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RESUMO 

 
 

GARBUIO, D.C. Prevenção de lesões de pele: Desenvolvimento de formulação tópica de 

micropartículas de quitosana com Chamomilla recutita (L.) rauschert e estudos 

preliminares de seu uso. 2016. 205f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 

As terapias integrativas e complementares têm sido utilizadas há tempos para o tratamento e 
prevenção de diversos males. A fitoterapia utiliza plantas para estes tratamentos e, dentre 
estas, destacamos a Chamomilla recutita (L.) rauschert, conhecida popularmente como 

camomila. Trata-se de uma planta muito utilizada popularmente com finalidades terapêuticas, 
que possui propriedades anti-inflamatórias, digestivas, calmantes e cicatrizantes. Frente a 

estas propriedades e em conjunto com a tecnologia farmacêutica para elaboração de 
micropartículas com liberação controlada, este estudo teve como objetivo desenvolver uma 
formulação tópica de micropartículas de quitosana com camomila e realizar estudos 

preliminares de seu uso considerando aplicações futuras para prevenção de lesões de pele. 
Para alcançar o objetivo proposto, este trabalho foi realizado em três partes. A primeira parte 

consistiu no desenvolvimento da formulação tópica a ser testada. Para isso, foi realizada a 
caracterização farmacognóstica do material vegetal adquirido, a extração da planta, a 
microencapsulação deste extrato e o teste com incorporação destas em diversas formulações. 

Nesta etapa, o material vegetal apresentou características recomendadas pela Farmacopeia 
Brasileira, o extrato e a microencapsulação apresentaram resultados positivos e ao final foram 

selecionadas três formulações para testes preliminares. Estes testes consistiram em um ensaio 
de permeação em célula de Franz e estudos de estabilidade preliminar, acelerada e de longa 
duração. Nestes testes das três formulações previamente escolhidas, apenas uma foi eleita 

para as demais etapas. Na segunda parte do estudo as micropartículas desenvolvidas foram 
testadas quanto à sua citotoxicidade em fibroblastos e queratinócitos de pele humana e 

também quanto ao seu efeito frente à exposição à radiação ionizante. Nestes ensaios as 
micropartículas demonstraram citotoxicidade apenas nas maiores concentrações. Observa-se 
que a toxicidade celular do extrato é maior quando comparado as microcápsulas. Ainda neste 

estudo, o maior efeito protetor para a radiação nas três soluções em teste foi observado na 
faixa de dose entre 1:1000000 e 1:10000 nos queratinócitos e  entre as concentrações 

1:1000000 e 1:10000 nos fibroblastos. Na última parte deste estudo foi desenvolvido um 
ensaio clínico fase I para verificar a segurança e eficácia preliminar da formulação em 
voluntários saudáveis. Participaram deste ensaio 35 voluntários que utilizaram a formulação 

teste em um antebraço e uma formulação sem as micropartículas para controle no outro 
antebraço durante 28 dias. De acordo com os resultados a formulação não causou eritema, 

descamação, ardor, prurido ou dor dentro de um período de quatro semanas de uso. Houve um 
aumento do conteúdo aquoso no local de aplicação da formulação com as micropartículas e 
no controle do mesmo braço. Na avaliação da função barreira houve um aumento da perda 

transepidérmica de água após o uso do produto, mas este aumento também foi encontrado nos 
controles. Conclui-se que a formulação é estável e segura para o uso na pele íntegra e seus 

efeitos na hidratação da pele e na função barreira devem ser melhor estudados. 
 
Palavras-chave: Matricaria; Enfermagem; Tecnologia Farmacêutica; Fármacos 

Dermatológicos. 
 

 

 



ABSTRACT 

 

 

GARBUIO, D.C. Prevention of skin injuries: development of a topical formulation of 

chitosan microparticles with Chamomilla recutita (L.) Rauschert and preliminary studies 

of its use. 2016. 205f. Thesis (Ph.D.) - Ribeirao Preto College of Nursing, University of São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 

Integrative and complementary therapies have long been used in treatment and prevention of 
diverse problems. Phytotherapy uses plants for these treatments and, among these, we 
highlight the Chamomilla recutita (L.) Rauschert, popularly known as chamomile. This is a 

very commonly plant, which is used for therapeutic purposes and has anti-inflammatory, 
digestive, soothing and healing properties. Considering these properties and the 

pharmaceutical technology for preparation of microparticles, this study aimed to develop a 
topical formulation with chitosan-chamomile microparticles and conduct preliminary studies 
of their use, taking into account future applications for the prevention of skin lesions. To 

achieve the proposed objective, this study was performed in three parts. The first part was the 
development of topical formulation to be tested. To do so, a number of actions were carried 

out, namely pharmacognostic characterization of plant material, the extraction of the plant, the 
microencapsulation of the test extract and its incorporation in various formulations. In this 
step, the plant material showed characteristics recommended by the Brazilian Pharmacopeia: 

the extract microencapsulation showed positive results and three final formulations were 
selected for preliminary testing. These tests consisted of a permeation test using Franz cell; 

and preliminary, short-time and long-time stability studies. In these tests, only one of these 
three formulations was selected for the remaining steps. In the second part of the study, the 
microparticles were tested for both their cytotoxicity in fibroblasts and keratinocytes from 

human skin, and for the effect of being exposed to ionizing radiation. These tests revealed 
cytotoxicity only at higher concentrations. The cellular toxicity of the extract is higher when 

compared to the microcapsules. The best protective effect of tested formulations varies 
between 1:1000000 and 1:10000 in keratinocytes and between 1:1000000 and 1:10000 in 
fibroblasts. In the last part of this study, a clinical trial phase I was conducted to check the 

safety and preliminary efficacy of the formulation in healthy volunteers. Thirty-five 
volunteers participated by using the formulation in test on a forearm, and a formulation 

without the microparticles to control on the the other forearm for 28 days. According to 
results, the formulation did not cause erythema, peeling, burning, itching or pain within the 
aforementioned period. There was an improvement in aqueous content of stratum corneum in 

the application site with the microparticles and in the control of the same arm. When 
assessing the barrier function, there was an increase in transepidermal water loss after using 

the product, but this increase was also found in the controls. We concluded that the 
formulation is stable and safe for use in healthy skin, and its effects on skin hydration and 
barrier function should be better studied.  

 
Key-words: Matricaria; Nursing; Technology Pharmaceutical; Dermatologic Agents. 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

GARBUIO, D.C. La prevención de las lesiones cutáneas: desarrollo de la formulación 

tópica de micropartículas de quitosano con Chamomilla recutita (L.) Rauschert y los 

estudios preliminares de su uso. 2016. 205f. Tesis (Doctorado) - Escuela de Enfermería de 

Ribeirao Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 

Las terapias complementarias han sido utilizadas a lo largo de los años para el tratamiento y la 
prevención de muchas enfermedades. La fitoterapia hace uso de plantas para este tratamiento, 
y entre éstos destacamos la Chamomilla recutita (L.) Rauschert, popularmente conocida como 

manzanilla. Ella es una planta muy utilizada con fines terapéuticos, que tiene propiedades 
antiinflamatorias, digestivas, calmantes y curativas. En vista de estas propiedades y, junto con 

la tecnología farmacéutica para la preparación de micropartículas, este estudio tuvo como 
objetivo desarrollar una formulación tópica de micropartículas de quitosano con manzanilla y 
realizar estudios preliminares de su uso considerando las futuras aplicaciones para la 

prevención de lesiones en la piel. Para lograr el objetivo propuesto este estudio ha sido 
conducido en tres partes. La primera parte consiste en el desarrollo de la formulación tópica 

para ser probado. Para esto, se han realizado la caracterización farmacognóstico de material 
vegetal, la extracción de la planta, la microencapsulación del extracto y la incorporación de 
los mismos en diversas formulaciones. En este paso, el material vegetal mostró características 

recomendadas por la Farmacopea Brasileña y la microencapsulación indicó resultados 
positivos. Tres formulaciones finales han sido seleccionados para la prueba preliminar. Estas 

pruebas consistían en una prueba de permeación utilizando células Franz, y los estudios 
preliminares de estabilidad, acelerado y de larga duración. En estas pruebas sólo una 
formulación fue elegida para los pasos restantes. En la segunda parte del estudio, las 

micropartículas desarrolladas fueron ensayadas para determinar su citotoxicidad en 
fibroblastos y queratinocitos de piel humana, así como su efecto en la exposición a la 

radiación ionizante. En estas pruebas las micropartículas mostraron citotoxicidad sólo a 
concentraciones más altas. La toxicidad celular del extracto es superior en comparación con 
las microcápsulas. El mejor efecto protector para la radiación en las tres soluciones estudiadas 

se observó entre las concentraciones de 1:1000000 y 1:10000 para los queratinocitos y entre 
1:1000000 y 1:10000 para los fibroblastos. En la última parte de este estudio se desarrolló un 

ensayo clínico de fase I para comprobar la seguridad y eficacia preliminar de la formulación 
en voluntarios sanos. Treinta y cinco voluntarios participaron en la prueba que utilizó la 
formulación probada en un antebrazo y una formulación sin las micropartículas para controlar 

el otro antebrazo durante 28 días. La formulación no produjo un eritema, descamación, ardor, 
picor o dolor en el plazo de cuatro semanas de uso. Hubo un aumento del contenido de agua 

en el estrato córneo donde ocurrió aplicación con las micropartículas y el control del mismo 
brazo. En la evaluación de la función de barrera hubo um incremento en la pérdida 
transepidérmica de agua después de usar el producto, pero ese también se pudo notar en 

controles. Se concluye que la formulación es estable y segura para uso en la piel sana, y sus 
efectos sobre la hidratación de la piel y la función de barrera deben ser mejor estudiados.  

 
Palabras-clave: Matricaria; Enfermería; Tecnología Farmacéutica; Fármacos 
Dermatológicos. 
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APRESENTAÇÃO E ETAPAS DO ESTUDO 

 

 

As lesões de pele representam um desafio na área da saúde, uma vez que, dependem 

de uma série de fatores para sua resolução. Ademais, podem repercutir negativamente na 

qualidade de vida das pessoas. Deste modo, a proposta deste trabalho é desenvolver uma 

formulação tópica para ser utilizada na prevenção e tratamento de lesões de pele de interesse 

para a enfermagem. 

Sabe-se que apesar de inúmeros estudos e avanços nesta temática, a prevenção e o 

tratamento adequado e efetivo para as lesões de pele ainda representam um desafio. A 

complexidade dos processos inflamatórios e da cicatrização, a necessidade de um equilíbrio 

metabólico e nutricional conferem dificuldade a este tema. 

Atualmente é crescente o interesse em produtos naturais e derivados de plantas para o 

tratamento de diversos problemas de saúde. Isso pode ser atribuído, dentre outros, à sua 

segurança no uso, aos mínimos efeitos colaterais e ao seu baixo custo destes tratamentos 

(BAHRAMSOLTANI; FARZAEI; RAHIMI, 2014; STALLINGS; LUPO, 2009). No entanto, 

é importante conhecer a mistura de componentes destas plantas e a realização de estudos de 

segurança se faz necessária. 

Muitas plantas medicinais têm propriedades cicatrizantes e isso ocorre devido à 

variedade de compostos nelas presentes (BAHRAMSOLTANI; FARZAEI; RAHIMI, 2014). 

Por este motivo, muitos produtos para o cuidado com a pele são desenvolvidos a partir de 

extratos botânicos (STALLINGS; LUPO, 2009).  

Dentre estas plantas medicinais, será utilizada neste trabalho a Chamomilla recutita 

(L.) Rauschert, conhecida popularmente como camomila, podendo também ser chamada de 

Camomilla recutita L., Matricaria recutita L. Rauschert e Matricaria camomila (McKAY; 

BLUMBERG, 2006; ROSSATO et al., 2012).  

A camomila, historicamente, tem sido utilizada como componente em uma variedade 

de produtos destinados à aplicação tópica no tratamento de diversas condições da pele 

(STALLINGS; LUPO, 2009).  

Considerando esta aplicação da Camomila, o interesse deste trabalho consiste na 

viabilidade de sua utilização em formulações tópicas para o tratamento e prevenção de lesões 

de pele de interesse para a enfermagem. 

Para isso, neste estudo pretende-se desenvolver e testar clinicamente uma formulação 

tópica contendo a Chamomilla recutita (L.) Rauschert. No entanto, quando novos produtos 



são desenvolvidos há necessidade de uma sequência de estudos antes que este seja utilizado 

na população para a qual se destina.  

Inicialmente é necessário assegurar a qualidade do material vegetal utilizado e 

processar a planta de modo que seja possível sua utilização em uma formulação. Após o 

desenvolvimento da formulação, testes são necessários para garantir que a liberação de seus 

compostos esteja adequada, assim como, sua estabilidade física e química. Somente após estas 

etapas que a formulação poderá ser utilizada em testes pré-clínicos e clínicos. 

Deste modo, esta tese será apresentada em quatro etapas. A primeira teve como 

objetivo desenvolver a formulação tópica para a prevenção e o tratamento de lesões de pele e 

realizar os testes preliminares. Esta etapa será descrita neste trabalho no Capítulo I. 

Na segunda etapa compostos da formulação desenvolvida foram utilizados em testes 

de citotoxicidade e efeito frente a exposição à radiação, o que está descrito no Capítulo II 

desta tese. 

Na terceira etapa foi realizado um estudo clínico fase I, buscando avaliar em 

voluntários saudáveis a segurança da formulação desenvolvida. Esta etapa será apresentada no 

Capítulo III. 

Neste trabalho foram percorridas etapas desde a pesquisa de bancada, com 

desenvolvimento de produtos, até a fase inicial de uma pesquisa clínica. Este percurso 

compõe algumas etapas do que se denomina pesquisa translacional, bem como, alguns 

conceitos a ele relacionados que serão apresentados no Capítulo IV desta tese.  

Espera-se com este estudo que a formulação desenvolvida apresente segurança para o 

uso e melhora das condições de hidratação da pele, permitindo em estudos futuros a sua 

aplicação em diferentes tipos de lesões, como por exemplo, durante o tratamento 

radioterápico para a prevenção das lesões causadas por este tratamento, ou ainda, redução do 

tempo de duração de eventuais lesões.  
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1.1. INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a antiguidade as plantas são utilizadas para curar ou aliviar os sintomas das 

mais variadas doenças (DAVID; DAVID, 2010). O homem, ao longo de sua evolução, 

aprendeu a selecionar e utilizar plantas para suprir as suas necessidades alimentares, e do 

mesmo modo o alívio de males e a cura de doenças (FERREIRA; PINTO, 2010). Este uso 

medicinal de plantas está fundamentado no acúmulo de informações ao longo das gerações 

(BRASIL, 2015; BRASIL, 2005a). 

Os fitoterápicos são medicamentos obtidos através de plantas medicinais sem utilizar 

as substâncias ativas isoladas (BETTEGA, et al., 2011; BRASIL, 2015). Esta característica 

confere aos fitoterápicos uma composição com vários componentes que atuam em diferentes 

alvos farmacológicos ao mesmo tempo (FERREIRA; PINTO, 2010).  

Dentre estes fitoterápicos destaca-se a Chamomilla recutita (L.) Rauschert, conhecida 

popularmente como camomila (LORENZI; MATOS, 2002; ROSSATO, et al., 2012), uma 

planta amplamente utilizada com finalidades terapêuticas (CHANDRASHEKHAR et al., 

2011; HARTMANN; ONOFRE, 2010; LINS et al., 2013; MALHEIROS et al., 2011; 

MARTINS et al., 2008; REIS, 2008; TOMIC et al., 2014). 

A Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente o uso dos fitoterápicos em 

1978. No Brasil, contudo, o incentivo e reconhecimento do uso dos fitoterápicos teve início 

somente em 1981 (BRASIL, 2011), sendo que as práticas integrativas e complementares e a 

fitoterapia foram introduzidas nos serviços de saúde somente em 1986, após a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde; e somente em 1996, durante a 10ª Conferência Nacional de Saúde que sua 

incorporação ao SUS foi aprovada. Destaca-se que a biodiversidade brasileira apresenta um 

grande potencial para o desenvolvimento da fitoterapia no país (BRASIL, 2015). 

Atualmente o Ministério da Saúde está investindo cada vez mais no uso da fitoterapia 

como prática integrativa complementar do Sistema Único de Saúde e novas pesquisas se 

fazem necessárias para aprimorar estes conhecimentos (SANTOS et al., 2011).  

A 12ª Conferência Nacional de Saúde destacou a necessidade de investimentos nas 

pesquisas e nos estudos para o desenvolvimento tecnológico de medicamentos envolvendo 

plantas medicinais e fitoterapia. Nas diretrizes do Programa Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares para o uso de fitoterápicos e plantas medicinais são destacados, entre 

outros, os aspectos relacionados à inserção da fitoterapia nas práticas do SUS e também 

maiores incentivos à pesquisa nesta temática (BRASIL, 2015).  
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Os estudos que avaliam o efeito destas terapias complementares e integrativas, como a 

fitoterapia, apresentam grande relevância, visto que muitos medicamentos em uso atualmente 

derivam de plantas, como é o caso da digoxina e da pilocarpina. O aumento dos 

conhecimentos acerca da utilização desta terapia, seus efeitos positivos e também sobre seus 

riscos agregam benefícios não somente para os pacientes que a utilizam, mas também para 

todos os profissionais de saúde (REDDY; GROSSMAN; ROGERS, 2013). 

A enfermagem deve participar das discussões acerca do uso dos fitoterápicos, uma vez 

que, na visão holística, este profissional tem importante papel na aplicação e adesão destas 

práticas. Para isso, este profissional deve ampliar seus conhecimentos nesta temática, produzir 

discussões e desenvolver pesquisas relacionadas ao tema (MAGALHÃES; ALVIM, 2013).  

No entanto, para que um fitoterápico possa ser utilizado com segurança, algumas 

etapas devem ser percorridas ao longo do desenvolvimento da formulação para sua utilização. 

Este processo se inicia com a aquisição e análise da qualidade do material vegetal e continua 

ao longo das etapas de extração e caracterização do extrato vegetal, quanto às suas 

propriedades, incluindo a dosagem de seu marcador ou princípio ativo. Neste estudo, haverá 

também a encapsulação deste extrato em micropartículas, a fim de otimizar seu uso e, também 

buscando uma liberação controlada do ativo.  

A utilização do conteúdo do extrato em micropartículas mostra vantagens na 

estabilidade dos marcadores e na ação dos princípios ativos quando comparado ao seu 

conteúdo puro.  

Considerando as propriedades terapêuticas da camomila e o potencial de utilização da 

encapsulação deste extrato em micropartículas questiona-se sobre os possíveis efeitos 

benéficos de formulações contendo este princípio ativo para aplicações dermatológicas na 

enfermagem, para a prevenção e tratamento de lesões. 
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1.2.REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.2.1. Camomila (Chamomilla recutita (L.) Rauschert)  

 

 

Dentre os fitoterápicos liberados para uso no Brasil (BRASIL, 2008), está a 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Figura 1.1). Trata-se de uma planta herbácea, anual, 

aromática que pode atingir até um metro de altura, natural da Europa e Oeste da Ásia, mas 

tem sido naturalizada na Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Conhecida também como 

Camomila Alemã, Camomila Húngara, e popularmente como camomila, matricária, 

maçanilha, pertence à família Asteraceae e à ordem Asterales (LORENZI; MATOS, 2002; 

MCKAY; BLUMBERG, 2006; ROSSATO et al., 2012). 

 

 

 
Figura 1.1 - Chamomilla recutita (L.) Rauschert. 

        Fonte: CUNHA et al., 2004 
 

 

As partes desta planta utilizadas com finalidades terapêuticas são os capítulos florais 

(BLUMENTHAL, 1998; BRASIL, 2008), sejam eles frescos ou secos, que são compostos por 

cerca de 0,4 a 1,5% de óleo essencial, caracterizado por uma coloração azul intensa. Esta 

coloração é atribuída a um dos componentes de sua fórmula, o camazuleno (1-15%) 

(BLUMENTHAL, 1998; WHO, 1999).  
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Outros constituintes deste óleo são o α-bisabolol, que corresponde a mais de 50% da 

sua composição e flavonas como a apigenina e a apigenina-7-glicosídeo, que juntamente com 

outros flavonoides glicosilados compõe mais de 8% da planta (BLUMENTHAL, 1998; 

WHO, 1999).  

Os flavonoides, de acordo com o grau de oxigenação, são divididos em três grupos: 

flavonas (apigenina), flavonóis (quercetina) e flavononas. Estes compostos possuem 

propriedades anti-inflamatórias, antialérgicas, hepatoproteroras e antiespasmódicas e 

antioxidantes (CUNHA; SILVA; ROQUE, 2003). 

A maior parte dos flavonoides que compõem os infusos de camomila são derivados da 

apigenina e o mais abundante composto fenólico obtido da infusão das flores da camomila é 

derivado da apigenina-7-glicosídeo (CARNAT et al., 2003). 

A apigenina é uma das flavonas mais abundantes em plantas, são pouco solúveis em 

água (ZUANAZZI; MONTANHA, 2010) e tem atividade anti-inflamatória, antitumoral 

(HARBONE; WILLIANS, 2000; SRIVASTAVA; GUPTA 2009; ZUANAZZI; 

MONTANHA, 2010) e imunomoduladora (COUTINHO et al., 2009). A camomila é uma das 

mais abundantes fontes naturais de apigenina, contendo cerca de 840 mg de deste composto 

em cerca de 100g de camomila (MCKAY; BLUMBERG, 2006).  

O infuso de camomila é um dos mais populares chás herbais no mundo, onde cerca de 

um milhão de xícaras são consumidas todo dia (SRIVASTAVA et al., 2010). Culturalmente 

utilizada com finalidades terapêuticas (CHANDRASHEKHAR et al., 2011), é indicada para 

dispepsias, espasmos intestinais, processos inflamatórios (BRAGA, 2011; BRASIL, 2008; 

CUNHA et al., 2003; LINS et al., 2013; LORENZI; MATOS, 2002; QUEIROZ, 2008; REIS, 

2008), como sedativo natural (CUNHA et al., 2003; LORENZI; MATOS, 2002), 

antimicrobiano (HARTMANN; ONOFRE, 2010; LINS et al., 2013) ansiolítico, 

descongestionante (REIS, 2008), antialérgico (CHANDRASHEKHAR et al., 2011) 

antidiarreico (REIS, 2008; SEBAI et al., 2014) e analgésico (REIS, 2008; TOMIC et al., 

2014). Além disso, apresenta atividade antitumoral (CAVALIERI et al., 2004; MATIC et al., 

2013) e quando utilizada em lesões cutâneas pode acelerar o processo de cicatrização 

(BLUMENTHAL, 1998; MALHEIROS et al., 2011; MARTINS et al., 2008; REIS, 2008). 

Uma tese que avaliou o efeito de um enxaguatório de camomila em mucosite, 

apresentou em sua etapa inicial uma revisão integrativa de literatura com o propósito de 

identificar as evidências científicas do uso desta planta para a redução de processos 

inflamatórios. A autora identificou que a camomila apresenta efetividade na redução da 

ocorrência e da intensidade de processos inflamatórios (BRAGA, 2011). 
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O efeito anti-inflamatório foi corroborado também por um estudo experimental, no 

qual, o óleo essencial da camomila apresentou efetividade na redução do edema e da dor 

presente em reações inflamatórias induzidas (TOMIC et al., 2014). 

Esta propriedade anti-inflamatória da camomila foi apresentada também em um ensaio 

clínico que buscou avaliar a eficácia de compressas mornas com o infuso da planta para 

tratamento de flebites. Os resultados comprovaram a eficácia da compressa com camomila 

quando comparada ao grupo controle, com regressão de todas as variáveis avaliadas em 

menor tempo (REIS, 2008). 

Em um ensaio clínico randomizado fase II, com o objetivo de avaliar dosagens de 

camomila na redução da incidência, intensidade e dias de mucosite com pacientes em 

tratamento quimioterápico foi identificada a ação do enxaguatório na redução da incidência da 

mucosite na dose 1%, bem como uma diminuição da intensidade da mucosite grau II e III nos 

grupos que receberam formulações a 1 e 2% (BRAGA, 2011).  

O seu uso em bochechos também foi apontado como eficaz no controle da placa 

bacteriana, sendo indicada como agente terapêutico alternativo para manter um tecido 

gengival sadio, devido às suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias (LINS et al., 

2013). 

A atividade antimicrobiana do óleo essencial da camomila foi comprovada em um 

estudo que apontou que as bactérias S. aureus e E. coli são sensíveis aos componentes deste 

óleo (HARTMANN; ONOFRE, 2010). 

Esta planta possui também propriedades antialérgicas, evidenciadas em um estudo 

experimental que apontou significante proteção contra a degranulação de mastócitos induzida 

e também uma redução expressiva dos níveis séricos sanguíneos de mediadores alérgicos, 

como a histamina. Esta atividade antialérgica pode ser atribuída aos taninos e flavonoides 

presentes na planta (CHANDRASHEKHAR et al., 2011). 

A Chamomilla recutita (L.) Rauschert apresenta efeito protetor nas diarreias. Este 

efeito foi ratificado através de um estudo que utilizou o extrato aquoso da planta via oral em 

diversas dosagens. Os resultados demonstram o efeito positivo da camomila através da 

diminuição do número de evacuações. Além disso, no grupo tratado com camomila houve 

uma inibição do aumento dos níveis de peróxido de hidrogênio e ferro livre na mucosa 

gástrica e intestinal, o que, no estudo em questão, fazia parte do mecanismo que iniciava a 

diarreia (SEBAI et al., 2014).  

Outro efeito apresentado em estudos com a camomila foi a atividade antitumoral. 

Autores apontam para esta atividade em substâncias desta planta quando testadas com 
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gliomas, tanto em humanos quanto em ratos, induzindo apoptose destas, sem, contudo, afetar 

as células gliais normais (CAVALIERI et al., 2004). 

Esta atividade foi confirmada por um estudo clínico cujo objetivo foi avaliar a 

atividade antitumoral do chá da Chamomilla recutita (L.) Rauschert e a seletividade de sua 

ação quanto às células tumorais malignas e células saudáveis. Os resultados evidenciaram 

uma ação tóxica seletiva e dose-dependente da planta em células tumorais, sendo que, dentre 

as células tumorais a camomila foi mais efetiva contra células do tipo leucêmicas, 

apresentando, em contrapartida, baixa toxicidade às células saudáveis (MATIC et al., 2013).  

As propriedades cicatrizantes da Chamomilla recutita (L.) Rauschert foram descritas 

em um estudo que comparou seu efeito na cicatrização com o efeito de corticosteroides. Foi 

evidenciado que a camomila melhora a velocidade da cicatrização de lesões de pele, quando 

comparada aos corticosteroides tópicos (MARTINS et al., 2008). 

Este efeito cicatrizante também foi avaliado em outro estudo que comparou o uso do 

extrato de camomila em formulações de gel e creme. Os resultados apontam para uma efetiva 

aceleração na cicatrização da lesão com a utilização do gel de camomila à 10% quando 

comparado aos demais grupos de tratamento e ao grupo controle (MALHEIROS et al., 2011). 

Mesmo com esta ampla utilização, não são conhecidos efeitos colaterais, 

contraindicações ou interações da camomila com outras drogas (BLUMENTHAL, 1998). 

Para o uso interno, a Chamomilla recutita (L.) Rauschert é indicada na forma de 

infusos e para o uso externo, pode ser aplicada na forma de cremes, pomadas (MATIC et al., 

2013), enxaguatórios bucais (BRAGA, 2011) ou ainda compressas (REIS, 2008). 

Os ingredientes medicinais são geralmente extraídos das suas inflorescências secas 

utilizando água e/ou etanol e o produto desta extração pode ser denominado extrato aquoso, 

etanólico ou hidroalcólico (SRIVASTAVA et al., 2010). 

Os extratos são preparações obtidas de material vegetal que podem apresentar 

consistência líquida, sólida ou intermediária. Eles podem ser obtidos por percolação ou 

maceração utilizando um solvente adequado (BLUMENTHAL, 1998; BRASIL, 2011; 

FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010) 

A extração pode ser definida como o procedimento no qual são retiradas as 

substâncias ou frações delas contidas nas drogas vegetais através da utilização de um líquido 

extrator (SONAGLIO et al., 2010). 

Trata-se de um processo que sofre a interferência de vários fatores, dentre eles, as 

características da planta, o meio extrator e o método utilizado para a extração. O tempo destes 

processos pode variar em função da rigidez do material, seu grau de divisão, o solvente, a 
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temperatura do processo e a agitação. A agitação durante o processo de extração está 

relacionada à maior dissolução do produto, e por isso, diminui o tempo da extração, assim 

como o aumento da temperatura (FALKENBERG; SANTOS; SIMÕES, 2010). 

Os extratos vegetais podem ser utilizados para diversas finalidades a depender do tipo 

de extração escolhida, do meio extrator e dos objetivos delimitados. Destacam-se também as 

vantagens da utilização do extrato e não somente de algum princípio ativo isolado. Estes 

extratos podem ser manipulados para seu emprego na elaboração de outras tecnologias, como 

a fabricação de microcápsulas.   

 

 

1.2.2. Microencapsulação  

 

 

Para a liberação controlada de medicamentos, em muitos casos, é necessária a 

manipulação farmacêutica das substâncias as quais se deseja obter este controle.  

Os sistemas de liberação controlada apresentam uma abordagem que leva o ativo ao 

alvo através de micropartículas, nanopartículas ou lipossomas, e estas, por sua vez, podem 

modular a liberação e absorção deste ativo (ARORA, et al., 2012). Destacamos neste trabalho, 

a utilização das micropartículas para esta finalidade. 

A microencapsulação é um processo, no qual partículas muito pequenas são revestidas 

por uma cobertura formando pequenas cápsulas (GHARSALLAOUI et al., 2007; LORENZ, 

2005; NAZZARO et al., 2012). 

Micropartículas são definidas como partículas sólidas que medem entre 0,1 e 1000 µm 

(ARORA et al., 2012).  Estas são obtidas através de um processo, no qual a substância de 

interesse é revestida por uma fina cobertura formando pequenas cápsulas (GHARSALLAOUI 

et al., 2007; NAZZARO et al., 2012). Estes processos podem ser aplicados a diferentes 

produtos como medicamentos, princípios ativos isolados, óleos essenciais, pesticidas, entre 

outros, que podem ser encapsulados com diversos tipos de revestimento (JYOTHI et al., 

2010).  

Estas técnicas farmacêuticas foram desenvolvidas cerca de 46 anos atrás (GIBBS, 

1999) e podem ser realizadas com diferentes propósitos, como proteger a substância do 

ambiente externo, mascarar a cor, sabor e odor, obter liberação controlada ou liberação em um 

sítio específico, evitar efeitos adversos (JYOTHI et al., 2010). 
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As micropartículas resultantes deste processo são compostas por dois componentes, 

sendo um deles a substância de interesse a ser encapsulada e a outra parte o material de 

revestimento (JYOTHI et al., 2010).  

Dentre as técnicas utilizadas para o procedimento de microencapsulação estão spray 

drying, spray cooling, extrusão, coacervação, entre outras (GIBBS, 1999; GOUIN, 2004; 

JYOTHI et al., 2010), sendo de interesse deste trabalho o spray drying. 

