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FORMAS SEMISSÓLIDAS CONTENDO EXTRATO SECO DE 
Aleurites moluccana L. Willd. (Euphorbiaceae): 

DESENVOLVIMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE E ESTUDO 
FARMACOLÓGICO 

 

Talita Gesser Cesca 

Agosto de 2010 

 

Orientadora: Profa. Dra. Tânia Mari Belle Bresolin. 

Co-orientadora: Profa. Dra. Ruth Meri Lucinda Silva. 
Área de concentração: Produtos Naturais e Substâncias Sintéticas Bioativas. 
Número de páginas: 125. 
 
A Aleurites moluccana L. (Willd.), é uma árvore natural da Indonésia e Índia e 
aclimatada no Sul e Sudeste do Brasil, conhecida como “Nogueira-da-Índia”, usada 
popularmente no tratamento de afecções dolorosas. Este trabalho teve por objetivo 
desenvolver um fitoterápico de uso tópico estável e eficaz no tratamento da dor, 
inflamação e como cicatrizante, contendo extrato seco de A. moluccana, além de 
otimizar e validar o método de quantificação dos biomarcadores swertisina e 
swertisina-2”-O-ramnosil, por CLAE, no extrato e no fitoterápico. Foram 
desenvolvidas formas semissólidas com características emulsivas, pomada e géis 
contendo 0,5 e 1,0% do extrato seco. Estas preparações foram submetidas a 
estudos de estabilidade preliminar. Paralelamente foram realizados ensaios in vivo 
de atividade anti-inflamatória, cicatrizante e antinociceptiva das formulações 
semissólidas usando os protocolos de edema de orelha induzido por óleo de cróton 
em camundongos, dor pós-operatória e teste de cicatrização em ratos. As 
formulações selecionadas foram submetidas ao estudo de estabilidade acelerado 
(40°C) e de longa duração (25°C) e o teor dos marcadores foi avaliado após 
extração por Dispersão de Matriz em Fase Sólida (MSDP) seguido da análise por 
CLAE. O método de quantificação dos marcadores no extrato por CLAE-UV em fase 
reversa foi validado, mostrando ser seletivo e indicativo da estabilidade do extrato, 
com linearidade na faixa de 5,89-117,8 e 1,5-27,68 µg/mL para swertisina-2”-O-
ramnosil  e swertsina, respectivamente, com recuperação de 100,3% e 102,9%, 
respectivamente, com boa precisão (DPR < 1%, intra-dia, e < 2,5%, inter-dias) e 
robusto. Dentre as formulações foi selecionada a base Hostacerin CG® a qual 
apresentou boa estabilidade e maior eficácia nos estudos pré-clínicos. O método de 
extração por MSDP desta formulação foi validado, com recuperação média de 
101,6% e 105,7% para swertisina e swertisina-2”-O-ramnosil, respectivamente, com 
boa precisão (DPR < 2,0%) e seletividade. As bases Hostacerin CG® contendo 0,5 e 
1,0% do extrato seco foram aprovadas no estudo de estabilidade, mantendo-se 
conformes após 180 dias de estudo acelerado e em temperatura ambiente, com 
variação < 10% nos parâmetros de análise. Conclui-se que os métodos analíticos 
por CLAE são confiáveis para o controle de qualidade do extrato seco e da 
formulação de uso tópico e que a mesma apresentou estabilidade e eficácia nos 
ensaios pré-clínicos realizados com potencial para seguir para os estudos 
toxicológicos e clínicos visando seu futuro registro junto à ANVISA.  
 

Palavras-chave: Formulações semissólidas, fitoterápico, Aleurites moluccana, 
controle de qualidade, CLAE, validação analítica, atividade biológica tópica. 
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SEMI-SOLIDS CONTAINING DRYED EXTRACT OF Aleurites 
moluccana L. Willd. (Euphorbiaceae): DEVELOPMENT, QUALITY 

CONTROL AND PHARMACOLOGICAL STUDIES 
 

Talita Gesser Cesca 

August 2010 

 

Supervisor: Dr. Tânia Mari Belle Bresolin. 
Supervisor: Dr. Ruth Meri Lucinda Silva. 
Area of Concentration: Natural Products and Bioactive Synthetic Substances. 
Number of pages: 125. 
 
Aleurites moluccana L. (Willd) is a tree that is native to Indonesia and India and  has 
been acclimatized to the South and Southest of Brazil. It is commonly known as 
Indian Walnut, and is used in traditional medicine to treat pain. The aim of this study 
was to develop a stable, effective phytomedicine for topical use in the treatment of 
pain and inflammation and for wound healing, containing dried extract of A. 
moluccana, and to optimize and validate the HPLC method for quantification of the 
biomarkers swertisin and swertisin-2”-O-ramnosil in the extract and phytomedicine. 
Semisolid preparations with emulsifier characteristics, ointment, and gels containing 
0.5 and 1.0% of dried extract, were submitted to preliminary stability studies. In 
parallel, in vivo tests were conducted to assess the anti-inflammatory, healing and 
antinociceptive activity of the semi-solid formulations, through the protocols of ear 
edema induced by croton oil in mice, post-operative pain, and the healing test in rats. 
The selected formulations were submitted to accelerated (40°C) and long-term 
(25°C) stability studies and the biomarker assay was evaluated after extraction by 
MSDP followed by HPLC analysis. The HPLC-UV reverse phase method for 
quantification of the markers in the extract was validated, providing to be selective 
and indicative of the stability of the extract, with linearity in the range of 5.89 to 117.8 
µg/mL and 1.5 to 27.68 µg/mL for swertisin-2”-O-ramnosil and swertsin, respectively; 
recovery of 100.3% and 102.9%, respectively; with good precision (RSD < 1%, intra-
day and < 2.5%, inter-day); and robust. From the formulations, Hostacerin CG® was 
selected, which showed good stability and higher efficacy in the pre-clinical studies. 
The MSDP method of extraction of these formulation was validated, with average 
recovery of 101.6 and 105.7% % for swertisin-2”-O-ramnosil and swertsin, 
respectively, and good precision (RSD < 2.0%) and selectivity. The Hostacerin CG® 

formulations containing 0.5 and 1.0% of dried extract of A. moluccana were approved 
in the stability studies, maintaining conformity after 180 days of accelerated and long-
term studies, at room temperature, with variation < 10% in the analytical parameters. 
In conclusion, the HPLC analytical methods are appropriate for the quality control of 
dryed extract and topical phytomedicines developed, which showed stability and 
efficacy in the pre-clinical studies, with potential to progress to toxicological and 
clinical studies aimed at future official registration. 
 
Keywords: semi-solid formulations, phytomedicine, Aleurites moluccana, quality 
control, HPLC, analytical validation, topical biological activity. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

As civilizações antigas, mesmo que empiricamente, já observavam o poder 

tóxico ou curativo de algumas plantas frente a determinadas doenças. Hoje, a 

terapêutica moderna, com ações específicas sobre receptores, enzimas e canais 

iônicos, não teria atingido seu grau de desenvolvimento atual sem o auxílio dos 

produtos de origem vegetal. São inúmeros os exemplos de medicamentos que foram 

desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de fontes vegetais, dentre eles: 

morfina, pilocarpina, digitálicos, quinina, atropina, escopolamina, taxol, vincristina e 

vimblastina, estatinas, além de vários imunossupressores e antibióticos. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), 80 % da população mundial faz uso de 

medicamentos derivados de plantas medicinais (SIANI, 2003; ABIFISA, 2008).  

Cerca de 40% dos medicamentos existentes no mercado são obtidos de 

forma direta ou indireta de fontes naturais, sendo que 20% das plantas com 

substâncias medicinais conhecidas estão no Brasil (NIERO, 2009). No entanto, 

observa-se que o potencial das plantas como fonte de pesquisa para novos 

fármacos ainda é pouco explorado, visto que das 250.000 espécies existentes no 

mundo, apenas uma pequena porcentagem tem sido investigada fitoquímica e 

biologicamente. No Brasil, detentor da flora mais rica do mundo, apenas 8% do total 

de espécies tem suas características fitoquímicas, biológicas ou farmacológicas 

conhecidas (SIMÕES et al, 2001; NIERO et al, 2003).  

No que se refere ao medicamento fitoterápico, seu desenvolvimento e 

produção, comparado com o de um novo medicamento sintético, requer muito 

menos recursos financeiro e técnico e bem menor tempo de pesquisa, tendo em 

vista o vasto conhecimento popular já existente para o uso da planta medicinal em 

questão. Além desta questão, nas últimas décadas observou-se um aumento 

expressivo no mercado mundial de fitoterápicos. Este mercado é estimado em mais 

de US$ 21,7 bilhões anuais (NIERO, 2009) e, somente na Europa, atinge cerca de 

US$ 7 bilhões ao ano. Recente pesquisa da ABIFISA prevê que, em 2010, o 

mercado de fitoterápicos chegará a 15% do total do mercado farmacêutico no Brasil 

(ABIFISA, 2008; CARVALHO et al., 2008). 

Entre as diversas plantas medicinais estudadas pelo Núcleo de Investigações 

Químico-Farmacêuticas da UNIVALI (NIQFAR), ao longo dos últimos 15 anos, 

destaca-se a Aleurites moluccana, uma árvore, originada da Ásia, adaptada no 
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Brasil, conhecida como “Nogueira-da-Índia” ou “Nogueira-de-Iguape” e amplamente 

distribuída no território catarinense. Suas folhas e cascas do caule são 

frequentemente utilizadas para o tratamento de várias doenças, incluindo tumores, 

úlceras, febres, diarréias, asma e processos dolorosos (DUKE, 1991). Demonstrou-

se que os extratos brutos de diferentes partes da A. moluccana apresentaram 

potencial analgésico em diferentes modelos experimentais de dor em camundongos. 

