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RESUMO 

 
 

 
Santos, RA.Desenvolvimento de microemulsões e sua transformação in situ em géis de 
fase líquido-cristalina como plataforma para liberação sustentada de fármacos e seu uso 
no tratamento do alcoolismo. [Dissertação (mestrado em Farmacologia)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo;2017. 

 
Esforços significativos tem sido feitos para desenvolver formulações capazes de sustentar 
a liberação de fármacos usados no tratamento de doenças crônicas e com baixa adesão, 
como alcoolismo.  Ainda assim, são necessárias formulações simples, seguras, passíveis 
de  auto-administração, que aumentem a taxa de adesão ao tratamento e diminuam o custo 
da saúde pública. Este estudo focaliza o desenvolvimento de microemulsões que após 
captação de água in vivo do tecido subcutâneo transformar-se-ão em géis de fase 
hexagonal para liberação sustentada da naltrexona. Diagramas de fase mostrando a 
relação, o tipo e proporção de componentes e sistemas formados foram construídos, e três 
microemulsões à base de (i) monooleína e tricaprilina (ME-MO), (ii) vitamina E TPGS e 
propilenoglicol (ME-TPGS) e (iii) TPGS e Span (ME-Span) foram selecionadas. Todas 
apresentaram diâmetro inferior a 150 nm e comportamento Newtoniano. ME-MO e ME-
TPGS originaram fase hexagonal após intumescimento, enquanto que ME-Span originou 
fase lamelar. Esta última permitiu a incorporação de 3.8-vezes menos naltrexona, e resultou 
na liberação mais rápida do fármaco (65% em 96 h), provavelmente em decorrência da sua 
menor viscosidade. Baseado na capacidade do gel formado de resistir à diluição, ME-MO 
foi selecionada para estudos in vivo. Após administração subcutânea, foi observado 
formação da fase hexagonal em 48 h e sua persistência por mais de 30 dias em 
camundongos, promovendo liberação prolongada de Alexa flúor 647 durante esse período. 
A eficácia da formulação foi avaliada utilizando modelo de preferência condicionada por 
lugar. Os animais  foram distribuídos em quatro grupos, sendo administrado por via 
subcutânea: 1) solução salina (controle); 2) solução de naltrexona (1 mg/kg) diária por 8 
dias (30 min antes da administração de etanol);  e 3) ME-MO  com 5% ou 10% de naltrexona 
(administração única). Etanol (2 g/kg) ou salina foram administrados por via intraperitoneal 
antes do experimento. Todos os animais tratados com naltrexona apresentaram menor 
preferência condicionada ao etanol, sugerindo redução dos efeitos recompensadores da 
droga. Não observou-se diferença estatisticamente significante entre a solução de 
naltrexona e ME-MO 5%, mas o grupo ME-MO 10% diferiu estatisticamente da solução 
naltrexona diária e ME-MO 5%. Os  resultados sugerem que o ME-MO 10% antagonizou a 
preferência condicionada por lugar induzida pelo etanol. Esses resultados demonstram o 
potencial de ME-MO como uma plataforma para liberação prolongada de fármacos visando 
o tratamento de dependência química. 
 
Palavras-chave: Nanocarreador. Liberação sustentada. Alcoolismo. Naltrexona. 
Preferência Condicionada por Lugar. 
 

 

 



 

ABSTRACT 
 
Santos, RA. Development of microemulsions and their in situ transformation in liquid-
crystalline phase gels as a platform for sustained release of drugs and their use in the 
treatment of alcoholism. [Master thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo;2017. 

 