A técnica de spray drying (Figura 1.2) consiste em um processo no qual uma 

suspensão, solução ou emulsão é atomizada por um gás quente até transformar-se em pó 

(GHARSALLAOUI et al., 2007). A substância é dispersa em uma solução contendo o 

polímero de revestimento e então pulverizadas em uma câmara aquecida. O material de 

revestimento se solidifica sobre a substância ativa, enquanto o solvente evapora, formando 

assim, as partículas (JYOTHI et al., 2010). 

 

 

 
Figura 1.2 -  Representação esquemática do preparo de micropartículas através do método Spray   

Drying. 
 

 

Por diminuir a quantidade de água disponível na substância encapsulada, este processo 

garante uma maior estabilidade microbiológica e menor risco de degradação dos produtos 

(GHARSALLAOUI et al., 2007). 
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O spray drying é uma técnica de baixo custo (GIBBS, 1999; JYOTHI et al., 2010) e 

efetiva, sendo, por estes motivos amplamente utilizada na produção de micropartículas 

(GIBBS, 1999). 

Diversos materiais podem ser utilizados para a microencapsulação por spray drying, 

como gomas, açúcares, polissacarídeos, lipídeos ou polímeros (GIBBS, 1999), e dentre estes, 

a quitosana (JYOTHI et al., 2010). 

A quitosana é um polissacarídeo hidrofílico, biocompatível, biodegradável, de baixa 

toxicidade, com propriedades mucoadesivas e de formação de filme, além da capacidade de 

liberar de forma lenta e controlada ativos. Por estas características, é amplamente utilizada, 

dentre outros, para o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de fármacos 

(AGNIHOTRI; MALLIKARJUNA;  AMINABHAVI, 2004; HE; DAVIS; ILLUM, 1999; 

RINAUDO, 2006).  

A utilização de micropartículas de quitosana nestes sistemas de liberação controlada 

foram estudadas através de sua aplicação em mucosas (nasal, oral, pulmonar, cólon), em 

terapias oncológicas e genéticas e, também, em tratamentos tópicos (AGNIHOTRI; 

MALLIKARJUNA; AMINABHAVI, 2004). 

Um estudo que teve como objetivo produzir e caracterizar micropartículas de 

quitosana, aloe vera e vitamina E por spray drying para tratamento de queimaduras obteve 

como resultado a ausência de efeitos adversos ou irritantes a curto ou longo prazo e o grupo 

tratado apresentou cicatrização superior quando comparado ao controle (PEREIRA et al., 

2014). 

Além das potencialidades descritas anteriormente, resultados de um estudo que 

avaliou a atividade antimicrobiana da quitosana apontaram ser este polímero agente 

microbiano alternativo para tratamento de infecções bacterianas, inclusive as afecções 

causadas por microrganismos resistentes. Este mecanismo de ação ocorre pela da ruptura da 

membrana celular bacteriana através da interação da quitosana com uma proteína de 

membrana, causando a morte celular (JEON et al., 2014). 

Acredita-se que as vantagens do uso de sistemas de liberação controlada com 

quitosana associadas aos efeitos terapêuticos cicatrizantes e anti-inflamatórios da Chamomilla 

recutita (L.) Rauschert possam trazer benefícios para o tratamento de lesões de pele. 
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1.2.3. Formulações Tópicas 

 

 

Considerando os cuidados com a pele e o tratamento de feridas, diversos produtos 

estão disponibilizados atualmente e, dentre estes, destacamos neste trabalho aqueles à base de 

gel e as formulações anidras como o silicone e a lanolina. 

Os géis consistem em uma forma farmacêutica semissólida, transparente e não-oleosa 

(BRASIL, 2011; SHAI; MAIBACH; BARAN, 2001) com um ou mais princípios ativos em 

um agente gelificante para fornecer firmeza à solução (BRASIL, 2011). Podem ser utilizados 

como base para uma variedade de produtos tanto cosméticos, como também medicamentos 

para a pele. Por conta de sua viscosidade, quando comparados a outras preparações líquidas, 

apresentam maior aderência e permanência na superfície da pele (SHAI; MAIBACH; 

BARAN, 2001).  

Destaca-se que esta substância farmacêutica pode ser aplicada não somente na pele 

íntegra, mas também em membranas mucosas (BRASIL, 2011) e no tratamento de lesões de 

pele. As formulações à base de gel são indicadas e utilizadas para o tratamento de feridas e 

apresentam grande variedade em suas características, a depender do produto. Além disso, 

podem estar adicionadas a outros ingredientes (SASSERON, 2010) e princípios ativos.  

No tratamento de lesões de pele, estes produtos reduzem a dor e evitam a desidratação 

do leito da ferida o que, por sua vez, auxilia na autólise e na remoção de tecidos 

desvitalizados, além de promover replicação celular em tecidos de granulação (SASSERON, 

2010). 

Os silicones são polímeros sintéticos híbridos (moléculas orgânicas e inorgânicas), nos 

quais átomos de silício são ligados por um átomo de oxigênio (DIAS et al., 2004; 

SOMASUNDARAN; MEHTA; PUROHIT, 2006). A nomenclatura destes compostos foi 

designada pela primeira vez em 1901 pelo professor inglês, F. Stanley Kipping (DIAS et al., 

2004). 

A estrutura química dos silicones lhes confere características únicas e permite o seu 

uso em diferentes e diversificadas áreas, como na construção civil, na eletrônica e na 

medicina (DIAS et al., 2004). São substâncias inertes fisicamente e, quimicamente, 

apresentam estabilidade térmica e oxidante e baixa tensão superficial (DIAS et al., 2004; 

SOMASUNDARAN; MEHTA; PUROHIT, 2006). Além destas, a capacidade de serem 

hidrofóbicos ou lipofóbicos, dependendo de suas modificações, fizeram com que seu uso 
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fosse amplamente difundido na indústria farmacêutica e de cosméticos (SOMASUNDARAN; 

MEHTA; PUROHIT, 2006). 

A grande utilização em cosméticos se deve, principalmente, por este polímero 

apresentar um toque não-oleoso, pela facilidade para espalha-lo, pela sua capacidade de 

formação de filme e também pela segurança de seu uso (DIAS et al., 2004; 

SOMASUNDARAN; MEHTA; PUROHIT, 2006).  

Neste setor da indústria farmacêutica, podemos encontrar os silicones em diversos 

produtos, como aqueles para cuidados com a pele, para cabelos, em maquiagem, em filtros 

solares e mesmo em produtos infantis (DIAS et al., 2004; SOMASUNDARAN; MEHTA; 

PUROHIT, 2006). Considerando a diversidade dos tipos de silicone disponíveis e a depender 

do uso, inúmeras combinações podem ser realizadas nas formulações visando os melhores 

resultados (DIAS et al., 2004). 

Um estudo que desenvolveu e analisou formulações com vitamina C como princípio 

ativo apresentou que os melhores resultados de propriedades cosméticas e estabilidade física e 

química foram obtidos no uso de formulações anidras com silicone (KRAMBECK, 2008). 

O uso de folhas de silicone gel foi avaliado em conjunto com a terapia de compressão 

na prevenção e tratamento de cicatriz hipertrófica. Os resultados desta avaliação 

demonstraram respostas eficazes desta terapia no controle da espessura da cicatriz, 

maleabilidade, dor e prurido (LI-TSANG; ZHENG; LAU, 2010). 

Considerando a utilização deste polímero em cremes fotoprotetores, autores 

desenvolveram e avaliaram positivamente a sua utilização nas formulações testadas 

(APOLINÁRIO, 2011; NISHIKAWA, 2012). 

A utilização do silicone em formulações não se restringe somente à indústria de 

cosméticos, e seu uso não é descrito exclusivamente para a pele íntegra. Um estudo que 

avaliou um gel de silicone para minimizar a perda de sangue após procedimento de excisão 

em queimaduras apresentou resultados satisfatórios quanto ao efeito hemostático com redução 

do tempo necessário neste processo (OSUKA et al., 2014). 

Curativos industrializados contendo silicone na camada de contato com a lesão foram 

testados em estudos com pessoas que apresentavam queimaduras (SILVERSTEIN et al., 

2011), com proteção da área receptora de enxertos (PATTON et al., 2013), em feridas 

infectadas de pessoas com diabetes (TONG, 2009) e na descamação úmida presente em lesões 

decorrentes de radioterapia (PATERSON et al., 2012; TRUEMAN; TAYLOR, 2014). 
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Ressalta-se a ampla utilização destes produtos, principalmente os elastômeros e os 

silicones fluidos, como dimeticone, nos sistemas de liberação transdérmica controlada de 

fármacos (ARORA et al., 2012). 

As formulações em géis e a base de silicone podem ter sua ação otimizada pela adição 

de emolientes em sua composição. Emolientes são substâncias hidratantes muito utilizadas 

para as condições onde a pele encontra-se seca e também na melhora dos sintomas em 

afecções dermatológicas como eczema, dermatites de contato e psoríase. Seu mecanismo de 

ação está localizado na superfície da pele, melhorando a sua função de barreira, diminuindo a 

perda de água transepidérmica e, deste modo, melhorando a hidratação da pele (STONE, 

2000). Dentre estas substâncias encontra-se a lanolina.  

Trata-se de um produto natural, uma substância complexa, composta por uma mistura 

álcoois de cadeia longa, ácidos graxos, cera e hidrocarbonetos, obtida através da extração da 

cera de lã de ovelha (MORGANTI, 2010; PEREIRA, 2011; STONE, 2000). Semelhante ao 

sebo, produzido pelas glândulas sebáceas do ser humano, possui excelente ação emulsificante 

e hidratante. Por isso, é amplamente utilizada para tratamento de peles muito secas e 

desidratadas e também para o tratamento de dermatites (MORGANTI, 2010).  

A ação hidratante da lanolina parece ocorrer em decorrência de sua absorção no estrato 

córneo, onde ela causa uma obstrução parcial dos canais de água. Além disso, há evidências 

que ela pode penetrar nos corneócitos e ser incorporada nas estruturas laminares como um 

envelope celular (CLARK; STEEL, 1993). 

A lanolina é muito utilizada no tratamento de fissuras mamárias durante a lactação 

(COCA; ABRÃO, 2008; GUNGOR, et al., 2013; MELLI et al., 2007), parece favorecer o 

processo de recuperação tissular e diminuir o tempo para cicatrização destas lesões (COCA; 

ABRÃO, 2008). 

Um estudo que avaliou a toxicidade da lanolina e seus efeitos sobre a cicatrização de 

feridas induzidas em ratos apontou que este produto não causa diminuição na viabilidade 

celular ou alterações no DNA de células. Os autores concluíram que esta substância não é 

tóxica para as células e não afeta de forma negativa o processo de cicatrização in vivo 

(MARTINS et al., 2005). 

Devido à sua alta capacidade para absorção de água e seu potencial para utilização em 

sistemas de liberação controlada, a lanolina tem sido amplamente utilizada como veículo em 

cosméticos, produtos farmacêuticos tópicos, subcutâneos e oftalmológicos (PEREIRA, 2011; 

SAGIRI et al., 2013; STONE, 2000). 
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Apesar da ampla descrição do uso destas formulações tópicas na literatura estudada, 

quando se desenvolve um novo produto são necessárias etapas anteriores de ensaios e testes 

pré-clínicos. Assim, para que a formulação a ser desenvolvida neste trabalho possa ser 

utilizada com segurança, a primeira etapa deste estudo será destinada à elaboração e avaliação 

das formulações contendo micropartículas de camomila para posterior uso na prevenção e 

tratamento de lesões de pele. Para isso, serão realizados a princípio testes com diferentes 

formulações, ensaios de avaliação da permeação cutânea, estabilidade física e química. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

 

1.3.1. Objetivos Gerais 

 

 

• Desenvolver uma formulação contendo micropartículas de Chamomilla recutita 

(L.) Rauschert. 

• Realizar testes preliminares com a formulação desenvolvida. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 

• Realizar análises de autenticidade, análise sensorial e análise de pureza do material 

vegetal adquirido; 

• Elaborar as micropartículas de camomila com quitosana através do extrato 

hidroalcoólico da planta; 

• Desenvolver formulações com as micropartículas de camomila com quitosana; 

• Realizar teste permeação cutânea das formulações desenvolvidas na pele ex vivo; 

• Realizar testes de estabilidade preliminar, acelerada e de longa duração das 

formulações. 
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1.4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

As inflorescências de Chamomilla recutita (L.) Rauschert utilizadas neste trabalho 

foram adquiridas da empresa Chá e Cia (São Paulo, São Paulo, Brasil). A quitosana foi 

adquirida da Sigma Aldrich (Brasil); os solventes e insumos laboratoriais da AZ Labor 

(Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil) e as orelhas de porco do Frigorífico Olhos D´Água 

Indústria e Comércio de Carnes Ltda (Ipuã, São Paulo, Brasil). 

Para que os objetivos estipulados fossem atendidos, foram percorridas quatro etapas: 

• Etapa 1: Análise de autenticidade, sensorial e de pureza do material vegetal 

adquirido; 

• Etapa 2: Extração, elaboração das micropartículas de camomila e 

desenvolvimento das formulações; 

• Etapa 3: Estudo da permeação cutânea e liberação da camomila na pele ex 

vivo; 

• Etapa 4: Estudo de estabilidade preliminar, acelerada e de longa duração das 

formulações com as micropartículas de camomila. 

As etapas descritas neste estudo foram realizadas no Laboratório de Desenvolvimento 

Industrial Farmacêutico na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (LADIFARP/FCFRP/USP), sob supervisão do Prof. Dr. Luís 

Alexandre Pedro de Freitas. 

 

 

1.4.1. Etapa 1 - Análise de autenticidade, sensorial e de pureza do material vegetal 

adquirido 

 

 

As metodologias utilizadas para as análises das amostras foram embasadas na 

Farmacopeia Brasileira (2010; 1996) e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde 

(1999; 1998). 
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1.4.1.1. Análise de autenticidade 

 

 

Uma amostra da Chamomilla recutita (L.) Rauschert adquirida foi enviada a um 

especialista que identificou sua família, e realizou o depósito no herbário. O determinador (o 

que a identificou) foi o Prof. Dr. Milton Groppo, Professor associado do Departamento de 

Biologia da Faculdade de Filosofia Ciência e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP- USP). Após 

este procedimento de identificação foi realizada a herborização da amostra. 

 

 

1.4.1.2. Análise sensorial do material 

 

 

A análise sensorial, também chamada de análise organoléptica foi realizada pela 

composição da análise do aspecto visual, do aroma e do sabor da planta (FARIAS, 2010).  

 

 

1.4.1.3. Análise de pureza do material 

 

 

Estes ensaios fazem uma análise com relação à presença de elementos estranhos, teor 

de umidade, contaminações, resíduos de pesticidas e metais pesados, utilizando os limites 

estabelecidos nas farmacopeias (FARIAS, 2010). Para a análise de pureza do material vegetal 

foram realizados os seguintes testes: pesquisa de matérias estranhas, determinação da perda 

por dessecação, determinação de cinzas totais e determinação de cinzas insolúveis em ácido.  

 

 

Pesquisa de matérias estranhas 

Para esta avaliação 20g de planta foram espalhados em uma camada fina sobre uma 

superfície plana. Inicialmente foram separados os materiais estranhos a olho nu, e 

posteriormente, o material separado foi pesado e a porcentagem de materiais estranhos para a 

amostra calculada. É recomendado que a quantidade de material estranho não seja maior que 

2% m/m. 
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Determinação da perda por dessecação 

Para a avaliação da quantidade de substância volátil de qualquer natureza as amostras 

foram reduzidas a pó fino e foi utilizada uma balança de umidade com lâmpada de halogênio 

MB 45 (Ohaus Co, Pine Brook, NJ). A quantidade de substância volátil nas amostras não 

deve ser maior que 12%. 

 

 

Determinação de cinzas totais 

Para esta avaliação a amostra foi reduzida a pó fino. Cerca de 3g deste pó foi 

distribuído de modo uniforme em um cadinho tarado. Este foi incinerado com aumento 

gradativo da temperatura até, no máximo, 600º C em mufla. A incineração continuou até que 

todo o carvão fosse eliminado.  

O conjunto foi resfriado em dessecador, pesado e a porcentagem de cinzas totais nas 

amostras calculada. A quantidade de cinzas totais nas amostras não deve ser maior que 13%. 

 

 

Determinação de cinzas insolúveis em ácido 

Este método é utilizado para determinar a porcentagem de sílica e constituintes 

silícicos da planta. Ao cadinho com o resíduo obtido na determinação de cinzas totais foram 

acrescentados 25 mL de ácido clorídrico a 7% (p/v). Esta mistura foi fervida durante 5 

minutos. 

O resíduo insolúvel foi recolhido sobre papel de filtro, isento de cinza, lavando-o com 

água quente até que o filtrado se mostrasse neutro. O papel de filtro contendo o resíduo foi 

então transferido para o cadinho original, seco sobre chapa quente e incinerado a 500 ºC em 

mufla até peso constante. A porcentagem de cinzas insolúveis em ácido foi então calculada. 

Recomenda-se que a quantidade de cinzas insolúveis em ácido nas amostras não ultrapasse 

4%. 
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1.4.2. Etapa 2 - Extração, elaboração das micropartículas de camomila e 

desenvolvimento das formulações 

 

 

O preparo da planta antes dos procedimentos de extração perpassa algumas etapas 

como a secagem e a moagem (FALKENBERG; SANTOS; SIMÕES, 2010). O material 

vegetal adquirido neste estudo já havia sido submetido à secagem pelo fabricante. 

As metodologias utilizadas neste trabalho para a extração do material vegetal e para a 

produção das micropartículas de quitosana foram desenvolvidas no Laboratório de Processos 

Industriais Farmacêuticos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto na Tese 

de Doutorado da Dra Simone Vieira Pereira (PEREIRA, 2015), sob orientação do Prof. Dr. 

Luís Alexandre Pedro Freitas. Estas serão descritas nos itens 1.4.2.2 e 1.4.2.3. 

 

 

1.4.2.1. Moagem 

 

 

Neste estudo a camomila foi submetida à moagem em moinho de facas SL31 (Solab 

Ltda, Piracicaba, Brasil) até sua redução à pó fino. 

 

 

1.4.2.2. Extração 

 

 

Para o processo de extração deste trabalho será utilizada a metodologia desenvolvida e 

otimizada no estudo de Pereira (2015). O extrato foi obtido através de maceração dinâmica, 

realizada a uma temperatura de 68º C, sendo o líquido extrator uma solução hidroalcoólica a 

74,7%.  

A maceração dinâmica é um processo de extração realizado sob agitação constante 

(SONAGLIO, et al., 2010). Foram colocados em um Becker 36,8g de planta e 167ml do 

líquido extrator. Esta mistura foi colocada em agitação mecânica a uma temperatura de 68º C 

por uma hora. Finalizado este processo, a solução foi filtrada em funil de büchner com papel-

filtro qualitativo. 
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Após este procedimento foi realizada a mensuração do teor alcoólico do extrato obtido 

através do alcoolômetro (Gay – Lussac e Carteir, Incoterm). Nas extrações as quais este valor 

apresentava-se acima de 65º GL, o extrato foi rotaevaporado até, aproximadamente, este 

valor. 

O teor de sólidos presente no extrato foi calculado através da pesagem em balança de 

umidade com lâmpada de halogênio MB 45 (Ohaus Co, Pine Brook, NJ). 

A análise do teor de apigenina e apigenina-7-glicosídeo presentes no extrato foi 

realizada através de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), em cromatógrafo 

UHPLC Ultimate 3000 (Thermo Fisher Brazil Instrumentos Científicos Ltda, São Paulo, 

Brasil), com coluna C18 da Allcrom (Phenomenex, São Paulo, Brasil) de 250 x 4,6 mm. A 

metodologia analítica utilizada foi aquela desenvolvida e validada por Pereira (2015), na qual 

a fase móvel é composta de acetonitrila (ACN) e água acidificada com ácido fosfórico com 

pH 3,0 na proporção 23,1:76,9 de volume, vazão inicial de 1,0 mL/min, detector UV-Vis a 

335 nm, volume de injeção de 20 µL e temperatura do forno de 35°C.  

 

 

1.4.2.3. Obtenção das micropartículas 

 

 

O processo de microencapsulação, bem como, a metodologia utilizada para 

quantificação do princípio ativo utilizadas neste trabalho foram desenvolvidas, otimizadas e 

validadas em estudo anterior (PEREIRA, 2015). 

Primeiramente foi elaborada uma solução a 1% (p/p) de quitosana em ácido acético 

(0,5% v/v) e colocada em agitação mecânica até completa dissolução e homogeneização. A 

quitosana é solúvel em ácidos fracos diluídos, sendo o ácido acético o mais utilizado para esta 

finalidade (LARANJEIRA; FÁVERE, 2009). 

Depois, o extrato hidroalcoólico de camomila foi adicionado a esta solução e 

homogeneizado. A quantidade de extrato utilizada foi calculada em função do teor de sólidos, 

sendo necessário, para este procedimento 1,5g de sólidos na quantidade de extrato utilizada. 

Esta mistura foi então atomizada em Mini Spray Dryer MED 0.5 (Labmaq do Brasil, Ltda, 

Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil) com os parâmetros descritos no Quadro 1.1. 
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Parâmetros Quantidade 

Vazão do ar de secagem 1,5 m³/min 

Vazão do ar comprimido 40 L/m 

Pressão do ar comprimido 4 Bar 

Vazão de alimentação da amostra 

Temperatura 

5 ml/min 

100º C 

Quadro 1.1 - Parâmetros utilizados na microencapsulação de camomila com quitosana por Spray 
Drying. Fonte: Elaborado pela autora a partir das considerações de PEREIRA (2015, 
p.29). 

 

 

Para a análise das micropartículas em CLAE, estas foram diluídas em ácido acético 

1% (v/v) na proporção de 10mg de micropartículas para 10 ml de ácido (1:1 m/v). Esta 

solução permaneceu em agitação constante à 5000 rpm por 24 horas, depois foi submetida à 

banho de ultrassom por 15 minutos. Ao final, foram adicionados 20ml de metanol e a solução 

foi agitada por mais 15 minutos (PEREIRA, 2015). Esta solução foi filtrada (0,22µm) e 

analisada em CLAE. 

 

 

1.4.2.4. Elaboração e seleção das formulações 

 

 

Foram desenvolvidas e testadas basicamente, dois tipos de formulações, uma à base de 

géis e outra à base de veículos anidros. 

Nestas formulações foram realizados testes preliminares visuais a fim de determinar 

qual delas apresentou melhores resultados, com completa incorporação das micropartículas, 

sem que ocorresse, contudo, o intumescimento da quitosana. 

 

 
Formulações Gel 

Foram testadas quatro diferentes formulações de géis, utilizando diversos agentes 

gelificantes, propilenoglicol e glicerina, conforme apresentado no Quadro 1.2. 
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Componentes 
Formulações 

F1 F2 F3 F4 

Glicerina 2,5 2,5 2,5 2,5 

Propilenoglicol 2,5 2,5 2,5 2,5 

Cosmoguard  0,2 0,2 0,2 0,2 

Hydroxyethyl Cellulose 2    

Ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer  0,8   

Poloxamer 407    2  

Polyquaternium-37    2 

Micropartículas 1 1 1 1 

Água qsp 100 100 100 100 

Quadro 1.2 – Descrição das composições das formulações testadas a base de gel. 

 

 

Formulações Anidras 

Foram testadas quatro formulações contendo diferentes combinações e porcentagens 

de silicones DC9040, DC245, DC200/50. Também foi avaliada uma formulação a base de 

lanolina anidra pura, conforme apresentado no Quadro 1.3. 

 
 

Componentes 
Formulações 

FA FB FC FD FE 

DC9040 99 72 77 74  

DC245  16 22 20  

DC200/50  11    

Propilenoglicol    5  

Lanolina anidra      99 

Micropartículas 1 1 1 1 1 

Quadro 1.3 - Descrição das composição das formulações anidras testadas. 
 

 

 

 

 

 

 



50 
______________________________________________________________     Capítulo I 

 

1.4.3. Etapa 3 - Estudo da permeação cutânea e liberação da camomila na pele ex vivo 

 

 

Nesta etapa foi realizado um estudo ex vivo para avaliação da permeação dos 

princípios ativos da camomila na pele.  Uma célula vertical tipo Franz foi utilizada nesta 

avaliação (Figura 1.3).  

 

 

 
Figura 1.3 - Célula vertical tipo Franz 

 

 

Esta consiste em uma célula de difusão estática que apresenta duas partes, sendo uma 

doadora e uma receptora e entre elas fica alocada uma membrana que pode ser sintética ou 

natural (BENVINDO, 2006; SILVA et al., 2010; PRAÇA, 2010; MENDONÇA, et al., 2009). 

O experimento foi realizado com uma membrana natural de pele de orelha de porco. 

 

  

1.4.3.1. Aquisição e preparo da pele suína 

 

 

As orelhas de porco foram adquiridas através de compra em frigorífico devidamente 

registrado. A obtenção destas peças ocorreu imediatamente após o abate e foram tomados os 

cuidados necessários para não lesar a pele. Para isso, foi solicitado ao frigorífico que não 

fosse utilizado o procedimento de escaldar a pele, mantendo a integridade da pele a ser 

utilizada. 

Parte 
doadora 

Parte 
receptora 

Local da 
membrana 
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As peças foram lavadas em água corrente para remoção de sujidades e avaliação da 

pele quanto à presença de lesões. Após este procedimento procedeu-se à dissecação através do 

descolamento da parte externa da pele, separando-a do tecido cartilaginoso. O excesso de 

pelos presentes foi aparado com uma tesoura. 

As peles retiradas foram então embaladas, primeiramente em papel filme e depois em 

papel alumínio e armazenadas em congelador a uma temperatura de -20º C até o momento do 

uso. 

 

 

1.4.3.2. Preparo e procedimentos com a célula de Franz  

 

 

A solubilidade da formulação foi determinada para definir a solução ideal para compor 

o meio receptor. Esta solução deverá também ser eficiente em criar uma condição de não 

saturação do sistema, conhecida como condição sink (SILVA et al., 2010).  

Com a finalidade de garantir esta condição sink, a solução receptora escolhida para 

esta fase do estudo foi uma solução de tampão fosfato (pH: 7,2; 0,1M) com 20% de etanol 

(v/v). 

As formulações utilizadas neste procedimento estão sumarizadas no Quadro 1.4.  

 
 

Formulação Silicone 

Silicone com micropartículas 

Silicone sem micropartículas (branco) 

Silicone com extrato de camomila puro liofilizado (controle positivo) 

Formulação Gel 

Gel com micropartículas 

Gel sem micropartículas (branco) 

Gel com extrato de camomila puro liofilizado (controle positivo) 

Formulação Lanolina 

Lanolina com micropartículas 

Lanolina sem micropartículas (branco) 

Lanolina com extrato de camomila puro liofilizado (controle 

positivo) 

Pele Sem formulação, somente com a pele (controle negativo) 

Quadro 1.4 -  Apresentação das formulações utilizadas no estudo de permeação cutânea em pele ex 
vivo. 
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A pele suína foi cortada em segmentos circulares de 3 cm de diâmetro, atentando para 

não utilizar locais que apresentassem vasos sanguíneos ou lesões. 

O compartimento receptor da célula de Franz foi preenchido totalmente com a solução 

receptora. A pele foi então disposta entre o compartimento receptor e o doador com a 

epiderme voltada para a porção doadora. A solução receptora foi mantida com temperatura 

controlada a 37º C e agitação constante durante todo o experimento. Antes da aplicação das 

formulações este sistema, de temperatura e agitação, foi mantido por 30 minutos, a fim de 

estabilizar a temperatura ideal na solução receptora e hidratar a pele. 

Em seguida, cerca de 0,600g da formulação a ser testada foi colocado no 

compartimento doador de cada célula, garantindo que houvesse o contato com a epiderme.  

 
 

1.4.3.3. Tape-Stripping   

 

 

Após o término do tempo esperado de 24 horas a pele foi retirada da célula, o líquido 

extrator foi coletado em um tubo falcon, filtrado (0,22 µm) e analisado em CLAE. A pele foi 

disposta em uma superfície plana, fixada com fitas adesivas e o excesso do produto foi 

retirado com uma espátula (Figuras 1.4a e 1.4b). 

Após a fixação das peles e remoção do excesso da formulação foi realizado o teste 

tape-stripping. Nesta técnica, uma fita adesiva transparente é pressionada na pele que esteve 

em contato e retirada com o produto, a fim de retirar o extrato córneo da pele com o produto 

que permeou nesta camada (LADEMANN et. al., 2009).  

 

 

 
Figura 1.4 - (a) Disposição das peles de orelha de porco após serem retiradas da célula de Franz  
                    (b) Disposição das peles de orelha de porco após serem fixadas com fitas adesivas. 
 

a. b. 
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Este processo foi repetido 16 vezes, sendo a primeira fita descartada; as demais fitas 

foram colocadas em tubos tipo Falcon contendo 5 ml de solução extratora. A solução 

extratora selecionada para este experimento foi composta por metanol e ácido acético 1% na 

proporção de 2:1 (v/v). Os tubos Falcon contendo a solução extratora e as fitas foram 

submetidos à agitação em Vortex (modelo AT 56 - Phoenix) por 5 minutos, o líquido foi 

então retirado do tubo, filtrado (0,20 µm) e analisado através de CLAE. 

 

 

1.4.3.4. Retenção na epiderme e derme 

 

 

Após a realização da retirada do estrato córneo através da técnica do tape-stripping foi 

avaliada a quantidade de ativos que permeou e se reteve à epiderme e derme. 

A pele sem o estrato córneo foi picada e acondicionada em tubos tipo Falcon contendo 

5ml da mesma solução extratora utilizada no tape-stripping. Os tubos foram processados em 

Turrax (Modelo Ultra-Turrax® - Ika, Wilmington, EUA) por 1 minuto a 10.000 rpm. Após 

este processo cada tubo foi submetido a um banho de ultrassom por 30 minutos, seguido de 

centrifugação por 10 minutos à 3.000 rpm. Finalizada esta etapa foi coletado o sobrenadante, 

filtrado em 0,45µm, depois em 0,20µm e submetido à quantificação (CLAE). 

Os ativos utilizados para quantificar a permeação e a retenção foram a apigenina -7- 

glicosídeo e a apigenina que são compostos fenólicos presentes na camomila, e o primeiro é o 

marcador padronizado pela ANVISA (BRASIL, 2008) para esta planta. Para as análises 

estatísticas foi utilizada a análise de variância (one-way ANOVA) e pós-teste Bonferoni com 

o software GraphPad Prism 5 Demo (Version 3.5). 

 

 

1.4.3.5. Recuperação do método 

 

 

Para avaliar a exatidão do método de extração e análise dos marcadores que 

permearam nas camadas da pele deste estudo, procedeu esta etapa. 

Primeiramente foram determinadas as três concentrações do extrato de camomila a 

serem utilizadas. Esta determinação foi realizada com base na curva de valores de apigenina e 

apigenina-7-glicosídeo quantificadas no extrato através de CLAE. 
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As concentrações utilizadas foram determinadas em 80, 100 e 120% da curva de 

calibração para este método de análise da apigenina-7-glicosídeo e apigenina (PEREIRA, 

2015), o que corresponde, respectivamente, à 0,0160; 0,0201 e 0,0241 mg de apigenina-7-

glicosídeo e 0,0016; 0,0020 e 0,0024 mg de apigenina.  