Foi demonstrado que a swertisina-2”-O-ramnosil, um flavonoide C-glicosídeo isolado 

das folhas desta planta, foi cerca de 16 vezes mais potente do que a aspirina no 

modelo de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético em camundongos 

(MEYRE SILVA et al., 1998, 1999). 

A obtenção de extratos secos por spray dryer, produzido em escala industrial 

(Centroflora, Botucatu-SP) e padronizados desta planta utilizando como marcador o 

flavonoide 2”-O-ramnosil swertisina, extraído da própria planta por pesquisadores do 

NIQFAR, foi recentemente alvo de um depósito de patente junto ao INPI (Instituto 

Nacional de Proteção Intelectual), pelo laboratório Farmacêutico Eurofarma, em 

parceria com pesquisadores do NIQFAR (CECHINEL et al., 2007), a qual vem sendo 

internacionalizada. Com o objetivo de desenvolver um novo fitoterápico analgésico, 

anti-inflamatório e antipirético nacional, vários estudos foram desenvolvidos, como 

os estudos de toxicidade pré-clínica em animais roedores e não roedores, em 

laboratórios certificados (FERREIRA, 2008) os quais apontaram a segurança do uso 

oral do extrato seco além dos estudos farmacológicos pré-clínicos do extrato e 

compostos isolados em diferentes modelos in vivo e do estudo farmacocinético do 

marcador, cujos resultados estão em fase de elaboração das publicações científicas. 

 Como o alvo dos estudos desenvolvidos até o presente enfatizou o uso oral, 

empregando comprimidos, o presente trabalho visa desenvolver formulações 

semissólidas tópicas estáveis contendo o extrato de A. moluccana, otimizar e validar 

a metodologia analítica por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) para o 

doseamento dos marcadores swertisina-2”-O-ramnosil e swertisina, além de obter 

um fingerprinting dos compostos polares do extrato seco, determinar se o método é 

indicativo da estabilidade do extrato e empregar o método no creme desenvolvido, 

monitorando sua estabilidade. Além disso, realizar um biomonitoramento da 

formulação selecionada, por meio de ensaios farmacológicos in vivo quanto à sua 

atividade anti-inflamatória, cicatrizante e antinociceptiva, de modo a contribuir para o 

futuro registro do novo produto fitoterápico. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Desenvolver formulações farmacêuticas estáveis de uso tópico contendo 

extrato seco por spray dryer de Aleurites moluccana, produzido em escala 

industrial, a 0,5 e 1,0% com atividade anti-nociceptiva, anti-inflamatória e 

cicatrizante além de otimizar e validar metodologia analítica por CLAE, 

indicativa de estabilidade, para o extrato seco e fitoterápicos. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Otimizar e validar o método de análise qualitativa e quantitativa do extrato 

seco por spray dryer, em escala industrial, de A. moluccana por CLAE, 

verificando se o método é indicativo da estabilidade do extrato; 

 Analisar a estabilidade do extrato seco de A. moluccana por meio de testes de 

degradação forçada;  

 Padronizar, por CLAE, o extrato seco de A. moluccana; 

 Desenvolver formulações de uso tópico estáveis contendo 0,5 e 1,0% do 

extrato seco de A. moluccana; 

 Selecionar a formulação com base no estudo de estabilidade preliminar e nos 

estudos pré-clínicos quanto ao efeito anti-inflamatório, cicatrizante tópico e 

antinociceptivo por meio de modelos in vivo; 

 Desenvolver e validar método de extração dos marcadores por dispersão de 

matriz em fase sólida (MDSP) do fitoterápico previamente selecionado; 

 Analisar a estabilidade das formulações de uso tópico selecionadas contendo 

0,5 e 1,0% de extrato seco de A. moluccana, em testes acelerados (40°C) e 

de longa duração (25°C), analisando características organolépticas, aspecto 

após centrifugação, pH, viscosidade, ensaios microbiológicos e teor de 

marcadores swertisina-2”-O-ramnosil  e swertisina, por CLAE. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Família Euphorbiaceae 

 

A família Euphorbiaceae compreende aproximadamente 317 gêneros e 8000 

espécies distribuídas em todas as regiões tropicais e subtropicais do globo, 

principalmente na América e na África (WEBSTER, 1994). Levantamentos florísticos 

para o Brasil revelam que a família é uma das mais ricas em número de espécies, 

cerca de 1.000, segundo Cordeiro (1995) e Carneiro, Cordeiro e França (2002), 

distribuídas em cerca de 80 gêneros. A região Nordeste do Brasil pode ser 

considerada um grande centro de diversidade da família, com 236 espécies em 45 

gêneros, distribuídas, em sua grande maioria, nas áreas de Caatinga (BARROSO, 

1991).   

Sua distribuição é ampla, possuindo representantes em todos os diferentes 

tipos de vegetação do país. Apresenta grande número de espécies endêmicas da 

caatinga, cerca de dezessete, que apesar de ser um dos biomas mais ameaçados 

do planeta, tem sido citado em poucos trabalhos, principalmente no que diz respeito 

às caatingas arenosas (ARAUJO; ALVES, 2008). 

As Euphorbiaceae destacam-se como uma das famílias mais importantes 

economicamente dentre as Angiospermas, incluindo plantas geralmente latescentes, 

monóicas ou dióicas, com flores diclinas, sendo as flores pistiladas muito 

características pelo gineceu sincárpico, ovário súpero e geralmente tricarpelar. O 

fruto é geralmente capsular com deiscência explosiva, abrindo-se em três 

mericarpos, sendo conhecido como cápsula tricoca (VILLALOBOS; CASTELLANOS, 

1992; ARAUJO; ALVES, 2008).  

Espécies do gênero Alchornea têm sido usadas popularmente como agente 

antidiarréico, anti-inflamatório, anti-reumático e no tratamento de lepra e de doenças 

cutâneas. Estudos farmacológicos realizados com extratos brutos e compostos 

isolados revelaram atividades antibacteriana, anti-inflamatória, anti-espasmódica, 

antitripanossômica e antidiarréica, bem como citotóxica contra células cancerosas 

Hep-G2 (carcinoma hepatocelular), MDA-MB-231 (adenocarcinoma mamário) e A-

431 (carcinoma epidermóide) (CONEGERO et al., 2003).  
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Um outro exemplo muito popular é a seringueira (Hevea brasiliensis), de onde 

se extrai o látex usado para a manufatura de borracha natural. Planta nativa da 

floresta amazônica, onde gerou o ciclo da borracha até ser cultivada com mais 

produtividade e custos menores no Sri Lanka e nas florestas do arquipélago malaio. 

Outro exemplo é a mamona (Ricinus communis L.), nativa da África, fonte de óleo de 

rícino, fibras vegetais e compostos químicos usados na fitomedicina, além de óleo 

lubrificante aplicado em propulsores de ônibus espaciais e foguetes. A mandioca 

(Manihot esculenta) é fonte primária de alimento, principalmente de amido, em boa 

parte do nordeste brasileiro, e sua farinha é consumida em larga escala em todo o 

país. Algumas espécies de Croton e Euphorbia são reportadas como plantas 

medicinais. Outros gêneros de interesse econômico são: Phyllanthus, Jatropa, 

Sapium, Ricinus e Aleurites. Algumas outras espécies movimentam, ainda, grandes 

somas de dinheiro no mercado de plantas ornamentais (BARROSO, 1991). Algumas 

espécies da família Euphorbiaceae são tóxicas e vêm causando muitos casos de 

intoxicações em humanos em várias partes do mundo (OLIVEIRA; GODOY; COSTA, 

2003).  

 

3.2 Considerações sobre Aleurites moluccana 

 

3.2.1 Características gerais 

 

A Aleurites moluccana L. (Willd.), família Euphorbiaceae, é uma árvore 

exótica, natural da Indonésia e Índia e aclimatada desde São Paulo até o Rio 

Grande do Sul, largamente adaptada e cultivada no Estado de Santa Catarina. É 

relativamente grande, com folhas longo-pecioladas, com revestimento 

estreladotomentoso curtas, quase farinoso-ferrugíneo, glabras, simples ou 3-5-7- 

lobuladas, com até 20 cm de comprimento. As flores são, em regra, monóicas, 

raramente dióicas, alvas, pequenas e numerosas, pétalas nas flores masculinas 

lânceoovaladas e nas femininas linguiformes, em ambas com 7-9 mm de 

comprimento. Os frutos por fora carnosos, glabros e de ápice aguçados, de 5-6 cm 

de diâmetro, possuem de 1 a 2 sementes globular-comprimidas. As amêndoas 

contêm aproximadamente 60% de óleo graxo (VILLALOBOS; CASTELLANOS, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seringueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://pt.wikipedia.org/wiki/Borracha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_da_borracha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mamona
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_de_r%C3%ADcino
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_de_r%C3%ADcino
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94nibus_Espacial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foguete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
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1992; FOSTER, 1996; STUPPY et al., 1999). A figura 1 demonstra as características 

estruturais das folhas, inflorescências e frutos da A. moluccana. 

 

 

 

Figura 1: Aspecto das folhas, inflorescências e frutos da Aleurites moluccana (SEEDSHELF, 2008) 

 

A A. moluccana é uma planta conhecida popularmente como “Nogueira-de-

Iguape”, “Nogueira-da-Índia” ou simplesmente “Nogueira”, sendo utilizada na 

medicina popular para o tratamento de diversas patologias, tais como: febre, 

inflamações, asma, conjuntivite, hepatite, dores de cabeça, úlceras, diarréia, 

gonorréia e também utilizada como antitumoral, estimulante, laxativo e sudorífero e 

antireumático (DUKE, 1991; VILLALOBOS; CASTELLANOS, 1992).  