Significant efforts have been made to develop formulations capable of sustaining the release 
of drugs used in the treatment of chronic diseases, but simple formulations that can be easily 
and self-administered, and cause minimal local reactions are still needed. This study 
focuses on the development of microemulsions that can swell and transition into 
nanostructured hexagonal phase gels upon water uptake in vivo as a plataform for sustained 
release of naltrexone. Microemulsions were prepared using monoolein, vitamin E TPGS 
(TPGS), BRIJ or Span as structure-forming surfactants in combination with mono or 
tricaprylin as oil phase, water and propylene glycol as viscosity modifier. Microemulsions 
composed of (i) monoolein and tricaprylin (ME-MO), (ii) TPGS and propylene glycol (ME-
TPGS) and (iii) TPGS and Span (ME-Span) were selected. All microemulsions displayed 
nanometric size below 150 nm and rheological behavior consistent with Newtonian systems. 
Uptake of 20% or more of water by ME-TPGS and ME-MO led to formation of hexagonal 
phase while ME-Span resulted in lamellar phase. The later incorporated 3.8% less 
naltrexone, and promoted the fastest drug release (approximately 65% within 96 h), most 
likely due its lower viscosity. ME-MO was selected for further evaluation based on its ability 
to form gels that resisted dilution. Gels formed in vivo approximately 48 h after ME-MO 
subcutaneous administration, and persisted locally for over 30 days providing slow release 
of Alexa fluor compared to a propylene glycol solution. Formulation efficacy was evaluated 
using a conditioned place preference model (CPP). Mice were distributed into groups, and 
subjected to subcutaneous administration of saline (control), 1 mg/kg naltrexone solution 
daily (8 days), ME-MO with 5 or 10% naltrexone (single administration), Alcohol (2g/kg) or 
saline was administered intraperitoneally before CPP training. Statistically significant (p < 
0.05) between groups naltrexone and ME MO solution 5%. However no statistically 
significant difference was observed between the solution of naltrexone and ME-MO 5%. 
These results support the use of ME-MO as a plataform for sustained release of drugs useful 
in the treatment of drug addiction. 

Keywords:  Nanocarrier. Sustained Release. Naltrexone. Alcoholism. Conditioned  Place 

Preference. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

“Beber inicia num ato de 

liberdade, caminha para o hábito e, finalmente, afunda na necessidade”. 

Benjamin Rush 

 

O álcool é uma substância que acompanha a humanidade desde seus primórdios e 

sempre ocupou um local privilegiado em todas as culturas, como elemento fundamental nos 

rituais religiosos, fonte de água não contaminada ou ainda presença constante nos 

momentos de comemoração e de confraternização, quando se brinda a todos e a tudo (1).  

A dependência ao álcool é um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo. De acordo com dados publicados pela Organização Mundial da Saúde estima-se 

consumo per capita de 10,1 L de etanol para o ano de 2025, no Brasil. Estatisticamente é 

responsável por 3,2% das mortes no mundo o que em dado absoluto, representa cerca de 

5,5 milhões de morte/ano.   

Seu tratamento é desafiador, mesmo para os melhores programas terapêuticos 

disponíveis. Esta dificuldade decorre do pequeno número de medicamentos aprovados 

para o uso e também pela elevada taxa de abandono, próximo a 50% (2, 3).   A naltrexona, 

administrada por via oral e atualmente por via intramuscular é uma das poucas opções 

farmacológicas eficazes disponíveis para o tratamento desta condição. 

 Sabemos que um dos grandes problemas para o tratamento de algumas doenças 

crônicas é a incidência de efeitos adversos e alta frequência de administração necessária 

para alguns fármacos, o que acaba levando à falta de adesão às recomendações médicas, 

um problema enfrentado no dia-a-dia pelos profissionais da saúde. Aqui propomos o 

desenvolvimento de sistemas biorresponsivos nanoestruturados para a liberação 

sustentada de cloridrato de naltrexona, utilizando a via subcutânea como via alternativa à 

administração oral da naltrexona a fim de melhorar a adesão ao tratamento farmacológico. 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Alcoolismo e alternativas para tratamento  

 

 O transtorno por uso do álcool representa um grande problema de saúde pública 

devido à sua prevalência, consequências e custos para sistemas de saúde e 

consequentemente para a sociedade (4). Em 1966 a Associação Médica Americana (AMA) 

passou a considerar o alcoolismo como doença e em 1988 incluiu as dependências a outras 

drogas como condições médicas passíveis de tratamento. 

O Departamento Nacional de Saúde nos EUA publicou em abril de 2010 que 28% 

dos adultos acima de 18 anos consomem álcool em níveis que os colocam em risco ao 

desenvolvimento do alcoolismo e problemas hepáticos, entre outros problemas médicos e 

psicossociais (5).  

Uma pesquisa mais recente conduzida pelo Departamento de Saúde Americano 

(U.S. Department of Health and Human Services) disponível em 2012 apontou que 9.2% 

da população com idade igual ou superior a 12 anos utilizaram drogas ilícitas durante o mês 

anterior à pesquisa (aproximadamente 30% admitiram ter usado uma vez na vida) (6).  