A avaliação de cada concentração foi realizada em triplicata. Deste modo, foram 

cortadas 9 peças circulares de pele de orelha de porco com 3 cm de diâmetro cada. 

O estrato córneo foi removido das peças através da técnica de tape-stripping, descrita 

anteriormente neste estudo, e este processo foi repetido, neste momento, com 15 fitas para 

cada peça da pele. As fitas foram colocadas em tubos Falcon, contaminadas com as diferentes 

concentrações do extrato e adicionadas de 5 ml de solução extratora.  

Os tubos foram submetidos à agitação em Vortex (modelo AT 56 - Phoenix)  por 5 

minutos, filtrados (0,20 µm) e quantificadas (CLAE). 

As peças de pele com a epiderme e derme foram picadas, acondicionadas em tubos 

tipo Falcon, contaminadas com as diferentes concentrações de extrato e adicionadas de 5ml de 

solução extratora. 

Os tubos foram processados em Turrax (Modelo Ultra-Turrax® - Ika, Wilmington, 

EUA)  por 1 minuto a 10.000 rpm, à um banho de ultrassom por 30 minutos, seguido de 

centrifugação por 10 minutos à 3.000 rpm. Finalizada esta etapa foi coletado o sobrenadante, 

filtrado em 0,45µm, depois em 0,20µm e quantificadas através de CLAE. 

Finalizados estes procedimentos foi realizado o cálculo da recuperação através da 

Equação 1.1.  

 
 çã 	 % çã 	çã 	 ó 	 	 . 100 

Fonte: BRASIL, 2003, p.7 
 

 

1.4.4. Etapa 4 - Estudos de estabilidade acelerada e de longa duração das formulações 

com camomila 

 

 

Os testes de estabilidade consistem em uma série experimentos que fornecem 

informações sobre a estabilidade, visando estabelecer o prazo de validade e o período de 

utilização dos produtos (BRASIL, 2005b). 

(1.1) 
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Após a produção das formulações com micropartículas, estas foram submetidas aos 

estudos de estabilidade preliminar, acelerada e de longa duração. 

 

 

1.4.4.1. Estudo de estabilidade preliminar 

 

 

A metodologia utilizada para esta avaliação foi baseada nas recomendações de 

BRASIL (2004; 2005b). As formulações foram armazenadas em potes de polipropileno 

branco opaco, de fundo falso, com batoque. Cada pote continha 30g da formulação a ser 

testada e foram testadas três formulações diferentes. Estas foram submetidas a ciclos 

alternados de 48 horas de exposição ao calor (em estufa à 40º C) e ao frio (em geladeira de 5º 

C) por um período de 8 dias, totalizando 4 ciclos.  

Foram avaliados no tempo inicial e final as características organolépticas, 

determinadas visualmente quanto ao aspecto, coloração, odor, homogeneidade. Para estas 

avaliações foi realizada uma avaliação qualitativa, e também uma avaliação comparativa entre 

os dois tempos utilizando a classificação apresentada pela ANVISA (BRASIL, 2004): 

• Normal, sem alteração; 

• Levemente modificada; 

• Modificada; 

• Intensamente modificada; 

Foi avaliado também o pH e realizado o teste de centrifugação nos mesmos períodos. 

Para o teste de centrifugação, 5g da amostra foram pesadas em tubo Falcon de 10ml e 

submetidos a centrifugação por 30 minutos em 3.000rpm (BRASIL, 2004). Após a 

centrifugação foram observadas as características e homogeneidade das formulações, 

presença de aglomerados, precipitações ou separação de fases. No tempo final a 

homogeneidade das formulações após a centrifugação foi analisada em microscópio óptico 

Nikon Eclipse E200. 
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1.4.4.2. Estudo de estabilidade acelerada 

 

 

Quando os produtos semissólidos são indicados para serem armazenados em 

embalagens impermeáveis nas temperaturas entre 15 e 30º C, como é o caso das formulações 

deste estudo, o teste de estabilidade acelerada deverá ser realizado a 40º C, segundo o Guia 

para Realização de Estudos de Estabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(BRASIL, 2005b). Deste modo, para este teste uma amostra de 30g de cada produto 

acondicionada em um pote de polipropileno branco opaco, de fundo falso, com batoque foi 

armazenada em estufa (40º C ± 2º C) por um período de 90 dias.  

As avaliações foram realizadas nos tempos 0, 30 e 90 dias e, assim como na 

estabilidade preliminar, foram avaliadas as características organolépticas de modo qualitativo 

e também a avaliação comparativa entre os tempos (BRASIL, 2004): 

• Normal, sem alteração; 

• Levemente modificada; 

• Modificada; 

• Intensamente modificada; 

Foi avaliado também o pH, a homogeneidade das formulações em microscópio óptico 

Nikon Eclipse E200 nos três tempos.  

A quantidade dos marcadores apigenina e apigenina -7- glicosídeo foi analisada no 

início e no final do período de tempo avaliado. Para esta análise 1g de cada formulação foi 

pesada em um Elermeyer e acrescida de 10 ml de uma solução extratora composta por 

metanol e ácido acético na proporção 2:1 (v/v).  As formulações foram agitadas por 2 horas à 

8.000 rpm e após submetidas ao ultrassom por 20 minutos, filtradas e analisadas por CLAE. 

Para a determinação da quantidade dos marcadores acima descritos, em 1g de cada 

formulação foi adicionado 10ml de uma solução de metanol e ácido acético 1% na proporção 

de 2:1 (v/v). Esta solução permaneceu em agitação constante à 9000 rpm por 2 horas, depois 

foi submetida à banho de ultrassom por 20 minutos, e finalmente foi filtrada (0,22µm) e 

analisada em CLAE.  

A reologia foi avaliada através de Reômetro – Modelo R/S -CPS (Brookfield, Ltd, 

EUA) com sistema Peltier de controle de temperatura. Para as análises foi utilizado Spindle 

CP25, velocidade de cisalhamento de 0 a 60 segundos e de 0 a 300 segundos (crescente e 
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decrescente), temperatura de 37º C, e GAP 0,03mm. Os gráficos, análises reológicas e 

estatísticas foram realizados com o software GraphPad Prism 5 Demo (Versão 5.03). 

 

 

1.4.4.3. Estudo de estabilidade de longa duração 

 

 

O Guia para Realização de Estudos de Estabilidade da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária recomenda que os estudos de estabilidade de longa duração para produtos que serão 

armazenados em embalagens impermeáveis nas temperaturas entre 15 e 30º C, como é o caso 

das formulações deste estudo, este teste de estabilidade deve ser realizado a 30º C ± 2º C 

(BRASIL, 2005b). Deste modo, para este estudo de estabilidade uma amostra 30g de cada 

formulação foi armazenada em sala com temperatura controlada entre 28º C e 30º C. 

A amostras foram avaliadas em 0, 3, 9 e 12 meses, quanto às características 

organolépticas, ao pH, à reologia, à homogeneidade e quanto à quantidade dos marcadores 

apigenina e apigenina -7- glicosídeo, seguindo as mesmas metodologias descritas para o 

estudo de estabilidade acelerada (Item 1.4.4.2). 

Os resultados de cada etapa dos processos descritos constam a seguir. 
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1.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

1.5.1. Etapa 1 - Análise de autenticidade, sensorial e de pureza do material vegetal 

adquirido 

 

 

1.5.1.1. Análise de autenticidade 

 

 

Os dados obtidos na identificação da planta adquirida estão apresentados na Tabela 

1.1. 

 

 

     Tabela 1.1 - Dados da identificação botânica do material vegetal utilizado. 
 

Matricaria camomilla L. 

Família Asteraceae 

Coletor e Número Milton Groppo  #2247 

Número de registro SPFR 15116 

Data 20 de agosto de 2014 

 

 

Após a aquisição do material vegetal, recomenda-se que ele seja adequadamente 

identificado por um botânico. Para este procedimento orienta-se que a planta esteja com frutos 

ou flores presentes, o que facilita o trabalho do especialista (MENTZ; BORDIGNON, 2010). 

A herborização consiste de um processo no qual o material vegetal coletado é 

preparado para ser armazenado em um herbário. Além disso, deverá constar no trabalho a 

sigla do herbário no qual o material foi depositado (MENTZ; BORDIGNON, 2010). 

Para a realização de estudos com fitoterápicos é necessário que dados sobre a planta, 

seu processamento, os procedimentos de análise, as especificações e condições de 

armazenamento estejam descritos para os insumos de origem vegetal (BRASIL, 2008). É 

relevante que haja uma adequada seleção do material que será utilizado, coletando apenas a 

parte de interesse para a investigação, evitando partes afetadas por doenças, materiais 

estranhos ou parasitas (FALKENBERG; SANTOS; SIMÕES, 2010). 
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Por este motivo, durante o processamento do material vegetal, parâmetros de 

qualidade devem ser estabelecidos a fim de garantir melhor segurança, eficácia e qualidade do 

produto final. Os resultados destas análises irão determinar se o material poderá ser 

empregado na elaboração do fármaco (FARIAS, 2010). 

Mesmo que o estudo vise à obtenção de extrato ou de uma substância isolada da 

planta, a análise de autenticidade é um procedimento necessário, pois, confirma a planta e 

espécie utilizadas na pesquisa (MENTZ; BORDIGNON, 2010). 

 

 

1.5.1.2. Análise sensorial 

 

 

De acordo com a Farmacopeia Brasileira (1996) a camomila possui um odor 

aromático, agradável e adocicado e seu sabor é levemente amargo. A amostra adquirida está 

de acordo com esta descrição sensorial.  

A planta adquirida apresenta-se visualmente como capítulos florais desidratados, 

estando em conformidade com a descrição macroscópica que consta na Farmacopeia 

Brasileira (1996). 

 

 

1.5.1.3. Análise de pureza do material 

 

 

Pesquisa de matérias estranhas 

Nesta avaliação, dos 20g de planta selecionados foram separados 0,129g de materiais 

estranhos. A porcentagem de materiais estranhos para a amostra foi 0,6%, o que está de 

acordo com o preconizado pela Farmacopeia Brasileira (2010), que aponta que a quantidade 

de material estranho não deve ser maior que 2% m/m. 

Os materiais vegetais podem apresentar impurezas, sejam elas provenientes de outras 

partes da própria planta, de outras plantas, ou ainda materiais de outra origem, como areia, 

fungos, insetos. Estes ensaios fazem uma análise com relação à presença de elementos 

estranhos, teor de umidade, contaminações, resíduos de pesticidas e metais pesados, 

utilizando os limites estabelecidos nas farmacopeias (FARIAS, 2010). 
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Figura 1.5 - Análise de matérias estranhas no material vegetal adquirido. 

 

 

As matérias estranhas podem ser classificadas em três grupos: as partes do organismo 

o qual a droga deriva; os produtos ou organismos além daqueles especificados na descrição da 

droga; e as impurezas (FARIAS, 2012). Nesta avaliação foram encontrados principalmente 

caules, folhas e matérias de outras plantas e alguns sedimentos. 

 

 

Determinação da perda por dessecação 

Os valores obtidos em cada amostra estão dispostos na Tabela 1.2. 

 

 

Tabela 1.2 - Resultados das avaliações da perda por dessecação do material vegetal adquirido. 
 

Amostras Porcentagem de 

Umidade 

Média Desvio Padrão 

Amostra 1 6,73   

Amostra 2 7,02 6,91 0,16 

Amostra 3 7,00   

 

 

O ensaio foi realizado em triplicata, sendo a média obtida de 6,91% de umidade na 

amostra. É recomendado pela Farmacopeia (2010) que a quantidade de substância volátil nas 

amostras não seja maior que 12%, estando o material vegetal adquirido dentro destas 

recomendações.  

Um estudo que fez a avaliação de diversas amostras de chá de camomila 

comercializadas encontrou valores que variaram entre 8,99 e 12,13% (LUCCA et al., 2010). 
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Sabe-se que o excesso de água na amostra pode favorecer o crescimento microbiano e 

degradar componentes presentes (FARIAS, 2010). 

 

 

Determinação de cinzas totais e cinzas insolúveis em ácido 

As quantidades de cinzas no material vegetal estão apresentadas na Tabela 1.3.  

 

 

Tabela 1.3 -  Resultados das quantificações de cinzas totais e cinzas insolúveis em ácido no material 
vegetal utilizado.  

 
Análise Porcentagem na amostra Limite recomendado¹ 

Cinzas totais 7,3% Até 13,0% 

Cinzas insolúveis em ácido 3,4% Até 4,0% 

                                                                                     ¹Farmacopeia Brasileira 4ª edição (1996), p.13-1.  

 
 

O material vegetal utilizado no presente estudo encontra-se portanto dentro dos limites 

recomendados para as avaliações realizadas. A determinação do valor de cinzas na amostra 

permite que sejam encontradas impurezas não orgânicas não voláteis que podem contaminar a 

amostra utilizada (FARIAS, 2010). 

Um estudo com o objetivo de avaliar a qualidade de amostras de chá de camomila 

comercializados em uma cidade do Paraná encontrou que o teor de cinzas totais variou entre 

6,69 e 9,18% entre as amostras (LUCCA et al., 2010), demonstrando semelhança com a 

porcentagem encontrada no material vegetal utilizado neste estudo. 

 

 

1.5.2. Etapa 2 - Extração e elaboração das micropartículas de camomila 

 

 

1.5.2.1. Moagem 

 

 

O material vegetal adquirido foi submetido à moagem em Moinho de Facas, e após foi 

embalado, identificado adequadamente e congelado a uma temperatura de -20º C até o 

momento da extração.  
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É recomendado que a moagem ocorra imediatamente antes dos processos de extração 

(SONAGLIO, et al., 2010). O procedimento de moagem objetiva diminuir o material vegetal 

a pequenas dimensões para a extração, pois quanto maior a superfície de contato com o 

extrator, mais eficiente será este processo. O tamanho da moagem depende da textura do 

material vegetal a ser extraído (FALKENBERG; SANTOS; SIMÕES, 2010). 

 

 

1.5.2.2. Extração 

 

 

Através do procedimento de extração anteriormente descrito foi obtido o extrato 

hidroalcoólico de Camomila para ser utilizado neste trabalho. Os resultados das análises 

físico-químicas do extrato estão sumarizados na Tabela 1.4. 

 

 
Tabela 1.4 – Apresentação dos resultados das análises físico-químicas do extrato obtido. 
 

Parâmetros 
Resultados 

Ext 1 Ext 2 Ext 3 Média DP 

Rendimento (%) 49,00 44,80 49,22 47,67 2,490 

Teor de sólidos (%) 7,49 7,05 6,97 7,17 0,28 

Teor alcoólico (º GL) 56 65 64 61,66 4,932 

Concentração apigenina-7-glicosídeo (µg/ml) 19,52 19,11 18,91 19,18 0,313 

Concentração apigenina (µg/ml) 3,39 3,59 3,27 3,42 0,159 

 

 

Srivastava et al., (2010) destacam que um extrato de camomila ótimo deve conter 

cerca de 50% de álcool em sua composição. Neste estudo a porcentagem de álcool utilizada 

para a extração foi 74,7%, no entanto este teor diminuiu após a extração. Os valores dispostos 

na Tabela 1.4, apresentam o teor alcoólico médio de 61,66º GL.  

Autores apontam que a técnica utilizada para a extração pode alterar de modo 

significativo a quantidade dos componentes presentes na camomila (SRIVASTAVA; GUPTA 

2009). Deste modo, é importante que seja realizada a caracterização do extrato através de seu 

constituinte principal, neste caso a apigenina-7-glicosídeo e a apigenina. Este procedimento 

assegura a uniformidade do fitoterápico a ser utilizado (LAPA et al., 2010).  Para a 
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quantificação destes marcadores foi utilizado a análise através de CLAE, como descrito no 

método. As Figuras 1.6 e 1.7 apresentam os cromatogramas dos marcadores utilizados na 

quantificação. 

 

 

 
Figura 1.6 – Cromatograma do padrão de referência para apigenina-7-glicosídeo 

 

 

 
Figura 1.7 – Cromatograma do padrão de referência para apigenina. 

 

 

Sabe-se que o solvente empregado para a extração pode interferir na quantidade de 

apigenina e apigenina-7-glicosídeo que é extraída da planta. Os derivados acetilados 

apigenina-7-O-glicosídeo são facilmente solúveis em água, enquanto que a perda de conteúdo 

glicosídeo foi observada na extração com outros solventes orgânicos (SRIVASTAVA; 

GUPTA 2009). Este estudo utilizou para tanto uma solução hidroalcoólica, buscando otimizar 

a extração destes componentes. 

Padrão apigenina-7-glicosídeo 

Padrão apigenina
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Outro fator importante na extração é a temperatura empregada.  O aumento da 

temperatura pode levar à degradação dos flavonoides presentes na camomila (SVEHLÍKOVÁ 

et al., 2004). Um estudo verificou que a extração aquosa das inflorescências de camomila à 

uma temperatura de 90º C por 20 minutos apresentou-se como efetiva para a retirada dos 

componentes fenólicos presentes na planta, e demonstrando deste modo, potencial anti-

inflamatório (HARBOUNE et al 2009).  

A técnica de extração empregada para este estudo ocorreu por um tempo maior que 20 

minutos, no entanto, a temperatura empregada foi menor que a do estudo acima citado.  

Ademais, Hostetler et al., (2013) em seu estudo apontaram que a apigenina-7-glicosídeo 

apresentou boa estabilidade mesmo após 5 horas de exposição ao calor. 

Um estudo verificou a quantidade destes compostos em três tipos de armazenamento 

diferentes por 120 dias e apontou que os extratos armazenados em temperatura ambiente (25º 

C) e sob refrigeração (4º C) apresentaram degradação de cerca de 10% dos flavonoides ao 

final destes 120 dias. A amostra armazenada em congelamento (-20º C) não teve degradação 

significativa destes compostos (SRIVASTAVA; GUPTA 2009). 

Os valores de apigenina e apigenina-7-glicosídeo quantificados nesta extração se 

assemelham aos valores deste teor descritos em outro estudo que otimizou e validou esta 

metodologia para extração (PEREIRA, 2015). Estes achados sugerem uma reprodutibilidade 

no método de extração utilizado. 

A metodologia analítica utilizada para a análise do teor dos constituintes de interesse 

permitiu identificar e quantificar adequadamente estes compostos com uma boa seletividade, 

conforme apresentado na Figura 1.8. 
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Figura 1.8 – Cromatogramas dos três extratos obtidos no estudo. 

 

 

 

Extrato 1 

Extrato 2 

Extrato 3 
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1.5.2.3. Obtenção das micropartículas 

 

 

A obtenção das micropartículas foi realizada através de atomização por Spray Dryer, 

conforme metodologia descrita. A Tabela 1.5 apresenta os resultados das análises das 

micropartículas obtidas no estudo. 

 

 

Tabela 1.5 – Apresentação dos resultados das análises das micropartículas obtidas. 
 

Parâmetros 
Resultados 

1 2 3 Média DP 

Rendimento (%) 41,41 30,50 31,34 34,40 6,0871 

Concentração apigenina-7-glicosídeo (µg/ml) 2,04 2,16 1,89 2,03 0,1325 

Concentração apigenina (µg/ml) 0,25 0,30 0,23 0,26 0,0344 

 

 

O rendimento obtido nos experimentos realizados foi baixo, não ultrapassando 45%. 

Este dado é corroborado por outros estudos envolvendo a produção de microesferas com 

quitosana por spray drying (KILICARSLAN, et al., 2014; BASTOS, et al., 2012; KINI, et al., 

2011). 

O estudo desenvolvido por Kilicarslan, et al., (2014) formulou micropartículas de 

quitosana com fosfato de clindamicina através desta técnica e apontou que o rendimento dos 

experimentos realizados foi sempre menor que 50%, variando entre 34 e 46,7%. Bastos, et al. 

(2012) desenvolveu em seu trabalho microcápsulas de suco de caju com quitosana por spray 

drying e o rendimento apresentado variou entre 40,72 a 55,26%. 

Um estudo que produziu micropartículas de piroxicam avaliou o uso de quitosana de 

baixo e alto peso molecular, e não houve diferenças significativas no rendimento dos 

experimentos com os diferentes pesos moleculares, sendo que este variou entre 40,57-58,29 

(baixo peso molecular) 42,32 -61,72 (alto peso molecular) (KINI, et al., 2011). Em 

contrapartida, os estudos de Rohani et al (2014) e Pereira (2015) apresentaram rendimento na 

elaboração de micropartículas de quitosana por spray drying que variou entre 29 a 80% e 47,9 

a 81,5 %, respectivamente. Estes dados apontam maior variação deste rendimento, o que pode 

ser atribuído a diversos fatores. 
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Autores pontuam que apesar de ser uma técnica simples e rápida, o spray drying 

apresenta rendimento geralmente baixo, e isso ocorre devido à perda de material durante a 

secagem. Estas perdas ocorrem, entre outras causas, devido à aderência do pó nas paredes do 

ciclone e da perda das partículas secas mais leves pelo aspirador (KILICARSLAN, et al., 

2014). 

Estas situações foram observadas durante a realização do procedimento para a 

obtenção das micropartículas neste estudo. A aderência do pó foi observada não somente no 

ciclone, mas em todos os componentes do conjunto utilizado para secagem. Outro fator 

observado que pode ter interferido no rendimento foi a viscosidade da solução atomizada, 

decorrente da utilização da quitosana, o que, ao final do processo formava um filme no bico 

atomizador, reduzindo seu lúmen e dificultando a passagem do ar. 

Kilicarslan, et al. (2014) citou em seu estudo que para atomizar soluções mais viscosas 

e obter um melhor rendimento neste processo a temperatura utilizada deve ser maior. No 

entanto, ressaltamos que a temperatura deve ser um item avaliado com cautela, uma vez que, 

algumas substâncias podem ser sensíveis à elevadas temperaturas e ter importantes compostos 

degradados. No caso deste estudo, acredita-se que o uso de temperaturas mais elevadas 

poderia acelerar a degradação de seus componentes fenólicos. 

Os cromatogramas das análises das micropartículas estão apresentados na Figura 1.9. 

Observou-se boa seletividade do método, com adequada quantificação do teor dos produtos de 

interesse. 

 

 

 
Figura 1.9 – Cromatogramas da quantificação analítica das micropartículas obtidas. 
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A apigenina-7-glicosideo é sensível às alterações no pH. Sabe-se que os flavonoides 

são estáveis meio ácido em pH entre 5 e 7 e degradam de modo crescente com o aumento do 

pH (SRIVASTAVA; GUPTA, 2009; HOSTETLER et al., 2013). Deste modo, a mistura do 

extrato à solução de ácido acético com quitosana não poderia degradar este flavonoide 

presente no extrato.  

Os valores de apigenina-7-glicosídeo e apigenina expressos na Tabela 1.5 são as 

quantidades deste marcador presentes em 0,010g de micropartículas. Posteriormente, para o 

cálculo da porcentagem de micropartículas necessárias na formulação serão utilizados estes 

valores como base. 

 

 

1.5.2.4. Elaboração das formulações 

 

 

Todas as formulações foram testadas com a concentração de 1% de micropartículas. A 

literatura aponta que para o uso tópico da camomila em compressas, lavagens ou gargarejos a 

concentração deve ser de 3 a 10 % em infusão, 1% em extrato fluido ou 5% em tinturas. Para 

preparações semissólidas extratos hidroalcoólicos devem conter de 3 a 10 % da droga (WHO, 

1999).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (ANVISA) aponta a apigenina-

7-glicosídeo como marcador para o uso de Chamomilla recutita (L.) Rauschert, sendo 

recomendado por esta agência que para o uso tópico a formulação contenha de 0,009 a 0,03 

mg de apigenina 7-glicosídeo em 100 mg da formulação (BRASIL, 2008).  

Com base nesta recomendação foi selecionada a porcentagem de micropartículas a ser 

utilizada nas formulações. Assim, a apigenina -7- glicosídeo foi utilizada neste trabalho como 

marcador para análise da concentração das formulações. Por tratar-se de uma preparação 

contendo micropartículas é esperado que a porcentagem delas utilizada seja menor, uma vez 

que, os princípios ativos encontram-se concentrados devido ao processo de secagem por spray 

drying. 

A quantidade deste marcador em 0,010g de micropartículas é 0,002mg. Deste modo, 

para que a quantidade de apigenina-7-glicosídeo nas formulações fique dentro do limite 

recomendado pela ANVISA foram necessários 0,15g de micropartículas (0,03mg de 

apigenina-7-glicosídeo) em 100g de formulação.  
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Formulações Gel 

Na formulação com Hydroxyethyl Cellulose (F1) a princípio, houve boa incorporação 

das micropartículas com completa dissolução. No entanto, após alguns minutos a formulação 

ficou com uma coloração amarela escura, espessa e um cheiro característico de Camomila, 

indicando que a quitosana intumesceu e liberou o conteúdo da micropartícula (Figura 1.10). 

A Hydroxyethyl Cellulose é um polímero, não iônico, utilizado como espessante na 

formulação de soluções aquosas. Tem como função estabilizar a formulação e controlar a 

reologia, e por isso, é muito utilizado na indústria farmacêutica para o preparo de loções, 

emulsões e géis (INFORME TÉCNICO AQUALON, 1999). 

 

 

 
Figura 1.10 – Formulação de Hydroxyethyl Cellulose com as micropartículas imediatamente após 

sua incorporação. 
 

 

A formulação de Ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer (F2) não 

apresentou boa incorporação logo no momento da mistura (Figura 1.11). Houve o 

desenvolvimento de pequenos grumos e, após alguns minutos, o espessamento e 

intumescimento da formulação. 

Este agente gelificante é um copolímero sintético, utilizado para formular géis 

aniônicos. Suas características conferem ao gel formado transparência, toque fresco e não-

pegajoso. Além de sua utilização em géis, pode ser utilizado para formular cremes e emulsões 

(INFORME TÉCNICO PHARMASPECIAL). 
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Figura 1.11 -  Formulação de Ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer com as 

micropartículas imediatamente após sua incorporação. 
 

 

O gel de Poloxamer 407 (F3) nesta porcentagem apresentou boa incorporação da 

micropartícula no momento da homogeneização (Figura 1.12). No entanto, minutos após a 

mistura houve o aparecimento de grânulos na formulação.  

O Poloxamer 407 é um copolímero com propriedades termorreversíveis 

(DUMORTIER et al., 2006), em baixas temperaturas apresenta-se no estado líquido, o que 

facilita a sua aplicação, e em contato com temperaturas mais elevadas, como a da pele,  se 

transforma em gel (JANSEN et al, 2013; PEREIRA et al, 2013; HEILMANN et al., 2013). 

Por ser solúvel em água, este gel pode ser removido facilmente por qualquer solução 

aquosa enquanto, por outro lado, a sua alta viscosidade em contato com a temperatura 

corporal pode reduzir a frequência de remoções acidentais, tornando a sua aplicação mais 

duradoura (JANSEN et al., 2013). Além destas características, o Poloxamer apresentou-se 

também como um adequado veículo para ser utilizado na liberação sustentada de 

medicamentos (HEILMANN et al., 2013; JANSEN,et al., 2013). 

A formulação com Polyquaternium-37 (F4) apresentou boa incorporação das 

micropartículas, com completa dissolução e manutenção da consistência (Figura 1.13). Após 

24 horas de observação houve discreta alteração da coloração, sem contudo, alteração do 

aroma. Deste modo, esta formulação foi selecionada para as etapas seguintes deste estudo, 

com uma avaliação mais aprofundada de sua estabilidade nos estudos de estabilidade das 

formulações. 
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Figura 1.12 -  Formulação de Poloxamer 407 com as micropartículas imediatamente após sua 

incorporação. 
 

 

 
Figura 1.13 -  Formulação de Polyquaternium-37 com as micropartículas imediatamente após sua 

incorporação. 
 

 

O Polyquaternium-37 é um polímero catiônico utilizado como espessante e 

controlador de reologia em cremes, loções e géis (INFORME TÉCNICO BASF, [201-]). 

 
 

Formulações Anidras 

Foram testadas quatro diferentes matérias-primas e formulações com veículo de 

silicone e uma formulação contendo como veículo a lanolina.  

A formulação A, contendo apenas um elastômero de silicone, apresentou boa 

incorporação das micropartículas, sem nenhuma evidência de intumescimento da quitosana e 

liberação do conteúdo da partícula. No entanto, apresentou-se muito espessa, dura e difícil de 

aplicar. 

A formulação B, contendo três tipos diferentes de silicones, não obteve boa 

incorporação das micropartículas, ficando ao final da homogeneização líquida e de difícil 

aplicação. 
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Na formulação C houve uma boa incorporação das micropartículas, sem o 

intumescimento da quitosana ou alteração nos aspectos da mistura. Mesmo após um período 

de 24 horas essa aparência se manteve, e desta forma, esta formulação foi selecionada para as 

etapas subsequentes deste estudo. 

A formulação D apresenta os mesmos componentes da formulação anterior, 

acrescentando-se o propilenoglicol, com vistas a melhorar a aplicação na pele. No entanto, 

após 24 horas observou-se escurecimento da formulação indicando possível intumescimento 

da quitosana e liberação do extrato da camomila. 

Na formulação E houve boa incorporação e homogeneização das micropartículas, sem 

sinais de agregação ou intumescimento destas partículas. Após o período de 24 horas a 

formulação manteve as mesmas características, sendo também selecionada para as etapas 

posteriores do estudo. 

 

 

 
Figura 1.14 – Formulações A, B, C, D e E com as micropartículas imediatamente após sua 

incorporação. 
 

 

O silicone DC9040 é composto por uma mistura de ciclometicone em dimeticone, um 

elastômero de silicone com alto peso molecular. Apresenta-se como um gel de coloração que 

varia de límpido à translúcido, e atua como agente espessante em diversas formulações, dentre 

estas, produtos para a pele. Promove na pele uma sensação de suavidade, com toque seco, 

leve e não oleoso (INFORME TÉCNICO DOW CORNING, 2014). 

O silicone DC245 é um ciclopentasiloxane, fluido, transparente, inodoro e não oleoso 

utilizado para a formulação de produtos diversos para cuidados pessoais, em especial produtos 

para a pele. Apresenta facilidade de aplicação, boa absorção, além de promover e melhorar a 

hidratação (INFORME TÉCNICO DOW CORNING, 2012a). 

O DC200/50 é um fluido de silicone de polímero polidimetilsiloxane com extensa 

aplicação, dentre elas, na indústria cosmética. Apresenta inúmeros benefícios nas aplicações 

A B C D E
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na pele, como proteção e facilidade de aplicação (INFORME TÉCNICO DOW CORNING, 

2012b). 

A lanolina é um produto natural, uma mistura complexa de álcoois e ácidos graxos 

obtida através da extração da cera de lã de ovelha. Apresenta propriedades hidratante, 

protetora e aderente (STONE, 2000; MORGANTI, 2010; PEREIRA, 2011; SANDMANN, 

2013). 

Deste modo, foram selecionadas três formulações para as etapas seguintes deste 

trabalho, sendo uma formulação à base de gel e duas formulações anidras. Dentre as 

formulações gel base testadas aquela que apresentou melhor incorporação das micropartículas 

foi o Polyquaternium-37 (F4); e dentre as anidras, aquelas que apresentaram melhores 

resultados foram as formulações C e E. 

