões e dos hidrogéis. 

 
 
 

 

Figura 23: Perfil de liberação in vitro do óleo essencial de R. officinalis nas formulações 

desenvolvidas. 
 

Todas as amostras analisadas apresentaram uma liberação, inicialmente 

rápida, seguindo-se de uma liberação mais lenta até o tempo de 210 minutos. 

Esta liberação inicial rápida pode ser atribuída ao tamanho da gotícula, uma 

vez que o sistema apresenta tamanho de gotículas maiores e menores que o 

tamanho médio descrito anteriormente. Sendo assim, as gotículas menores, 

por apresentarem superfície de contato maior, levam a uma velocidade de 

liberação inicial mais rápida. Com o passar do tempo, as gotículas de tamanho 

maior vão se encontrar em maior quantidade do que as menores e por isso 

aliberação vai se tornando mais lenta, ou seja, quanto menor o tamanho 

da gotícula, maior será a superfície de contato e maior será a velocidade 

de liberação (ALLEN et al., 2013). Além disso, a taxa de liberação de 

determinada formulação depende diretamente das características físico-

químicas do veículo e da substância ativa (SANTOYO et  al.,  1996). Como 
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dito anteriormente, parte da composição da fase oleosa tende a difundir para 

a fase externa aquosa lentamente, liberando assim seu conteúdo para o 

meio de dissolução. 

A NE1 apresentou maior liberação de eucaliptol comparada com as 

outras formulações, ocorrendo a liberação de 60,3%, enquanto para NE2, 

ocorreu uma liberação de 57,4% do óleo. Porém essa diferença não foi 

estatisticamente significativa (ANOVA, p>0,05). Já as amostras com agente 

espessante apresentaram uma menor concentração de óleo liberado, 

sendo 55,4% do hidrogel 1 e 54,1% do hidrogel 2, não sendo uma 

diferença estatisticamente significativa também (ANOVA, p>0,05). A menor 

liberação de óleo pelos hidrógeis pode estar relacionada à retenção parcial de 

óleo na rede polimérica (GOMES; MOREIRA; CASTELL-PEREZ, 2011; 

IANNITELLI et al., 2011). 

A eficiência de dissolução (ED) do óleo essencial nas formulações 

desenvolvidas foi: NE1 = 51,38 ± 0,5%, NE2 = 50,17 ± 0,6%, H1 = 50,01 

±2,5% e H2 = 48,66 ± 0,6%. As amostras não apresentaram diferença 

significativa (ANOVA, p>0,05). Pode-se observar que a incorporação do óleo 

nas formulações semissólidas não influenciou sua liberação quando 

comparada com o óleo nas nanoemulsões. Os resultados obtidos sugerem que 

a metodologia de preparo das nanoemulsões empregadas no presente estudo 

não interfere no perfil de liberação in vitro do OERo. 

 

5.5 Avaliação da permeação e retenção cutânea in vitro das 

formulações 

 

A permeação cutânea envolve a passagem do fármaco da superfície da 

pele através do estrato córneo. O fármaco deve estar disponível na superfície 

da pele para que haja difusão através das diferentes camadas. As principais 

características da formulação que irão governar essa etapa são a solubilidade 

do fármaco no veículo e as propriedades termodinâmicas. Entretanto, uma vez 

disponível na superfície da pele, a penetração e a permeação irão depender da 

capacidade do fármaco de atravessar o estrato córneo, e de características 

como lipofilicidade e tamanho da molécula (BEMVINDO, 2006). Diversas 

substâncias químicas podem ser incorporadas em formulações para aplicação 

tópica, com o intuito de aumentar a permeabilidade de um ativo. Tais moléculas 

apresentam diferentes estruturas químicas, fazendo com que a sua atividade 

promotora seja específica e varie apenas com as propriedades físico-químicas 
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do ativo (WILLIAMS, BARRY, 2012; DANIELS, 2004; GHAFOURIAN et 

al.,2004). Promotores de absorção cutânea amplamente ut i l izados são os 

sulfóxidos e similares, azonas e derivados, ácidos graxos e ésteres, álcoois e 

glicóis também alguns terpenos comumente encontrados em óleos essenciais. 

É descrito na literatura que diferentes monoterpenos agem diminuindo o 

efeito de barreira do estrato córneo por interagirem com os lipídeos da 

matriz intercelular, alterando sua conformação de maneira a formar canais 

que facilitam a passagem de outras moléculas de diferentes polaridades 

(LIRA, 2003; PILLAI e PANCHAGNULA, 2003; NARISHETTY e 

PANCHAGNULA, 2005; SILVA et al., 2010). O fármaco pode então 

atravessar a epiderme, chegar à derme e ser absorvido pelos vasos 

sanguíneos presentes nessa camada (BEMVINDO, 2006). 