Entre as drogas ilícitas, a maconha (cujo uso médico e até recreacional é legalizado em 

alguns estados americanos) é a mais utilizada, enquanto que o uso ilegal de analgésicos 

opióides (como fentanil e oxicodona) encontra-se em ascensão, o que é refletido na busca 

por tratamento (6,7). 

Aproximadamente 52% destes indivíduos admitiram a ingestão de álcool, sendo que 

6.2% costumam ingerir 5 doses ou mais uma vez por semana. Paralelamente, sabe-se que 

as lesões traumáticas representam cerca de 30 % de vidas perdidas nos Estados Unidos 

anualmente entre pessoas de 1 a 44 anos. Em pacientes traumatizados na emergência, 

encontra-se a exposição ao álcool em cerca de 30% dos casos (7). 

O panorama brasileiro não é muito diferente. De acordo com dados publicados do 

Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas do Ministério da Justiça em 2010, 

conclui-se que “álcool e tabaco são as drogas de maior prevalência de uso na vida, em 

todas as capitais brasileiras seguidas pelos inalantes”.  O levantamento realizado em 2007, 

pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad)  investigou os Padrões de 

Consumo de Álcool na População Brasileira. O estudo foi realizado em 143 municípios do 

País e detectou que 52% dos brasileiros acima de 18 anos faz uso de bebida alcoólica pelo 

menos uma vez ao ano. Do conjunto dos homens adultos, 11% bebem todos os dias e 28% 

de 1 a 4 vezes por semana. Quanto à intensidade do consumo de bebidas alcoólicas, 24% 

da população bebe frequentemente e pesado (pelo menos uma vez por semana, 5 ou mais 



 

doses) e 29% são bebedores pouco frequentes e não fazem uso “pesado”. De acordo com 

dados do “National Institute on Alcohol Abuse and Alcholism” estadunidense cerca de 1,5 

milhão de adultos receberam tratamento para alcoolismo em instalações especializadas em 

2014. 

 O álcool é um depressor do sistema nervoso central (SNC) que produz inicialmente 

euforia, diminuição da ansiedade e excitação em concentração sérica baixa e resposta 

comportamental variável. O efeito deste está intimamente relacionado à concentração 

sérica; entre 0,01 – 0,05 gmL-1 tem-se comportamento de aspecto normal, já concentração 

superior a 0,35 gmL-1 confere estado de coma (8). Compreende desde uma intoxicação 

aguda, com sintomas que incluem sonolência, ataxia e fala arrastada, até torpor e coma 

(5). O indivíduo que consome bebida alcoólica de forma excessiva, ao longo do tempo, 

pode desenvolver dependência, condição conhecida como alcoolismo. Os fatores que 

podem levar ao alcoolismo são variados, envolvendo aspectos de origem biológica, 

psicológica e sociocultural. A maioria dos parâmetros de farmacocinética do álcool estão 

sujeitos à grande variabilidade intersubjetiva, como exemplificado pelas altas 

concentrações de álcool no sangue atingidas na ingestão de doses idênticas ajustadas em 

peso, tempo até o pico após o final do consumo e a taxa de eliminação de álcool do sangue 

(8). O etanol é metabolizado pela álcool desidrogenase com a produção de acetaldeído, 

que é então metabolizado por uma aldeído desidrogenase mitocondrial conhecida como 

ALDH2. 

 Quanto ao mecanismo de ação do etanol, as primeiras hipóteses eram voltadas 

para sua ação em membranas lipídicas. Pensava-se que, devido ao tamanho pequeno da 

molécula (C2H6O) e à natureza não específica da molécula de álcool, provavelmente não 

teria um domínio de ligação específico sobre as proteínas, mas interferiria nas membranas 

lipídicas da central sistema nervoso (SNC). No entanto, o etanol interage com a bicamada 

lipídica em concentrações muito superiores às clinicamente relevantes  (9, 10). Desde 

então, os pesquisadores buscam outros alvos moleculares da droga. Os  efeitos do álcool 

no encéfalo incluem mudanças nos níveis e função de neurotransmissores, canais iônicos, 

receptores, enzimas e outras moléculas intracelulares, culminando em mudanças 

sinápticas em circuitos cerebrais que regulam compulsividade e inibição de 

comportamento. As mudanças nestes sistemas moleculares levam à tolerância e 

abstinência, quando o álcool é removido do sistema. As ações primárias inibitórias e 

ativadoras do etanol sobre os diferentes canais e receptores iônicos dependem de uma 



 

série de variáveis, especialmente da concentração de álcool e a composição da subunidade 

de um canal ou receptor particular (11). 