Estudos com o extrato de acetonitrila/diclorometano das cascas de A. 

moluccana evidenciaram atividade contra vírus HIV e o extrato aquoso apresentou 

atividade moderada (LOCHER et al., 1996). O extrato metanólico obtido das folhas 

de A. moluccana revelou atividade anticolesterolêmica (PEDROSA et al., 2002). Foi 

demonstrado que os extratos brutos de diferentes partes da A. moluccana e, 

principalmente a fração hexânica, apresentaram potencial analgésico em diferentes 

modelos experimentais de dor em camundongos. Alguns ensaios direcionados para 

o isolamento dos princípios ativos levaram à determinação do n-hentriacontano, alfa-

amirina, beta-amirina, estigmasterol, beta-sitosterol, campesterol e ácido acetil 

aleuritólico, que inibiram significativamente as contorções abdominais induzidas pelo 

ácido acético em camundongos. A swertisina (Figura 2 A), um flavonoide C-

glicosídeo isolado das folhas desta planta, não exerceu ação analgésica no modelo 

de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético em camundongos, já o seu 
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derivado swertisina-2”-O-ramnosil (Figura 2 B), foi cerca de16 vezes mais potente do 

que a aspirina neste modelo, sugerindo que o grupo ramnosil é importante para a 

ação analgésica destes compostos (MEYRE SILVA et al., 1998; 1999). Porém, 

estudos adicionais estão sendo realizados pelo grupo de pesquisadores do NIQFAR-

UNIVALI utilizando outros modelos de atividade biológica. Nos últimos anos, alguns 

trabalhos relacionados a atividade anti-inflamatória, antinociceptiva e antipirética em 

roedores para o extrato seco de A. moluccana foram publicados pelo NIQFAR-

UNIVALI (LUCINDA-SILVA et al., 2008; MORA et al., 2008; QUINTÃO et al., 2008; 

CASTELLAIN et al., 2009; DE SOUZA et al., 2009a; 2009b; LUCINDA-SILVA et al., 

2009; MORA et al., 2009; QUINTÃO et al., 2010), detalhados abaixo. 

Quintão e colaboradores (2008) relatam que o pré-tratamento com extrato 

seco de A. moluccana foi capaz de inibir significativamente a hipernocicepção 

mecânica induzida pela carragenina (51 ± 2%), PGE2 (53 ± 5%) ou CFA (53 ± 6%), 

com ID50 de 433 (295-407), 201 (91-445) e 275 (239-316) mg/kg, respectivamente, 

e que o tratamento sistêmico com o extrato no quarto dia após a cirurgia, foi capaz 

de abolir a sensibilização mecânica por mais de 8 dias após a constrição parcial do 

nervo ciático (77 ± 3 %) com ID50 de 310 (290-332) mg/kg, utilizando filamento de 

Von Frey. 

Mora e colaboradores (2008) utilizando o modelo de pleurisia induzido por 

PGE2 e carragenina, observaram que o extrato seco de A. moluccana (125-500 

mg/kg, v.o.) causou inibição máxima (IM) na contagem de leucócitos totais em 58,2  

1,3% e 54,6  1,3% respectivamente para cada um dos agentes flogísticos. No 

modelo de edema de pata induzido por carragenina, bradicinina, histamina, PGE2 e 

substância P, nas doses de 250 e 500 mg/kg de extrato, também foi observada 

atividade anti-inflamatória contra os agentes flogísticos com IM de 65,6  2,4%, 52,4 

 1,3%, 72,2  1,4%, 73,5  0,5% e 75  0,8%, respectivamente. Na nocicepção 

induzida pela formalina, em camundongos, o extrato inibiu a primeira fase (38,6%) e 

a segunda fase (42,8%) da dor.  

De Souza et al. (2009a) avaliaram o mecanismo de ação e demonstraram que 

o efeito antinociceptivo não foi revertido pelos tratamentos de: naloxona, prazosin, 

haloperidol e atropina, quando comparado aos seus respectivos controles: morfina, 

L-NOARG, fenilefrina, apomorfina e acetilcolina. Entretanto, houve reversão da 

antinocicepção induzida pelo extrato com o pré-tratamento de: L-arginina, faclofeno 
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e bicuculina, e sugerem que a atividade antinociceptiva possa estar sendo mediada 

pelos sistemas GABAérgico e oxidonitrérgico, não sofrendo a influência dos 

sistemas adrenérgico, colinérgico, dopaminérgico e opióide.  

Mora e colaboradores (2009) analisaram o efeito do extrato na redução do 

edema de para em ratos e na dose de 250 mg/kg as inibições foram de 56,8% (240 

min) e 41,7% (120 min) para carragenina e histamina,  respectivamente. Para a 

bradicinina a redução do edema foi de 62,5% na dose de 500 mg/kg, em 120 min. A 

swertisina-2”-O-ramnosil não causou redução do edema na dose de 30 mg/kg, 

sugerindo que o extrato seco exibiu atividade antiedematogênica de forma 

significativa confirmando em parte a atividade anti-inflamatória anteriormente 

observada e que, no modelo usado o composto isolado não parece ser responsável 

por esse efeito. 

 A atividade antipirética do extrato seco de A. moluccana foi observada pela 

diminuição da febre induzida por LPS em ratos, principalmente com as doses de 250 

e 500 mg/kg (DE SOUZA et al., 2009). 

Lucinda-Silva e colaboradores (2008) desenvolveram o extrato seco 

padronizado, por spray dryer, evidenciando que o uso de álcool 70% como líquido 

extrator e do dióxido de silício (25%) como adjuvante de secagem permitiu a 

obtenção de extrato seco com especificações aceitáveis para obtenção de forma 

farmacêutica sólida sem comprometimento da atividade farmacológica. Em outro 

trabalho, evidenciaram que este extrato seco apresentou características físicas e 

compressibilidade adequada para a obtenção de comprimidos contendo um alto teor 

de sólidos (70-80%), viabilizando o desenvolvimento de um fitoterápico de uso oral 

(LUCINDA-SILVA et al., 2009).  

Quintão e colaboradores (2010) demonstraram que o extrato seco 

padronizado da planta, com administração via oral, foi capaz de inibir a 

hipernocicepção mecânica induzida por carragenina (DI50%= 443 (400 – 490) 

mg/kg). Resultados similares foram obtidos com os animais tratados injetados com 

CFA (inibição de 48 ± 4%). Além disso, o extrato seco foi efetivo em prevenir a 

hipernocicepção mecânica induzida pela PGE2 (inibição de 26 ± 10 % e 33 ± 3 %, 

para as doses de 250 e 500 mg/kg, respectivamente), também reduziu a resposta 

induzida pela carragenina, CFA ou PGE2. Os marcadores swertisina e swertisina- 

2‟‟-O-ramnosil foram efetivos na inibição da resposta hipernociceptiva induzida pela 

carragenina (70 ± 2% e 50 ± 5%, respectivamente). A swertisina- 2‟‟-O-ramnosil foi 
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capaz de inibir significativamente a sensibilização mecânica induzida pelo CFA ou 

PGE2, com inibição de 25 ± 3 % e 94 ± 6 %. Os autores discutem que os efeitos são 

em parte atribuídos aos dois marcadores 

 

                          A                                                                   B 

 

Figura 2: Flavonóides de A. moluccana: A- swertisina e B- swertisina-2”-O-ramnosil 

 

 

3.2.2 Estudos fitoquímicos 

 

Até o momento três espécies pertencentes ao gênero Aleurites foram 

estudadas quanto a seus constituintes químicos, das quais foram isoladas, 

principalmente, esteróis, taninos, hidrocarbonetos e flavonóides.  

Das cascas de A. montana Misra e Khastgir (1970), isolaram os compostos: 

friedelin, β-sitosterol, 3 β-acetoxi metil aleuritolato, ácido betulínico e ácido 

aleuritólico.  

Dos caules e folhas de A. fordii foram isolados os compostos: 5, 6, 7-

trimetoxicumarina e aleuritin (FOZDAR, 1989), aleuritin A, aleuritin B e aleuritin C, 

corilagin, geranin, ácido chebulágico (NONAKA, 1990) e o diterpeno éster 12-O-

hexadecanoil-16-hidroxiforbol-13 acetato (MATSUDA, 1986).   

A partir das folhas, cascas e caules de A. moluccana Hui e Ho (1968) 

isolaram os compostos moretenone, moretenol, α-amirina e ß-sitosterol , 

Shamsuddin (1988) isolou o moluccanim, Satyanarayana (2001) isolou  o 13-O-

miristil-20-O-acetil-12-deoxiforbol, e Meyre-Silva (1997; 1998; 1999) isolou os 

compostos: ácido acetil aleuritólico, swertisina, mistura de α,β-amirina, n-
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hentriacontano, mistura de estigmasterol, β-sitosterol e campesterol e swertisina- 2‟‟-

O-ramnosil. 

 Em 2007, foi realizado o depósito de uma patente pelo Laboratório Eurofarma 

em parceria com os pesquisadores do NIQFAR-UNIVALI, fruto de mais de dez anos 

de estudo desta espécie, visando à proteção intelectual do processo de produção do 

extrato seco por spray dryer padronizado e de medicamento fitoterápico de A. 

moluccana, além de seu emprego clínico, com comprovação de sua atividade anti-

inflamatória, antipirética e analgésica em estudos farmacológicos pré-clínicos dos 

extratos (CECHINEL et al., 2007). Os estudos constituem, com o apoio de órgãos de 

fomento como a FINEP e o CNPq, desde os estudos fenológicos e de cultivo da 

planta, estabelecimento de especificações para o material vegetal, obtenção do 

extrato seco por spray dryer desenvolvido na UNIVALI e produzido em aumento de 

escala (1, 5 e 50 kg) pela Centroflora (Botucatu-SP), estudos farmacológicos pré-

clínicos e estudo de mecanismos de ação pela UNIVALI, até os estudos 

toxicológicos pré-clínicos (em espécies roedoras e não-roedoras) e a 

farmacocinética em laboratórios credenciados os quais já foram finalizados com 

perspectiva de início dos estudos clínicos em 2011. Tais resultados estão em fase 

de elaboração de artigos para publicações em periódicos científicos.  