 

 

1.5.3. Etapa 3 - Estudo da permeação cutânea e liberação da camomila na pele ex vivo 

 

 

É importante ao analisar os resultados destes experimentos considerar as definições e 

diferentes denominações de penetração e permeação. A penetração é definida como a 

passagem do ativo pelo estrato córneo, enquanto permeação é a passagem do ativo através da 

epiderme, podendo alcançar a derme (BRASIL, 2012). 

 

 

1.5.3.1. Análise da solução receptora 

 

 

A análise das soluções receptoras não identificou a presença de apigenina-7-glicosídeo 

ou apigenina nos experimentos das formulações de silicone, gel ou lanolina contendo as 

micropartículas. Somente foi encontrada apigenina nas soluções receptoras das formulações 

de gel com o extrato; apigenina-7-glicosídeo foi encontrada nas soluções das formulações de 

lanolina com o extrato. As concentrações destes marcadores na solução receptora estão 

apresentadas nas Tabelas 1.6 e 1.7. 
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Tabela 1.6 - Apresentação dos resultados das soluções receptoras das células de Franz que continham 
formulações em gel com o extrato liofilizado. 

 
Amostras Apigenina (µg/ml) Média Desvio Padrão 

Solução receptora Extrato 1 0,259 

0,208 0,08374 Solução receptora Extrato 2 0,255 

Solução receptora Extrato 3 0,112 

 

 
Tabela 1.7 - Apresentação dos resultados das soluções receptoras das células de Franz que continham 

formulações em lanolina com o extrato liofilizado. 
 

Amostras Apigenina-7-

glicosídeo (µg/ml) 

Média Desvio Padrão 

Solução receptora Extrato 1 0,122 

0,0742 0,06522 Solução receptora Extrato 2 0,100 

Solução receptora Extrato 3 0,000 

 

 

A aplicação de produtos tópicos pode ser dividida em duas categorias, a depender do 

tipo de efeito esperado: sistêmico ou local. Neste último, objetiva-se que o princípio ativo e 

suas ações estejam localizados na superfície da pele, ou seja, limitem-se ao estrato córneo, 

epiderme e derme (UEDA et al., 2009).  

Um estudo que buscou avaliar os efeitos da aplicação tópica da apigenina, se estes 

seriam sistêmicos ou tópicos, apontou que o uso tópico tem como alvo a pele, que este 

componente não atravessa a pele de modo a tornar seu efeito sistêmico (LI et al., 1996). 

Neste estudo é esperado que as formulações tenham um efeito local, ou seja, que não 

ultrapassem a barreira da pele e atinjam a circulação sistêmica. Através dos resultados da 

análise das soluções receptoras podemos inferir que as formulações contendo as 

micropartículas mantiveram esta propriedade, não ultrapassando a barreira da pele e, portanto, 

não atingindo a solução receptora. 
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1.5.3.2. Análise da retenção dos marcadores no estrato córneo 

 

 

Na avaliação do estrato córneo foram detectadas apigenina-7-glicosídeo e apigenina 

somente nos experimentos com formulações de silicone e lanolina; na formulação de gel estes 

marcadores foram identificados somente naquelas com o extrato liofilizado. Não houve 

detecção dos marcadores no tape da pele (branco) ou dos controles negativos. A Tabela 1.8 

apresenta estes dados. 

 
 
 
Tabela 1.8 - Quantificação de apigenina-7-glicosídeo e apigenina no estrato córneo 
 

Formulação 

Média da 
concentração de 

apigenina-7-
glicosídeo (µg/cm2) 

DP p valor 

Média da 
concentração de 

apigenina 
(µg/cm2) 

DP p valor 

Silicone Micropartículas 1,23 0,1625 

< 0,0001 

0,30 0,0208 

< 0,0001

Gel Micropartículas 0,00 - 0,00 - 
Lanolina Micropartículas 2,11 0,7606 0,53 0,2857 
Silicone Extrato 9,39 1,3090 0,76 0,0981 
Gel Extrato  0,00 - 1,62 0,4221 
Lanolina Extrato 2,99 0,9671 0,52 0,2426 

   ANOVA One-way 

 

 

 A análise estatística apontou uma diferença na permeação entre as seis formulações 

avaliadas dos marcadores apigenina-7-glicosídeo (p<0,0001) e apigenina (p<0,0001) (Tabela 

1.8). Ao realizar o teste de comparações múltiplas de Bonferoni, a diferença foi encontrada 

para todas as comparações do silicone com o extrato e para algumas comparações da lanolina 

com o extrato. Estes resultados evidenciam que as micropartículas apresentam uma liberação 

lenta e controlada dos ativos quando comparada ao extrato 

Ao comparar somente as médias das formulações de lanolina e silicone com as 

micropartículas não houve diferença significativa na permeação de apigenina-7-glicosídeo 

(p=0,400) e de apigenina (p=0,700). 

Diversos fatores parecem influenciar a penetração cutânea dos fármacos, como o pH, a 

viscosidade do veículo e a solubilidade do ativo na formulação (LIRA, et al., 2004). No 

entanto, a hidratação do estrato córneo é apontada como um dos fatores mais importantes para 

aumentar a velocidade de penetração e permeação destas substâncias (BEMVINDO, 2006).  
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A hidratação cutânea também foi apontada por Chorilli, et al., (2007) como um 

facilitador para a penetração cutânea, sendo que, veículos que aumentam a hidratação da pele 

parecem favorecer a permeação de fármacos.  

Considerando as formulações contendo as micropartículas observamos, que aquela que 

tem como veículo a lanolina apresentou as maiores médias de concentração de apigenina-7-

glicosídeo e apigenina por centímetro quadrado de estrato córneo (Gráfico 1.1).  

Estes resultados podem ser em decorrência do alto potencial de hidratação da lanolina, 

que pode ter influenciado de modo positivo a penetração dos princípios ativos no estrato 

córneo. A quantidade de apigenina-7-glicosídeo retida no estrato córneo é maior que a 

quantidade de apigenina. Ressalta-se que a primeira é mais abundante no extrato da 

camomila.  

 

 

 
Gráfico 1.1 - Resultados obtidos pela quantificação de apigenina e apigenina-7-glicosídeo presentes no 

estrato córneo utilizando as três formulações testadas. 
 

 

A Figura 1.15 apresenta os cromatogramas com as quantificações dos ativos no estrato 

córneo nos experimentos os quais utilizaram a lanolina como veículo. Estes cromatogramas 

demonstram que houve quantificação dos ativos nos três experimentos desta formulação com 

as micropartículas e também com o extrato liofilizado.  
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Figura 1.15 -  Cromatogramas com a quantificação de apigenina-7-glicosídeo e apigenina presentes no 

estrato córneo das formulações de Lanolina. (A) Extrato 1; (B) Extrato 2; (C) Extrato 3; 
(D) Micropartícula 1; (E) Micropartícula 2; (F) Micropartícula 3; (G) Pele.  

 

 

Ressalta-se que as concentrações dos ativos nas formulações com o extrato liofilizado 

foram maiores que aquelas contendo as micropartículas. Esta menor concentração de ativo no 

estrato córneo pode ocorrer devido à liberação controlada, esperada quando se utilizam 

sistemas encapsulados. 

 

 

1.5.3.3. Análise da retenção dos marcadores na Epiderme e Derme 

 

 

A avaliação da quantidade de apigenina-7-glicosídeo e apigenina retidas na epiderme e 

derme demonstrou a permeação destes princípios ativos em todas as formulações de silicone e 

lanolina e nas formulações de gel somente com o extrato. Na formulação de gel com as 

micropartículas apenas um experimento apresentou esta quantificação (Tabela 1.9). Do 

mesmo modo que no tape stripping, não houve a detecção dos marcadores no tape da pele e 

dos controles negativos.  

Assim como a análise do estrato córneo, houve diferença ao comparar o valor de 

permeação de apigenina-7-glicosídeo (p<0,0001) e apigenina (p<0,0001) entre as seis 

formulações.  O pós-teste com as comparações múltiplas de Bonferoni apontou que as 

apigenina-7-glicosídeo apigenina 
(A)

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

(G) 
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diferenças estavam presentes somente quando as comparações envolviam as formulações de 

silicone com o extrato e algumas comparações de lanolina com extrato.  

 

 

Tabela 1.9 - Quantificação de apigenina-7-glicosídeo e apigenina na epiderme e derme 
 

Formulação 

Média da 
concentração 
de apigenina-
7-glicosídeo 

(µg/cm2) 

DP p valor 

Média da 
concentração 
de apigenina 

(µg/cm2) 

DP p valor 

Silicone Micropartículas 0,23 0,2022 

< 0,0001
 

0,30 0,0642 

<0,0001 

Gel Micropartículas 0,0 0,0 0,09 0,1674 
Lanolina Micropartículas 0,36 0,0264 0,37 0,01 
Silicone Extrato 3,66 0,5284 1,69 0,0529 
Gel Extrato  0,0 0,0 1,62 0,4221 
Lanolina Extrato 0,86 0,2411 0,36 0,0757 

ANOVA One-way 

 

 

Na comparação das médias das formulações de lanolina e silicone com as 

micropartículas não houve diferença estatística na permeação de apigenina-7-glicosídeo 

(p=0,400) e de apigenina (p=0,100).  

Estes resultados demonstram que a as formulações de silicone e lanolina promoveram 

a liberação controlada, sem degradar os ativos. A formulação em gel parece não ser capaz de 

manter esta liberação, sendo provável, que degrade os ativos no processo. 

A avaliação do comportamento dos fármacos na pele com vistas ao controle das 

formulações dermatológicas é de extrema importância (BEMVINDO, 2006). A permeação 

cutânea é um processo complexo e não depende apenas das propriedades do fármaco, 

podendo também ser influenciado por fatores relacionados com o tipo e condições da pele, 

com as características da formulação e com a relação entre estes (TROMMER, 2006; 

CHORILLI, et al., 2007).  

A quantificação dos ativos na epiderme e derme evidencia que dentre as formulações 

estudadas aquelas com lanolina apresentaram melhores resultados, com as maiores 

concentrações de retenção mesmo nas camadas mais profundas da pele (Gráfico 1.2).  
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Gráfico 1.2 - Resultados obtidos pela quantificação de apigenina e apigenina-7-glicosídeo presentes na 

epiderme e derme utilizando as três formulações testadas. 
 

 

A quantidade de apigenina que permeou estas camadas da pele é maior que a 

quantidade de apigenina-7-glicosídeo. Apesar deste composto ser descrito em maiores 

quantidades no extrato, isso pode ocorrer devido à uma diferença no peso molecular destes 

dois flavonoides. 

O peso molecular e a solubilidade do composto ativo são características que parecem 

influenciar a permeação deste através das camadas da pele. Sabe-se que substâncias com 

baixo peso molecular e solubilidade tanto em meios hidrófilos quanto hidrófobos tendem a 

permear as camadas da pele mais facilmente (BRAIN, et al., 2007; CHORILLI, et al., 2007). 

Neste caso, o peso molecular da apigenina é menor que o da apigenina-7-glicosídeo, o 

que justifica a sua maior permeação na epiderme e derme, mesmo este composto estando 

presente em quantidades menores no extrato e nas micropartículas utilizadas neste estudo. 

A Figura 1.16 apresenta os dados das quantificações das formulações de lanolina, 

demonstrando uma maior quantificação da apigenina em todos os experimentos com este 

veículo. 
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Figura 1.16 - Cromatogramas com as análises do teor de apigenina-7-glicosídeo e apigenina presentes 

na epiderme e derme, na formulação lanolina. (A) Extrato 1; (B) Extrato 2; (C) Extrato 
3; (D) Micropartícula 1; (E) Micropartícula 2; (F) Micropartícula 3; (G) Pele. 

 

  

Os resultados destes testes evidenciam uma liberação controlada dos ativos nas 

microcápsulas. Apesar da lanolina apresentar uma quantidade maior de liberação dos ativos, 

esta diferença não foi significante quando comparada ao silicone. Deste modo, mais estudos 

foram realizados para avaliar a estabilidade destas formulações e, assim, selecionar uma delas 

para continuidade dos estudos. 

 

 

1.5.3.4. Recuperação do Método 

 

 

A recuperação ou exatidão de um método de análise corresponde ao quão próximo os 

resultados obtidos pelo método utilizado estão, com relação ao valor verdadeiro. Ela avalia a 

eficiência do procedimento de extração de um método considerando um limite de variação. É 

recomendado que este experimento seja realizado com, no mínimo, nove determinações, ou 

seja, três concentrações (baixa, média e alta) com três réplicas cada (BRASIL, 2003).  

Como citado, este procedimento avalia a acurácia da metodologia através da análise 

dos resultados obtidos com relação ao valor verdadeiro. É recomendado, para este 

procedimento, que as porcentagens de recuperação estejam próximas a 100%, no entanto, 

valores menores podem ser admitidos (BRASIL, 2003). 

(A)

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

(G) 
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Os experimentos foram realizados em triplicata para cada concentração, e os 

resultados serão apresentados utilizando a média destes valores para cada concentração. As 

porcentagens referentes à estas análises estão descritas na Tabela 1.10. 

 
 

Tabela 1.10 – Apresentação dos resultados referentes à análise da exatidão do método. 
 

Amostra 
Recuperação (%) 

apigenina-7-glicosídeo 
Recuperação (%)  

apigenina 
 Média DP  Média DP 

Tape concentração baixa 97,8 
88,5 9,2504 

70,4 
70,0 1,9756 Tape concentração média 88,4 71,8 

Tape concentração alta 79,3 67,9 
ED concentração baixa 58,2 

55,3 3,1386 
70,3 

64,7 6,3505 ED concentração média 52 66 
ED concentração alta 55,95 57,8 

 
 

O método utilizado permite quantificar a porcentagem de ativos que foi possível 

recuperar nos experimentos. Deste modo, realizou-se a correção dos valores de permeação e 

penetração com base nestes valores de recuperação. Estes dados estão apresentados na Tabela 

1.11. 

 
 

Tabela 1.11 -  Quantificação de apigenina-7-glicosídeo e apigenina retidos no estrato córneo e na 
epiderme e derme após a correção pelo método da recuperação. 

 
 

Formulação 

Média da 
Concentração 
apigenina-7-

glicosídeo 
(µg/cm2) 

Concentração 
apigenina-7-

glicosídeo 
(µg/cm2) 
Correção 

Média da 
Concentração 

apigenina 
(µg/cm2) 

Concentração 
apigenina 
(µg/cm2) 
Correção 

Estrato 
Córneo 

Silicone Micropartículas 1,23 1,38 0,30 0,42 
Gel Micropartículas 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lanolina Micropartículas 2,11 2,38 0,53 0,75 
Silicone Extrato 9,39 10,61 0,76 1,08 
Gel Extrato  0,0 0,0 1,62 2,31 
Lanolina Extrato 2,99 3,37 0,52 0,74 

Epiderme e 
Derme 

Silicone Micropartículas 0,23 0,41 0,30 0,46 
Gel Micropartículas 0,0 0,0 0,09 0,13 
Lanolina Micropartículas 0,36 0,65 0,37 0,57 
Silicone Extrato 3,66 6,60 1,69 2,61 
Gel Extrato  0,0 0,0 1,62 2,50 
Lanolina Extrato 0,86 1,55 0,36 0,55 
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Nota-se que quanto maiores as concentrações do ativo, menores são as porcentagens 

da recuperação. Isso ocorre tanto para a recuperação de apigenina-7-glicosídeo quanto para a 

apigenina. Ademais, os valores da recuperação na epiderme e derme são menores que os do 

estrato córneo. 

Os resultados de um estudo que teve como objetivo avaliar a permeação cutânea de 

formulações com nanopartículas lipídicas sólidas contendo paclitaxel apresentaram valores de 

97,12% e 93,96% para recuperação do estrato córneo e da epiderme e derme, respectivamente 

(TOSTA, 2014).  

 

 

1.5.4. Etapa 4 - Estudo de estabilidade preliminar, acelerada e de longa duração das 

formulações com camomila 

 

 

1.5.4.1. Estudo de estabilidade preliminar 

 

 

As informações referentes à avaliação dos caracteres organolépticos das formulações 

estão descritas no Quadro 1.5. 

 

 

 Parâmetros Avaliação 

Silicone 

Aspecto Sem alteração 

Cor Sem alteração 

Odor Modificado 

Tato Sem alteração 

Gel 

Aspecto Levemente modificado 

Cor Levemente modificado 

Odor Levemente modificado 

Tato Sem alteração 

Lanolina 

Aspecto Sem alteração 

Cor Levemente modificado 

Odor Sem alteração 

Tato Sem alteração 

Quadro 1.5 – Avaliação das características organolépticas das formulações testadas. 
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A formulação de silicone apresentou-se no tempo inicial com um aspecto homogêneo, 

de coloração amarelo claro, com odor característico do silicone e quitosana e sensação 

aveludada ao tato. Na avaliação do tempo final houve uma modificação no odor, sendo que 

este perdeu a característica do silicone e passou a ser mais suave. 

A formulação de gel na avaliação organoléptica inicial estava com aspecto 

homogêneo, de coloração amarelo ouro, com odor característico da quitosana e sensação 

refrescante e úmida ao toque. No tempo final houve leve modificação da maior parte destas 

características, o aspecto apresentou-se menos homogêneo e viscoso. Quanto a coloração 

houve aumento do brilho e o odor de quitosana tornou-se mais acentuado com um leve aroma 

de camomila, indicando possível intumescimento da quitosana com liberação do conteúdo da 

partícula. 

A formulação de lanolina no tempo inicial apresentou aspecto homogêneo, de 

coloração amarelo claro, com odor característico de lanolina e viscosidade ao tato. Na 

avaliação ao final houve leve modificação em sua coloração que apresentou um discreto 

aumento do brilho. 

A Figura 1.17 apresenta a imagem das formulações no tempo inicial e no tempo final 

do estudo. 

 

 

 
Figura 1.17 – Formulações de gel, lanolina e silicone no tempo inicial do estudo (A) e no tempo final 

do estudo (B). 
 

 

A 

B 
Gel Lanolina 

Gel Lanolina 

Silicone 

Silicone 
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O peso das formulações foi avaliado no tempo inicial e no tempo final, a fim de 

identificar possíveis perdas de substâncias voláteis ao longo do processo. Os dados referentes 

à esta avaliação estão descritos na Tabela 1.12. 

 

 
Tabela 1.12 -  Avaliação do peso das formulações no tempo inicial e no tempo final e a variação destas 

medidas.  
 

 Peso Inicial (g) Peso Final (g) Variação (g) p valor 

Silicone 40,024 38,089 1,935 

0,7922 Gel 39,643 38,480 1,163 

Lanolina 40,093 39,237 0,856 

ANOVA One-way 

 

 

Na avaliação do pH apenas a formulação do Gel apresentou alterações significativas 

deste parâmetro no tempo inicial (pH: 5,7) para tempo final (pH: 6,5). 

Amostras de 5g de cada formulação foram submetidas à centrifugação a fim de avaliar 

separação de fases ou agregação de partículas. No tempo inicial, não houve separação de fases 

ou alteração na coloração de nenhuma formulação. A formulação de gel apresentou pequenos 

grumos após este processo. No tempo final não houve alterações quanto a uniformidade, 

coloração ou formação de grumos na formulação de lanolina. Na formulação de silicone 

observou-se a formação de pequenos grumos na superfície, e o Gel apresentou uma tendência 

à aglomeração com aparecimentos de grumos maiores e mais numerosos que na avaliação 

inicial. 

Após a centrifugação no tempo final, amostras de cada formulação foram analisadas 

em microscópio óptico, a fim de melhor determinar a homogeneidade destas. A formulação de 

silicone mostrou uma tendência à aglomeração das micropartículas, assim como a formulação 

gel. O gel apresentou também intumescimento da micropartícula. 

A Figura 1.18 apresenta a imagem da microscopia da formulação com silicone.  
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Figura 1.18 – Imagem de microscopia óptica da formulação de Silicone. 

 
 

As setas vermelhas nas figuras indicam algumas das aglomerações de micropartículas 

encontradas na imagem. Observa-se também nesta imagem micropartículas não agregadas, 

apresentado parede capsular íntegra. Algumas destas micropartículas foram circuladas em 

vermelho na imagem. 

A Figura 1.19 apresenta a imagem da microscopia da formulação com gel. Observa-se 

que as micropartículas apresentam as paredes capsulares intumescidas, conforme indicado 

pelas setas vermelhas.  

O intumescimento visto na parede da microcápsula ocorre devido à absorção da água 

presente na formulação pela quitosana. Esta absorção pode levar à ruptura da micropartícula e 

liberação de seu conteúdo, como pode ser visualizado nesta imagem, destacado pelo círculo 

vermelho. Além disso, nesta formulação houve também discretas aglomerações de 

micropartículas. 

A Figura 1.20 apresenta a microscopia da formulação com lanolina. Observa-se nesta 

imagem que houve pequena tendência à agregação das micropartículas (indicada pelas setas), 

mas, no geral as partículas apresentam-se íntegras e bem dispersas na formulação. Nota-se 

que esta agregação foi menor que aquela encontrada nas outras formulações testadas. 
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Figura 1.19 - Imagem de microscopia óptica da formulação de Gel. 

 

 

 
Figura 1.20 - Imagem de microscopia óptica da formulação de Lanolina. 
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Os dados deste estudo de estabilidade preliminar permitem inferir que dentre as 

formulações estudadas aquela que apresentou melhores resultados quanto à manutenção de 

suas características e conservação das microcápsulas foi a formulação com Lanolina. 

Igualmente, um estudo demonstrou que formulações desenvolvidas com lanolina 

apresentaram uma melhor estabilidade térmica quando comparado com outros materiais, o 

que sugere que estas formulações podem ser armazenadas por mais tempo (SAGIRI, et al., 

2013). 

Os estudos de estabilidade preliminar, ao contrário dos demais testes, não tem o 

objetivo de estimar a vida útil da formulação e por consequência determinar sua validade. 

Estes testes tem o objetivo de auxiliar na seleção e triagem de diferentes formulações 

(BRASIL, 2004). Nesta metodologia as formulações são submetidas ao estresse térmico, 

através de condições extremas de temperatura com o objetivo de acelerar possíveis reações, e 

após, são verificados sinais de instabilidade (QUEIROZ, 2008; BRASIL, 2004). 

 

 

1.5.4.2. Estudo de estabilidade acelerada 

 

 

A avaliação das formulações quanto às suas características organolépticas e pH nos 

tempos avaliados está descrita no Quadro 1.6. 

 

 

 Parâmetros Início 30 dias 90 dias 

Silicone 

Aspecto Homogêneo Levemente modificado Levemente modificado 

Cor Amarelo claro Sem alterações Levemente modificado 

Odor Característico Levemente modificado Levemente modificado 

Tato Aveludado/suave Sem alterações Sem alterações 

pH 5,0 5,0 4,0 

Lanolina 

Aspecto Homogêneo Sem alterações Levemente modificado 

Cor Amarelo claro Sem alterações Levemente modificado 

Odor Característico Sem alterações Levemente modificado 

Tato Viscoso Sem alterações Sem alterações 

pH 5,0 5,0  5,0 

Quadro 1.6 – Avaliação das características organolépticas e pH das formulações testadas nos tempos 
avaliados. 
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A formulação de silicone apresentou-se no tempo inicial com um aspecto homogêneo, 

de coloração amarelo claro, com odor característico do silicone e quitosana e sensação 

aveludada ao tato. Na avaliação após 30 dias houve uma leve modificação no odor, sendo que 

este perdeu a característica do silicone e passou a ser mais suave. Houve também uma leve 

alteração no aspecto, o qual apresentou pequenos grumos. No tempo de avaliação final as 

alterações notadas se mantiveram e houve alteração também na coloração apresentando-se um 

pouco mais brilhantes que no tempo inicial. O pH da formulação de silicone apresentou 

alteração somente ao final do período de 90 dias. 

A formulação de lanolina no tempo inicial apresentou aspecto homogêneo, de 

coloração amarelo claro, com odor característico de lanolina e viscosidade ao tato. Na 

avaliação aos 30 dias não houve alterações nas características organolépticas, mas na 

avaliação final houve alterações nos parâmetros de aspecto, cor e odor. O aspecto da 

formulação ao tempo final apresentou um pouco mais líquido, no entanto, após 10 minutos 

em temperatura ambiente esta característica volta ao estado inicial. A coloração apresentou 

leve escurecimento e o odor ficou um pouco mais acentuado que no início. O pH da 

formulação não apresentou alterações no tempo avaliado.  

A avaliação através de microscopia revelou uma tendência à aglomeração das 

micropartículas, principalmente quando incorporadas na formulação de silicone. Este 

comportamento foi observado também ao final da estabilidade preliminar, após a 

centrifugação da formulação.  

Nota-se uma aparente diminuição das micropartículas nas duas formulações ao final 

dos 90 dias. Isso pode indicar uma degradação das micropartículas ao serem incorporadas nas 

formulações se submetidas ao calor.  

O Quadro 1.7 apresenta as imagens das avaliações microscópicas das formulações.  
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 Lanolina Silicone 

Início 

30 
Dias 

90 
Dias 

Quadro 1.7 - Comparação das imagens de microscopia das formulações nos tempos avaliados na 
estabilidade acelerada. 

 

 

O estudo reológico foi realizado através da análise dos reogramas das formulações e 

dos valores de viscosidade aparente mínima (cP).  As Figuras 1.21 e 1.22 apresentam os 

reogramas das formulações testadas nos três períodos de tempo. As Figuras 1.23 e 1.24 

apresentam a análise da viscosidade aparente mínima (cP). 
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Lanolina Silicone 

 
 

 

 

 

 

Figura 1.21 - Reogramas das formulações lanolina e silicone nos três tempos avaliados na estabilidade 
acelerada (Taxa de cisalhamento 60s). 
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Lanolina Silicone 

  

 

 

 

 

Figura 1.22 - Reogramas das formulações lanolina e silicone nos três tempos avaliados na estabilidade 
acelerada (Taxa de cisalhamento 300s). 
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Figura 1.23 - Análise da viscosidade aparente mínima das formulações de lanolina e silicone nos três 
períodos de tempo estudados, com taxa de cisalhamento por 60s. 
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Figura 1.24 - Análise da viscosidade aparente mínima das formulações de lanolina e silicone nos três 

períodos de tempo estudados, com taxa de cisalhamento por 300s. 
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É esperado que as formulações apresentem alterações mínimas em sua viscosidade ao 

longo do tempo e que os reogramas apontem para uma tendência ao retorno de suas 

propriedades iniciais. Ao analisar as figuras observa-se que a formulação com lanolina 

apresentou menor variação da viscosidade nos três tempos avaliados e após a aplicação da 

tensão de cisalhamento teve menores alterações de suas propriedades. 

Nota-se que na avaliação dos 30 dias ambas formulações apresentaram reogramas 

mais instáveis e com aparente dificuldade de retorno às suas propriedades iniciais. O mesmo 

fato não foi observado nos reogramas com taxa de cisalhamento de 300s. Deste modo, 

podemos inferir que o tempo de avaliação ao qual é submetida a formulação pode interferir 

nos resultados apresentados. 

Na avaliação da viscosidade o tempo de 30 dias também foi o que mais apresentou 

diferenças nas duas formulações, mas estas diferenças parecem mais acentuadas na avaliação 

com a taxa de cisalhamento de 60s. 

Esta inconstância dos resultados na avaliação da viscosidade ao longo das avaliações 

também foi citada por Rodrigues (2013). No entanto, este autor fez a avaliação da viscosidade 

com metodologia diferente da empregada neste estudo.  

Os valores referentes à análise dos marcadores apigenina e apigenina-7-glicosídeo no 

início e no final deste período estão descritos na Tabela 1.13.  

 

 
Tabela 1.13 - Descrição da quantificação do teor de apigenina-7-glicosídeo e apigenina nas 

formulações no início e ao final do período de avaliação da estabilidade acelerada. 
 

Formulação 

Concentração de apigenina-7-

glicosídeo (µg/ml) 

 Concentração de apigenina 

(µg/ml) 

 

Início Final Variação p valor Início Final Variação p valor 

Silicone 2,2575 1,9499 0,3076 
0,1239 

0,3121 0,3329 0,0208 
0,3807 

Lanolina 1,0457 0,6601 0,3856 0,2321 0,3036 0,0715 

Teste t de student 

 

 

Estes dados apontam que em ambas formulações houve uma perda de apigenina-7-

glicosídeo, sendo que na formulação com lanolina esta perda foi maior que na formulação 

com silicone. No entanto, na análise estatística realizada com o teste t de student esta 

diferença não mostrou significância (p = 0,1239). 
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A concentração da apigenina nas duas formulações apresentou um aumento ao final do 

período, sendo que na formulação com lanolina este aumento foi maior. Na análise estatística 

esta diferença também não foi significante (p= 0,3807). Ressalta-se que a apigenina está 

presente na camomila em quantidades menores que a apigenina-7-glicosídeo. O Gráfico 1.3 

apresenta estes dados. 

 

 

 
Gráfico 1.3 -  Resultados obtidos pela quantificação de apigenina no início e ao final da estabilidade 

acelerada nas formulações testadas. 
 

 

Pereira (2015) avaliou por 90 dias as micropartículas de quitosana com camomila 

quando estocadas a uma temperatura de 40º C e apontou que o processo de spray drying 

aumentou a estabilidade da apigenina e da apigenina-7-glicosídeo quando comparadas com o 

extrato armazenado nas mesmas condições. No entanto, este estudo não cita dados que 

apontem para um aumento do marcador apigenina ao final do período avaliado. 

Acredita-se que a apigenina-7-glicosídeo possa ter sofrido alterações, perdendo sua 

parte glicosilada, e deste modo, tornando-se apigenina; o que poderia explicar o aumento 

deste marcador nas formulações ao longo do tempo. 

Um estudo que avaliou a estabilidade de flavonas submetidas a diferentes 

temperaturas e pH e suas interações com alguns alimentos apontou que após a incubação do 

extrato de camomila com amêndoa, semente de linho e farinha de grão por 20 horas a 37° C, 

houve diminuição das concentrações de apigenina-7-glicosídeo. Corroborando com os dados 

obtidos neste estudo os autores apontam que nas mesmas amostras onde ocorreu a diminuição 
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deste composto houve um aumento nas concentrações da apigenina (HOSTETLER et al., 

2013). 

A apigenina-7-glicosídeo apresenta boa estabilidade quando submetida a elevadas 

temperaturas em diversos valores de pH, restando cerca de 90 a 95% de sua concentração 

original mesmo após 5 horas de exposição ao calor. A apigenina também apresenta 

estabilidade a elevadas temperaturas e relativamente estável em pH mais ácido, degradando 

rapidamente em condições de pH mais neutras (HOSTETLER et al., 2013). A 

microencapsulação pode ter favorecido a estabilidade destas flavonas, uma vez que, promove 

uma liberação lenta e controlada dos ativos. 

O estudo de estabilidade acelerada é projetado para acelerar a degradação do produto 

através de condições induzidas. Deste modo, é possível demonstrar empiricamente, o que 

aconteceria com o produto por longos períodos de tempo em condições ideais de 

armazenamento (BRASIL, 2005b). Além disso, fornece informações que possibilitam 

determinar a compatibilidade do produto com o material da embalagem (BRASIL, 2004). 