 As regiões cerebrais que desempenham um papel importante na mediação dos 

efeitos reforçadores do etanol foram identificadas por uma variedade de estudos 

neurofarmacológicos, com lesão de regiões específicas, microinjeção e microdiálise. A 

amígdala estendida e a via dorsal mesolímbica, incluindo a área tegmental ventral do 

mesencéfalo (VTA), o nucleo accumbens e o córtex pré-frontal, são as principais regiões 

encefálicas que medeiam as ações reforçadoras do álcool (12, 13). A via dopaminérgica 

mesolímbica é conhecida por ser controlada, em grande parte, pela atividade 

glutamatérgica na VTA. O sistema serotoninérgico proveniente do núcleo dorsal da rafe 

também exerce influência na atividade dopaminérifica da VTA e do núcleo accumbens. A 

VTA também é regulado pelo GABA e projeções encefalinérgicas do pálido ventral e do 

núcleo accumbens. Finalmente, os cannabinoides (CBs) e os opióides podem aumentar a 

liberação de dopamina no núcleo accumbens, ativando os neurônios dopaminérgicos na 

VTA  (11, 14, 15). 

 A via mesolímbica da dopamina  para a VTA  e para o nucleo accumbens / e o 

estriado ventral (NcAcc/VS) possuem um importante papel no reforço positivo do álcool 

(16).  Os níveis extracelulares de dopamina nos roedores no nucleo accumbens estão 

aumentados tanto quando se faz a injeção deste, ou quando da sua administração por via 

oral (17). O álcool induz a liberação de dopamina no nucleo accumbens / e o estriado ventral 

e parece mediar a ativação de dopamina nos neurônios no VTA; esse aumento da taxa de 

disparo é visto tanto in vivo quanto in vitro (16). A administração do etanol como primeiro 

efeito, ocasionaria mudanças nos corpos celulares dopaminérgicos, localizados na VTA 

como aumento de liberação de dopamina no NcAcc, logo maior estimulação de receptores 

D1 e D2, pelo neurotransmissor conferindo aumento da atividade locomotora (via pálio 

ventral) e efeito reforçador do etanol.  

 Estudos com roedores têm demostrado que o aumento de dopamina no NcAcc 

após a administração aguda de álcool ocorre, em parte, por uma indução da liberação 

endógena de opióide, um achado confirmado em humanos (18, 19). O reforço positivo do 

álcool resulta de uma interação entre álcool, opióides endógenos e dopamina, sendo 

mediado em parte pela liberação endógena de opióides na área ventral tegumentar do 

mesencéfalo. Estes opióides inibem a ação inibitória de interneurônios GABAérgicos (ácido 

gama-aminobutírico), desinibindo a via dopaminérgica. Uma vez essa via “desinibida”, 

aumentam os disparos neuronais, aumentando a liberação de dopamina no nucleo 



 

accumbens (20) (figura 1).  Assim sendo, o receptor μ -opióide parece ter importância 

particular no reforço positivo do álcool.  

 Assim, os opióides endógenos estão envolvidos não só nas ações das drogas 

classificadas como opióides, como também nos efeitos do álcool. Existem três classes de 

opióides endógenos: endorfinas, encefalinas e dinorfinas. Todos exercem seus efeitos ao 

interagir com três subtipos de receptores opióides: μ, δ e κ. A hipótese de que o reforço 

positivo do álcool é mediado, pelo menos em parte, pela liberação de opióides endógenos 

no encéfalo é apoiada por numerosos estudos que demonstram que os antagonistas de 

opióides suprimem o consumo de álcool em uma variedade de espécies e modelos (21). 

Além disso, a inativação completa (isto é, knockout) do receptor de opióides μ bloqueia a 

auto-administração de álcool em camundongos. A naltrexona, um antagonista de receptor 

de opiáceos subtipo-inespecífico, atualmente aprovado como um tratamento para o 

alcoolismo em seres humanos é particularmente eficaz na redução do consumo excessivo 

de álcool. Os sistemas opióides influenciam as ações do etanol tanto através da interação 

com o sistema dopaminérgico mesolímbico, quanto independente dele, como demonstrado 

pelos aumento induzido pelo etanol no conteúdo extracelular de endorfina no nucleo 

accumbens (ver figura 1).  