Os pesquisadores do NIQFAR-UNIVALI realizaram a padronização do extrato 

seco de A. moluccana, por CLAE, quanto ao principal marcador, a swertisina-2”-O-

ramnosil, com transferência da metodologia para a Centroflora (Botucatu-SP). Foram 

produzidos 3 lotes em escala piloto (lotes 951, 952 e 953) de 5 kg cada e 

posteriormente 3 lotes em escala industrial de 50 kg cada (lotes 2497, 2498 e 2499). 

Tais lotes foram padronizados analisando-se a higroscopicidade, perda por 

dessecação, propriedades organolépticas (cor, odor, sabor), solubilidade em água, 

granulometria, densidade aparente, densidade após compactação, índice de 

compressibilidade, compactabilidade e ângulo de repouso. Foi realizado o controle 

microbiológico, o pH, além do perfil cromatográfico e o teor do marcador do extrato 

por CCD e CLAE, respectivamente, comparando as amostra com as substâncias de 

referência já isoladas da própria planta pelo grupo. Também foi analisada a atividade 

biológica de tais extratos, confirmando a manutenção do efeito farmacológico com o 

aumento de escala (QUINTÃO et al., 2010). Adicionalmente foi realizada a parceria 

com a empresa Lychnoflora (Ribeirão Preto-SP) que realizou o aumento de escala 

do processo de isolamento dos marcadores swertisina e swertisina-2”-O-ramnosil, a 



                                                                                                                                          28 

partir da metodologia desenvolvida em menor escala, na UNIVALI.  Ressalta-se que 

somente a swertisina é disponível comercialmente a um custo extremamente 

elevado, de U$ 3.495,00/100 mg por importação direta da substância (Chromadex®). 

Com relação à metodologia por CLAE para a caracterização e padronização 

do extrato seco, foi inicialmente desenvolvido e validado um método que 

estabeleceu um perfil cromatográfico para o extrato e a quantificação do principal 

marcador, a swertisina-2”-O-ramnosil (WITTKOWSKI et al., 2008). Porém, com o 

avanço dos estudos, faz-se necessário otimizar esta metodologia otimizando o perfil 

cromatográfico dos demais flavonóides e componentes do extrato, a quantificação 

da swertsina, além da swertisina-2”-O-ramnosil e verificar se o método é indicativo 

da estabilidade do extrato, melhorando a sua seletividade.  

 

3.3 Desenvolvimento de fitoterápicos 

 

Os medicamentos fitoterápicos são preparações padronizadas contendo 

extratos de uma ou mais plantas, com substâncias ativas presentes na planta como 

um todo, ou em partes dela. Os extratos padronizados normalmente são 

comercializados na forma de líquidos, semissólidos, sólidos, ou extratos viscosos, 

preparados por maceração ou destilação. Deve-se lembrar que associações de 

plantas com produtos quimicamente definidos, mesmo sendo esses de origem 

vegetal não são considerados fitoterápicos (BRASIL, 2010a). 

O desenvolvimento de fitoterápicos inclui várias etapas e envolve um 

processo multidisciplinar e interinstitucional. As áreas de conhecimento envolvidas 

vão desde a antropologia botânica, agronomia, ecologia, química, fitoquímica, 

farmacologia, toxicologia, biotecnologia até a tecnologia farmacêutica (TOLEDO et 

al., 2003). 

A primeira etapa se refere à pesquisa etnobotânica da planta e a sua 

descrição em literatura científica e compêndios internacionais, seguida da etapa de 

colheita e registro botânico em herbário. Dentre as etapas posteriores sequenciais 

citam-se (SIANI, 2003; TOLEDO et al., 2003):  

 Etapa botânica e agronômica: relativas à identificação da planta e a 

parte empregada para obtenção do farmacógeno. Aqui, é importante o 

estabelecimento das características botânicas comparativas que 

permitam identificar, no controle de qualidade, possíveis componentes 
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adulterantes. No encaminhamento agronômico, objetiva-se a produção 

abundante e homogênea de matéria-prima vegetal. Os principais 

aspectos a serem investigados visam à otimização da produção de 

biomassa e de constituintes ativos, por meio de estudos climáticos, de 

solo, plantio, ecológicos, de melhoramento genético, além dos 

aspectos sanitários de manejo e beneficiamento do material vegetal. 

 Etapa fitoquímica: etapa de isolamento, elucidação estrutural, 

identificação dos constituintes mais importantes, ausência de 

contaminantes e padronização dos marcadores químicos. 

 Etapa de desenvolvimento de metodologia analítica: necessária para 

avaliação da qualidade do produto fitoterápico, garantindo a constância 

na ação terapêutica e a segurança na utilização. Isto, mediante a 

avaliação do teor e do perfil qualitativo e quantitativo dos constituintes 

químicos de interesse, produtos intermediários e produto final. Esta 

avaliação é feita através de métodos espectrofotométricos, 

cromatográficos, físicos, físico-químicos e químicos, incluindo relatórios 

de validação dos métodos testados. 

 Etapa de ensaios biológicos: inclui a investigação farmacológica e 

toxicológica das substâncias isoladas, de frações obtidas ou extratos 

totais. Inicialmente seleciona-se a atividade farmacológica de interesse, 

identifica-se o(s) farmacógeno(s) e calcula-se a concentração e 

potência da substância ativa em questão, buscando a presença de 

toxicidade ou não da substância. Este etapa é essencial a 

transformação da planta medicinal em produto fitoterápico, juntamente 

com os estudos de desenvolvimento de metodologia analítica para o 

controle de qualidade.  

 

A produção de fitoterápicos pressupõe que estudos de desenvolvimento 

tenham sido realizados anteriormente, estando os procedimentos e etapas do 

processamento devidamente estabelecidos. Cumprindo estes quesitos, a obtenção 

de produtos fitoterápicos requer conhecimento e habilidades específicas no que diz 

respeito à tecnologia de produção de medicamentos (TOLEDO et al., 2003; SIMÕES 

et al., 2001). Tais conhecimentos devem estar atrelados as Boas Práticas de 



                                                                                                                                          30 

Fabricação, contemplados na Resolução - RDC nº 17, de 16 de abril de 2010 

(BRASIL, 2010b). 

Niero (2003) complementa que fitoterápicos possuem princípios ativos 

complexos, em geral metabólitos secundários presentes na planta. E em relação às 

exigências de qualidade, segurança e eficácia são encarados com o mesmo rigor 

requerido para os medicamentos sintéticos, apesar da composição complexa dos 

primeiros, enquanto os últimos possuem, em sua maioria, substâncias únicas 

isoladas, facilitando sua obtenção, padronização e estabilidade. 

 

3.3.1 Legislação 

 

O primeiro ato normativo referente às plantas medicinais no Brasil foi a 

publicação da primeira Farmacopéia Brasileira (1929), que refletia as características 

da terapêutica da época e oficializava a utilização de plantas medicinais como 

matéria-prima farmacêutica (MARQUES, 2000). 

No Brasil, em 1995, o Grupo de Estudos de Produtos Fitoterápicos 

(GEPFITO) publicou o primeiro trabalho para normatização de registro de produtos 

fitoterápicos por meio de consulta pública, que resultou na Portaria SVS 6, de 31 de 

janeiro de 1995 (MARQUES, 2000). 

Esta portaria conceituou fitoterápicos como sendo medicamentos preparados 

exclusivamente por matérias-primas oriundas de plantas medicinais, obedecendo 

integralmente aos requisitos técnicos para a preparação farmacêutica e o uso 

terapêutico, padronizou os conceitos e os termos técnicos próprios da área, 

estabeleceu padronização para fitoterápicos a cerca dos critérios de segurança e 

eficácia baseado em modelos farmacológicos adequados, fixou normas de qualidade 

para matéria-prima, processamento e para o produto final. Colocou ainda, que, no 

pedido de registro, a empresa deve apresentar as técnicas desenvolvidas para o 

controle de qualidade. Outro conceito pertinente é o de marcador que se caracteriza 

por um componente ou classe de compostos químicos (ex: alcalóides, flavonóides, 

ácidos graxos, etc.) presentes na matéria-prima vegetal, idealmente o próprio 

princípio ativo, e que, preferencialmente, tenha correlação com o efeito terapêutico. 

Este é, então, utilizado como referência no controle de qualidade da matéria-prima 

vegetal e dos medicamentos fitoterápicos. Esta portaria foi aprimorada em alguns de 

seus itens pela SVS 1029, de 1998 (MARQUES, 2000).   
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No ano de 2000, a ANVISA publicou a RDC 17 (BRASIL, 2010b) que dispõe 

sobre o registro de fitoterápicos, não só nacionais, mas também importados. 

Regularizou conceitos da área e a forma de industrialização, embalagem e 

comercialização dos fitoterápicos. Apresentou pela primeira vez o regulamento que 

trata de medicamento fitoterápico no uso tradicional e com base na similaridade, e 

contemplou a necessidade das corretas embalagem e bula (BRASIL, 2000; 

VILEGAS; CARDOSO, 2007). No que diz respeito ao registro, sistematizou também 

a questão do aproveitamento da literatura existente sobre plantas medicinais e seus 

derivados, introduzindo um conjunto de regras para sua qualificação e quantificação 

no conjunto de elementos que são considerados para a concessão de um registro de 

fitoterápico (NETTO et al., 2006). 