 Os dados deste estudo de estabilidade acelerada permitem inferir que ambas 

formulações apresentaram mínimas alterações nos caracteres organolépticos, permitindo a sua 

utilização em estudos posteriores. Nas avaliações da reologia a lanolina apresentou-se mais 

estável ao longo do período, e apesar desta formulação ter apresentado uma variação do pH, 

este ainda se encontra dentro da faixa indicada para aplicações tópicas. Na avaliação dos 

marcadores, apesar da perda de apigenina-7-glicosídeo ter sido maior na lanolina, esta 

variação é muito pequena para inviabilizar o seu uso.  

 

 

1.5.4.3. Estudo de estabilidade de longa duração 

 

 

A formulação de silicone no tempo inicial teve a mesma apresentação citada no item 

1.5.4.2. Os parâmetros que apresentaram alterações foram o aspecto e o odor, sendo que estes 

ocorreram na segunda avaliação, após três meses. No aspecto foram observados a presença de 

grumos na formulação e quanto ao odor este apresentou leve alteração. O pH da formulação 

não apresentou alteração no período avaliado. 

A formulação de lanolina no tempo inicial apresentou as características descritas no 

item 1.5.4.2. Ao longo do estudo os parâmetros que apresentaram alterações foram a 

coloração e o aspecto. A coloração apresentou leve clareamento após nove meses de 
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armazenamento e o aspecto apresentou alguns grumos ao final dos 12 meses. O pH da 

formulação apresentou alteração ao longo do tempo. 

Os dados destas avaliações organolépticas das formulações ao longo do tempo estão 

descritos no Quadro 1.8. 

 

 

 Parâmetros Início 3 meses 9 meses 12 meses 

Silicone 

Aspecto Homogêneo 
Levemente 

modificado 

Levemente 

modificado 

Levemente 

modificado 

Cor Amarelo claro 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 

Sem alterações 

Odor Característico 
Levemente 

modificado 

Levemente 

modificado 

Levemente 

modificado 

Tato 
Aveludado/ 

suave 

Sem 

alterações 

Sem 

alterações 

Sem alterações 

pH 5,0 5,0 5,0 5,0 

Lanolina 

Aspecto Homogêneo 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 

Levemente 

modificado 

Cor Amarelo claro 
Sem 

alterações 

Levemente 

modificado 

Levemente 

modificado 

Odor Característico 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 

Sem alterações 

Tato Viscoso 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 

Sem alterações 

pH 5,0 5,5 6,0 6,0 

Quadro 1.8 – Avaliação das características organolépticas e pH das formulações testadas nos tempos 
avaliados. 

 

 

 A avaliação através da microscopia apontou uma boa incorporação das micropartículas 

em ambas formulações. No entanto, a lanolina apresentou melhor dispersão das 

micropartículas que o silicone.  

O Quadro 1.9 apresenta as imagens comparativas das microscopias de cada 

formulação ao logo dos 12 meses de avaliação. 

 

 



98 
______________________________________________________________     Capítulo I 

 

 Lanolina Silicone 

Início 

3 
Meses 

9 
Meses 

12 
Meses 

Quadro 1.9 - Comparação das imagens de microscopia das formulações nos tempos avaliados na 
estabilidade de longa duração. 
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Ao longo da avaliação da estabilidade observamos que a lanolina não apresentou 

diminuição ou aglomeração das micropartículas, mesmo após 12 meses de conservação. Por 

outro lado, neste veículo observou-se algumas partículas rompidas no tempo de 12 meses. 

 O silicone apresentou leve aglomeração das micropartículas, principalmente nos 

tempos de 9 e 12 meses. Não foram observadas diminuição das micropartículas ou ruptura das 

mesmas em nenhum dos tempos avaliados. 

Autores apontam que a floculação é um dos principais mecanismos responsáveis por 

desestabilizar as formulações e que o tipo dos ingredientes utilizados na formulação pode 

influenciar as alterações dos tamanhos da partícula. Pontuam também que partículas com 

propriedades higroscópicas tendem a estabilizar melhor as formulações com alto conteúdo de 

água por um período maior de tempo (OLEJNIK et al., 2015). 

Neste caso, as micropartículas apresentam características higroscópicas, no entanto, a 

formulação desenvolvida não pode ter água em sua composição, uma vez que, esta causa o 

intumescimento da quitosana com consequente liberação do conteúdo da partícula. 

Quando comparadas ao estudo de estabilidade acelerada nota-se que as formulações se 

apresentaram mais estáveis quando armazenadas em temperatura ambiente, mesmo que por 

um período maior de tempo. 

O estudo reológico do mesmo modo que na estabilidade acelerada foi baseado nos 

reogramas (Figuras 1.25 e 1.26) e na avaliação da Viscosidade aparente mínima (Figuras 1.27 

e 1.28). 
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Lanolina Silicone 

 
 

  

  

  

Figura 1.25 - Reogramas das formulações lanolina e silicone nos três tempos avaliados na estabilidade 
de longa duração (Taxa de cisalhamento 60s). 
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Lanolina Silicone 

  

 

 

 
 

 

 

Figura 1.26 - Reogramas das formulações lanolina e silicone nos três tempos avaliados na estabilidade 
de longa duração (Taxa de cisalhamento 300s). 
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Figura 1.27 - Análise da viscosidade aparente mínima das formulações de lanolina e silicone nos 
períodos de tempo estudados, com taxa de cisalhamento por 60s. 
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Figura 1.28 - Análise da viscosidade aparente mínima das formulações de lanolina e silicone nos três 

períodos de tempo estudados, com taxa de cisalhamento por 300s. 
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 Quanto a avaliação da viscosidade, o silicone apresentou maior estabilidade ao longo 

do tempo. A lanolina teve algumas alterações na viscosidade ao longo do período, como 

demonstrado no Gráfico 1.4. 

 

 

 
Gráfico 1.4 - Viscosidade aparente mínima das formulações avaliadas com taxa de cisalhamento de 

300s ao longo da avaliação da estabilidade de longa duração. 
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ao longo do tempo. Este fato foi citado também em outros estudos (RODRIGUES, 2013; 

OLEJNIK et al., 2015). 

Em um estudo que avaliou a estabilidade de diversas formulações demonstrou que as 

formulações com presença de conteúdo oleoso como vaselina, óleo de parafina e lanolina 

diminuiu a viscosidade em cerca de 35% quando comparado as formulações com conteúdo 

mais aquoso (OLEJNIK et al., 2015). 

Na formulação de Lanolina a apigenina-7-glicosídeo apresentou um decréscimo de sua 

concentração ao longo do tempo, enquanto o silicone apresentou um padrão diferente. Ao 

comparar a concentração inicial com a de três meses nota-se que esta variação foi pequena na 

Lanolina quando comparada ao silicone. No entanto, aos nove meses a formulação com 

silicone apresentou um aumento desta concentração. A avaliação do marcador apigenina-7-

glicosídeo está descrita na Tabela 1.14.  
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Tabela 1.14 - Descrição da quantificação do teor de apigenina-7-glicosídeo nas formulações na 
avaliação da estabilidade de longa duração. 

 

Formulação 
Concentração de apigenina-7-glicosídeo (µg/ml) 

Início 3 Meses 9 Meses 12 Meses 

Silicone 2,2575 0,5685 1,7459 0,0000 

Lanolina 1,0457 0,9694 0,3449 0,0000 

Teste t de student 

 

 

Ao final do período avaliado, em ambas formulações, não foi quantificado este 

marcador. A variação da concentração deste marcador ao longo do tempo está ilustrada no 

Gráfico 1.5. 

 

 

 
Gráfico 1.5 -  Quantificação da apigenina-7-glicosídeo nas formulações na estabilidade de longa 

duração. 
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Tabela 1.15 - Descrição da quantificação do teor de apigenina nas formulações na avaliação da 
estabilidade de longa duração. 

 

Formulação 
Concentração de apigenina (µg/ml) 

Início 3 Meses 9 Meses 12 Meses 

Silicone 0,3121 0,6026 0,3222 0,0000 

Lanolina 0,2321 0,2721 0,2017 0,0000 

Teste t de student 

 

 

Esta análise, assim como na estabilidade acelerada, descreve um aumento na 

concentração deste marcador para ambas formulações após três meses. Após este período a 

sua concentração decaiu nas duas formulações, sendo que ao final do período não houve 

quantificação deste marcador. Esta variação está ilustrada no Gráfico 1.6. 

 

 

 
Gráfico 1.6 - Quantificação da apigenina nas formulações na estabilidade de longa duração. 
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armazenamento (BRASIL, 2005b; BRASIL, 2004) 
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 O estudo da estabilidade de longa duração permitiu inferir que as formulações de 

silicone e de lanolina apresentaram mínimas alterações nos caracteres organolépticos, 

possibilitando a sua utilização em estudos posteriores. Assim como na estabilidade acelerada, 

a formulação de lanolina apresentou leve variação do pH, mas sem inviabilizar o seu uso. Na 

quantificação dos marcadores, a lanolina demonstrou menores variações nos valores de 

apigenina e apigenina-7-glicosídeo.  

Considerando estes resultados, e associado às características e ao uso da lanolina em 

lesões de pele, esta foi a formulação selecionada para a continuidade destes ensaios. 
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1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O estudo teve como objetivos desenvolver uma formulação tópica contendo 

micropartículas de quitosana com Chamomilla recutita (L.) Rauschert e realizar os testes 

preliminares com esta formulação. Para tal, primeiramente foi realizada a avaliação da 

qualidade do material adquirido, a extração e a microencapsulação da planta em quitosana. 

Após, foram realizados testes de incorporação das micropartículas em diferentes veículos, 

testes de permeação cutânea ex vivo e testes de estabilidade preliminar, acelerada e de longa 

duração com as formulações selecionadas.  

O procedimento de extração resultou em um extrato hidroalcoólico com características 

semelhantes ao estudo que desenvolveu e otimizou este método, mantendo as concentrações 

dos marcadores apigenina-7-glicosídeo e apigenina, o que demonstra uma reprodutibilidade 

do método. 

A microencapsulação deste extrato em quitosana pelo método spray drying permitiu a 

produção de microcápsulas com teor de apigenina-7-glicosídeo e apigenina adequados para o 

que se pretende com este estudo e, também, semelhantes ao estudo que desenvolveu e validou 

o processo utilizado. No entanto, o rendimento deste processo foi baixo, o que pode ser em 

decorrência da alta viscosidade da quitosana.  

O desenvolvimento de formulações com a utilização destas micropartículas mostrou 

algumas dificuldades na incorporação destas ao veículo. A quitosana apresenta um alto grau 

de intumescimento em meio aquoso, e por este motivo, duas formulações selecionadas foram 

anidras e apenas uma formulação com gel. No entanto, ao final do teste de estabilidade 

preliminar esta demonstrou ruptura das cápsulas devido ao intumescimento da parede de 

quitosana. 

Nos estudos de permeação cutânea a formulação com lanolina obteve os melhores 

resultados, com permeação de maiores quantidades de apigenina-7-glicosídeo e apigenina no 

estrato córneo e na epiderme e derme, sem, contudo, atravessar a barreira da pele. Este 

resultado mostra que o efeito desta formulação será apenas local, assim como o almejado com 

esta formulação. 

 A avaliação da estabilidade das formulações mostrou que a formulação com Lanolina 

e a com Silicone apresentaram mínimas alterações físicas e mantiveram a quantidade de 

marcadores estável até após nove meses de armazenamento. Após este período houve 
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degradação dos marcadores nas duas formulações. Ressalta-se que houve menor variação na 

quantidade dos marcadores na formulação com lanolina. 

Considerando estes resultados, as micropartículas serão melhor avaliadas em etapas 

futuras deste estudo quanto à sua citotoxicidade e seu efeito em células submetidas à radiação. 

Em decorrência dos bons resultados com os experimentos de permeação e das 

características encontradas no estudo de estabilidade, a formulação com lanolina foi a 

selecionada para dar continuidade a este estudo, com a avaliação de sua segurança em um 

estudo clínico fase I. Apesar de não apresentar um sensorial fluido e de fácil aplicação e 

absorção, trata-se de um composto natural, com menor risco de reações e, portanto, deve 

apresentar maior segurança para o uso. 
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Micropartículas de Chamomilla recutita (L.) Rauschert revestidas com 

quitosana: citotoxicidade e efeito na exposição à radiação ionizante 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os testes in vitro para avaliar a segurança e eficácia de novos produtos para o uso em 

seres humanos estão a cada dia mais desenvolvidos e estudados. Deste modo, evita-se e 

reduz-se o uso de animais nas etapas pré-clínicas (ALMEIDA, 2013; ROGERO et al., 2003). 

Os métodos de avaliação in vitro possuem diversas vantagens como, por exemplo, 

limitar o número das variáveis no experimento e o tempo mais curto para os testes 

(ROGERO, et al., 2003).  

Diversos métodos para avaliar a toxicidade de um dado produto são realizados 

utilizando culturas celulares. Nestes testes, o material em estudo é colocado em contato com 

culturas celulares e observa-se o comportamento destas, sendo que o mais comum é a 

avaliação de sua viabilidade (ROGERO, et al., 2003). Estes testes, conhecidos como testes de 

citotoxicidade in vitro, são amplamente utilizados na avaliação de diversos tipos de 

dispositivos e materiais (ISO 10993, 2009). 

Atualmente, inúmeros estudos são conduzidos para investigar a citotoxicidade de 

plantas e produtos naturais e, também, os efeitos destas nos mecanismos de proteção e 

redução de danos ao DNA celular (PRIETO, 2012). 

A Chamomilla recutita (L.) Rauschert é um fitoterápico muito utilizado para diversas 

finalidades terapêuticas (CUNHA, et al., 2003; LORENZI; MATOS, 2002; ROSSATO, et al., 

2012). O seu uso é bastante difundido na cultura popular, e também, é responsável por 

diversos estudos nas mais variadas áreas e indicações. 

Trata-se de uma planta reconhecida e liberada para o uso pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária no Brasil (BRASIL, 2008), que reconhece seu efeito anti-inflamatório no 

uso tópico. 

A possível atividade citotóxica de extratos de camomila já foi avaliada em estudos 

prévios. Silva (2011) avaliou dois tipos de extrato desta planta quanto ao potencial citotóxico 

em fibroblastos, através do teste de citotoxicidade MTT ((3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazoliumbromid). Em seus resultados não houve toxicidade celular de nenhum dos 

extratos.  

Outro estudo avaliou o potencial citotóxico de um extrato seco de flores de camomila 

em células de neutrófilos, através do método de atividade LDH (efeito sobre membrana 

celular). Neste estudo, em contrapartida, foi observado um efeito citotóxico nas concentrações 

de 100 e 50ug/ml (BEZERRA, 2009). 
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Apesar da liberação do uso desta planta e de estudos anteriores que demonstrem a sua 

segurança para o uso, neste estudo serão avaliadas microcápsulas de quitosana contendo 

camomila para o uso em uma formulação tópica. Como recomendado, quando há o 

desenvolvimento de novos produtos estudos de segurança e eficácia são necessários. 
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2.2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.2.1. Ensaios de citotoxicidade 

 

 

Os testes de citotoxicidade tem como objetivo avaliar se o produto poderá ser utilizado 

em fases clínicas posteriores. Nestes testes é avaliada a viabilidade celular e também a 

quantidade de produto capaz de inviabilizar 50% das células e, deste modo, é possível 

predizer o índice de segurança esperado para o produto (ALMEIDA, 2015). 

Basicamente, os diversos métodos existentes para a avaliação da citotoxicidade e seus 

resultados avaliados podem ser agrupados em quatro categorias: avaliação do dano celular por 

métodos morfológicos; mensuração dos danos celulares; medidas do crescimento celular; e 

medidas de aspectos específicos do metabolismo celular (ISO 10993, 2009). 

Ao realizar estes testes é recomendado que se utilize sempre um controle positivo, um 

controle negativo, um branco e que as amostras de cada concentração sejam realizadas 

minimamente em triplicata (ISO 10993, 2009). 

O controle positivo tem como finalidade mostrar como seria a resposta de um sistema 

tóxico, enquanto o controle negativo visa apresentar a resposta de base das células (ISO 

10993, 2009). O propósito do branco é avaliar possíveis efeitos de confusão como o veículo 

extrator ou o próprio processo de extração (ISO 10993, 2009). 

A avaliação dos efeitos citotóxicos pode ser realizada de modo quantitativo, sendo 

preferível, ou de modo qualitativo, recomendado para fins de rastreio (ISO 10993, 2009; 

ROGERO, et al., 2003). 

Na técnica qualitativa avaliam-se as células em microscópio buscando alterações na 

morfologia, vacuolização, integridade das membranas ou lise celular. As alterações 

encontradas podem ser expressas de forma descritiva ou ainda numérica. Nesta última utiliza-

se uma graduação de zero a quatro, sendo zero sem alterações e quatro alterações severas. No 

caso de uma avaliação numérica maior que dois, o produto é considerado citotóxico (ISO 

10993, 2009). 

Na avaliação quantitativa mensura-se a morte celular, a inibição de crescimento 

celular, a proliferação celular ou ainda a formação de colônias. Podem ser avaliados o número 

de células, quantidade de proteínas, liberação de enzimas ou quaisquer outros parâmetros que 

possam ser quantificados de modo objetivo (ISO 10993, 2009). 
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Caso um efeito citotóxico seja encontrado novas avaliações são necessárias, como 

testes adicionais, análises das diluições, do extrato utilizado ou caracterização química dos 

componentes. Um resultado que aponta um efeito citotóxico deve ser considerado e avaliado, 

no entanto, ele indica um potencial para toxicidade in vivo e não deve haver uma 

contraindicação do produto para testes clínicos baseado apenas nos dados de citotoxicidade 

(ISO 10993, 2009). 

Diversos protocolos podem ser utilizados para a determinação quantitativa ou 

qualitativa da citotoxicidade. Destacamos aqui quatro metodologias descritas para a 

determinação quantitativa da citotoxicidade de extratos, são elas, o teste de citotoxicidade 

pela incorporação de vermelho neutro (NRU), o teste de citotoxicidade de formação de 

colônias, o teste de citotoxicidade MTT ((3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazoliumbromid), e o teste de citotoxicidade XTT (2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-

sulfophenyl)-5 [(phenylamino)carbonyl] -2H-tetrazolium hydroxide) (ISO 10993, 2009). 

Os dois primeiros demonstraram adequados para avaliação de produtos químicos em 

estudos de validação internacionais e permitem a graduação dos efeitos citotóxicos através do 

IC50 (concentração de inibição estimada para 50%). Os dois últimos são protocolos comuns e 

amplamente utilizados para avaliação da toxicidade celular (ISO 10993, 2009). 

Basicamente, no teste de citotoxicidade pela incorporação de vermelho neutro (NRU) 

a captação dos vermelhos neutros para os lisossomas, endossomas e vacúolos de células vivas 

é utilizado para quantificar o número e viabilidade celular. No teste de formação de colônias 

as células são semeadas em placas de seis poços, expostas ao produto testado e incubadas por 

seis dias até a formação de colônias, que são contadas e calculado o IC50. O teste MTT 

mensura a atividade mitocondrial de células vivas através da determinação da habilidade de 

células vivas em reduzirem o MTT, formando cristais insolúveis de formazana de coloração 

azul-violeta. (ALMEIDA, 2013; OLIVEIRA, 2009; ISO 10993, 2009). Neste estudo será 

utilizado o teste de avaliação de citotoxicidade XTT, e por este motivo, ele será melhor 

descrito a seguir.  

 

 

2.2.2. Teste de Citotoxicidade – XTT 

 

 

O teste de citotoxicidade através do método XTT realiza a avaliação baseada na 

medida da viabilidade celular através da desidrogenase mitocondrial. O XTT (2,3-bis(2-
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methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5 [(phenylamino)carbonyl] -2H-tetrazolium hydroxide) é 

reduzido pelo metabolismo celular das células viáveis em formazan, solúvel em água. (ISO 

10993, 2009). 

Basicamente, neste processo ocorre a quebra de um sal de coloração amarela que 

forma o corante formazan, que é de cor alaranjada. Esta conversão ocorre somente nas células 

saudáveis e viáveis e, portanto, a quantidade destas células está diretamente relacionada a 

quantidade de formazan formado (CORSO, 2013). 

Para cada concentração avaliada a porcentagem da inibição do crescimento é 

calculada. Uma diminuição no número de células vivas, resulta em uma diminuição da 

atividade da desidrogenase mitocondrial, e esta redução tem correlação direta com a 

quantidade de formazan disponível (ISO 10993, 2009). 

O cálculo da redução da viabilidade celular é realizado através da comparação dos 

resultados de cada concentração com branco. Para isso, a Equação 2.1 deve ser utilizada (ISO 

10993, 2009). 

 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 (%) = 100.
𝑂𝐷𝑒

𝑂𝐷𝑏
 

 Fonte: ISO 10993, 2009. 

 

 

Em que: 
 
ODe – valor médio medidas de densidade óptica dos extratos na amostra testada. 
ODb - valor médio medidas de densidade óptica do branco. 

 

 

Quanto menores os valores de viabilidade celular maior a citotoxicidade do item 

testado.   Se a viabilidade é menor que 70% do branco o produto tem um potencial citotóxico 

(ISO 10993, 2009). 

 

 

 

 

(2.1) 
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2.3.OBJETIVOS 

 

 

2.3.1. Objetivo Geral: 

 

 

Avaliar a citotoxicidade de micropartículas de Chamomilla recutita (L.) Rauschert 

revestidas com quitosana e o seu efeito em linhagens celulares expostas à radiação ionizante. 

 

 

2.3.2. Objetivos específicos: 

 

 

 Avaliar a citotoxicidade de micropartículas de camomila revestidas com quitosana 

através do ensaio de XTT; 

 Avaliar o efeito de micropartículas de camomila revestidas com quitosana na 

viabilidade de células expostas à radiação ionizante. 
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2.4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.4.1. Obtenção dos extratos, micropartículas e formulações 

 

 

A obtenção do extrato de Camomila ocorreu, conforme descrito no Capítulo I desta 

tese, por maceração dinâmica, realizada a uma temperatura de 68º C, sendo o líquido extrator 

uma solução hidroalcoólica a 74,7% na proporção de 22% (w/v) (PEREIRA, 2015).  Após, o 

extrato aquoso foi liofilizado em liofilizador Christ Alpha 2-4 LSC plus (Martin Christ 

GmbH, Alemanha). 

Para a obtenção das micropartículas o extrato hidroalcoólico de camomila foi 

adicionado a uma solução a 1% (p/p) de quitosana em ácido acético (0,5% v/v) e 

homogeneizado. Posteriormente, esta solução foi atomizada em Mini Spray Dryer MED 0.5 

(Labmaq do Brasil, Ltda, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil) (PEREIRA, 2015). 

 

 

2.4.2. Solubilização e concentração dos produtos 

 

 

Neste ensaio foi avaliada a viabilidade de duas linhagens celulares após contato com 

diferentes concentrações de micropartículas de camomila revestidas com quitosana. Para isso, 

primeiramente foi realizada uma solução estoque para as micropartículas que serão testadas, 

bem como para o extrato liofilizado de camomila.  

Para que ocorra a completa diluição e homogeneização da solução contendo as 

micropartículas, esta foi previamente diluída em água milli-q à 10% (w/v) e depois colocadas 

em agitação mecânica por 24 horas (Solução A). O extrato também foi previamente diluído 

para que contenha a mesma quantidade de Apigenina-7-glicosídeo que as micropartículas 

testadas. A diluição (Solução B) foi realizada em água milli-q à 3,06% (w/v). O mesmo 

procedimento foi realizado com quitosana (Sigma Aldrich, Brasil) na proporção de 1% (w/v) 

(Solução C) (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Representação esquemática das diluições das micropartículas de quitosana com 
camomila, do extrato liofilizado e da quitosana para a elaboração das soluções 
estoque. 

 

  

Após este procedimento as soluções resultantes foram utilizadas para a elaboração das 

soluções estoque. A composição de cada solução estoque utilizada está descrita no Quadro 

2.1. 

 

 

Solução estoque Componente Quantidade 

Micropartículas 
Solução de Micropartículas (Solução A) 

Meio de cultura DMEM+F10 (10%SFB) 

10 ml 

10 ml 

Extrato 
Solução do Extrato (Solução B) 

Meio de cultura DMEM+F10 (10%SFB) 

10 ml 

10 ml 

Quitosana 
Solução de Quitosana (Solução C) 

Meio de cultura DMEM+F10 (10%SFB) 

10 ml 

10 ml 

Quadro 2.1 - Descrição da composição das soluções estoque. 

 

 

A partir das soluções estoque foram realizadas diluições seriadas de cada substância a 

ser testada nas concentrações 1:1 (50%), 1:10 (10%), 1:100 (1%), 1:1000 (0,1%), 1:10000 

(0,01%), 1:100000 (0,001%), 1:1000000 (0,0001%) e 1:10000000 (0,00001%). 
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2.4.3. Cultura de células 

 

 

Foram utilizadas nestes estudos linhagens celulares de fibroblastos de pele humana 

(CCD-1059Sk) e queratinócitos de pele humana (HaCaT), adquiridos no banco de células do 

Rio de Janeiro. 

As células foram cultivadas em meio de cultura DMEM+F10 suplementado com 10% 

soro fetal bovino (FBS) e 1% de antibiótico, e encubadas em ambiente úmido à 37º C com 

atmosfera contendo 5% de CO2. 

 

 

2.4.4. Ensaio de citotoxicidade – XTT 

 

 

A metodologia utilizada para este estudo foi o teste 2,3-bis (2-methoxy-4-nitro-5-

sulfophenyl)-5-[(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide (XTT). Trata-se de uma 

metodologia comumente utilizada neste tipo de estudo e oferece diversas vantagens, sendo 

considerada mais reprodutível e menos inconsistente que outros testes (COELHO, 2013). 

As células foram colocadas em placas com 96 poços com meios de cultura 

condicionados, sendo que a mesma quantidade de células foi colocada em cada poço da placa 

(2x103 células por poço). As células foram então encubadas com o meio de cultura descrito 

por 24 horas.  

Após este período o meio de cultura foi substituído pelas soluções com os produtos a 

serem testados do modo como está ilustrado na Figura 2.2. Ressalta-se que além das 

formulações testadas utilizou-se um controle negativo apenas com meio de cultura, e um 

controle positivo com água na mesma proporção utilizada para diluição doa materiais. Os 

testes foram realizados em três replicatas para cada grupo.  

As placas ficaram encubadas por cinco dias com os produtos e após este período a 

viabilidade celular foi determinada por leitura de absorbância das placas em 

espectrofotômetro. Os resultados de cada concentração foram avaliados comparativamente ao 

branco e ao controle negativo. 
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            Controles                  Extrato                Quitosana              Micropartículas 

 

 
Figura 2.2 – Representação esquemática da placa de 96 poços com a distribuição das 

soluções e concentrações testadas. 
 

 

Os resultados obtidos em relação à citotoxicidade foram submetidos à análise 

estatística descritiva (média e desvio padrão) e inferencial, mediante o teste paramétrico de 

análise de variância um fator (ANOVA) e pós-teste Bonferoni com o software GraphPad 

Prism 5 Demo (Version 3.5). 

 

 

2.4.5. Viabilidade das células expostas à radiação 

 

 

Os procedimentos para o preparo das linhagens celulares e concentrações dos produtos 

foi o mesmo do ensaio de citotoxicidade. As soluções e suas diluições foram aplicadas na 

placa contendo as linhagens celulares do modo como está apresentado na Figura 2.2. Após 24 

horas as placas foram submetidas à radiação ionizante de 2Gy, a uma taxa de dose de 110 

cGy/min. 

Então, ficaram encubadas por cinco dias e a viabilidade celular foi determinada por 

leitura de absorbância das placas em espectrofotômetro. Os resultados de cada concentração 

foram avaliados comparativamente ao branco e ao controle negativo. 
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2.5. RESULTADOS 

 

 

2.5.1. Ensaio de Citotoxicidade – XTT 

 

 

Os resultados da sobrevida das linhagens celulares de queratinócitos após o tratamento 

estão descritos no Gráfico 2.1. 

 

 

 

Gráfico 2.1 - Porcentagem de absorbância relativa ao controle para cada concentração testada de 
extrato, quitosana e micropartículas em queratinócitos. 

 

 

Na linhagem dos queratinócitos houve proliferação celular nas concentrações menores 

para todos os componentes testados até a concentração 1:10000. O extrato apresentou-se 

citotóxico a partir da concentração 1:1000, na qual houve 48,05% de células viáveis. As 

micropartículas nesta mesma concentração não demonstraram citotoxicidade (72,45%). A 

quitosana somente apresentou toxicidade celular na concentração 1:1 (-1,49%). 

Os valores de sobrevida da linhagem de fibroblastos após o tratamento estão descritos 

no Gráfico 2.2. 
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Gráfico 2.2 - Porcentagem de absorbância relativa ao controle para cada concentração testada de 
extrato, quitosana e micropartículas em fibroblastos. 

 

 

Para os fibroblastos não houve proliferação celular após o tratamento. O extrato 

apresentou potencial citotóxico também a partir da concentração de 1:100000 (64,22%). As 

micropartículas e a quitosana somente demonstraram potencial citotóxico a partir da 

concentração 1:10 (48,14% e 57,01% respectivamente).  

 

 

2.5.2. Viabilidade das células expostas à radiação 

 

 

Os resultados de sobrevida das linhagens celulares de queratinócitos após tratamento e 

exposição à radiação ionizante estão apresentados no Gráfico 2.3. 

Na menor concentração testada (1:10000000) o efeito protetor foi baixo para as três 

soluções variando entre 58,55 a 69,11%. O maior efeito protetor foi observado na faixa de 

dose entre 1:1000000 e 1:10000 para as três soluções. O extrato demonstrou este efeito até a 

concentração de 1:1000 e a quitosana até a concentração de 1:100.  As micropartículas 

apresentaram maior potencial protetor nas concentrações entre 1:1000000 e 1:10000. A 

análise estatística entre os grupos apontou diferença significante (p<0,0001).  
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Gráfico 2.3 – Valores de absorbância relativa ao controle para cada concentração testada de extrato, 
quitosana e micropartículas em queratinócitos após exposição à radiação ionizante. 

 

 

Ao comparar cada concentração das soluções a diferença estatística foi significativa 

somente na concentração de 1:10. Estes resultados estão descritos na Tabela 2.1. 

 

 

Tabela 2.1 – Valores de média, desvio padrão e análise estatística para cada concentração testada na 
linhagem de Queratinócitos.  

 

Queratinócitos 

Concentrações 
Extrato Quitosana Micropartículas 

p valor 
Média DP Média DP Média DP 

1:10000000 69,11 18,080 58,55 17,461 58,60 10,111 0,6554 

1:1000000 90,56 18,914 77,15 32,966 74,54 20,302 0,7130 

1:100000 101,74 27,894 87,64 32,701 81,42 12,486 0,6368 

1:10000 87,37 37,154 97,02 16,273 78,00 20,651 0,6913 

1:1000 78,97 52,747 90,22 30,270 62,78 29,873 0,7036 

1:100 50,18 43,814 87,39 29,266 44,41 10,312 0,2602 

1:10 -1,02 1,549 67,25 38,479 45,77 17,435 0,0354 

1:1 -4,35 4,905 8,30 9,39 2,17 4,343 0,1422 

ANOVA One-Way 
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 Os resultados de sobrevida no estudo com a linhagem celular de fibroblastos após o 

tratamento e exposição à radiação ionizante estão descritos no Gráfico 2.4.  