 Os antagonistas dos receptores de opióides interferem com os efeitos 

recompensadores do álcool, atuando em locais na área ventral tegmental, nucleo 

accumbens e núcleo central da amígdala (22). 

 

 
Figura 1- Modulação da via dopaminérgica mesolímbica pelo sistema opioide. Fonte: National 
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). 

  



 

 As propriedades reforçadoras do álcool podem ser avaliadas usando um 

procedimento chamado preferência condicionamento por lugar. O condicionamento  é 

amplamente definido como um pareamento entre um estímulo não-condicionado e um 

estímulo condicionado. O estímulo não-condicionado é a administração do fármaco ou outra 

recompensa ao modelo, e o estimulo condicionado é o ambiente distinto no qual o animal 

é colocado após a administração do fármaco ou recompensa (23). O pareamento muitas 

vezes se desenvolve de uma associação entre os estímulos não-condicionado e o estimulo 

condicionado que resulta em uma futura resposta condicionada (CR). O CR pode assumir 

a forma de preferência ou aversão exibida durante o período de teste. No período de teste, 

o organismo tem acesso livre para entrar em uma câmara previamente associada ao 

medicamento ou para entrar em uma câmara não associada ao medicamento (24).  Neste 

procedimento, as pistas contextuais estão associadas à presença ou ausência da droga - 

por exemplo, os roedores são repetidamente colocados em um ambiente específico onde 

recebem etanol e em outro ambiente onde recebem salina. Posteriormente, os roedores 

podem explorar livremente esses ambientes. Se o animal gasta mais tempo explorando o 

ambiente pareado com etanol, esse comportamento reflete os efeitos de reforço positivo 

condicionado do etanol (25). 

1.2 Naltrexona e outros fármacos utilizados no tratamento da dependência ao                                             

álcool 
 

 O fármaco naltrexona foi aprovado pela agência regulatória  americana  Food and 

Drug Administration (FDA) como farmacoterapia para o alcoolismo e sua eficácia tem 

suporte em uma meta análise de muitos estudos clínicos randomizados (26).  As 

mensurações motivacionais descritas foram suprimidas pela deleção genética do receptor 

-opióide nos ratos, e resultado similar foi obtido com antagonistas  -opióides.  (16, 27, 

28). Outros fármacos aprovados incluem o acamprosato, que age nos neurotramissores de 

GABA e glutamato, o topiramato, que exerce seu efeito aumentando a inibição GABA e 

reduzindo a neurotransmissão glutamatérgica, e o dissulfiram, que interfere na degradação 

do álcool, resultando no acúmulo de acetaldeído, o que produz uma reação de “desprazer” 

(náuseas, palpitações, rubor facial, por exemplo). 

A naltrexona é um antagonista de opióides com maior afinidade aos receptores do 

tipo μ, de maneira que o paciente não obtém a sensação de prazer/ euforia associada ao 

uso de opióides (10, 11). A naltrexona está relacionada quimicamente com outro 

antagonista de receptores opióides conhecido como naloxona, entretanto sua 



 

biodisponibilidade oral e a duração de ação são maiores (16). Na figura 2, é representada 

a estrutura molecular do fármaco.  

 

 

 

Figura 2- Representação da estrutura química da molécula de naltrexona. 

 

 O fármaco também reduz a taxa de recaída do consumo e o desejo compulsivo pelo 

álcool (29). Há ainda relatos de melhora terapêutica quando da associação de naltrexona 

e terapia cognitiva comportamental (30). Além de sua utilização no tratamento de 

dependência ao álcool, sua administração é também aprovada pelo FDA para o tratamento 

da dependência a opióides, além de ter se mostrado eficaz (mas ainda sem ser aprovado) 

no tratamento de dependência a metanfetamina e cocaína  (em associação à buprenorfina) 

e no tratamento de compulsão por jogos e obesidade (em associação com bupropiona) 

(30). 