Com o objetivo de verificar a capacidade das diferentes formulações em 

permear as camadas da pele, um estudo de permeação in vitro foi conduzido 

utilizando células de difusão tipo Franz e peles de orelhas suínas,  como 

modelo de membrana, por um período de 24 horas. As peles de orelhas de 

porco foram selecionadas para este estudo por serem de fácil aquisição e 

manipulação, por apresentarem similaridade histológica, bioquímica e de 

permeabilidade com a pele humana (ANDEGA; KANIKKANNAN; SINGH, 

2001). 

As camadas da pele (estrato córneo, epiderme e derme) foram 

separadas e o padrão eucaliptol foi quantificado por CLAE-DAD, utilizando a 

metodologia descrita anteriormente. Os cromatogramas obtidos a 199 nm 

foram analisados com o auxílio do software LCsolution (Shimadzu Co.) sendo 

possível calcular a porcentagem de eucaliptol nas diferentes camadas da pele, 

líquido de lavagem (material não penetrado) e líquido receptor (material que 

atravessou todas as camadas da pele). A análise também foi realizada com as 

formulações branco para garantir que o sinal obtido seja exclusivo do marcador 

químico e não de algum outro componente da formulação e/ou da pele. 

A Figura 24 apresenta a distribuição de eucaliptol (%) nos diferentes 

compartimentos, para cada formulação. De acordo com os dados obtidos foi 

possível identificar e quantificar o marcador químico no líquido de lavagem 

(~32%), estrato córneo (~12%) e no líquido receptor (~56%), não sendo 

observado na epiderme nem na derme. 
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Figura 24: Distribuição de eucaliptol (%) nos diferentes compartimentos estudados, 

analisado por CLAE-DAD (λ = 199nm). 

 

Os resultados obtidos para epiderme e derme pode significar ausência 

total do marcador químico nessas camadas ou concentração abaixo do limite 

de detecção. Tais resultados não são os esperados com relação à efetividade 

da formulação, uma vez que o HSV sofre multiplicação na epiderme, buscava- 

se um efeito reservatório de OERo nessa camada. No entanto, pautando-se 

nos resultados promissores de atividade anti-HSV apresentados a seguir no 

item 5.6, em especial frente ao HSV-2, faz-se necessário um estudo in vivo 

para avaliar o comportamento da formulação sobre as recorrências clínicas do 

Herpes. Além disso, pode-se inferir que a metodologia para preparação da 

emulsão não tem relação com a permeação e retenção cutânea in vitro das 

formulações, uma vez que os resultados obtidos não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa (ANOVA, p>0,05). 

Conforme mencionado anteriormente, os derivados terpênicos que 

compõem os óleos essenciais são reconhecidos promotores de absorção, bem 

como as nanoemulsões, em função do caráter diminuto de suas gotículas e, 

por consequente sua alta reatividade, podendo justificar a alta permeação 

observada com as formulações desenvolvidas. Vale frisar que apesar do efeito 

reservatório em nível de epiderme, foco inicial deste estudo, não ter sido 

alcançado, as formulações apresentaram estabilidade no período avaliado e 

possibilidade de entrega em nível sistêmico de eucaliptol. Estas características 

sugerem se tratar de promissores produtos transdérmicos para a entrega do 
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OERo, podendo ser uma nanoemulsão de baixa viscosidade ou um hidrogel 

nanoestruturado. Neste contexto, os hidrogéis apresentam maior potencial uma 

vez que foi identificada maior concentração de eucaliptol no líquido receptor. 

Possivelmente, a rede polimérica deve interferir na atração entre as gotículas e 

as células, facilitando sua passagem pelas diferentes camadas cutâneas, até 

chegar à circulação sanguínea. 

Bidone et al. (2015) desenvolveram uma nanoemulsão a partir do extrato 

de Achyrocline satureioides, para uso tópico com ação anti-HSV 1. Utilizando 

metodologia por célula de difusão de Franz e análise em CLAE-DAD, os 

autores conseguiram detectar um maior acúmulo do ativo na camada da 

epiderme, sendo um resultado promissor para o tratamento do herpes. 

Al-Subaie e colaboradores (2015) utilizaram da nanotecnologia para 

aumentar a permeação do aciclovir para tratamento do herpes. Os autores 

desenvolveram um hidrogel nanoestruturado com aciclovir e verificaram que a 

biodisponibilidade do fármaco aumentou em 244% em relação ao produto 

comercial, confirmando que o uso da nanotecnologia pode ser vantajoso para 

esse tipo de patologia. 