 O efeito protetor para esta linhagem apresentou menor variação em função das 

diferentes concentrações, quando comparado aos queratinócitos. As maiores diferenças foram 

encontradas nas concentrações maiores (1:10 e 1:1), nas quais houve um decréscimo 

significativo na viabilidade celular. A análise estatística confirmou os dados observados 

apontando diferença entre os grupos avaliados (p<0,0001). 

  

 

 

Gráfico 2.4 – Valores de absorbância relativa ao controle para cada concentração testada de extrato, 
quitosana e micropartículas em fibroblastos após exposição à radiação ionizante. 

 

 

Ao comparar as concentrações de cada solução observa-se que a diferença 

significativa foi encontrada apenas na concentração de 1:10. Neste valor, houve uma grande 

mortalidade celular na solução com o extrato, enquanto na quitosana e micropartículas a 

viabilidade celular permaneceu em 63,99% e 58,87%, respectivamente. A Tabela 2.2 

apresentas estes dados. 
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Tabela 2.2 - Valores de média, desvio padrão e análise estatística para cada concentração testada na 
linhagem de Fibroblastos. 

 

Fibroblastos 

Concentrações 
Extrato Quitosana Micropartículas 

p valor 
Média DP Média DP Média DP 

1:10000000 59,05 4,621 69,39 12,282 59,88 16,842 0,5545 

1:1000000 65,89 16,668 73,09 20,499 69,05 22,852 0,9098 

1:100000 70,85 16,079 68,72 16,562 69,86 18,154 0,9882 

1:10000 64,97 15,041 71,86 15,685 63,40 16,250 0,7883 

1:1000 56,64 17,455 71,61 20,632 69,63 23,810 0,6525 

1:100 53,97 22,034 65,18 11,244 66,31 19,974 0,6783 

1:10 0,21 2,213 63,99 13,017 58,87 11,114 0,0004 

1:1 -1,00 5,739 6,86 4,46 2,55 0,856 0,1535 

ANOVA One-Way 

 

 

Nesta linhagem celular o melhor efeito protetor para as três formulações foi observado 

entre as concentrações 1:1000000 e 1:10000 (65,89% a 73,09%). Após esta concentração o 

extrato apresentou redução da viabilidade celular com queda acentuada na concentração de 

1:10. Nesta concentração as micropartículas e a quitosana ainda apresentam efeito protetor 

com 58,87% e 63,99% de viabilidade celular, respectivamente.  
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2.6. DISCUSSÃO 

 

 

Estudos para avaliação da toxicidade de fármacos e produtos devem ser realizados em 

três etapas, sendo a primeira delas os ensaios de citotoxicidade (MARTINS et al., 2009). 

As linhagens celulares utilizadas no ensaio são as células fundamentais na composição 

da pele. Os queratinócitos são as principais células que compõem a epiderme e os fibroblastos 

são as células da derme responsáveis pela síntese de fibras de colágeno e fibras elásticas, que 

conferem elasticidade e firmeza à pele. Além disso, os fibroblastos são as células responsáveis 

pelo reparo tecidual nas inflamações (MARTINS et al., 2009; SAMPAIO; RIVITTI, 2008; 

TEBCHERANI, 2010). 

Os queratinócitos utilizados neste estudo (HaCat) são muito empregados em estudos 

para avaliar a atividade de diversos compostos, uma vez que, preservam as características 

funcionais da célula original (FRUET, 2015). 

Nas avaliações das linhagens celulares de queratinócitos e fibroblastos os três produtos 

testados não apresentaram citotoxicidade para a maioria das concentrações avaliadas. 

Destaca-se que nos queratinócitos houve proliferação celular em algumas concentrações 

avaliadas.  

O extrato liofilizado apresentou maior citotoxicidade que a quitosana e as 

micropartículas para ambas linhagens. Isso ocorreu nos queratinócitos a partir da 

concentração de 1:1000 (48,05%) e nos fibroblastos a partir de 1:10000 (64,22%). A 

quitosana apresentou baixa citotoxicidade, deixando a viabilidade celular menor que 70% 

somente nas concentrações de 1:1 nos queratinócitos e 1:10 nos fibroblastos. Assim como a 

quitosana, as micropartículas apresentaram baixa toxicidade celular, apresentando valores de 

viabilidade menores que 70% somente nas concentrações de 1:100 nos queratinócitos e 1:10 

nos fibroblastos.  

Estudos que avaliaram o potencial citotóxico da camomila concordam com estes 

resultados, demonstrando uma reduzida atividade tóxica nas linhagens celulares 

(DELARMELINA et al., 2012; SILVA, 2011). Em contrapartida, um estudo demonstrou 

potencial citotóxico do extrato desta planta nas dosagens mais elevadas (BEZERRA, 2009). 

Um estudo com o objetivo de avaliar os potenciais citotóxico, genotóxico e 

mutagênico da tintura da camomila concluiu que esta planta não causou danos celulares 

dentro das dosagens avaliadas. Ao utilizar uma dosagem supra-clínica desta tintura houve um 
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aumento na frequência de micronúcleos celulares, o que pode indicar dano ao DNA, sem 

causar morte imediata da célula (DELARMELINA et al., 2012). 

Silva (2011) em seu estudo buscou avaliar através da metodologia MTT a 

citotoxicidade de extratos de camomila esterilizados por radiação gama obtidos por duas 

metodologias distintas em fibroblastos embrionários murinos. Seus resultados demonstraram 

que não houve citotoxicidade destes extratos em nenhum dos experimentos.  

Um estudo que avaliou o potencial citotóxico de compostos de polifenóis e 

polissacarídeos da camomila em plaquetas, culturas de fibroblastos de ratos e células de 

pulmão humano não identificou efeitos citotóxicos destas substâncias em nenhuma das 

linhagens avaliadas (BIJAK et al., 2013). 

Em contrapartida, um estudo que buscou avaliar a citotoxicidade do extrato desta 

planta e também de um de seus compostos isolado, o α-bisabolol apontou que o extrato nas 

concentrações de 100 e 50 µg/ml apresentou toxicidade celular e o α-bisabolol apresentou 

toxicidade em três concentrações testadas, 10, 50 e 100 µg/ml. Este estudo utilizou o método 

de atividade da enzima LDH, no qual quantifica-se esta enzima, que é liberada com a lise da 

parede celular (BEZERRA, 2009). Destaca-se que o α-bisabolol é um dos compostos mais 

abundantes na camomila, correspondendo a mais de 50% da sua composição 

(BLUMENTHAL, 1998; WHO, 1999).  

Os estudos citados avaliaram o potencial citotóxico de extratos de camomila ou de 

seus componentes. Neste estudo foi evidenciada uma menor toxicidade celular das 

micropartículas quando comparadas ao extrato, o que pode ser atribuído ao sistema 

microencapsulado, como uma vantagem deste processo.  

Um estudo que avaliou o potencial citotóxico de sistemas microparticulados 

identificou uma maior toxicidade da substância pura quando comparada às microcápsulas do 

mesmo produto (MENDES, 2011). 

   Na avaliação da viabilidade das células expostas à radiação ionizante observou-se que 

o efeito protetor variou entre os produtos e concentrações avaliadas na linhagem de 

queratinócitos. Nestas células houve uma porcentagem de viabilidade celular maior que 50% 

para todos os produtos entre as concentrações 1:10000000 e 1:1000. Nos fibroblastos a 

viabilidade celular se manteve acima de 50% para todos os grupos entre as concentrações de 

1:10000000 e 1:100. Destaca-se que na concentração de 1:10 houve diminuição da viabilidade 

somente nas células tratadas com o extrato, sendo que as micropartículas e a quitosana 

mantiveram estes valores acima de 50%, mesmo nesta concentração.  
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 Um estudo demonstrou que as células HaCat quando expostas à radiação UVA/UVB 

apresentaram diminuição da viabilidade celular de modo dose-dependente. Esta linhagem 

celular apresentou uma sensibilidade maior a este tipo de radiação, com maiores índices de 

mortalidade, quando comparados à fibroblastos. Estes tiveram pausas no ciclo, sem, contudo, 

apresentar apoptose (FRUET, 2015). 

 Quando comparamos dados da citotoxicidade com a viabilidade das células expostas à 

radiação nota-se que esta causa um aumento da mortalidade nas duas linhagens, porém os 

fibroblastos demonstraram ser mais sensíveis a esta exposição que os queratinócitos. É 

importante salientar, no entanto, que a radiação ionizante, que foi utilizada neste estudo 

apresenta mecanismos de lesão distintos da radiação ultravioleta, que foi utilizada no estudo 

de Fruet (2015). 

 Os resultados deste ensaio evidenciam as vantagens dos sistemas microencapsulados 

tanto na citotoxicidade quanto no efeito protetor para a radiação. Nota-se que o efeito protetor 

das microcápsulas é dose-dependente. Estes dados embasam e justificam a realização de 

estudos futuros com estas micropartículas para a prevenção de lesões de pele decorrentes da 

radiação. 
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2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo teve como objetivo avaliar a citotoxicidade de micropartículas de 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert revestidas com quitosana e o seu efeito em linhagens 

celulares de fibroblastos e queratinócitos de pele humana expostas à radiação ionizante. Para 

isso, foi utilizada a metodologia XTT de avaliação de citotoxicidade com diferentes 

concentrações do extrato liofilizado de camomila, micropartículas e quitosana. 

Os resultados do ensaio de citotoxicidade demonstraram que na maior parte das 

concentrações dos três produtos em ambas linhagens não houve efeito tóxico. Nas menores 

concentrações dos três produtos os queratinócitos apresentaram proliferação celular, e dentre 

estes produtos, o extrato nas menores concentrações apresentou os maiores índices de 

proliferação celular. Este, no entanto, apresentou efeito citotóxico a partir da concentração 

1:1000, enquanto a quitosana e o extrato apresentaram este valor somente nas concentrações 

de 1:10 e 1:1000, respectivamente. Os fibroblastos não apresentaram proliferação em 

nenhuma das concentrações e o efeito citotóxico foi observado para o extrato a partir da 

concentração de 1:10000. Na quitosana e micropartículas este efeito foi observado somente a 

partir da concentração 1:10. 

Nas células expostas à radiação houve discreto efeito protetor das formulações 

analisadas. Neste ensaio os queratinócitos apresentaram viabilidade maior que 50% na faixa 

de concentração até 1:1000. Após esta concentração há um aumento da mortalidade celular 

para o extrato e micropartículas. A quitosana apresentou viabilidade celular maior que 50% 

até a concentração de 1:10. Nos fibroblastos a viabilidade celular foi maior que 50% para as 

três formulações até a concentração de 1:100, sendo que as micropartículas e a quitosana 

apresentaram este efeito até a concentração 1:10. 

Conclui-se que o extrato liofilizado de camomila, a quitosana e as micropartículas nas 

concentrações testadas apresentaram toxicidade celular dependente da dose, sendo que as 

micropartículas e a quitosana apresentaram estes efeitos somente nas maiores dosagens. O 

efeito protetor para a radiação ionizante foi observado em uma faixa de concentração para 

cada formulação. No entanto, não foi avaliado neste estudo os possíveis mecanismos 

responsáveis por este efeito, sendo esta uma limitação.  
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Formulação tópica contendo micropartículas de Chamomilla recutita (L.) 

Rauschert revestidas com quitosana: estudo clínico fase I 
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3.1. INTRODUÇÃO  

 

 

A pele representa a fronteira do corpo humano com o meio externo, carrega parte de 

nossa identidade, apresenta informações de nossa idade, da genética, do estado de saúde, de 

estilos de vida e até mesmo de nosso estado emocional (WHEELER, 2012). 

O maior e um dos mais importantes órgãos do corpo humano (WATKINS, 2013) 

apresenta inúmeras funções, dentre elas a sensação, a termorregulação, a síntese de vitamina 

D, e também a proteção do corpo contra danos e radiação solar (MCLAFFERTY; HENDRY; 

ALISTAIR, 2012; WATKINS, 2013).  

Atualmente há um crescente interesse em produtos para a pele e suas propriedades 

protetoras, destacando-se os produtos que apresentam em sua composição os extratos 

botânicos, que têm evidenciado extrema utilidade na melhora das condições da pele 

(NÓBREGA et al., 2013). 

Dentre estes extratos botânicos utilizados para os cuidados com a pele está o da 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert, conhecida popularmente como camomila, uma planta 

amplamente utilizada com finalidades terapêuticas (ROSSATO et al., 2012; LORENZI; 

MATOS, 2002; CHANDRASHEKHAR et al., 2011). 

A mistura de antioxidantes presentes no extrato da camomila é eficaz para diminuir os 

radicais livres e apresenta potenciais benefícios na utilização em formulações para a pele, 

através da redução das perdas de água, da melhora na hidratação e no auxílio à manutenção da 

função de barreira (NÓBREGA et al., 2013). 

O setor farmacêutico, com sua evolução tecnológica, vem tentando melhorar os 

processos de obtenção, produção e aplicação dos diversos sistemas farmacêuticos. Para este 

fim, a microencapsulação é uma tecnologia muito usada e que visa a otimização dos processos 

industriais, bem como, aumento da estabilidade das formulações. 

É importante ressaltar, no entanto, que quando novos produtos são desenvolvidos há 

necessidade de uma sequência de estudos antes que este seja utilizado na população para a 

qual se destina.  

Considerando as propriedades cicatrizantes, antimicrobianas e antialérgicas da 

camomila e o potencial de incorporação da quitosana nos sistemas biológicos de liberação 

controlada, infere-se que a utilização destas micropartículas apresenta efeitos benéficos para 

aplicações dermatológicas na enfermagem. 
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Apesar da Chamomilla recutita (L.) Rauschert ser uma planta reconhecida e ter seu 

uso como fitoterápico liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

(BRASIL, 2008a), sua apresentação como micropartículas com quitosana ainda não foi 

utilizada clinicamente. Deste modo, optou-se por realizar primeiramente nesta pesquisa, um 

estudo clínico fase I com objetivo de avaliar o efeito da formulação na pele de participantes 

saudáveis antes de proceder à aplicação na prevenção de lesões de interesse para a 

enfermagem.  
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3.2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.2.1. Pele 

 

 

A pele é o maior e um dos mais importantes órgãos do corpo humano, representa mais 

de 15% do peso corporal, exibe variações de flexibilidade a depender do local avaliado e tem 

como funções a proteção, a termorregulação, a percepção e a secreção. Trata-se de um órgão 

complexo com diversas interações moleculares e celulares que governam importantes 

respostas ao meio externo (KUMAR et al., 2010; SAMPAIO; RIVITTI, 2008). 

Para um melhor entendimento dos problemas a ela relacionados é importante conhecer 

a estrutura e o funcionamento deste órgão (WATKINS, 2013); e, para isso, iniciaremos 

abordando sua estrutura.  

Alguns autores consideram a pele composta por três camadas: epiderme, derme e 

tecido subcutâneo (WATKINS, 2013; MCLAFFERTY; HENDRY; ALISTAIR, 2012; 

SAMPAIO; RIVITTI, 2008) (Figura 3.1). No entanto, outros fazem a descrição de sua 

composição em apenas duas camadas, a epiderme e a derme (TEBCHERANI, 2010; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

 

 

 

Figura 3.1 - Apresentação esquemática das estruturas e camadas da pele. 
                                            Fonte: MCLAFFERTY; HENDRY; ALISTAIR, 2012, p.36. 

 

 

A epiderme, a camada mais externa da pele, não é vascularizada, e por este motivo, 

depende da irrigação da derme para oxigenação, provisão de metabólitos e remoção de 

produtos de degradação. É composta por camadas que representam os diferentes estágios de 



149 

______________________________________________________________     Capítulo III  
 

 

maturação dos queratinócitos, são elas: estrato basal, espinhoso, granuloso, lucido e córneo 

(MCLAFFERTY; HENDRY; ALISTAIR, 2012; WATKINS, 2013).  

O estrato basal é aquele mais próximo à derme e mais abaixo na epiderme. À medida 

que as células desta camada vão migrando em direção às outras camadas, vão ficando mais 

queratinizadas com a finalidade de proteger a pele de calor, produtos químicos e 

microrganismos MCLAFFERTY; HENDRY; ALISTAIR, 2012). Nesta camada as células 

dividem-se ativamente e empurram as células já existentes através dos níveis acima 

(WATKINS, 2013). 

O próximo é o estrato espinhoso, onde as células estão em processo de diferenciação, 

seguidos pelo estrato granuloso, no qual as células são anucleadas e há uma substância 

lipídica entre os espaços celulares (WATKINS, 2013). 

O estrato lucido está localizado entre o estrato granuloso e córneo e promove o grau de 

impermeabilização da pele (MCLAFFERTY, HENDRY; ALISTAIR, 2012). Por último, o 

mais superficial é o estrato córneo, uma camada queratinizada, na qual as células mortas são 

gradualmente eliminadas. Esta camada apresenta função de barreira e proteção para as demais 

camadas (WATKINS, 2013). 

Os queratinócitos são células epiteliais escamosas que produzem a queratina e 

moléculas solúveis que regulam as células adjacentes (KUMAR et al., 2010). Na pele 

saudável há um equilíbrio entre formação de novos queratinócitos no estrato basal e a perda 

daqueles que são mortos no estrato córneo, sendo que a maturação destas células ocorre em 

um período aproximado de trinta dias (WATKINS, 2013; MCLAFFERTY; HENDRY; 

ALISTAIR, 2012). 

Além dos queratinócitos, no estrato basal podem ser encontrados outros tipos de 

células como as células de Merkel. Estas fazem contato com um neurônio sensorial, o Disco 

de Merkel, e tem a função de detectar a sensação de toque. As células de Langerhans, também 

presentes nesta camada, contribuem com o sistema imune no reconhecimento e combate de 

microrganismos invasores (MCLAFFERTY; HENDRY; ALISTAIR, 2012).  

Ainda nesta camada, ficam situados os melanócitos, as células responsáveis pela 

produção de melanina, uma substância que protege a pele contra os raios ultravioletas (UV) 

(KUMAR et al., 2010). A quantidade e melanócitos varia com relação ao local da pele e as 

diferenças raciais da pigmentação ocorrem pela capacidade funcional destas células 

(SAMPAIO; RIVITTI, 2008). Deste modo, a coloração da pele é determinada geneticamente 

pela quantidade de melanina nas células da epiderme, quanto mais melanina, mais escura a 
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coloração da pele. No entanto, a coloração pode ser modificada pelo ambiente através da 

exposição aos raios UV (MCLAFFERTY, HENDRY; ALISTAIR, 2012). 

A derme é composta por uma rede de fibras imersa em substância amorfa que oferece 

sustentação aos vasos sanguíneos e nervos que fazem parte de sua estrutura. Os principais 

constituintes desta rede são as fibras elásticas e de colágeno, ambas sintetizadas pelos 

fibroblastos (TEBCHERANI, 2010).  

Esta camada, por sua vez,  é subdividida em outras duas, a papilar e a reticular 

(MCLAFFERTY; HENDRY; ALISTAIR, 2012). A primeira, mais superficial, apresenta 

menor quantidade de fibras colágenas, enquanto a segunda, está mais profunda e apresenta 

grande quantidade destas fibras. Nas camadas da derme estão presentes também substância 

fundamental, as células especializadas e os anexos cutâneos, como folículos pilosos, 

glândulas sebáceas, sudoríparas e odoríferas (WATKINS, 2013; TEBCHERANI, 2010).  

A pele contém cerca de 3 a 4 milhões de glândulas sudoríparas com a função de liberar 

suor para a superfície da pele, o que contribui para a regulação da temperatura corporal 

(WATKINS, 2013; MCLAFFERTY, HENDRY; ALISTAIR, 2012). 

As glândulas sebáceas têm como função a produção de sebo, uma substância oleosa 

que consiste em uma mistura de lipídeos, e ajuda a manter a pele hidratada, minimizar a perda 

de água, protege-la de infecções bacterianas e fúngicas e possui substâncias precursoras da 

vitamina D. A quantidade de sebo produzida varia de acordo com o ciclo da vida, além disso, 

esta produção pode ser influenciada por distúrbios hormonais (WATKINS, 2013; SAMPAIO; 

RIVITTI, 2008). 

Abaixo da derme está presente o tecido subcutâneo, que é variável entre as pessoas na 

espessura e é composto não somente por tecido adiposo, mas também por tecido conjuntivo, 

vasos sanguíneos e nervos. Esta camada apresenta importante função no armazenamento de 

gordura, na regulação da temperatura de pele e corpórea, além da absorção de impactos 

(WATKINS, 2013). 

Para uma adequada avaliação dos tipos de pele as variações devem ser consideradas, 

uma vez que, os tipos de pele não são estáticos. As diferenças climáticas, variações nos níveis 

de estresse, variações hormonais como na gravidez e menopausa, entre outros, podem causar 

as variações e mudanças na pele (BAUMANN, 2008). Nas diferentes partes de nosso corpo, a 

pele apresenta-se também de modo diferente (WHEELER, 2012). 

Atualmente há um crescente interesse em produtos para a pele e suas propriedades 

protetoras. As formulações com extrato botânico são de extrema utilidade para melhorar as 
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condições das peles. Quando comparados ao uso de componentes isolados de plantas, os 

extratos apresentam-se vantajosos. Deste modo, a mistura de antioxidantes presentes no 

extrato da camomila é eficaz para diminuir os radicais livres e apresenta potencias benefícios 

na utilização em formulações para a pele (NÓBREGA et al., 2013). 

 

 

3.2.2. Avaliação das características da pele 

 

 

A avaliação da pele e de sua cicatrização deve considerar parâmetros anatômicos, 

mecânicos e fisiológicos. Os anatômicos são aqueles relacionados à espessura da pele, sua 

pigmentação, textura e morfologia tecidual, e se caso houver, as dimensões da lesão. Os 

fatores mecânicos estão relacionados à elasticidade e flexibilidade da pele e os fisiológicos 

com fluxo sanguíneo, função barreira e produção de sebo (UD-DIN; BAYAT, 2016).  

Deste modo, na avaliação da pele devem ser observadas alterações na sua coloração, a 

presença de elevações edematosas, a presença de formações sólidas, coleções líquidas e 

também as alterações de espessura e perda de tecido (SAMPAIO; RIVITTI, 2008). 

Ao ser exposta a um agente agressor, seja ele, biológico, físico ou químico a pele 

inicia um processo inflamatório e provoca um conjunto de respostas teciduais que envolvem 

os vasos sanguíneos e o tecido conectivo perivascular. Estas, por sua vez, ocasionam uma 

série de eventos que culminam com a apresentação de sinais clínicos de eritema, edema, dor, 

prurido e ardor (SAMPAIO; RIVITTI, 2008). 

O edema cutâneo pode ser definido como aumento na espessura depressível mantendo 

a mesma coloração da pele devido a um extravasamento de plasma na derme ou hipoderme. O 

ardor é um sintoma importante na avaliação dermatológica e deve estar presente na avaliação 

dos processos inflamatórios. Além destes, um sintoma muito relevante na avaliação das 

afecções da pele é o prurido. A perda tecidual decorrente da eliminação ou destruição 

patológica e de reparação de tecidos cutâneos pode ser manifestada através da descamação 

(SAMPAIO; RIVITTI, 2008).  

Todos estes parâmetros descritos podem ser avaliados clinicamente através de 

anamnese e de um exame físico detalhado da pele.  

A utilização de instrumentos com medidas não invasivas na avaliação destes 

parâmetros torna o diagnóstico e tratamento mais acurado, permitindo uma padronização e 



152 

______________________________________________________________     Capítulo III  
 

 

validação destes métodos (UD-DIN; BAYAT, 2016). O uso destes instrumentos, não somente 

para a avaliação da pele lesada, mas também para conhecer as características da pele e seguir 

a sua evolução na utilização de produtos dermatológicos permite um acompanhamento de 

parâmetros específicos para cada item a ser avaliado. Deste modo, na sequencia serão 

abordados com mais detalhes algumas características da pele, de interesse para este estudo, 

que podem ser avaliadas de forma objetiva com estes instrumentos. 

 

 

3.2.2.1. Coloração da pele 

 

 

A coloração da pele é determinada por diferentes elementos como hemoglobina, 

bilirrubina, melanina e caroteno, sendo que estes podem ser alterados por raios UV e diversas 

substâncias químicas. As mudanças na coloração da pele podem ocorrer por alterações no 

fluxo sanguíneo local ou na produção de melanina. Um aumento no teor de melanina expressa 

uma mudança na coloração da pele, mas esta alteração é diferente da vermelhidão da pele 

inflamada (CLARYS et al., 2000; MATSUDA et al., 2009; SAMPAIO; RIVITTI, 2008). Por 

este motivo, as diferentes alterações precisam ser cautelosamente avaliadas e quantificadas.  

O primeiro evento após o início da resposta inflamatória é a vasodilatação com o 

aumento do fluxo sanguíneo local, seguido do aumento da permeabilidade vascular. Estes 

fenômenos são promovidos por mediadores químicos e se traduzem clinicamente no 

aparecimento do eritema (SAMPAIO; RIVITTI, 2008). 

A quantificação das alterações na coloração da pele é um método muito utilizado e um 

parâmetro valioso para sua avaliação, uma vez que, a cor da pele pode indicar propriedades da 

pele, da droga, do veículo ou ainda de proteção da pele (CLARYS et al., 2000).  

Atualmente a coloração da pele pode ser avaliada e quantificada através do princípio 

de absorção e reflexão com a utilização de diversos instrumentos existentes (CLARYS et al., 

2000), dentre eles podemos citar o Mexameter® MX18 (Courage and Khazaka Electronics 

Ltd, Koln, Germany). 

Trata-se de um instrumento portátil (MATSUDA et al., 2009) que fornece uma medida 

quantitativa do eritema e da melanina na pele de modo não invasivo. Permite determinar de 

forma rápida a cor e o estado da pele (COURAGE-KHAZAKA, 2000), fornecendo 

informações sobre a quantidade de melanina e de hemoglobina no local avaliado. 
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O modo de análise do Mexameter® MX1 consiste no princípio de absorção e reflexão. 

O aparelho emite um feixe de luz em três diferentes comprimentos de onda, um receptor mede 

a luz refletida, e deste modo, calcula-se a luz absorvida (CLARYS et al., 2000; COURAGE-

KHAZAKA, 2000). 

A quantidade de melanina presente na pele é calculada através da intensidade de 

absorção e reflexão de luz em respectivamente 660 e 880nm. Para o eritema estes valores são 

de 568nm e 660nm, respectivamente (CLARYS et al., 2000). 

A medida é realizada pressionando a sonda de aferição levemente contra a pele e os 

valores são calculados automaticamente (COURAGE-KHAZAKA, 2000), sem causar dor ou 

incômodo. 

 

 

3.2.2.2. pH da Pele 

 

 

O valor do pH da pele resulta de uma combinação entre as substâncias solúveis em 

água presentes no estrato córneo, da perspiração, do sebo e do ácido carbônico, presente em 

nossa pele (COURAGE-KHAZAKA, 1997). 

Estes valores de pH são diferentes e variam entre homens e mulheres (Quadro 3.1), 

também de acordo com o local do corpo avaliado e com a idade. Há uma tendência que este 

pH se torne mais alcalino com o aumento da idade. Neste parâmetro as medidas baixas 

indicam a formação de uma camada de proteção ácida que é muito importante para a 

manutenção da saúde (COURAGE-KHAZAKA, 1997). 

 

 

Mulher 
<3,5 – 4,3 4,3 – 5,5 5,5 – 6,5 > 

Pele ácida Normal Pele alcalina 

Homem 
<3,5 – 4,0 4,0 – 5,5 5,5 – 6,5 > 

Pele ácida Normal Pele alcalina 

Quadro 3.1 - Variação nos valores de pH de acordo com o gênero. 
                      Fonte: COURAGE-KHAZAKA, 1997, p.24. 
 

 

A influências de fatores externos nos valores de pH são ainda um ponto controverso. 

Autores apontam que a medida do pH não é influenciada por questões ambientais como 
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temperatura ou unidade, no entanto, condições físicas extremas como aumento da transpiração 

e a utilização de produtos podem altera-lo (COURAGE-KHAZAKA, 1997). Em 

contrapartida, estudos citam a influência das mudanças climáticas sazonais nas alterações 

destes valores (STEFANIAKL et al., 2013).  

Para avaliação deste parâmetro pode ser utilizado um instrumento denominado Skin-

pH-Meter pH 900®. Este fornece uma medida de forma simples e rápida do pH cutâneo sem 

efeitos ou incômodos, com uma acurácia de ±1 pH (COURAGE-KHAZAKA, 1997).  

 

 

3.2.2.3. Hidratação da pele 

 

 

A hidratação da pele varia de acordo com a idade e pode sofrer influências do 

mecanismo de regulação corporal, uma vez que, o corpo controla a temperatura evaporando 

água.  Este parâmetro também varia de acordo com o local avaliado, com a espessura da pele 

e atividade de glândulas sudoríparas (COURAGE-KHAZAKA, 1997). 

Ademais, condições ambientais podem influenciar neste parâmetro, tais como, luz, 

umidade do ar, estilos de vida (alimentação, fumo, álcool, produtos farmacêuticos), pois 

podem alterar o filme hidrolipídico da pele (COURAGE-KHAZAKA, 1997). Sabe-se que a 

secreção sebácea tem importante função para a manutenção eutrófica da pele, evitando a 

perda de água e mantendo uma adequada hidratação (SAMPAIO; RIVITTI, 2008). 

A determinação do estado de hidratação da pele é um fator importante na 

caracterização de situações normais e patológicas nas camadas mais superficiais da pele, seja 

para a avaliação de condições de irritação da pele ou ainda na avaliação da eficiência de 

produtos (CLARYS et al., 1999; CLARYS et al., 2011).  

A avaliação da hidratação da pele pode ser realizada através do princípio de medida 

por capacitância. Utilizando este princípio o Corneometer® CM 825(Courage & Khazaka, 

Koeln, Germany) é um aparelho que fornece uma medida simples, rápida e precisa da 

hidratação cutânea (CLARYS et al., 2011; COURAGE-KHAZAKA, 1997). 

Este aparelho apresenta a medida da hidratação do estrato córneo, registrando a 

capacitância elétrica na superfície da pele, como um indicador da sua hidratação. Esta 

avaliação depende da constante dielétrica elevada da água com relação aos outros 

componentes da pele (EBERLEIN-KÖNIG et al., 2000; HESTER et al., 2004). 
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Os valores de medidas são dados em unidades arbitrárias (UA) que variam de 0 a 120. 

Estima-se que 01UA tenha equivalência a 0,2-0,9 mg de água por grama de estrato córneo 

(COURAGE-KHAZAKA, 1997; EBERLEIN-KÖNIG et al., 2000; FLUHR et al., 1999). 