Em 2002, várias consultas públicas surgiram a fim de mudar as legislações já 

existentes. Dentre elas, as de nº 59, 61, 84, 87 e 88. Estas duas últimas trazem os 

guias para alterações e notificações pós-registro. No entanto, estas consultas 

públicas não se transformaram em legislação por conta de grandes controvérsias 

existentes sobre o assunto. A última consulta, de nº 94, resultou, então, na RDC 48, 

de 16 de março de 2004 (BRASIL, 2004; VILEGAS; CARDOSO, 2007). A RDC 48 foi 

uma pequena revisão da RDC 17 (BRASIL, 2010b) acompanhando a atualização do 

conjunto de instrumentos regulatórios de medicamentos efetuada pela ANVISA 

desde 2002. A estrutura do regulamento foi modificada, reservando-se à RDC 48 

todo o enunciado das exigências técnicas e legais para a concessão do registro e 

transformando os anexos da RDC 17 em quatro Resoluções Específicas (RE): RE 

88 - Lista de referências bibliográficas para avaliação de segurança e eficácia; RE 89 

- Lista de registro simplificado; RE 90 - Guia para a realização de estudos de 

toxicidade pré-clínica; e RE 91 - Guia para realização de alterações, inclusões, 

notificações e cancelamentos pós-registro (NETTO et al., 2006). Em 2010, a 

ANVISA publicou a RDC 14, de 31 de março de 2010, a qual dispõe sobre o registro 

de medicamentos fitoterápicos, e a Instrução Normativa (IN) 5, de 31 de março de 

2010, a qual traz a relação de referências bibliográficas que podem ser utilizadas 

para avaliar segurança e eficácia de medicamentos fitoterápicos registrados através 

do Sistema da Pontuação. Ambas as normas revogam, respectivamente, a 

Resolução RDC 48/04, a qual até então regulamentava o registro de fitoterápicos, e 

a Resolução RE 88/04, a qual trazia a lista de referências que eram utilizadas para 
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atingir a pontuação necessária para o registro de medicamentos fitoterápicos 

(BRASIL, 2010a, BRASIL, 2010c).  

As avaliações da RDC 14 (BRASIL, 2010a) abrangem a matéria-prima 

vegetal, os derivados de droga vegetal e o produto final, o medicamento fitoterápico. 

Prevê ainda diferentes formas de se comprovar a segurança e eficácia dos 

medicamentos fitoterápicos. Entre elas, há a possibilidade de se utilizar as 

informações disponíveis sobre a tradição de uso da planta para as indicações 

propostas, que é avaliado consoante aos seguintes critérios: indicação de uso 

episódico ou para curtos períodos de tempo; coerência com relação às indicações 

terapêuticas propostas; ausência de risco tóxico ao usuário; ausência de grupos ou 

substâncias químicas tóxicas, ou presentes dentro de limites comprovadamente 

seguros; e comprovação de uso seguro por um período igual o superior a 20 anos. 

Exige ainda a formulação de relatórios técnicos, de produção, de controle de 

qualidade e de eficácia e segurança para o registro de medicamentos fitoterápicos, 

além dos itens necessários para registro de produto importado, de renovação de 

registro e as alterações de pós-registro após decorrido o prazo de validade do 

fitoterápico (BRASIL, 2010a).  

As principais alterações que ocorreram com a publicação destas novas 

normas dizem respeito ao controle de qualidade do derivado vegetal, listagem de 

literaturas que podem fundamentar a pontuação de medicamentos fitoterápicos e 

possibilidade de registro de medicamentos utilizando como ativo a droga vegetal. 

(CONSULT VISA, 2010).  

Com relação às mudanças no controle de qualidade do derivado vegetal, a 

empresa fabricante do produto acabado, deverá apresentar, no laudo de análise do 

derivado vegetal, informações referentes aos resíduos de solventes (para extratos 

não obtidos por etanol ou água) e avaliação da ausência de aflatoxinas. Além disso, 

de acordo com a RDC 14, a empresa deverá apresentar resultado do perfil 

cromatográfico ou prospecção fitoquímica para o derivado vegetal. Na RDC 48, a 

prospecção fitoquímica ou perfil cromatográfico era exigida apenas para o produto 

acabado (CONSULT VISA, 2010).  

Com relação ao controle de qualidade do produto acabado, a RDC 14 traz a 

exigência de apresentação de laudos de análise de controle de qualidade para um 

lote do medicamento de acordo com a forma farmacêutica solicitada e controle de 

qualidade dos excipientes empregados na fabricação do produto final. Para os 
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excipientes, a empresa deve apresentar, no processo de registro do medicamento 

fitoterápico, laudos de controle de qualidade (CONSULT VISA, 2010).  

Além das alterações já mencionadas acima, é importante observar que a 

comprovação da eficácia, através do Sistema da Pontuação, deve ser feita para 

cada indicação terapêutica solicitada no dossiê de registro. Além disso, a RDC 48 

não permitia o registro de medicamentos contendo apenas drogas vegetais. 

Entretanto, na RDC 14 este registro é possível, mediante comprovação de 

segurança e eficácia, com testes pré-clínicos. Adicionalmente, através desta nova 

publicação é possível o registro de substâncias compostas, considerando o 

somatório da pontuação no produto final (CONSULT VISA, 2010).  

Como citado anteriormente, junto à RDC 14, a ANVISA publicou a IN 5, a qual 

traz a "Lista de referências bibliográficas para avaliação de segurança e eficácia de 

medicamentos fitoterápicos", revogando a Resolução RE 88, de 2004. Esta 

legislação aumentou para 35 o número de referências bibliográficas que podem ser 

utilizadas para o registro de medicamentos através do sistema de pontuação, já que 

durante a vigência da RE 88, de 2004, tinham apenas 17 literaturas. Além disso, a 

IN 5 também alterou a pontuação de referências bibliográficas, edições das mesmas, 

bem como excluiu algumas literaturas que anteriormente constavam na Resolução 

RE 88/04. 

Para a realização do controle de qualidade deve-se utilizar metodologia 

descrita em farmacopéia oficial ou em formulários especiais reconhecidos pela 

ANVISA. A empresa pode optar por terceirizar uma parte da produção ou do controle 

de qualidade, mas deverá fazê-lo em laboratórios habilitados pela Rede Brasileira de 

Laboratórios em Saúde (REBLAS) ou em outras empresas fabricantes de 

medicamentos que tenham CBPFC atualizado. Para o produto acabado também se 

deve apresentar o resultado da análise qualitativa e quantitativa dos marcadores 

para comprovar que não houve degradação, nem interferência, dos excipientes de 

outras substâncias presentes sobre a biodisponibilidade do marcador (NETTO et al., 

2006; CARVALHO et al., 2007).  

Internacionalmente, as plantas medicinais têm sido incluídas na Conferência 

Internacional sobre a Regulação de Medicamentos (International Conference on 

Drug Regulatory Authorities– ICRDA), desde a 4ª Conferência, em 1986. Na 5ª 

Conferência, em 1989, concluiu-se que a OMS deveria preparar linhas mestras que 

contivessem os elementos necessários sobre a legislação e o registro das plantas 
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medicinais. Em junho de 1991, um texto de referência foi preparado para ser 

discutido na 6ª Conferência da ICDRA, em Ottawa (WHO/TRM/91.4), definindo os 

critérios de avaliação da qualidade de segurança e eficácia dos fitoterápicos para 

subsidiar as autoridades nacionais, as organizações científicas e as indústrias nos 

critérios a serem adotados para plantas medicinais. Em 1993, veio através do 

WHO/Pharm/92.559, regulamentar os testes e critérios para controle de qualidade 

físico-químico e microbiológico destas preparações e plantas (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1993). Na Europa, a EMEA (European Medicines Agency), 

contemplou suas especificações para o controle de qualidade de plantas medicinais 

e fitoterápicos através dos Guideline on specifications: test procedures and 

acceptance criteria for herbal substances, herbal preparations and herbal medicinal 

products/traditional herbal medicinal products (CPMP/QWP/2820, EMEA/CVMP/815, 

de 2000) (EMEA, 2006a) e do Guideline on quality of herbal medicinal products 

(CPMP/QWP/2819, EMEA/CVMP/814, de 2000) (EMEA, 2006b).  

No Brasil, duas importantes políticas foram estabelecidas em 2006 e 

apresentam em suas diretrizes o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento com 

relação ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos que possam ser disponibilizados 

com qualidade, segurança e eficácia à população, priorizando a biodiversidade do 

país.  A primeira é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 

Sistema Único de Saúde (PNPIC-SUS), aprovada através da Portaria Ministerial 

MS/GM nº 971 de 03 de maio de 2006 (BRASIL, 2006a). A segunda é a Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), publicada através do 

Decreto nº 5.813, em 22 de junho de 2006 (BRASIL, 2006b). Por meio do decreto, 

os ministérios da Saúde, do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário, da Integração Nacional, da Ciência e 

Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Casa Civil da Presidência da 

República, constituem o grupo de trabalho que atuará nas diferentes fases da 

produção de fitoterápicos. A Política foi aprovada após cinco anos de discussão 

entre as áreas competentes do governo, a comunidade científica e a sociedade civil 

e estabelece as linhas de ação prioritárias para o uso racional de plantas medicinais 

e fitoterápicos (CARVALHO et al., 2008). Em 2008, foi aprovada a Portaria 

Interministerial nº 2960, de 9 de dezembro, que aprova o Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos e cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e 
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Fitoterápicos. Com vistas a atingir o objetivo da PNPMF que visa “garantir à 

população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e 

fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento 

da cadeia produtiva e da indústria nacional”, o Programa Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos se propõe a: construir o marco regulatório em todas as 

etapas da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos; desenvolver 

instrumentos de fomento à pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e inovações 

em plantas medicinais e fitoterápicos; desenvolver estratégias de comunicação, 

formação técnico-científica e capacitação no setor de plantas medicinais e 

fitoterápicos; inserir plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à 

fitoterapia no SUS, com segurança, eficácia e qualidade; promover e reconhecer as 

práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais e remédios caseiros; 

promover o uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos benefícios 

decorrentes do acesso aos recursos genéticos de plantas medicinais e ao 

conhecimento tradicional associado; promover a inclusão da agricultura familiar nas 

cadeias e nos arranjos produtivos das plantas medicinais, insumos e fitoterápicos; 

estabelecer mecanismos de incentivo ao desenvolvimento sustentável das cadeias 

produtivas de plantas medicinais e fitoterápicos, com vistas ao fortalecimento da 

indústria farmacêutica nacional e incremento das exportações de fitoterápicos e 

insumos relacionados; estabelecer uma política intersetorial para o desenvolvimento 

socioeconômico na área de plantas medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 2008a). 