A despeito de suas múltiplas potenciais aplicações, o uso oral da naltrexona é 

limitado pela sua extensiva eliminação pré-sistemica o que resulta em biodisponibilidade 

baixa que varia entre 5 e 40%, e necessidade de administração frequente (31, 32).  De 

frente a este enunciado, sistemas de liberação que utilizem via de administração diferente 

da oral e ao mesmo tempo, apresentem a propriedade de prolongar a liberação deste 

fármaco, podem permitir contornar o efeito do metabolismo de primeira passagem além de 

reduzir a frequência de administração melhorando a adesão ao tratamento. 

 

 



 

1.3 Liberação sustentada e sistemas de liberação líquido-cristalinos 

 

Diversos sistemas de liberação têm sido investigados para a liberação modificada de 

naltrexona, incluindo micropartículas, géis, dispositivos transdérmicos, comprimidos bucais 

e implantes subcutâneos (33-37).   De fato, o interesse por novas formulações que 

contornem as desvantagens apontadas está bem ilustrado em revisões recentemente 

publicadas (31, 38-40).   

Dentre estes, micropartículas para administração intramuscular e implantes 

poliméricos subcutâneos estão em fase de estudo clínico (implantes) ou receberam 

aprovação (micropartículas) em alguns países para o tratamento de alcoolismo e/ou 

dependência associada a opióides. Apesar de seus benefícios, tanto as micropartículas 

quanto os implantes oferecem desvantagens significativas. Desvantagens associadas às 

micropartículas incluem o fato do processo de produção ser geralmente dispendioso, 

envolver múltiplos passos e equipamentos específicos. Além disso, sua administração 

intramuscular (via aprovada para o sistema) requer um profissional treinado. Já os 

implantes necessitam de procedimentos cirúrgicos para sua inserção e, com frequência, 

retirada (29, 41). Com base nesses problemas, faz-se necessário o desenvolvimento de 

novas formas farmacêuticas que permitam a liberação prolongada do fármaco por algumas 

semanas e uma administração mais fácil.  

Para tal, propomos o uso de formulações precursoras fluidas, mais especificamente 

microemulsões que, mediante administração subcutânea e absorção de fluidos do tecido, 

sofram geleificação in vivo formando sistemas líquido-cristalinos nanoestruturados.  Com 

isso propomos combinar a simplicidade da obtenção e estabilidade termodinâmica de 

microemulsões, a disponibilidade de tensoativos relativamente baratos para sua obtenção, 

e a habilidade de sistemas líquido-cristalinos de sustentar e modular a liberação de 

compostos. Conforme mostra a figura 3, a formulação precursora (microemulsão), após 

administração subcutânea deve absorver água do tecido subcutâneo (processo de 

geleificação), formando assim um sistema nanoestruturado com habilidade de sustentar a 

liberação do fármaco. 

 

 

 



 

 

 

Figura 3- Esquema do sistema proposto e formação do gel in situ. 

 

As microemulsões (ME) são agregados, muitas vezes esféricos, com diâmetro 

geralmente inferior a 150nm, tipicamente da ordem de 100 nm (42, 43).  Apesar da 

denominação "micro", o sistema é formado por gotículas com tamanhos suficientemente 

pequenos (na faixa nanométrica) para ser opticamente transparente. Por essa razão, outras 

denominações, como "submicron emulsion” têm sido utilizadas para designar esse sistema.  

ME são, de forma geral, definidas como sistemas termodinamicamente estáveis, isotrópicos 

e transparentes, resultantes da mistura de dois líquidos imiscíveis, (usualmente água e 

óleo) estabilizados por um filme de compostos tensoativos, localizados na interface 

óleo/água (42-44). 

Os sistemas líquido-cristalinos são frequentemente encontrados em nossas vidas. 

Por exemplo, as membranas das células são resultado de uma fase líquido-cristalina 

liotrópica que é originada pela agregação de fosfolipides em água. Os cristais líquidos 

podem ser definidos como o estado da matéria cujas propriedades mecânicas e simétricas 

são intermediárias entre os sólidos cristalinos e os líquidos isotrópicos. Nos cristais, as 

moléculas estão altamente organizadas enquanto que nos líquidos, as moléculas difundem-

se livremente (45). Sistemas líquido-cristalinos combinam a organização de moléculas dos 

cristais sólidos com o movimento das moléculas no estado líquido. Os sistemas líquido-

cristalinos são de grande importância para administração de fármacos, pois podem 

incorporar compostos com solubilidades variadas, proteger os fármacos da degradação 

física e enzimática, diminuir o efeito de primeira passagem e controlar sua liberação (46-

48). 