Estudos recentes utilizam o Corneometer® para avaliar grau de hidratação da pele na 

população estudada (CHIU et al., 2016; DJOKIC-GALLAGHER et al., 2016; RATZ-LYKO 

et al., 2016; TADINI et al., 2015). Este aparelho foi avaliado em outro estudo como um 

instrumento que fornece uma medida eficiente e confiável do estado de hidratação do estrato 

córneo da pele (CLARYS et al., 2011). 

Apesar de fornecer uma medida do teor de água na pele e como consequência sua 

hidratação, ele pode inferir também um dado indireto sobre a função barreira (HESTER et al., 

2004).  

No entanto, para esta avaliação pode ser utilizado um instrumento específico, o 

Tewameter® TM 210 (Courage and Khazaka Electronics Ltd, Koeln, Germany). Trata-se de 

um dispositivo que fornece a medida da perda transepidérmica de água (Trans-epidermal 

Water Loss – TEWL) através da superfície da epiderme. A determinação desta medida é um 

dos mais importantes parâmetros para avaliar a eficiência da função barreira hídrica da pele 

humana, permitindo identificar estágios ainda iniciais de danos à esta função (COURAGE-

KHAZAKA, 2004; HESTER et al., 2004). 

Os valores são dados em g.m² água perdida e fornecem uma estimativa da habilidade 

da pele em reter umidade. Deste modo, quanto menor o valor melhor a função barreira 

(COURAGE-KHAZAKA, 2004; HESTER et al., 2004). 

Como a perda de agua através da pele normalmente ocorre por difusão pela epiderme, 

valores altos de TEWL indicam grande perda de agua e são consistentes com danos na função 

barreira do estrato córneo, que pode ocorrer durante a exposição a irritantes, escoriações ou 

dermatites (HESTER et al., 2004).  

Estudos recentes utilizaram este dispositivo para a avaliação da função barreira da pele 

dos participantes (CHIU et al., 2016; RATZ-LYKO et al., 2016). Outro trabalho recente 

utilizou-o em um estudo in vitro, na avaliação da integridade da pele utilizada para análise de 

permeação de substâncias (ERDAL et al., 2016). 

A avaliação da pele é um processo complexo, que engloba diversos parâmetros e 

muitas vezes, esta análise é subjetiva, principalmente com relação às características de 

coloração e hidratação. Deste modo, a utilização de instrumentos que fornecem uma medida 
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objetiva atribuem maior acurácia a esta avaliação. Isto, na realização de estudos clínicos 

confere maior precisão aos resultados, minimizando assim, os possíveis erros de aferição. 

 

 

3.2.3. Ensaios Clínicos 

 

 

Ensaio clínico é um tipo de estudo experimental no qual acompanha-se um grupo 

submetido a uma terapia comparando-se a um ou mais grupos controle e tem como finalidade 

avaliar a intervenção proposta em condições clínicas pré-estabelecidas. Os resultados 

conduzem a recomendação ou não da intervenção avaliada e a alocação dos participantes pode 

ser aleatória ou não (BRASIL, 2008b; OLIVEIRA; PARENTE, 2010).  

Este tipo de estudo é utilizado como padrão de referência em pesquisa, a melhor fonte 

de evidência científica disponível e também a melhor forma de determinar a eficácia de uma 

intervenção ou tratamento (ESCOSTEGUY, 1999). Ademais, são uma importante ferramenta 

para avaliar intervenções de saúde (COUTINHO; CUNHA, 2005). 

Estes estudos podem ser classificados em quatro fases: I, II, III e IV. Nos estudos fase 

I o objetivo é estabelecer a segurança de tratamento, avaliar se o tratamento é bem tolerado 

em um pequeno número de voluntários saudáveis. Os participantes destes estudos devem ser 

adultos, saudáveis ou pessoas com a doença a qual se pretende tratar, sendo este último caso, 

utilizado quando a droga possui efeitos colaterais inaceitáveis e não pode ser utilizada em 

pessoas saudáveis (BRASIL, 2008b; OLIVEIRA; PARENTE, 2010). 

Os estudos de fase II avaliam a eficácia de uma faixa de doses em indivíduos que 

apresentam a doença e envolvem a participação de um número pequeno de participantes por 

grupo. Podem ser incluídos grupos de placebo e intervenção padrão. Ressalta-se que para os 

ensaios clínicos fase I e II devem ser realizados com um número pequeno de participantes e 

com uma supervisão rigorosa (BRASIL, 2008b). 

Na fase III são realizados experimentos maiores de segurança e eficácia, após a 

constatação de evidências da eficácia da intervenção proposta, geralmente incluem um 

número maior de participantes com características mais diversificadas, por um período maior 

de acompanhamento e exigem comparação estatística entre grupos intervenção e 

placebo/padrão (BRASIL, 2008b; OLIVEIRA; PARENTE, 2010). 
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Os estudos fase IV somente podem ser realizados após aprovação da fase anterior e 

avaliam os resultados do tratamento na prática clínica com a população geral (OLIVEIRA; 

PARENTE, 2010). 

Os estudos de Fase I que utilizam voluntários saudáveis são geralmente desnecessários 

para plantas medicinais e fitoterápicos de uso tradicional (BRASIL, 2008b). Apesar da 

camomila ser um fitoterápico liberado e amplamente utilizado, os seus efeitos em 

microcápsulas de quitosana não foram estudados.  Por este motivo, neste, a formulação 

desenvolvida e submetida à testes preliminares já descritos foi avaliada quanto à sua 

segurança em um estudo clínico fase I. 
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3.3. OBJETIVOS E HIPÓTESES  

 

 

3.3.1. Objetivo Geral  

 

 

Avaliar a segurança de uma formulação tópica contendo micropartículas de 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert revestidas com quitosana para aplicação na pele de 

voluntários saudáveis, através das seguintes variáveis: eritema, variações na quantidade de 

melanina, descamação, ardor, prurido e dor. Hipótese Geral: Prevê-se que a utilização da 

formulação tópica contendo micropartículas de Chamomilla recutita (L.) Rauschert revestidas 

com quitosana seja segura para a aplicação na pele de voluntários saudáveis, não provocando 

eritema, descamação, ardor, prurido ou dor dentro de um período de quatro semanas de uso. 

 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar e avaliar a presença de irritação cutânea após 24 horas e após quatro 

semanas de uso das formulações. Hipótese 1: Espera-se que haja ausência de irritação 

cutânea no local de aplicação da formulação tópica contendo micropartículas de 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert revestidas com quitosana após 24 horas e após 

quatro semanas de utilização das formulações. 

 

 Avaliar a hidratação da pele após 24 horas e após quatro semanas de uso das 

formulações. Hipótese 2: Espera-se que haja uma melhora da hidratação da pele local 

após quatro semanas de utilização da formulação tópica contendo micropartículas de 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert revestidas com quitosana.  
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3.4. METODOLOGIA  

 

 

Os estudos clínicos fase I são utilizados para determinar a segurança de um produto 

em voluntários saudáveis. Nesta etapa são analisados os efeitos indesejáveis, as interações e 

os mecanismos de ação do medicamento (BRASIL, 2008b). Estes ensaios são realizados com 

número reduzido de voluntários saudáveis (LAPA et al., 2010), e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária do Brasil (ANVISA) recomenda que para esta fase a população do estudo 

seja composta de 20 a 100 voluntários. 

 

 

3.4.1. Tipo de estudo  

 

 

Trata-se de um estudo experimental, controlado, duplo-oculto que foi realizado com 

voluntários saudáveis.  

 

 

3.4.2. População  

 

 

A população de estudo foi composta por homens e mulheres sem irritação na pele no 

local de avaliação ou doenças de pele pregressas ou atuais. 

 

 

3.4.2.1. Constituição da amostra 

 

 

A amostra foi constituída por 35 voluntários saudáveis convidados pessoalmente pela 

pesquisadora responsável. A composição da formulação utilizada está descrita no item 3.4.4. 

Segundo a ANVISA os estudos de fase I visam a realizar uma avaliação inicial da 

tolerância à medicamentos em seres humanos saudáveis. Para estas avaliações a Agência 
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recomenda de 20 a 100 voluntários. A escolha do número de participantes para este estudo 

baseou-se nestas recomendações. 

Os participantes utilizaram a formulação com as micropartículas no antebraço direito e 

a formulação base (sem a micropartícula, para controle) no antebraço esquerdo. Além disso, 

os participantes foram instruídos a deixar uma parte de cada antebraço sem a aplicação de 

qualquer produto para o controle negativo. 

 

 

3.4.2.2. Critérios de elegibilidade 

 

 

Para a inclusão dos voluntários na pesquisa foram utilizados os seguintes critérios: 

 Ter mais de 18 anos de idade; 

 Apresentar pele íntegra nos locais destinados à aplicação dos produtos; 

 Ausência de histórico de reações alérgicas à camarão, peixes ou frutos do mar;  

 Ausência de histórico de reações alérgicas a qualquer componente da camomila; 

 Ausência de histórico de reações alérgicas aos componentes das formulações. 

Como critério de exclusão foi adotado o seguinte: 

 Tratamento atual com heparina, anticoagulantes orais e antiagregantes plaquetários. 

 

 

3.4.3. Aspectos éticos 

 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP), sob o parecer número 

1.177.590/2015. Para o seu desenvolvimento foram observadas as recomendações contidas na 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Foi realizado o registro deste estudo na plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos (ReBEC). 

Os participantes que apresentassem qualquer desconforto seriam retirados do estudo. 

Eles também foram orientados que poderiam deixar de participar a qualquer momento sem 

prejuízo algum. 
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3.4.4. Composição das Formulações 

 

 

Para o desenvolvimento das micropartículas utilizadas neste estudo foi utilizada a 

metodologia de extração e microencapsulação desenvolvida e validada por Pereira (2015). Em 

estudo anterior foram realizados os testes de qualidade com a planta adquirida seguindo as 

orientações da Farmacopeia Brasileira (2005), a extração e microencapsulação com avaliação 

do teor de Apigenina e Apigenina-7-glicosídeo. Além disso, foram realizados testes 

preliminares de permeação da formulação em modelo ex vivo e também testes de estabilidade.  

As formulações foram preparadas no Laboratório de Desenvolvimento Industrial 

Farmacêutico na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (LADIFARP/FCFRP/USP), sob supervisão do Prof. Dr. Luís Alexandre Pedro de 

Freitas. A composição das formulações utilizadas neste trabalho está descrita no Quadro 3.2.  

 

 

Formulação CRQD Formulação CRQE 

Matéria-prima Concentração (%) Matéria-prima Concentração (%) 

Lanolina Pura 99,8 
Lanolina Pura 100 

Micropartículas 0,2 

Quadro 3.2 - Descrição dos componentes e concentrações das formulações a serem utilizadas no 
estudo. 

 

 

3.4.5. Ocultamento 

 

 

O responsável por realizar as avaliações nos locais de aplicação e os voluntários não 

foram informados sobre a padronização da aplicação das formulações utilizadas pelos 

participantes do estudo.  

As micropartículas de camomila apresentam uma coloração amarela, assim como a 

lanolina, deste modo, o mascaramento dos participantes pode ser realizado.  
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3.4.6. Variáveis de interesse para avaliação e instrumentos 

 

 

A avaliação da pele no local da aplicação foi composta por duas variáveis: Irritação e 

Hidratação. Para cada variável foram utilizados instrumentos de medida quantitativa, 

avaliação subjetiva do participante e avaliação clínica. 

A avaliação da irritação foi realizada através da determinação do eritema e melanina 

com o Mexameter® MX18 (Courage and Khazaka Electronics Ltd, Koeln, Germany), já a 

mensuração do pH da pele local com o Skin-pH-Meter pH 900®; as avaliações clínicas da 

irritação englobaram a descamação macroscópica, bem como ardor, prurido e dor; as três 

últimas variáveis foram avaliadas ainda de forma subjetiva, por meio de inquérito ao 

participante.  

A hidratação da pele foi avaliada pelo teor de água retido no estrato córneo através do 

instrumento Corneometer® CM 825(Courage & Khazaka, Koeln, Germany) e pela perda de 

água transepidérmica através do Tewameter® TM 210 (Courage and Khazaka Electronics 

Ltd, Koeln, Germany). Além disso, a hidratação foi avaliada com parâmetros clínicos de 

opacidade, aspereza e também através da avaliação subjetiva do participante quanto a 

sensação de hidratação.  

Além destas avaliações o participante foi questionado, ao final, sobre seu parecer 

quanto ao produto, em relação à sua consistência, facilidade de aplicação, absorção e 

conforto.  

Esta avaliação foi realizada no Núcleo de Estudos Avançados em Tecnologia de 

Cosméticos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (NEATEC/FCFRP/USP), sob supervisão da Profa Dra Patrícia Maria Berardo 

Gonçalves Maia Campos. 

Todos os dados coletados foram registrados em impresso próprio (Apêndice C) e 

posteriormente analisados. Este instrumento de coleta de dados foi previamente submetido à 

três juízes para a avaliação de conteúdo e aparência (Apêndice D). 
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3.4.7. Coleta dos dados 

 

 

Os participantes que apresentaram os critérios de elegibilidade do estudo foram 

convidados pela pesquisadora responsável.  Eles foram esclarecidos quanto aos objetivos, 

riscos e benefícios da pesquisa. Em caso de aceite, o participante assinava o Termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice B) em duas vias, sendo uma entregue a ele e a 

outra arquivada pela pesquisadora.  

Antes da avaliação os participantes permaneceram na sala climatizada à 24º C (±2º C) 

com umidade relativa do ar em torno de 50% (±4%) por 15 minutos para que não houvesse 

interferência de sudorese ou aumento da temperatura corporal nas avaliações. 

A área da pele avaliada foi demarcada com uma régua que serviu de guia para que 

todas as avaliações fossem realizadas nos mesmos locais. As medidas realizadas com os 

equipamentos Mexameter® MX18, Skin-pH-Meter pH 900® e Tewameter® TM 210 foram 

realizadas em triplicatas e posteriormente foram calculadas as médias. As medidas com o 

Corneometer® CM 825 foram feitas em quintuplicatas e após era realizado o cálculo das 

médias dos valores obtidos. 

No primeiro dia de tratamento (D0) foi realizada a avaliação inicial da pele e aplicado 

o instrumento de coleta de dados (Apêndice C). Os participantes foram instruídos sobre os 

procedimentos para aplicação das formulações e a padronização dos locais (descritos no item 

3.3.8).  

Após 24 horas (D1) desta primeira aplicação, os participantes foram avaliados quanto 

à tolerância e ao aparecimento de reações adversas. Se não houvesse queixas ou sinais de 

irritação o tratamento prosseguia. Também foram instruídos a observar a pele local 

diariamente e, caso aparecessem sinais de irritação eles deveriam suspender o uso e entrar em 

contato com o pesquisador. Ainda nesta avaliação  

O local da pele escolhido para a aplicação foi avaliado antes do início da aplicação do 

produto (D0), 24 horas (D1) e quatro semanas após a primeira aplicação (D28), por meio dos 

mesmos elementos já destacados: irritação e hidratação. Ressalta-se que no D1 foram 

realizadas apenas as avaliações clínicas e subjetivas da irritação (descamação, ardor, prurido e 

dor) e da hidratação (opacidade, aspereza e sensação de hidratação). 

 

 



164 
______________________________________________________________     Capítulo III  

 
 
3.4.8. Padronização dos procedimentos de aplicação 

 

 

Para a aplicação das formulações os procedimentos foram padronizados da seguinte 

maneira: o local da aplicação deveria estar livre de qualquer tipo de mancha, lesões, irritações 

ou escoriações.  

Os participantes foram instruídos a aplicar uma quantidade pré-determinada do 

produto na face anterior do antebraço direito (CRQD) e na face anterior do antebraço 

esquerdo aplicar a outra formulação (CRQE); na porção proximal de ambos não foi aplicado 

nenhum produto para avaliação das condições da pele (controle negativo) (Figura 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 - Representação esquemática da padronização dos locais de aplicação das formulações. 

 

 

Os participantes foram orientados a aplicar o produto uma vez ao dia sempre no 

mesmo horário e não utilizarem nenhum outro produto nos locais da aplicação e avaliação. 

 Nos rótulos das embalagens de cada produto constavam as informações relacionadas à 

aplicação, fabricação, validade, uso e nome da pesquisadora responsável (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Formulações utilizadas na pesquisa com informações no rótulo. 

 

 

3.4.9. Análise dos dados 

 

 

Os dados registrados foram inseridos em tabelas com dupla digitação e analisados 

através de estatística descritiva e testes estatísticos. Primeiramente foram realizadas 

descrições detalhadas de cada variável nos grupos tratamento e controle, considerando tabelas 

de distribuição de frequência para as variáveis qualitativas e gráficos (box-plot e histograma) 

para as quantitativas. 

As variáveis foram analisadas utilizando o teste Kruskal-Wallis e para os grupos nos 

quais houve diferença foi realizada uma análise comparando os locais dois a dois através do 

teste de Wilcoxon. As análises foram realizadas com o programa SAS® e foram considerados 

um nível de significância (α) de 5% e um Poder de 80%.  
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3.5. RESULTADOS 

 

 

3.5.1. Caracterização sociodemográfica 

 

 

Foram recrutados inicialmente 52 participantes que atenderam aos critérios de inclusão 

estabelecidos e destes 35 iniciaram a participação no estudo. Destes, um teve o tratamento 

suspenso e quatro não compareceram à avaliação final, não concluindo o tratamento. O Fluxo 

de recrutamento, inclusão e seguimento dos participantes está descrito na Figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4 - Fluxo de recrutamento, inclusão e seguimento dos voluntários no estudo. 

 

 

Os dados referentes à caracterização sociodemográfica e clínica estão sintetizados na 

Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1. Caracterização sociodemográfica e clínica dos voluntários participantes da pesquisa. 

 

            Variáveis n (%) 

Idade  

       Média 26,34 

       Mediana 24,00 

       Desvio padrão  7,799 

       Variação 19-59 

IMC  

       Média  23,16 

       Mediana 21,90 

       Desvio padrão 4,4147 

       Variação 16,1-32,1 

Sexo  
 

       Feminino 30 (85,71) 

       Masculino 5 (14,29) 

Raça  
       Branca 29 (82,86) 

       Negra 1 (2,86) 

       Parda 3 (8,57) 

       Asiática 2 (5,71) 

Antecedentes Pessoais  
       Nenhum 32 (91,43) 

       DM 1 (2,86) 

       Outro 2 (5,71) 

Etilismo  
       Não 5 (14,28) 

       Sim 0 (0) 

       Ex- etilista 1 (2,86) 

       Esporádico  29 (82,86) 

Tabagismo  
       Não 32 (91,43) 

       Sim 0 (0) 

       Ex- tabagista 3 (8,57) 

       Esporádico  0 (0) 

Uso de Medicamentos  
       Anticoncepcional (ACO) 14 (40) 

       Levotir 1 (2,86) 

       Insulina 1 (2,86) 

       Nenhum 16 (45,71) 

       ACO e Outro 2 (5,71) 

       Levotir e Outro 1 (2,86) 
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A idade dos participantes variou de 19 a 59 anos, com média 26,34 e a mediana 24. 

Quanto ao IMC, a média foi 23,16, a mediana 21,90, e os valores variaram de 16,1 a 32,1. 

Quanto ao sexo, a maioria dos voluntários era do sexo feminino (85,71%). Com relação aos 

antecedentes pessoais um voluntário (2,86%) tinha Diabetes Mellitus, um renite (2,86%) e um 

hipotireoidismo (2,86%).  

 

 

3.5.2. Avaliação da Irritação da pele   

 

 

Na avaliação clínica dos parâmetros de descamação e edema não houve nenhuma 

alteração após o primeiro dia de aplicação ou ao final das quatro semanas. 

Os resultados referentes às avaliações de eritema, melanina e pH entre os locais 

avaliados estão descritos na Tabela 3.2.  

 
 

Tabela 3.2 - Resultados das médias de eritema, melanina e pH no início e ao final do tratamento. 
 

 D0 D28 

 Média DP p valor Média DP p valor 

Eritema       

           CRQD* 598,9 22,0848949 

0,6464 

599,1 20,2993899 

0,8796 
CRQE** 602,0 23,9291308 602,5 23,8901570 

Controle D 601,1 25,9430346 603,8 25,3760048 

Controle E 597,8 25,6474797 601,7 21,9598529 

Melanina       

CRQD* 483,1 26,4453947 

0,0037 

482,4 22,3119531 

0,0053 
CRQE** 486,4 27,6003294 487,3 27,1091801 

Controle D 496,0 24,3417933 498,4 29,0629108 

Controle E 492,9 27,34713557 496,3 23,2209668 

Ph       

           CRQD* 4,1 1,171494028 

0,0819 

4,6 0,894619198 

0,0019 
           CRQE** 3,8 1,409510141 3,9 1,112207843 

           Controle D 3,7 1,235879666 4,4 1,069763249 

           Controle E 3,3 1,267641579 3,7 0,980723592 

*Formulação com as micropartículas. **Formulação sem as micropartículas                                   
Teste Kruskal-Wallis 
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A análise estatística não apresentou diferença nas médias dos valores da avaliação do 

eritema entre os locais de aplicação no início (p=0,6464) e no final do tratamento (p=0,8796). 

A avaliação da melanina mostrou diferença entre as médias dos locais avaliados tanto 

no início (p=0,0037) como no final (p=0,0053) do tratamento. Estes achados demonstram que 

a quantidade de melanina não foi homogênea nos quatro locais avaliados mesmo no início do 

estudo. 

Na comparação entre os quatro locais não houve diferença nas médias de pH no início 

do tratamento (p=0,0819). No entanto, ao final do tratamento houve uma diferença 

significativa para estes valores entre os locais avaliados (p=0,0019). Estes dados demonstram 

que a média de pH da pele era semelhante nos quatro locais avaliados no início do tratamento, 

mas ao final do tratamento houve uma modificação entre os valores, sem contudo, alterar os 

valores fisiológicos. 

Ao longo dos 28 dias, houve um discreto aumento na média do eritema, no entanto 

observa-se que este aumento também ocorreu nos controles e no local de aplicação da 

formulação sem as micropartículas. A quantidade média de melanina diminuiu discretamente 

no local de aplicação da formulação com as micropartículas, e nos outros locais avaliados 

houve leve aumento. Na avaliação do pH houve aumento dos valores médios nos locais 

avaliados ao longo do tempo.  

Ao teste de comparação de cada local avaliado antes e após a aplicação, observa-se 

que em todos os locais não houve diferença estatística entre a média inicial e final para as 

variáveis de eritema (Figura 3.5) e melanina (Figura 3.6), o que confirma o esperado. Esta 

mesma análise para as médias de pH (Figura 3.7) apontou diferença entre os valores iniciais e 

finais no local de aplicação da formulação com as micropartículas (p=0,0492) e no local de 

avaliação do controle direito (p=0,0303). Como esta alteração foi verificada também no 

controle do mesmo braço, pode-se inferir que este aumento não está relacionado ao uso da 

formulação. Ademais, esta alteração não interfere nos valores de normalidade do pH na pele.  
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 (a)   (b)  

 (c)   (d)  

Figura 3.5 – Comparação dos valores das medidas de eritema nos locais de aplicação da formulação com as 
micropartículas (a), sem micropartículas (b), controle D (c) e controle E (d) no início e ao final 
do tratamento utilizando o Teste Wilcoxon.  

 
 

D0                                             D28 

D0                                             D28   D0                                             D28 

D0                                             D28 

p = 0,8650 p = 0,6204 

p = 0,8245 p = 0,5592 
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 (a)   (b)   

 (c)    (d)   
Figura 3.6 – Comparação dos valores das medidas de melanina nos locais de aplicação da formulação com 

as micropartículas (a), sem micropartículas (b), controle D (c) e controle E (d) no início e ao 
final do tratamento utilizando o Teste Wilcoxon.  

 
 
 

D0                                             D28   D0                                             D28 

  D0                                             D28   D0                                             D28 

p = 0,8592 p = 0,9705 

p = 0,9469 p = 0,3516 
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 (a)    (b)   

 (c)   (d)    
Figura 3.7 – Comparação dos valores das medidas de pH nos locais de aplicação da formulação com as 

micropartículas (a), sem micropartículas (b), controle D (c) e controle E (d) no início e ao final 
do tratamento utilizando o Teste Wilcoxon.  

 

 

Quanto aos parâmetros subjetivos de dor, ardor, prurido e calor apenas um participante 

(3,3%) ao final das quatro semanas do estudo relatou sensação de dor leve no local de 

aplicação da formulação com as micropartículas, que rapidamente era aliviada após algum 

tempo da aplicação. 

Um participante referiu irritação cutânea após a aplicação da formulação com as 

micropartículas, com o aparecimento de pequenos pontos vermelhos no antebraço direito três 

horas após ter aplicado o produto. Estes sinais regrediram espontaneamente cerca de 30 

minutos depois. No momento da avaliação o local apresentava-se sem alterações e o 

participante não relatou queixas álgicas ou de ardor. Por segurança este participante foi 

orientado a não utilizar mais as formulações e foi excluído do estudo. 

D0                                              D28   D0                                             D28 

 D0                                             D28  D0                                             D28 

p = 0,0492 

* 

 

 

p = 0,5742 

p = 0,0303 

* 

p = 0,1152 



173 

______________________________________________________________     Capítulo III  
 

 

3.5.3. Avaliação da Hidratação da pele 

 

 

Na avaliação clínica dos parâmetros de opacidade e aspereza não houve nenhuma 

alteração no segundo ou no último dia. 

Os resultados das análises da hidratação e da perda transepidérmica de água entre os 

locais de aplicação estão sumarizados na Tabela 3.3 e no Gráfico 3.1. 

 

 

Tabela 3.3 - Resultados das avaliações de hidratação e perda transepidérmica de água no início e ao 
final do tratamento. 

 

 D0  D28  

 Média DP p valor Média DP p valor 

Hidratação       

CRQD* 36,8 5,3728 

0,4837 

40,3 7,2816 

0,1348 
CRQE** 37,3 7,1729 40,3 7,7498 

Controle D 38,8 8,0425 43,1 6,7002 

Controle E 36,0 7,5800 38,6 6,5036 

TEWL       

CRQD* 6,2 2,423396154 

0,0006 

9,1 3,682822095 

0,0029 
CRQE** 6,6 2,598998278 9,4 2,457025449 

Controle D 4,5 1,820980561 7,4 1,609011045 

Controle E 5,9 2,199907233 8,7 1,590930769 

*Formulação com as micropartículas. **Formulação sem as micropartículas                                   
Teste Kruskal-Wallis 

 

 

Ao comparar as médias dos quatro locais avaliados nota-se que não houve diferença 

para os valores da hidratação entre eles no início (p=0,4837) e no final da avaliação 

(p=0,1348). Para os valores médios de perda transepidérmica de água observa-se uma 

diferença entre os grupos no início da avaliação (p=0,0006) e também ao final do estudo 

(p=0,0029). Este dado demonstra que há uma diferença significativa na quantidade de perda 

transepidérmica de água entre locais avaliados no início e ao final do estudo. 

 

 



174 

______________________________________________________________     Capítulo III  
 

 

  

Gráfico 3.1 - Distribuição das médias dos valores de TEWL e Hidratação nos tempos inicial e final 
para cada local avaliado. 

 

 

Na análise dos locais de aplicação, no início e no final do tratamento, observa-se que 

houve aumento na média do coeficiente de hidratação em todos os locais avaliados, sendo no 

local de aplicação da formulação com as micropartículas este aumento foi maior. A análise 

estatística apontou que este aumento na hidratação (Figura 3.8) foi significativo no local de 

aplicação da formulação com as micropartículas (p= 0,0483) e também no local do controle 

direito (p=0,0413).  

Com relação a função barreira da pele, houve um aumento na média da perda 

transepidérmica de água nos quatro locais avaliados, o que indica uma diminuição na função 

barreira. A análise estatística evidenciou este o aumento como significativo em todos os locais 

avaliados (Figura 3.9). 
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 (a)   (b)  

 (c)   (d)   

Figura 3.8 – Comparação dos valores das variáveis hidratação nos locais de aplicação da formulação com as 
micropartículas (a), sem micropartículas (b), controle D (c) e controle E (d) no início e ao final do 
tratamento utilizando o Teste Wilcoxon.  

 

 

 D0                                             D28 

p = 0,0483 

* 

 

  D0                                             D28 

 D0                                              D28  D0                                              D28 

p = 0,1957 

p = 0,0413 

* 

p = 0,2611 
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 (a)   (b)  

 (c)   (d)   

Figura 3.9 – Comparação dos valores das variáveis TEWL nos locais de aplicação da formulação com as 
micropartículas (a), sem micropartículas (b), controle D (c) e controle E (d) no início e ao final do 
tratamento utilizando o Teste Wilcoxon.  

 

 

Os dados referentes à avaliação do parâmetro subjetivo da hidratação no segundo e no 

último dia estão descritos na Tabela 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 D0                                             D28 

   D0                                             D28  D0                                             D28 

 D0                                             D28 

p = 0,0003 

* 

p = 0,0004 

* 

p <0,0001 

* 

p <0,0001 

* 
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Tabela 3.4 -  Descrição dos dados referentes à sensação de hidratação nos dias 1 e 28 de aplicação. 
 

Sensação 

de 

hidratação 

D1 D28 

CRQD* CRQE** ContD ContE CRQD* CRQE** ContD ContE 

Igual 62,9 51,4 97,1 97,1 0 0 3,3 3,3 

Melhor 37,1 48,6 2,9 2,9 100 100 96,7 96,7 

Pior 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Formulação com as micropartículas. **Formulação sem as micropartículas                                    

 
 

Com relação a avaliação da formulação CRQD houve melhora na sensação de 

hidratação referida por 37,1% dos participantes no segundo dia e em todos os participantes no 

último dia. Com a formulação CRQE houve melhora na sensação de hidratação em 48,6% no 

segundo dia e em todos os participantes no último dia. O controle foi avaliado com melhor 

hidratação por 2,9% dos participantes no segundo dia e por 96,7% no último dia.  

 

 

3.5.4. Impressões sobre o tratamento 

 

 

Ao final do tratamento os participantes eram questionados quanto às impressões do 

tratamento e utilização do produto. Estas impressões estão descritas nos Gráficos 3.2 e 3.3. 

 

 

 

Gráfico 3.2 -  Impressões do tratamento sobre a facilidade de aplicação e conforto na utilização do  
produto. 
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Com relação a facilidade de aplicação, a maior parte dos participantes (24) o avaliaram 

como fácil de aplicar. Na avaliação do conforto na utilização do produto, 11 participantes o 

avaliaram como confortável, contra 18 que o avaliaram como não sendo confortável a sua 

utilização. 

 

 

 

Gráfico 3.3 - Impressões do tratamento sobre a consistência e a sensação de absorção do produto. 

 

 

Quanto a avaliação subjetiva de sua consistência, a maior parte dos participantes o 

avaliou como ruim (21). O mesmo ocorreu com a avaliação da sensação de absorção, onde 22 

participantes a avaliaram como ruim. 
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3.6. DISCUSSÃO 

 

 

A variabilidade na idade dos participantes do estudo é um fato importante a ser 

destacado, uma vez que, pode predizer a atuação do produto em diferentes estágios de 

envelhecimento da pele. O mesmo ocorre com o IMC, pois esta variável influencia na 

qualidade da pele, e deste modo, selecionar uma amostra com ampla variação é importante 

para compreender a atuação do produto de forma mais ampla. 