Ainda no ano de 2008, foi instituído o Grupo Executivo para apoiar a coordenação 

do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, contando com 

representantes da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, da 

ANVISA, da Fundação Oswaldo Cruz e do Grupo Hospitalar Conceição - GHC/MS 

(BRASIL, 2008b).  

De acordo com Carvalho (2008), em seu levantamento sobre a situação de 

registro de medicamentos fitoterápicos no Brasil, existem atualmente 512 

medicamentos registrados pela ANVISA, sendo 80 fitoterápicos associados e 432 

simples, ou seja, obtidos de derivados de apenas uma espécie vegetal. Do total de 

espécies vegetais com registro, menos de 30% são nativas da América do Sul. Tal 

fato pode ser visto como um indicativo que há necessidade de investimentos em 

pesquisa envolvendo a avaliação da eficácia e segurança de espécies medicinais 

brasileiras, bem como no desenvolvimento dos fitoterápicos que as contenham. 
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Segundo José Roberto Lazzarini, diretor de pesquisa do Laboratório Aché, 

além do Acheflan®, entre os fitoterápicos com registro na ANVISA, apenas 10 são 

provenientes de plantas nacionais e os medicamentos não foram desenvolvidos no 

Brasil (MIOTO, 2010). Porém, segundo Luis Carlos Marques, além de Cordia 

verbenacea, outras espécies nacionais já originaram fitoterápicos registrados na 

ANVISA, como a Menta vilosa (Giamebil®), a Schinus terebenthifolius (Kronel®), a 

Pfaffia glomerata (ginseng brasileiro), a Uncaria tomentosa (Imunomax®) e mais 

recentemente a Stryphnodendron adstringens - barbatimão (Fitoscar®) (comunição 

pessoal). 

  

3.4 Controle de qualidade de fitoterápicos 

 

É bem conhecido que a eficácia terapêutica de um material vegetal 

geralmente está relacionada não a um simples composto, mas a vários grupos de 

constituintes. Neste caso, a análise química deve ser caracterizada de forma mais 

completa possível. E há mais de um século, a química tem desenvolvido uma série 

de métodos analíticos práticos e confiáveis de isolamento, identificação e 

quantificação para análise de compostos provenientes de plantas medicinais, tanto 

na área acadêmica, da saúde, meio ambiente e tecnológica (NIERO, 2003). 

Desta forma, a medicina tradicional de plantas vem ganhando 

reconhecimento global, fazendo com que exista a necessidade de direcionamento 

para estudos de desenvolvimento de métodos de otimização e padronização, a fim 

de obter um material apropriado para o consumo, com qualidade, segurança, 

eficiência, pureza e estabilidade (CALIXTO, 2000). 

Um aspecto ressaltado por Cechinel e Yunes (2009) e Vilegas e Cardoso 

(2007) é a quantidade de plantas existente no planeta, sendo que a maioria é 

desconhecida sob o ponto de vista científico, onde entre 250-500 mil espécies, 

somente cerca de 5% têm sido estudadas fitoquimicamente e uma porcentagem 

menor ainda, avaliadas sob os aspectos biológicos. Muitas contribuições 

relacionadas com a atividade, eficácia e toxicidade de plantas medicinais têm sido 

publicadas, mas a identidade e qualidade dos materiais vegetais não têm sido 

demonstradas. Portanto, a significância desses estudos e sua reprodutibilidade 

ainda são limitadas.  
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Dentre as plantas estudadas, observa-se que cada uma possui centenas de 

metabólitos secundários, alguns deles em quantidades mínimas, dos quais ainda se 

tem um conhecimento limitado. E mesmo com o avanço da química e das técnicas 

analíticas, o isolamento e identificação destes compostos em sua totalidade não são 

possíveis. Além disso, o teor destes constituintes varia consideravelmente em 

função de vários fatores externos, tais como: temperatura, umidade, luminosidade, 

nutrientes do solo, métodos de coleta, secagem e transporte da parte da planta a ser 

utilizada, além da forma de extração dos constituintes. Cada um destes fatores pode 

afetar diretamente a qualidade da matéria-prima vegetal e, conseqüentemente, o 

produto final e a eficácia terapêutica do fitoterápico (VILEGAS; CARDOSO, 

QUEVEDO, 2009). 

O uso de técnicas cromatográficas e espectroscópicas, usadas isoladamente 

ou em combinação, permite estabelecer critérios analíticos visando o controle de 

qualidade e a padronização dos medicamentos fitoterápicos. Estas técnicas são 

utilizadas desde o processamento da matéria-prima vegetal até o controle e 

monitoramento do produto final, o fitoterápico (VILEGAS; CARDOSO, QUEVEDO, 

2009).  

 

3.4.1 Cromatografia aplicada ao isolamento, caracterização e padronização de 

ativos de plantas medicinais 

 

A obtenção de produtos puros a partir de um extrato de plantas medicinais 

pode ser um processo longo, caro e necessitar, na maioria dos casos, de várias 

etapas. O progresso na química de produtos naturais sempre esteve fortemente 

ligado ao avanço tecnológico da química analítica. A caracterização de misturas 

complexas de substâncias requer a utilização de técnicas modernas de 

acoplamento, ou hifenadas, que poderão aumentar de forma considerável a 

sensibilidade e a seletividade da análise estrutural dos compostos de interesse. 

Nesse contexto, as cromatografias, principalmente quando acopladas a técnicas 

espectrofotométricas, têm lugar de merecido destaque no que concerne à 

separação, identificação e quantificação de compostos (HOSTETTMANN; 

QUEIROZ; VIEIRA, 2003; NIERO, 2003). 

A cromatografia é um método físico de separação na qual os compostos a 

serem separados são distribuídos entre duas fases, uma fixa de grande área 
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superficial, denominada fase estacionária, e outra, um fluido que percola através 

dela, chamado de fase móvel (NIERO, 2003; COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006). 

Para a separação de compostos em larga escala, um método clássico e 

amplamente utilizado é a Cromatografia em Coluna aberta (CC), que utiliza colunas 

de diferentes tipos e dimensões. Por essa técnica se consegue bons resultados pela 

possibilidade de variação da fase estacionária, bem como da fase móvel. Dentre os 

suportes cromatográficos utilizados como fase estacionária estão a alumina, a 

celulose, a poliamida e o sephadex (CECHINEL FILHO; YUNES, 2009; 

HOSTETTMANN; MARSTON; HOSTETTMANN, 1997; CECHINEL FILHO, 2000). 

Outra técnica preparativa é a Cromatografia em Camada Delgada Centrífuga, 

ou Chromatotron. Consiste num sistema composto de uma placa de circular de 

cromatografia em camada delgada inclinada, o que permite mais eficácia na coleta 

dos compostos ou frações. A placa, normalmente de sílica gel para CCD, é colocada 

no centro de um motor elétrico e girada a 800 rpm. O eluente é introduzido sobre o 

centro da placa por uma bomba a pistão capaz de proporcionar um fluxo de 1-10 

mL/min, que vai atravessar a camada delgada por ação de força centrífuga. Este 

método tem sido aplicado na separação de vários compostos, incluindo saponinas, 

flavonóides e alcalóides (HOSTETTMANN; MARSTON; HOSTETTMANN, 1997; 

HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003). 

Uma das técnicas mais atuais em termos de caracterização, detecção, 

separação e controle final da pureza do composto isolado, são as cromatografias 

líquidas sob pressão, destacado-se a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE ou HPLC – High Performance Liquid Chromatography), que atua sob alta 

pressão e a Cromatografia Líquida de Baixa Pressão (Lobar). Estas técnicas utilizam 

colunas contendo uma fase estacionária (sílica gel ou alumina) que oferece 

resistência ao fluxo da fase móvel, fazendo-se, então, necessária a utilização de 

pressão, o que as distingue das demais, que utilizam a força gravitacional para a 

separação dos compostos (SKOOG, 2002; HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 

2003; NIERO, 2003; COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006). 

Na última década a CLAE foi uma das técnicas mais utilizadas para análise e 

isolamento de produtos naturais a partir de matrizes complexas, como por exemplo, 

os extratos de plantas medicinais. Vem sendo utilizada para otimizar o isolamento do 

composto a partir do extrato da planta, para o controle das frações isoladas e para o 

controle da pureza final do mesmo. Outra utilização bastante útil é o fingerprint, ou 
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„impressão digital‟ de uma determinada amostra de planta, que vem ajudar na 

determinação de autenticidade e auxiliar na identificação de possíveis compostos 

adicionados a fim de adulteração (HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003; 

NIERO, 2003; YUNES; CECHINEL FILHO, 2007). 

A CLAE compreende uma grande variedade de modos de separação, os 

quais poderão ser escolhidos segundo a natureza química dos compostos. As fases 

estacionárias podem ser classificadas de acordo com o mecanismo pelo qual estas 

separam as moléculas: partição, adsorção, troca iônica e exclusão por tamanho. O 

sistema mais frequentemente empregado é o de fase reversa, o qual separa por 

partição e adsorção, através de grupos silanóis derivatizados. Nesse sistema, os 

compostos são adsorvidos à fase estacionária (de menor polaridade) até serem 

eluídos pela fase móvel com adequada polaridade (COLLINS; BRAGA; BONATO, 

2006). 