São frequentemente classificados em sistemas termotrópicos ou liotrópicos. O 

primeiro é obtido por aumento de temperatura e o liotrópico, por sua vez é influenciado pela 



 

proporção dos solventes. As fases mais comumente encontradas em sistemas liotrópicos 

são lamelar, hexagonal e cúbica (49), conforme ilustrado na figura 4. 

 

 
Figura 4- Representação esquemática de fases líquido-cristalinas. Adaptado de Spomenka Milak e 
Andreas Zimmer (49).  
 

 

A fase lamelar consiste em estruturas lineares de bicamadas lipídicas alternadas 

entre canais de água e pode ser usada para obter a fase cúbica por sua habilidade de 

absorver excesso de água dos fluidos biológicos (49).  

A fase líquido-cristalina cúbica exibe a mais complexa organização espacial 

conhecida das fases liquido-cristalinas. O nome “cúbico” originou-se a partir de resultados 

de difração de raios -X que mostraram simetria cúbica (49). A estrutura da fase cúbica 

consiste em bicamadas curvas, que se estendem em três dimensões, apresentam 

espessura estimada de 3,5 nm e separam duas redes de canais de água contínuos. Esses 

canais não se intereceptam, e exibem diâmetro de aproximadamente 5 nm quando 

completamente intumescidos (50).    

A fase hexagonal é caracterizada por longas estruturas cilíndricas bidimensionais, 

podendo existir na forma reversa, na qual as cabeças polares do composto formador de 

fase ficam na região interna dos cilindros e a porção apolar fica localizada ao redor dos 

cilindros; ou na normal, onde as cabeças polares do composto localizam-se na região 

externa dos cilindros (51, 52).  Embora essas fases se apresentem macroscopicamente 

como géis, a viscosidade é bastante diferente nas fases cúbica, hexagonal e lamelar, o que 

pode influenciar a liberação do fármaco (49). 

A fase hexagonal foi selecionada aqui em decorrência da sua estrutura nanométrica 

(diâmetro dos cilindros e espessura das bicamadas é da ordem de nanômetros) e 

versatilidade estrutural, caracterizada pela presença de domínios hidrofílicos e hidrofóbicos, 

apresentando a capacidade de prolongar a liberação dos compostos hidrofílicos com 



 

característica físico-químicas semelhantes ao cloridrato de naltrexona (49, 53).  Além disso, 

ela apresenta viscosidade intermediária entre a cúbica e lamelar. Sabe-se que a 

viscosidade é de grande importância para a liberação de compostos; em decorrência de 

sua elevada viscosidade, a fase cúbica poderia resultar em liberação mais lenta do fármaco 

(54, 55) . 

A transição de uma fase menos viscosa como por exemplo uma microemulsão ou  a 

fase lamelar em estrutura bicontínua cubica ou fase hexagonal reversa pode ocorrer em 

decorrência de alterações na temperatura, concentração de solvente (como água) e/ou 

adição de outros compostos, como fármacos (48, 53). Aqui propusemos sistemas capazes 

de se transformar em fase hexagonal (reversa e normal, dependendo do composto 

formador) mediante absorção de água. Essa transição pode ser explicada pelo fator de 

empacotamento (K), que relaciona a forma da molécula do composto formador com 

propriedades que influenciam a curvatura da interface polar-apolar. O fator de 

empacotamento representa a medida da geometria preferencialmente adotada pelo 

tensoativo quando da formação de agregados (56). Em outras palavras, é um parâmetro 

muito útil para predizer a mesofase que é preferencialmente formada por um composto, e 

pode ser calculada pela equação 1: 

 

K= Vh /Ao. Lc (equação 1) 

 

K=fator de empacotamento 

Vh=volume da parte hidrofóbica do tensoativo 

Ao=área da secção transversal da cabeça polar do tensoativo 

Lc=comprimento da cauda hidrofóbica do tensoativo 

 

De acordo com Engströn et.al, 1992 tem-se geralmente k~1 para a fase lamelar, ~1,3 

para fase cúbica bicontínua e ~1,7 fase hexagonal reversa. A transição entre fases em 

função do formato de compostos formadores de fase (principalmente a monoleína) e seu 

fator de empacotamento foi estudada e idealizada por diversos autores, conforme ilustrado 

na figura 5 (57): 

 



 

 

 

Figura 5- Idealização das fases formadas por tensoativos e outros lipídios formadores de fases em 
função do formato do tensoativo e seu fator de empacotamento. Adaptado de Kulkarni, Langmuir, 
2011(57). 