Esta variabilidade na idade dos participantes foi encontrada em outros estudos que 

avaliaram segurança e eficácia de novas formulações (OLIVEIRA et al., 2016; REIS et al., 

2015; COSTA et al., 2014). Os voluntários de um estudo para avaliar a segurança e eficácia 

de nanopartículas em fotoprotetores tinham idade entre 18 e 60 anos (OLIVEIRA et al., 

2016). Outro estudo com este objetivo contou com a participação de 12 mulheres com idade 

entre 20 e 40 anos (REIS et al., 2015). 

Quanto ao sexo, nota-se uma predominância da participação feminina no estudo. Esta 

característica foi também observada em outros estudos semelhantes. Um estudo para avaliar 

eficácia e segurança clínica de uma formulação que contou com a participação de 100 

voluntários com idade entre 18 a 70 anos, sendo a maioria do sexo feminino (94,2%) 

(COSTA et al., 2014). 

Na avaliação da segurança do produto foram utilizados parâmetros clínicos de 

descamação e edema; parâmetros subjetivos de dor, ardor, prurido e calor; e mensuração das 

variáveis quantitativas de eritema, melanina e pH. 

Um estudo clínico com objetivo de avaliar a segurança de uma formulação utilizou 

para tal, variáveis clínicas, subjetivas e medidas objetivas de hidratação da pele 

(corneometria), pH e  perda transepidérmica de água (TEWL) (COSTA et al., 2014). 

Quando foi realizada a análise das médias do eritema, melanina e pH nos locais de 

aplicação no início e ao final do tratamento observa-se que não houve alteração significativa 

do eritema e melanina em nenhum dos locais avaliados. O pH apresentou variações 

significativas em seus valores médios para o local de aplicação da formulação com as 

micropartículas (p= 0,0492) e no controle direito (p= 0,0303), no entanto, mesmo com estas 

alterações os valores permaneceram na faixa esperada, sem comprometer o pH fisiológico da 

pele. 
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A avaliação da quantidade de melanina mostrou uma diminuição da média destes 

valores apenas no local de aplicação da formulação com as micropartículas e, apesar da 

análise estatística não apontar diferença na comparação do tempo inicial com o final, este 

dado deve ser melhor estudado, uma vez que a distribuição da melanina não foi uniforme nos 

locais avaliados. 

 As células responsáveis pela produção de melanina na pele são os melanócitos. A 

quantidade destas células na pele varia conforme a área considerada, mas as diferenças na 

pigmentação não dependem do número, mas sim da capacidade funcional destas células 

(SAMPAIO; RIVITTI, 2008). 

A melanina confere coloração a pele e também tem a função de proteção ao DNA dos 

queratinócitos contra os efeitos nocivos da radiação. O tipo de pele tem relação com a 

quantidade de melanina, sendo que a pele branca possui um menor número e, por isso, tem 

uma proteção menor contra a radiação ultravioleta (GALLARATE et al., 2004; ALMEIDA, 

2013; SAMPAIO; RIVITTI, 2008). 

Sabe-se que o aumento nos níveis de melanina ocorre predominantemente pela 

exposição aos raios solares, sendo estes níveis, maiores nas estações mais quentes e de maior 

exposição solar (HEXSEL et al., 2013). A redução na quantidade de melanina observada 

neste estudo, apesar de não apresentar significância estatística, pode indicar um possível 

efeito fotoprotetor da formulação com as microcápsulas, uma vez que, o estudo foi realizado 

na primavera e esta redução foi observada somente no local de aplicação desta formulação.  

Um estudo que teve como objetivo avaliar os efeitos de uma emulsão contendo 

tamarindo na melanina e no conteúdo de sebo da pele identificou uma redução na quantidade 

de melanina nos locais de aplicação, e atribuem este resultado à presença dos compostos 

fenólicos presentes no extrato da fruta (WAQAS et al., 2015). Sabe-se que a camomila 

contém diversos flavonoides em sua composição e sugere-se a realização de estudos futuros 

para melhor investigação desta propriedade. 

No presente estudo observou-se uma pequena variação do pH da pele nos quatro locais 

avaliados. Os valores médios dos locais de aplicação da formulação sem as micropartículas e 

nos controles sem formulação no primeiro dia apresentavam valores um pouco abaixo do pH 

normal da pele (4,0 – 5,5). O local de aplicação da formulação com as micropartículas 

apresentou média de pH dentro dos valores de normalidade. Após os 28 dias de tratamento as 

médias tiveram um pequeno aumento, mas o local de aplicação da formulação sem as 

micropartículas e o controle sem formulação do lado esquerdo ainda apresentavam pH abaixo 
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dos valores normais. Apesar do aumento do valor médio de pH no local de aplicação da 

formulação com as micropartículas os valores mantiveram-se dentro da faixa de normalidade 

para a pele (COURAGE-KHAZAKA, 1997). A formulação aplicada apresenta um pH mais 

neutro que o da pele, e deste modo, a aplicação diária desta formulação pode ter contribuído 

para o aumento destes valores.  

Os valores do pH da superfície da pele variam em decorrência de uma série de fatores 

externos (limpeza da região, oclusão, características sazonais) ou internos (sexo, idade, etnia, 

ritmo circadiano, saúde da pele). Por este motivo recomenda-se que a análise destes valores 

seja comparativa com relação aos valores anteriores no mesmo local (STEFANIAKL et al., 

2013). 

O pH da pele tem inúmeras funções, e dentre elas, contribui para manutenção da 

integridade do estrato córneo, regula a homeostase da barreira da epiderme e mantém a 

microbiota da pele em equilíbrio (STEFANIAKL et al., 2013). Por este motivo é importante 

que estes valores mantenham dentro dos limites esperados. 

Na avaliação clínica e na avaliação subjetiva do ardor, prurido e calor não houve 

nenhuma alteração destes parâmetros no segundo dia ou ao final das quatro semanas de 

utilização do produto. No entanto, houve um relato de dor leve em alguns dias após a 

aplicação da formulação com as micropartículas, mas que com involução espontânea após 

alguns segundos.  

Apenas um participante teve que interromper o uso do produto por relatar pontos 

vermelhos no local de aplicação da formulação com as micropartículas três horas após ter 

aplicado o produto. Apesar disso, os sinais regrediram espontaneamente cerca de 30 minutos 

depois, e no momento da avaliação não havia nenhuma alteração no local.  

Como trata-se de um caso isolado com regressão espontânea dos sinais, a possível 

causa pode ter relação com a sensibilidade pessoal desconhecida aos componentes da fórmula. 

Sabe-se que os três componentes utilizados nesta formulação são liberados pelos órgãos 

regulamentadores, estudados em diversos tipos de pesquisas e utilizados para diversas 

finalidades, entre elas os tratamentos e cuidados com a pele. 

A camomila é uma planta amplamente utilizada para tratar lesões de pele de vários 

tipos como eritema induzido por radiação, leões periestoma, dermatite de contato, flebite, 

eczema atópico, cicatrização de lesões, como apontou uma recente revisão da literatura 

realizada por FERREIRA et al (2015). 
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O extrato desta planta foi avaliado quanto à sua toxicidade, e concluiu-se que este 

pode ser utilizado com segurança nas dosagens preconizadas para seres humanos sem 

apresentar efeitos citotóxicos, genotóxicos ou mutagênicos (DELARMELINA et al., 2012). 

Outro estudo que objetivou avaliar a segurança de uma formulação composta, entre 

outros, por extrato de camomila, através do teste oclusivo (irritação primária da pele), não 

observou reações adversas para as formulações testadas (REIS et al., 2015). 

O uso tópico do óleo de camomila foi avaliado quanto ao seu potencial analgésico e 

anti-inflamatório em pacientes com síndrome do túnel do carpo (HASHEMPUR et al., 2015) 

e pacientes com osteoartrite (SHOARA et al., 2015). Ambos estudos demonstraram boa 

tolerabilidade nas aplicações, sem causar reações adversas locais ou sistêmicas, além de uma 

redução nos índices álgicos (HASHEMPUR et al., 2015; SHOARA et al., 2015).  

A quitosana é um polímero, hidrofílico, biocompatível, biodegradável, seguro, com 

baixa toxicidade, muito utilizado para a confecção de micro e nanopartículas para sistemas de 

liberação controlada de fármacos (LARANJEIRA; FÁVERE, 2009; KUMAR, 2000; HE et 

al., 1999; DASH et al., 2011). 

Pode ser utilizada como antibacteriano, anti-inflamatório e cicatrizante natural. Que é 

ativado com locais levemente ácidos como a superfície da pele (FRIEDMAN, et al., 2013).  

Estudos apontam o seu potencial na utilização para tratamento de lesões de pele com 

resultados positivos na cicatrização cutânea e resposta inflamatória (PEREIRA et al., 2014; 

BLAZEVIC et al., 2016; JAISWAL et al., 2016; DRAGOSTIN et al., 2016; CAETANO et 

al., 2014). 

Friedman et al (2013) apontou o uso da quitosana em nanocápsulas com alginato para 

o tratamento de condições infecciosas ou inflamatórias da pele, o qual apresentou atividade 

antibacteriana, anti-inflamatória e liberação controlada, sem causar irritação cutânea. 

Do mesmo modo, a lanolina, uma cera de origem animal, biocompatível é indicada 

como base para emulsões e incorporação de diversos agentes bioativos (SAGIRI et al., 2013). 

Um estudo que teve o objetivo de estudar a toxicidade da lanolina e seu efeito na 

cicatrização de animais concluiu que ela não afeta a cicatrização ou apresenta efeito tóxicos 

em monócitos, células importantes para a cicatrização (MARTINS et al., 2005). 

Outro estudo apontou que ela se apresentou favorável durante tratamento de lesões 

mamilares acelerando o processo de cicatrização, sem causar irritação local (COCA; ABRÃO, 

2008). 
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Na avaliação da hidratação da pele, ao utilizar a formulação, foram utilizados 

parâmetros clínicos de opacidade e aspereza, parâmetros subjetivos de sensação de hidratação 

e a mensuração do coeficiente de hidratação e perda transepidérmica de água. 

Na avaliação clínica da hidratação não se observou opacidade ou aspereza após os 28 

dias. Na avaliação subjetiva notou-se uma melhora na hidratação no segundo dia e mais 

expressiva, ao final dos 28 dias nos locais de utilização das formulações. No entanto, também 

houve relato de melhora a hidratação nos controles, onde não houve utilização de produtos 

hidratantes. 

A lanolina é considerada um excelente agente hidratante, podendo ser utilizada em 

condições de ressecamento da pele normal ou ainda nas condições patológicas como xerose, 

psoríase ou dermatites atópicas (MORGANTI, 2010). 

A análise da hidratação entre os locais avaliados não apontou diferença nas médias no 

início (p=0,4837) ou ao final da avaliação (p=0,1348), demonstrando uma homogeneidade da 

hidratação nos locais de aplicação. Ao avaliar o efeito tempo, ou seja comparando o D0 e 

D28, houve um aumento da média do coeficiente de hidratação em todos os locais avaliados, 

mas somente o local de aplicação da formulação com as micropartículas (p=0,0483) e o 

controle D (p=0,0413) tiveram um aumento significativo. Este dado corrobora com a 

avaliação subjetiva, demonstrando um aumento do coeficiente de hidratação mesmo nos 

locais sem aplicação de hidratantes.  

A diferença na hidratação também foi significativa no controle do mesmo braço, local 

onde os voluntários foram orientados a não passar qualquer tipo de hidratante. Nos demais 

controles este aumento não foi evidenciado. Por ser um aumento no controle do mesmo braço 

de aplicação da formulação e considerando a alta viscosidade da lanolina este resultado pode 

ser atribuído a dificuldade na aplicação do produto, levando o voluntário a estender a área de 

aplicação para mais próximo ao controle. Sendo assim, sugere-se a realização de outros 

estudos para elucidação destes achados. 

A avaliação da função barreira da pele demonstrou diferença na média entre os locais 

avaliados no início (p= 0,0006) e ao final (p= 0,0029) do tratamento, o que indica uma não 

homogeneidade da perda de água entre estes locais. Ao analisar cada local em função do 

tempo observa-se um aumento na média da perda transepidérmica de água nos quatro locais 

avaliados, indicando uma diminuição na função barreira.  

Um estudo com objetivo de avaliar o potencial antioxidante do extrato de camomila e 

de uma formulação com este princípio apontou uma redução na perda transepidérmica de 
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água e um aumento de água no estrato córneo das voluntárias. As autoras observaram ainda 

que este aumento foi mais acentuado após quatro semana de tratamento, e atribuíram este 

resultado ao clima seco da cidade (NOBREGA et al 2013). 

Um estudo que avaliou a eficácia e segurança de uma formulação utilizando a perda 

transepidérmica por 90 dias encontrou um aumento da perda transepidérmica de água nos 

primeiros 30 dias, justificando que a formulação utilizada tem em sua composição uma menor 

quantidade de substâncias oclusivas do que de emolientes e umectantes, deste modo, devido 

ao ressecamento da pele dos voluntários a água da derme foi levada para a epiderme pelas 

substâncias umectantes, o que aumentou a perda de água transepidérmica. Após os 30 dias, 

até os 90 houve diminuição progressiva desta perda (COSTA et al., 2014). 

Este aumento na perda transepidérmica de água através do estrato córneo pode ser 

atribuído ao período do ano e ao clima seco da cidade na qual o estudo foi realizado. Estudos 

mantendo um tempo de avaliação mais prolongado poderão avaliar a possível influência 

destes aspectos. 

Na avaliação subjetiva das características e utilização da formulação, apesar da 

maioria dos voluntários considerar o produto de fácil aplicação, a avaliação do conforto no 

uso, da consistência e da sensação de absorção não foram positivas. Trata-se de um produto 

proposto para ser utilizado para a terapêutica na prevenção de lesões, o que pode não 

demandar as mesmas exigências sensoriais utilizadas em cosméticos.  

Atualmente a prevenção de lesões de pele é realizada de acordo com o tipo de lesão. 

Produtos de diversas marcas estão disponíveis para aplicação na pele íntegra visando a 

formação de um filme protetor e, deste modo, visam a promoção de uma proteção contra os 

agressores físicos ou químicos. No entanto, estes produtos não apresentam extratos botânicos 

em sua composição, o que acreditamos ser uma vantagem desta formulação. Ademais o 

potencial da micropartícula no aumento da estabilidade e a liberação controlada de ativos são 

um diferencial. 
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3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo teve como objetivos avaliar a segurança e efetividade para hidratação de uma 

formulação tópica contendo micropartículas de Chamomilla recutita (L.) Rauschert revestidas 

com quitosana aplicadas em pele saudável.  

Para tal, foi conduzido um estudo clínico fase I, com voluntários saudáveis, no qual a 

segurança foi avaliada através das seguintes variáveis: eritema, melanina, descamação, ardor, 

prurido e dor. A hidratação da pele foi avaliada através das variáveis de teor de água retido no 

estrato córneo, perda de água transepidérmica, opacidade, aspereza e sensação de hidratação.  

A hipótese do estudo, a qual previa que a utilização da formulação tópica contendo 

micropartículas de Chamomilla recutita (L.) Rauschert revestidas com quitosana seria segura 

para a aplicação na pele de voluntários saudáveis, não provocando eritema, descamação, 

ardor, prurido ou dor dentro de um período de quatro semanas de uso foi aceita. Apesar de um 

voluntário ter referido irritação e eritema após a aplicação, este foi um resultado isolado e 

pode ter sido atribuído às características pessoais, como hipersensibilidade desconhecida a 

algum componente da fórmula.  

Os resultados demonstraram também uma melhora na hidratação cutânea tanto com 

dados objetivos mensurados por meio da corneometria, quanto na avaliação subjetiva pelos 

voluntários pelos indicadores de sensação de hidratação. No entanto, este aumento na 

hidratação também ocorreu no controle. A perda transepidérmica de água aumentou após o 

uso do produto, o que pode ser indicativo de dano na função barreira da pele, ou ainda, ser 

atribuído ao tempo de uso do produto, que pode demandar mais tempo para seu efeito 

satisfatório nesta variável. 

Ainda, houve uma redução da quantidade de melanina nos locais de aplicação da 

formulação com as micropartículas, que apesar de não ser estatisticamente significante, pode 

apresentar uma relevância clínica, com possível efeito fotoprotetor e, por este motivo, precisa 

ser melhor avaliado em estudos posteriores. 

O estudo teve como limitações a não randomização dos locais de aplicação, o que 

poderia reduzir as chances de erro nas avaliações realizadas, a amostra por conveniência e os 

dados negativos com relação ao conforto na aplicação. Os participantes eram orientados a 

aplicar uma pequena quantidade de produto, sendo realizada uma medida com uma espátula. 
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Destacamos esta questão como uma limitação do estudo, uma vez que, não houve um método 

objetivo para mesurar a quantidade de produto aplicada. 

Os estudos com a formulação contendo micropartículas de Chamomilla recutita (L.) 

Rauschert revestidas com quitosana permitiram concluir que esta formulação promove a 

liberação dos ativos permitindo sua permeação nas camadas da pele, é estável mantendo a 

quantificação de seus marcadores por até nove meses de armazenamento. Ademais, é segura 

para o uso em pele íntegra, o que permite seu uso futuro para prevenção de lesões de pele. Por 

fim, destacamos que estes resultados estimulam a continuidade do emprego desta formulação 

em ensaios com animais para a avaliação de sua ação na cicatrização de lesões e, 

posteriormente, estudos clínicos para se  avaliar seu efeito na prevenção e também no 

tratamento de lesões de pele, como a radiodermite, lesões periestoma e úlceras de decúbito. 
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3.9. APÊNDICES 

 

 

Apêndice A - Instrumento para o rastreamento dos participantes 

 

Identificação 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data de nascimento:_____/_____/_____ 

 

Critérios de inclusão 

(   ) Entre 18 e 40 anos. 

(   ) Ausência de dermatites ou doenças de pele pregressas ou atuais. 

(   ) Pele íntegra na região de antebraços. 

(   ) Ausência de alergias à camarão, peixes e/ou frutos do mar.  

(   ) Ausência de uso atual de heparina, anticoagulantes ou antiagregantes 

plaquetários. 

(   ) Ausência de alergias à camomila ou seus componentes. 

(   ) Ausência de alergias ao componente das formulações. 

Presença de todos os critérios 
(   ) Não     Excluído do estudo  

(   ) Sim 

Incluído no estudo 
(   ) Sim 

(   ) Não 
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Apêndice B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Prezado(a), 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Formulação tópica contendo 
micropartículas de Chamomilla recutita (L.) Rauschert revestidas com quitosana: estudo clínico fase 
I”. O objetivo deste trabalho é avaliar a segurança de uma formulação tópica contendo micropartículas 
de Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Camomila) revestidas com quitosana para aplicação na pele de 
voluntários saudáveis. Esta Pesquisa foi apreciada pelo CEP/EERP-USP que tem a função de proteger 
eticamente os participantes de pesquisa. 

Nesta etapa, esta formulação será utilizada em uma população saudável durante 4 semanas 
para análise de sua segurança, tolerância e conforto através da vermelhidão, descamação, ardor, 
coceira e dor. Estas características serão analisadas através de exame visual, questionamentos e 
instrumentos, sendo que estes lhe causarão dor ou desconforto. Esta avaliação será realizada em três 
encontros, sendo o primeiro no primeiro dia, o segundo 24 horas após a primeira avaliação e o terceiro 
após 4 semanas da primeira avaliação. Em cada um destes encontros está prevista uma duração média 
de 15 minutos. Os participantes serão convidados pela pesquisadora responsável nas dependências da 
Universidade de São Paulo e nos laboratórios de pesquisa desta instituição. Você foi convidado(a) pois 
tem mais de 18 anos de idade, não apresenta dermatites ou doenças de pele, não apresenta histórico de 
reações alérgicas à camarão, peixes ou frutos do mar. Sua participação não é obrigatória.  

Apesar da camomila ser um produto liberado para o uso pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária é possível que durante o tratamento ocorra algum tipo de reação local na utilização do 
produto, como ardor, vermelhidão, coceira. Caso você desenvolva algum tipo de reação, o produto não 
será mais utilizado e você receberá acompanhamento médico e farmacêutico. Caso ocorra algum dano 
decorrente da pesquisa você poderá ser indenizado segundo a legislação brasileira vigente (Item IV.3-
h - Resolução 466/2012 - CONEP-MS). Os benefícios esperados com esta pesquisa estão relacionados 
à melhoria no atendimento de enfermagem para prevenção e tratamento de lesões de pele.  

As informações colhidas serão confidenciais, os dados coletados serão publicados em 
periódicos científicos da área, mas sua identidade será preservada. Esclarecemos também que você 
tem a opção de deixar de participar do estudo em qualquer momento, sem que isso lhe traga qualquer 
prejuízo. Você receberá uma via assinada deste termo onde consta o telefone do pesquisador podendo 
agora, ou em qualquer momento, solicitar esclarecimentos sobre o projeto ou sua participação. 

 

_______________________________ 
Danielle Cristina Garbuio – Pesquisador responsável 

Laboratório de Enfermagem e Comunicação. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP. Avenida dos 

Bandeirantes, 3900 Campus Universitário – Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP – Brasil. CEP: 14040-

902. Telefone: (16)3315-3475/(16)98159-3866. E-mail: danigarbuio@usp.br.  

Eu ___________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo aqui 
descrito. Declaro que recebi uma via deste documento e fui esclarecido quanto aos objetivos do 
estudo, aos procedimentos da pesquisa, bem como, quanto aos possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso deixar de participar desta pesquisa a 
qualquer momento, sem que isso me traga prejuízos e que em caso de apresentar reações ao produto 
terei o devido acompanhamento. 

Ribeirão Preto, ___ de ___________________ de 2015 

 
______________________________________ 
Assinatura do Participante 
Caso sinta a necessidade de maiores esclarecimentos, você poderá entrar em contato com o Comitê de ética em 

pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP. Este Comitê está situado na Avenida dos 

Bandeirantes, 3900 Campus Universitário – Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP – Brasil. CEP: 14040-

902. Telefone: (16)3315-3386. E-mail: cep@eerp.usp.br. Horário de funcionamento: segunda à sexta, das 8:00 

às 17:00.  
 

 
 

Versão 2 – Encaminhada ao CEP em 10/07/2015 

mailto:danigarbuio@usp.br
mailto:cep@eerp.usp.br
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Apêndice C - Instrumento de coleta de dados 

DADOS GERAIS 

Nome:  

Número do participante: Formulação: 

Idade: Telefone: 

Sexo: (  ) Fem. (  ) Masc. Data de início: 

Raça/cor: (  ) branca (  ) negra (  ) pardo (  ) indígena (  ) asiático 

HISTÓRIA CLÍNICA 

Medicações de uso:_____________________________________________ 

                                _____________________________________________ 
                                _____________________________________________ 

                                _____________________________________________ 

Tabagismo: ( ) Não  ( ) Sim ( ) Parou há _____________________________ 
Há quanto tempo:_______________________________________________ 

Quantos cigarros por dia:_________________________________________ 
Se parou – por quanto tempo fumou:________________________________ 

Etilismo: ( ) Não  ( ) Sim ( ) Parou há ________________________________ 
Há quanto tempo:_______________________________________________ 

Qual bebida:___________________________________________________ 
Quantas doses por dia:___________________________________________ 

Se parou – por quanto tempo bebeu:________________________________ 

DADOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO 

Avaliação da Pele no local 

IRRITAÇÃO 

Variáveis para 
avaliação 

Antebraço direito Antebraço esquerdo  Controle Negativo 

Eritema -

Colorimeter  

  Direito  - 

Esquerdo - 

Ph -     

Descamação (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não 

Dor  (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não 

Ardor (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não 

Prurido (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não 

HIDRATAÇÃO 

Variáveis para 
avaliação 

Antebraço direito Antebraço esquerdo  Controle Negativo 

Corneometer   Direito  - 

Esquerdo - 

Tewameter   Direito  - 
Esquerdo - 

Opacidade (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não 

Aspereza (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não (  ) Sim         (  ) Não 

Sensação de 

hidratação 

(  ) Igual 

(  ) Melhorou 
(  ) Piorou 

(  ) Igual 

(  ) Melhorou 
(  ) Piorou 

(  ) Igual 

(  ) Melhorou 
(  ) Piorou 

IMPRESSÕES SOBRE O TRATAMENTO 



198 

______________________________________________________________     Capítulo III  
 

 

Consistência da formulação               (  ) Boa    (  ) Muito viscoso     (  ) muito fluido 

Facilidade de aplicação                      (  ) Sim    (  ) Não 

Absorção                                            (  ) Boa    (  ) Ruim 

Confortável                                        (  ) Sim    (  ) Não 

Outras impressões: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Data Comentário 

  

 

 

  

 

 

Observações 

 

 

 

 

 

 

FINAL 

(  ) Término no tempo adequado                                                                     Data:__/__/_____ 

(  ) Abandono - Motivo:_______________________________________   Data: __/__/_____ 

(  ) Suspensão - Motivo:_______________________________________   Data: __/__/_____                                           
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Apêndice D - Formulário para avaliação de conteúdo e aparência do instrumento de 

coleta de dados 

 

ITENS APARÊNCIA 
PERTINÊNC

IA 

COMPREENSÃ

O 
SUGESTÕES 

DADOS GERAIS 

Nome 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Idade 
( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim 

( ) Não 
 

Sexo: 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Data de início 
( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 
 

Telefone 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim 
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Raça/cor: 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

HISTÓRIA CLÍNICA 

Medicações de 
uso 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Tabagismo 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Etilismo  
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

DADOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO 

Eritema 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Ph 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Descamação 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim 
( ) Não 

 

Dor 
( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 
 

Ardor 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Prurido 
( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 
 

Corneometer 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Tewameter 
( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 
 

Opacidade 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Aspereza 
( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 
 

Sensação de 
hidratação 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 
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Consistência da 

formulação 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 
 

Facilidade de 
aplicação 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Absorção 
( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 
 

Confortável 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Outras impressões 
( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 
 

Observações 
( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

FINAL 

Término no tempo 

adequado 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 
 

Abandono – 
Motivo 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

( ) Sim  
( ) Não 

 

Suspensão - 

Motivo 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Sim  

( ) Não 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. ANEXO 
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Anexo A – Folha de aprovação do Comitê de ética em pesquisa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Translação do conhecimento na pesquisa e perspectivas 
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4.1. A PESQUISA TRANSLACIONAL E PERSPECTIVAS 

 

 

O percurso metodológico deste estudo envolveu ensaios desde a bancada de 

laboratório na área básica até a primeira fase de um ensaio clínico com seres humanos. Este 

tipo de pesquisa conta com o envolvimento e cooperação de diversas áreas desde as mais 

básicas do conhecimento até a parte clínica para alcançar um objetivo final em comum. Este 

tipo de pesquisa está ganhando cada vez mais espaço e importância dentro das diversas áreas, 

e destacamos aqui a área da saúde.  

Os avanços do conhecimento científico desde as pesquisas básicas até a prática clínica 

ocorrem através de um processo chamado pesquisa translacional. Este tipo de pesquisa 

descreve a transformação do conhecimento através de etapas de pesquisa, desde as 

descobertas na área básica até o seu impacto na prática clínica (DROLET; LORENZI, 2011). 

Trata-se de um processo complexo, que tem por objetivo melhorar o cuidado à saúde 

prestado e para isso, a pesquisa translacional constrói uma ponte entre a bancada do 

laboratório e a beira do leito (from bench to bedside) (CÁRNIO, 2012; DROLET; LORENZI, 

2011; GRADY, 2010). 

Para a pesquisa translacional inicialmente são realizados estudos nas áreas básicas, as 

chamadas pesquisas de bancada, em laboratórios com estudos in vitro ou modelos animais. 

Com resultados promissores nesta área, estudos clínicos podem ser desenvolvidos. Por último, 

deve ocorrer a interface entre os achados das pesquisas com a prática clínica, subsidiando a 

construção de novos protocolos ou políticas de saúde (CÁRNIO, 2012). 

Neste trabalho, inicialmente, foi realizado um estudo na área farmacêutica envolvendo 

diversas subáreas dentro desta especialidade. Foram abordadas questões relacionadas aos 

fitoterápicos, como ensaios de pureza, qualidade deste material vegetal e métodos para 

extração. Ainda, estudos dentro das áreas de tecnologia farmacêutica e cosméticos foram 

realizados a fim de elaborar e testar a formulação pretendida com este estudo. 

Esta fase inicial constituiu um imenso desafio, uma vez que, não faz parte da área de 

formação e expertise da autora deste estudo. Em cada etapa percorrida, com cada dificuldade 

encontrada, obstáculos foram superados, e através de cada um destes, um aprendizado 

diferente se concretizava, uma nova perspectiva, que sem dúvida, enriqueceu a experiência 

para o desenvolvimento deste trabalho.  

A complexidade em se estudar algo que perpassa diferentes áreas foi desafiadora, e do 

mesmo modo, cativante. A utilização de diferentes áreas para compor o escopo de 
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conhecimento de uma pesquisa traz não somente conhecimento técnico-científico, mas 

também experiências de relacionamentos com outros profissionais, com outros ambientes de 

trabalho, o que ao final, tem um acréscimo valioso na formação do pesquisador enquanto 

cientista e pessoa.  

É importante destacar o processo de cooperação entre as áreas, pois sem este auxílio 

de cada laboratório, docentes e alunos este tipo de pesquisa não se concretizaria. Autores 

apontam como a participação de diversos pesquisadores de áreas distintas e o trabalho em 

equipe são importantes para o sucesso das pesquisas translacionais (CÁRNIO, 2012; 

GRADY, 2010). 

Grady (2010) destaca ainda que a condução de pesquisas cientificas é um processo que 

envolve a participação de diversos pesquisadores que trabalham como um time. Este time 

quando composto por diferentes disciplinas e profissionais é considerado a chave para o 

sucesso da pesquisa translacional. A experiência e expertise de cientistas da área da saúde 

desde a área básica até clínica e a combinação de diversos conhecimentos e pontos de vista 

fazem com que este trabalho em equipe facilite esta translação do conhecimento entre as 

áreas. 

 Atualmente tem sido debatida a importância da pesquisa translacional como um 

processo necessário para melhorar as condições de saúde. Sabe-se que a perda de resultados 

importantes ao longo destes processo de pesquisa é um importante problema de saúde pública 

(DROLET; LORENZI, 2011).  

 No entanto, apesar de seus resultados sabidamente positivos, há ainda muitas 

dificuldades neste processo, e para que ocorra o sucesso destas pesquisas é necessário uma 

adequada rede de colaboração e suporte. Para isso, estes estudos devem ser mais divulgados, 

discutidos e incentivados, principalmente no Brasil, onde tantas pesquisas com potencial de 

contribuir para com os processos de melhoria no campo da saúde pública acabam sendo 

interrompidos nas fases iniciais, mesmo quando apresentam resultados positivos. 

 Por fim, o desafio desta pesquisa ainda não foi totalmente vencido e pesquisas futuras 

devem ser  realizadas a fim de avaliar os potenciais benefícios da formulação aqui 

desenvolvida na população de estudo e área de formação da pesquisadora, a enfermagem. 

Após essas etapas, poderemos considerar concluída a translação desse conhecimento, 

empregando os resultados futuros, se positivos, na prática clínica.  
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