Dentre as vantagens apresentadas por esta técnica, pode-se citar: 

possibilidade de separação de compostos que estão em baixa concentração na 

planta, tempo curto de análise, fase móvel e estacionária com ampla faixa de 

polaridade (permitindo configurar apropriadamente o sistema de separação, 

segundo os critérios físicos e químicos dos compostos analisados, obtendo, assim, 

alta seletividade), além da minimização de decomposição de compostos instáveis na 

amostra (VERPOOTE; MARASCHIN, 2001; NIERO, 2003). 

Além das cromatografias outras técnicas são de grande valia para a 

determinação estrutural, dentre elas as espectroscópicas UV (Ultra Violeta), muito 

útil na análise polifenóis; IV (Infravermelho), que fornece informações sobre os 

grupos funcionais da molécula; RMN de Hidrogênio e de Carbono 13 (Ressonância 

Magnética Nuclear), que fornece o deslocamento químico dos vários tipos de 

hidrogênios e carbonos presentes na molécula. A técnica de Espectrometria de 

Massas (EM) ajuda a estabelecer a fórmula da molécula através da informação do 

seu peso molecular e das fragmentações características da molécula, utilizando o 

bombardeamento de elétrons com energia suficiente para fragmentar esta molécula 

(VERPOOTE; MARASCHIN, 2001; HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003; 

NIERO, 2003). 

A CLAE acoplada a estas técnicas de análise vem sendo um dos 

instrumentos mais utilizados na última década a fim de produzir grande quantidade 

de informação a respeito da amostra estudada. Exemplos muito usuais dessas 
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técnicas são: CLAE-UV (CLAE acoplada a detector Ultra Violeta), CLAE-EM (CLAE 

acoplada a espectrometria de massas) e a CLAE-RMN (CLAE acoplada a 

ressonância magnética nuclear), além de combinações utilizando três técnicas numa 

mesma análise. O controle de qualidade é uma área onde estas técnicas hifenadas 

são de grande valia, visto que conseguem caracterizar e padronizar amostras, 

quantificar e qualificar o conteúdo do composto ativo e avaliar a variação dos 

compostos químicos presentes na planta durante seu crescimento e 

desenvolvimento (VERPOOTE; MARASCHIN, 2001; HOSTETTMANN; QUEIROZ; 

VIEIRA, 2003; NIERO, 2003). 

 

3.4.2 Dispersão de matriz em fase sólida 

 

O isolamento de compostos de interesse do meio ambiente, alimentos ou 

matrizes biológicas é sempre um passo importante no desenvolvimento de um 

método analítico. Durante os anos, a técnica clássica de extração em fase sólida 

(Solid Phase Extraction - SPE) evoluiu para atender a necessidade de extrair 

diversas classes de substâncias em amostras de diferentes origens, muitas vezes 

presentes em baixas concentrações. Com isso, a técnica de dispersão de matriz em 

fase sólida (Matrix Solid Phase Dispersion - MSPD), e demais metodologias, têm 

sido desenvolvidas (CAPRIOTTI et al., 2010). 

Alguns métodos clássicos para determinação de traços de compostos são 

geralmente constituídos de várias etapas, com exaustiva extração da matriz e 

posterior remoção do material co-extraído por sucessivas etapas de limpeza. A 

MSPD possui vantagens sobre estas antigas técnicas, pois utiliza-se de condições 

brandas de temperatura e pressão, moderado consumo de solventes orgânicos, não 

há a necessidade de instrumentação de alto custo, na maioria dos casos elimina a 

possibilidade de formação de emulsão, o procedimento é drasticamente simplificado 

e reduzido e possui um baixo custo geral por extração (BOGIALLI; DI CORCIA, 

2007; GARCIA-LOPEZ; CANOSA; RODRIGUEZ, 2008). 

Desde que foi apresentada por Steven A. Barker, em 1989 a MSPD vem 

sendo citada em mais de 470 publicações como a metodologia escolhida para 

extração e isolamento de compostos presentes em amostras de origem exógena 

(medicamentos, pesticidas e contaminantes) ou endógenas (compostos bacterianos 

ou alimentos), de natureza sólidas, semissólidas e viscosas (tecido animal, sangue, 
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leite, vegetais e bactérias) (BARKER, 2007; CAPRIOTTI et al., 2010), 

principalmente, quando a concentração do analito é da ordem de parte por milhão 

(ppm) (GARCIA-LOPEZ; CANOSA; RODRIGUEZ, 2008). 

Sendo assim, a técnica consiste basicamente em triturar uma amostra sólida, 

semissólida ou viscosa com um suporte sólido, geralmente sílica (fase normal) ou 

sílica derivatizada (C8 ou C18) (fase reversa), em um gral de vidro. O suporte sólido 

serve como abrasivo para romper a arquitetura celular da amostra, quebrando o 

material em pequenos pedaços. Após esta etapa a amostra já dispersa no suporte 

sólido em uma mistura, é introduzida em uma seringa de polipropileno contendo um 

filtro em sua extremidade inferior para evitar perda da amostra. Finalmente, a 

amostra é compactada com o êmbolo da seringa e sobre a mesma é colocado outro 

filtro. A coluna está pronta para eluição com os solventes selecionados, conforme 

mostra a Figura 3 (BARKER, 2007; GARCIA-LOPEZ; CANOSA; RODRIGUEZ, 2008; 

CAPRIOTTI et al., 2010). 

Assim como em uma coluna cromatográfica, o equilíbrio de partição e 

adsorção são os responsáveis pela distribuição do analito entre a amostra, a fase 

estacionária e os solventes escolhidos (BARKER, 2007; CAPRIOTTI et al., 2010). 

Dentre os diferentes tipos de suportes sólidos utilizados atualmente no 

desenvolvimento de método para MSPD, podem ser citados as sílicas derivatizadas 

(C8 ou C18) (fase reversa), alumina e Florisil® (fase normal inorgânica), amino propil 

sílica, sílica gel e terra diatomácea (fases normais orgânicas). Para a escolha do 

suporte é importante lembrar que fases normais e reversas tem comportamentos 

diferentes em relação à interação dos componentes da amostra, principalmente no 

que se refere aos mecanismos de adsorção e partição (BARKER, 2007; GARCIA-

LOPEZ; CANOSA; RODRIGUEZ, 2008; CAPRIOTTI et al., 2010). 

Desta forma, a MSPD é um método extrativo muito versátil e de fácil 

execução, sendo de grande valia para aplicação na área de controle de qualidade de 

medicamentos fitoterápicos, conseguindo eliminar a matriz complexa característica 

destes produtos e alcançar adequados níveis de recuperação e seletividade das 

moléculas de interesse. 
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Figura 3: Método de extração de dispersão de matriz em fase sólida (BARKER, 2007). 

 

 

3.4.3 Validação de métodos analíticos 

 

A necessidade de demonstrar a qualidade de medições químicas, através de 

sua comparabilidade, rastreabilidade e confiabilidade, é cada vez mais reconhecida 

e exigida. Para garantir que um novo método analítico gere informações confiáveis e 

interpretáveis sobre a amostra, ele deve sofrer uma avaliação, denominada 

validação. A validação de um método é um processo contínuo que começa no 

planejamento da estratégia analítica e continua ao longo de todo o seu 

desenvolvimento e transferência entre laboratórios, pois avalia a influência de 

parâmetros como mudança de temperatura, pH, analistas, equipamentos dentre 

outros (RIBANI et al., 2004; VILEGAS; CARDOSO, 2007).  

Para registro de novos produtos, todos os órgãos reguladores do Brasil e de 

outros países exigem a validação de metodologia analítica e, para isso, a maioria 
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deles tem estabelecido documentos oficiais que são diretrizes a serem adotadas no 

processo de validação. Exemplos destes guias são os descritos por: US Food and 

Drug Administration (FDA), United States Pharmacopeia (USP), European Medicines 

Agency (EMEA), World Health Organization (WHO), International Conference on 

Harmanization (ICH) e pela ANVISA, no Brasil. Um processo de validação bem 

definido e documentado oferece às agências reguladoras evidências objetivas de 

que os métodos e os sistemas são adequados para o uso desejado (VILEGAS; 

CARDOSO, 2007). 

Em 1996, a International Conference on Harmanization (ICH), em seus 

documentos Q2A e Q2B, estabeleceram os critérios (para validação de métodos 

analíticos, nos quais a legislação brasileira se baseou para a elaboração da RE no. 

899, de 2003. Em 2005, a ICH revisou e atualizou este documento trazendo a nova 

nomenclatura para Q2 (R1) (INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE 

HARMONIZATION..., 2005). Ainda no que se refere a métodos analíticos, em 2005 

foi publicada a segunda revisão do Working Document QAS/03.055, que traz em seu 

anexo 4 os critérios para validação de métodos analíticos (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2005). 

No Brasil, o aumento do interesse pela validação gerou a necessidade da 

formulação da Resolução no 899, de 29 de maio de 2003, pela ANVISA, que 

descreve os parâmetros a serem avaliados para a validação de métodos analíticos e 

bioanalíticos para determinação de fármacos e suas impurezas, podendo ser 

aplicado, também, a métodos imunológicos e microbiológicos (BRASIL, 2003a). Em 

complementação, a Resolução RE nº 1, de 29 de julho de 2005, publica o Guia para 

a Realização de Estudos de Estabilidade de produtos farmacêuticos (BRASIL, 2005). 

Um protocolo de validação inicia-se com a definição do objetivo do método 

onde algumas perguntas devem ser feitas: quais os resultados pretendidos 

(identificação, quantificação etc.), qual matriz será utilizada (comprimido, 

semissólidos, plasma etc.), quais os possíveis interferentes e quais os níveis de 

linearidade, exatidão, precisão, sensibilidade, limites de detecção e quantificação 

requeridos. Para o monitoramento destes parâmetros é necessário qualificar um 

equipamento analítico que seja compatível com a avaliação do analito e realizar 

testes de adequação do sistema, que estabelece a qualidade dos dados obtidos. 