 

Para compostos que formam sistemas reversos como o monoglicerídeo monoleína, 

o aumento de água permite que os grupos das cabeças polares do monoglicerídeo se 

movam mais livremente em uma direção perpendicular relativa ao plano da camada de 

água. Estes movimentos promovem desordem da cadeia hidrofóbica do monoglicerídeo, 

aumentando assim Vh. Como a interação dos grupos da cabeça polar são fortes (em 

decorrência de  ligações de hidrogênio), a sua seção transversal tende a ser constante, e 

o fator de empacotamento aumenta porque Vh aumenta, enquanto Ao e LC permanecem 

constantes, facilitando a transformação de fase lamelar para cúbica (47). Uma base racional 

semelhante pode ser utilizada para transformação da microemulsão A/O em fase hexagonal 

reversa, já que estas são sistemas mais semelhantes aos micelares reversos (alguns 

autores utilizam o termo “micela intumescida” para microemulsões), sendo que o aumento 

de volume da cadeia apolar do tensoativos pode levar a formação do sistema hexagonal. 

 A transição entre fases quando do uso de compostos que formem sistemas normais 

na presença de água (como tensoativos BRIJ e Vitamina E TPGS) é menos estudada. Para 

vitamina E TPGS, por exemplo, acredita-se que a sequência de fases formada à medida 

que o teor aquoso aumente seja: fase micelar reversa, fase hexagonal e fase micelar 

normal.(58)  



 

 Comparado a outros sistemas de liberação sustentada desenvolvidos para 

naltrexona, o uso de microemulsões e sua geleificação com formação in vivo da fase 

hexagonal ou lamelar oferece diversas vantagens: (28, 29, 39, 41, 59, 60) 

- a viscosidade da formulação precursora pode ser ajustada com a fase oleosa a fim de 

facilitar sua administração subcutânea,  

- microemulsões são de fácil preparação, o que reduz custos e complexidade relacionados 

ao desenvolvimento,  

- a via subcutânea parece ser superior se comparada a outras vias no que diz respeito a 

potência da naltrexona em reduzir o consumo de etanol,  

- a administração subcutânea é mais simples e não requer treinamento extensivo, de modo 

que familiares do paciente (se não o próprio) podem executar a administração (de maneira 

similar à insulina); 

 - ao contrário de implantes que devem permanecer no mesmo sítio, o local de 

administração do sistema proposto pode ser alternado a fim de reduzir possíveis reações 

locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 CONCLUSÕES  
 

Microemulsões com diâmetro da fase dispersa inferior a 150nm foram obtidas com 

êxito utilizando diferentes tensoativos e co-tensoativos. As microemulsões ME-TPGS e ME-

MO originaram fase hexagonal mediante absorção de água, enquanto que ME-Span 

originou fase lamelar.  

As microemulsões apresentam comportamento reológico tipo newtoniano e as fases 

hexagonal e lamelar compartam-se como fluido pseudoplástico. Todas as microemulsões 

foram capazes de incorporar o fármaco, embora em diferentes concentrações: a formulação 

ME-Span incorporou 1,3 %, enquanto que ME-TPGS e ME-MO incorporaram até 5%. 

Independentemente da quantidade incorporada e do tipo de fase, a liberação pode ser 

melhor descrita de acordo com cinética de pseudo-primeira ordem. Essas formulações 

sustentaram a liberação do fármaco por tempo superior a 80 horas.  

A microemulsão ME-MO formou gel de estrutura hexagonal após 48 h, que se 

manteve por mais de 30 dias. Através da experimentação IVIS, observou-se fluorescência 

do marcador no local da aplicação por até 34 dias com a administração do gel, o que implica 

em liberação lenta, ao contrário do que foi observada quando da administração da solução 

do marcador. 

A microemulsão ME-MO com 5% de naltrexona reduziu os efeitos recompensadores 

do etanol. 

A microemulsão ME-MO com 10% de naltrexona antagonizou a preferência 

condicionada por lugar induzida pelo etanol. 
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