 

5.6. Atividade Inibitória sobre os vírus Herpes simplex tipos 1 e 2 
 
 

A segurança é um dos parâmetros de grande importância no 

desenvolvimento de fármacos antivirais. Os testes de toxicidade celular 

fornecem as primeiras informações sobre a segurança das amostras. Uma 

substância antiviral deve ser mais tóxica para os vírus do que para as células 

do hospedeiro (FLINT  et  al.,  2000).  Sendo  assim,  os  resultados  dos  

estudos in vitro geralmente são expressos como índice de seletividade (IS), 

que relaciona a concentração da amostra que é tóxica para 50% das células 

do hospedeiro (CC50) e a concentração efetiva, que protege inviabiliza 50% 

da carga viral (CE50). O IS indica o quão promissora é a atividade antiviral 

da amostra em estudo (TAKESHIMA, 1992). 

A primeira etapa realizada para avaliação biológica das formulações foi o 

teste de citotoxicidade, na concentração de 400µg/mL. Para tal foram 

observadas alterações morfológicas nas células Vero (hospedeiras), sendo 

possível determinar a concentração máxima não tóxica (CMNT). Foram 

avaliadas as NE1, NE2, emulsão branco e o óleo livre. Os hidrogéis não 

puderam ser avaliados neste ensaio, pois, não foi possível realizar a 
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esterilização por filtração. A rede polimérica formada pelo agente espessante 

impossibilitou a passagem das formulações pela membrana filtrante de 0,22 μm 

de poro, tal qual o observado anteriormente para a análise por CLAE. 

Na avaliação da toxicidade não foi observada alteração microscópica na 

morfologia e na densidade celular, sugerindo a ausência de citotoxicidade das 

amostras nas concentrações testadas (Tabela 5). A partir da CMNT, foi 

possível determinar a CC50. O estudo da cinética de inibição foi realizado a fim 

de se obter a CE50 e, consequentemente, o IS. Os resultados demonstram que 

o óleo de R. officinalis não é tóxico em baixas concentrações, mas os 

tensoativos utilizados na formulação apresentam um efeito tóxico para as 

células. Além disso, a formulação do OERo em sistemas nanoemulsionados 

aumenta a solubilidade de substâncias pouco solúveis em meio aquoso e 

favorece seu potencial absortivo, como foi evidenciado nos ensaios de 

permeação cutânea mostrados anteriormente. Dessa forma, componentes 

tóxicos do próprio óleo essencial tiveram sua entrada facilitada nas células 

Vero hospedeiras também, e videnciando mais seu potencial citotóxico. 

Pode-se inferir ainda, que a metodologia de preparo não interfere na 

citotoxicidade da formulação, uma vez que os resultados obtidos não 

apresentaram diferença significativa de uma formulação para outra. Estudos a 

respeito do efeito citotóxico de óleos essenciais frente à células Vero são 

escassos  na  literatura e sobre OERo são mais ainda, sendo este um 

parâmetro importante para o desenvolvimento de novos fitoterápicos. 

 

Tabela 5: Resultados do ensaio de citotoxicidade e atividade inibitória in vitro 

das nanoemulsões e do OERo livre frente ao vírus HSV-1 e HSV-2. 
 

 
Amostr 

a 

 
OERo 

NE 1 

NE 2 
 

Branco 

 
CMNT 

(µg/mL) 

 

CC50 

(µg/mL) 

 
>400 

HSV-1 HSV-2 

CE50(µg/mL) IS 
PI 

(%) 
CE50(µg/mL) IS 

PI 
(%) 

>400 28,3 >17,66 96,8 4,52 >110,61 99,5 

209,45 127,25 45,2 2,81 99,9 2,88 44,18 99,9 

209,45 162,14 39,3 4,12 98,2 3,17 51,15 99,9 

209,45 603 0 0 0 0 0 0 

CC50: Concentração citotóxica para 50% das células em cultura; CMNT: Concentração 
máxima não tóxica; CE50: Concentração efetiva para 50% das células; IS: Índice de 
seletividade; PI: percentual de inibição. 
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De acordo com os resultados obtidos, observa-se que para HSV-1, 

o óleo livre é mais ativo que as nanomulsões, visto que uma menor 

quantidade de óleo foi necessária para ter ação em 50% das células. 

O contrário foi observado para  HSV-2, em que as nanoemulsões foram 

efetivas em uma menor concentração. Mesmo as estirepes virais sendo 

antigenicamente semelhantes, esse resultado pode indicar que o óleo 

essencial é capaz de agir de forma específica nos diferentes tipos de HSV. 

A obtenção do IS é fundamental para garantir que, de fato, a inibição 

de um ativo é sobre o vírus e não decorrente de uma toxicidade sobre as 

células (Cos et al., 2006). Quanto maior o seu valor, mais seguro é o 

agente antiviral, ainda assim, valores de IS superiores a dois são 

considerados indicativos de atividade antiviral, segundo Tsuchiya e 

colaboradores (1985) e De Clercq (1993). 

Os resultados percentuais de inibição de cada uma das 

formulações demonstra que todas as amostras apresentaram forte 

atividade inibitória para ambas as estirpes virais, mesmo estas 

apresentando menor concentração de óleo essencial se comparado ao 

óleo livre. Em estudo realizado por Minami (2003), foram testadas 

diferentes concentrações de OERo e a concentração de 1% foi capaz de 

inibir 100% do HSV-1, levando-o a concluir que o uso tópico desse óleo é 

vantajoso para o tratamento de HSV-1. 

Para HSV-1, o óleo de alecrim apresentou IS > 17,66, sendo maior do 

que o das emulsões 1 (2,81) e 2 (4,12). Esse resultado era esperado, visto que 

a CC50 das emulsões foi maior que a CC50 do óleo livre. Entretanto, vale 

ressaltar que o uso de nanoemulsão para o tratamento de HSV-1 é promissor, 

uma vez que, esse sistema permite a obtenção de mesma atividade anti- 

herpética com uma concentração muito menor de OERo. 

Para as formulações e óleo livre frente ao HSV-2, o índice de 

seletividade foi maior que 40, indicando que as amostras foram efetivas contra 

a infecção celular pelo HSV-2 e são seguras para a célula hospedeira. 

Estudos de atividade anti-herpética do óleo essencial de alecrim ainda 

são escassos na literatura, tornando difícil uma comparação mais robusta do 

presente trabalho com o de outros autores e ressaltando a importância deste 

no desenvolvimento de novos produtos fitoterápicos contendo o óleo essencial 

de Rosmarinus officinalis. 
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6. CONCLUSÃO 
 

● O principal constituinte encontrado no OERo foi o eucaliptol (27,9%), 

seguido pela cânfora (11,9 %),  α-pineno (9,2 %) e verbenona (6,5%). 

● O estudo de estabilidade verificou que não houve alterações 

significativas nos parâmetros pH, distribuição do tamanho de gotícula e 

potencial Zeta. Não foi identificado nenhum fenômeno de instabilidade 

durante o período de 60 dias, à temperatura ambiente (25±1 ºC). No 

parâmetro teor do marcador foi verificada diferença significativa 

comparando-se o dia 0 com os dias 30 e 60. A metodologia com 

aquecimento (NE2 = 72%) reduziu o teor inicial de eucaliptol quando 

comparado com a metodologia por titulação a frio (NE1 = 95%). 

● Não foi observada diferença significativa nos resultados de estabilidade 

comparando os hidrogéis com as nanoemulsões, ou seja, a 

incorporação dos nanossistemas desenvolvidos em hidrogel semissólido 

demonstra a possibilidade de obtenção de formulação com maior 

viscosidade, facilitando a administração tópica. 

● A análise do perfil de liberação in vitro do óleo a partir das formulações 

demonstra que a rede polimérica não influencia no controle de liberação 

do óleo, visto que o ED das nanoemulsões e dos hidrogéis foi 

estatisticamente semelhante. 

● A avaliação da permeação/retenção cutânea in vitro verificou que foi 

possível encontrar o marcador químico eucaliptol no líquido de lavagem 

(~32%), estrato córneo (~12%) e líquido receptor (~56%) não sendo 

observado na epiderme e na derme. Não foi possível evidenciar o efeito 

reservatório de eucaliptol na camada epidérmica, sítio ativo do vírus 

HSV, mas que se tratam de promissoras formulações para a entrega 

transdérmica do OERo. 

● A avaliação da atividade antiviral in vitro frente às células Vero 

infectadas com HSV-1 e -2 demonstrou que a incorporação do óleo de 

R. officinalis em nanoemulsões provê redução na concentração 

necessária para efetiva ação terapêutica. Foi observada maior 

especificidade frente ao HSV-2. 

● Os resultados obtidos demonstram que ambas as metodologias 

utilizadas no desenvolvimento das formulações são adequadas para 

obtenção de nanoemulsões estáveis, com baixo aporte energético, uma 

vez que apenas o teor de marcador químico apresentou diferença 
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estatisticamente significativa entre as metodologias. 

 
Perspectivas 

 
De acordo com os resultados apresentados, como perspectivas, é necessário 

otimizar a preparação da nanoemulsão, minimizando a perda de óleo essencial 

durante do processo. Além disso, testes in vivo de avaliação da atividade 

antiviral para verificação da eficácia e segurança das formulações, são 

necessários. A avaliação de estabilidade em longo prazo deve ser também 

realizada a fim de garantir a qualidade da formulação para se tornar um 

medicamento fitoterápico para o tratamento do Herpes. 
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