Para CLAE, por exemplo, a adequação é mensurada através do fator de 

capacidade, repetitividade de injeções, retenção relativa dos picos, resolução, fator 
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de cauda (ou tailing) e pratos teóricos (LEITE, 1998; RIBANI et al., 2004; VILEGAS; 

CARDOSO; QUEVEDO, 2009). 

A seguir são descritos os parâmetros de validação de metodologias, segundo 

a Resolução no 899 (BRASIL, 2003a), Ribani et al. (2004), Vilegas, Cardoso e 

Quevedo (2009), Bakshi e Singh (2002), Leite (1998), Cassiano et al. (2009) e de 

acordo com o descrito pelos guidelines internacionais já citados: 

A linearidade é a habilidade do método em produzir resultados diretamente 

proporcionais à concentração do analito num dado intervalo de variação, que é a 

faixa entre o maior e o menor nível de analito que demonstra ser determinado com 

precisão, exatidão e linearidade utilizando o método descrito. Para análise da 

linearidade, recomenda-se um número mínimo de cinco concentrações em replicatas 

(n>2) na faixa de variação de 80 a 120% para doseamento e 70 a 130% para 

uniformidade de conteúdo. A linearidade possui como resultado uma curva analítica 

e a estimativa dos seus coeficientes, a partir de um conjunto de medições 

experimentais, pode ser efetuada usando o método matemático conhecido como 

regressão linear. Além dos coeficientes angular (a) e linear (b), também é possível 

calcular, a partir dos pontos experimentais, o coeficiente de correlação r. Este 

parâmetro permite uma estimativa da qualidade da curva obtida, pois quanto mais 

próximo de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor a 

incerteza dos coeficientes de regressão estimados. Um coeficiente de correlação 

maior que 0,999 (THE UNITED STATES..., 1999) é considerado como evidência de 

um ajuste ideal dos dados para a linha de regressão. A ANVISA (BRASIL, 2003a) 

recomenda um coeficiente de correlação de no mínimo 0,99. Para a avaliação da 

validade da regressão, outro fator importante é o cálculo do teste F de significância, 

sendo que, o valor do Fcrítico deve ser menor que o de F, indicando assim, a 

significância da regressão. A quantificação do composto de interesse em validação 

pode ser obtida através dos seguintes métodos: padronização externa, padronização 

interna e adição padrão (HARRIS, 2001). 

A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série 

de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. A precisão pode 

ser expressa através do desvio padrão, desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente 

de variação (CV%). O valor de DPR, de acordo com a RE 899 (BRASIL, 2003a), não 

pode ser superior a 5%. Esta é considerada em três níveis, colocados abaixo: 
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-Repetibilidade (precisão intra-corrida): concordância entre os resultados 

dentro de um curto período de tempo com o mesmo analista e mesma 

instrumentação. A repetibilidade do método é verificada por, no mínimo, nove 

determinações, contemplando o intervalo linear do método, ou seja, três 

concentrações (baixa, média e alta) com três réplicas cada uma ou um mínimo de 6 

determinações a 100% da concentração teste ou concentração alvo. 

-Precisão intermediária (precisão inter-corridas): concordância entre os 

resultados do mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes, com analistas 

diferentes e/ou equipamentos diferentes. Para a determinação da precisão 

intermediária recomenda-se um mínimo de 2 dias diferentes com analistas 

diferentes.    

-Reprodutibilidade (precisão inter-laboratorial): concordância entre os 

resultados obtidos em laboratórios diferentes. Estes dados não precisam ser 

apresentados para a concessão de registro.  

A exatidão é a proximidade dos resultados obtidos pelo método em estudo em 

relação ao valor verdadeiro. Várias metodologias para a determinação da exatidão 

estão disponíveis, dentre elas: análise da amostra de concentração conhecida 

(padrão de referência) e comparação dos dados com o valor verdadeiro; 

comparação dos dados do método novo com os de uma metodologia bem 

caracterizada de exatidão esclarecida; recuperação da quantidade conhecida de 

analito adicionada à matriz sem analito e recuperação da quantidade de analito 

adicionada à matriz com analito (BRASIL, 2003a). Esta última, muito utilizada em 

fitoterápicos. A exatidão do método deve ser determinada após o estabelecimento 

da linearidade, do intervalo linear e da especificidade do mesmo, sendo verificada a 

partir de, no mínimo, nove determinações contemplando o intervalo linear do 

procedimento, ou seja, três concentrações (baixa, média e alta) com três réplicas 

cada. A exatidão é expressa pela relação entre a concentração média determinada 

experimentalmente e a concentração teórica correspondente (BRASIL, 2003a). 

O limite de quantificação (LQ) é a menor quantidade do analito em uma 

amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as 

condições experimentais estabelecidas (BRASIL, 2003a). O limite de quantificação é 

um parâmetro determinado, principalmente, para ensaios quantitativos de 

impurezas, produtos de degradação em fármacos e produtos de degradação em 

formas farmacêuticas e é expresso como concentração do analito (por exemplo, 
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porcentagem p/p ou p/V, partes por milhão) na amostra. O limite de quantificação é 

estabelecido por meio da análise de soluções contendo concentrações decrescentes 

do fármaco até o menor nível determinável com precisão e exatidão aceitáveis. Em 

métodos que apresentam ruído em sua linha base (por exemplo, a CLAE), o LQ 

pode ser calculado como sendo a concentração que proporciona um sinal dez vezes 

maior que a variação do ruído (proporção 10:1). Pode, ainda, ser estimado através 

da equação 1: 

 

                                            LQ= 10 s / a                                         Equação 1  
 

onde: s é a estimativa do desvio padrão do intercepto e a é o coeficiente angular da 

curva analítica. 

 
O limite de detecção (LD) é a menor quantidade do analito presente em uma 

amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob as 

condições experimentais estabelecidas. O limite de detecção é estabelecido por 

meio da análise de soluções de concentrações conhecidas e decrescentes do 

analito, até o menor nível detectável. No caso de métodos instrumentais que 

apresentam linha base (CLAE, CG), a estimativa do limite de detecção pode ser feita 

com base na relação de 3 vezes o ruído da linha de base (proporção 3:1). Ou ainda 

pela equação 2: 

 

                                                LD= 3 s / a                                          Equação 2 
 

A robustez é a medida de sua capacidade em resistir a pequenas e 

deliberadas variações dos parâmetros analíticos. Indica sua confiança durante o uso 

normal (BRASIL, 2003a). Durante o desenvolvimento da metodologia, deve-se 

considerar a avaliação da robustez. Constatando-se a susceptibilidade do método a 

variações nas condições analíticas, estas deverão ser controladas e precauções 

devem ser incluídas no procedimento. No caso de análises realizadas por CLAE, 

alguns dos itens avaliados são: variação do pH da fase móvel, variação da 

composição da fase móvel, variação da temperatura, do fluxo, dos fabricantes de 

equipamentos e colunas cromatográficas (BRASIL, 2003a). 

A seletividade ou especificidade é o primeiro passo no desenvolvimento e 

validação de um método instrumental de separação e deve ser reavaliada 
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continuamente durante a validação e subseqüente uso do método. Algumas 

amostras podem sofrer degradação, gerando compostos que não foram observados 

inicialmente, que podem co-eluir com a substância de interesse. A seletividade de 

um método instrumental de separação é a capacidade de avaliar, de forma 

inequívoca, as substâncias em exame na presença de componentes que podem 

interferir com a sua determinação em uma amostra complexa. Avalia o grau de 

interferência de espécies como outro ingrediente ativo, excipientes, impurezas e 

produtos de degradação, bem como outros compostos de propriedades similares 

que possam estar, porventura, presentes. Garante, ainda, que o pico de resposta 

seja exclusivamente do composto de interesse. Se a seletividade não for 

assegurada, a linearidade, a exatidão e a precisão estarão seriamente 

comprometidas. Existem algumas formas de se avaliar a seletividade: comparar a 

matriz isenta da substância de interesse e a matriz adicionada com esta substância 

(padrão), sendo que, nesse caso, nenhum interferente deve eluir no tempo de 

retenção da substância de interesse, que deve estar bem separada dos demais 

compostos presentes na amostra. Uma segunda maneira é através da avaliação 

com detectores modernos (arranjo de diodos e espectrômetro de massas), que 

comparam o espectro do pico obtido na separação com o de um padrão e utiliza-se 

isto como uma indicação da presença do composto puro. Na literatura pode-se 

encontrar uma diferenciação para os termos seletividade e especificidade: 

especificidade refere-se a um método que produz resposta somente para um analito 

e seletividade diz respeito a um método que produz resposta para um determinado 

número de substâncias químicas que podem ou não ser distinguíveis. 

A especificidade ou seletividade de um método está relacionada com a sua 

capacidade de ser indicativo da estabilidade do fármaco ou do produto. É 

fundamental o uso de métodos indicativos da estabilidade na análise de amostras 

submetidas a um programa de estudo de estabilidade na indústria farmacêutica 

(BAKSHI; SINGH, 2002). No Brasil, a RE no 1, de 29 de julho de 2005 publicou o 

Guia para a Realização de Estudos de Estabilidade. A Sindusfarma (Sindicato da 

Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo) publicou em 2008, através do 

Boletim BLIF nº 055.08, na ANVISA, um informativo sobre a validação e processos 

de estudos de estabilidade em fitoterápicos (SINDUSFARMA, 2008). Bakshi e Singh 

(2002) citam que os guidelines internacionais especificam condutas de estudo de 

decomposição forçada, variando condições de pH (ácidos e básicos), luz, oxidação, 
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calor, dentre outros, observando o aparecimento de produtos de degradação 

separados do analito nos estudos qualitativos e quantitativos posteriores. Os 

mesmos autores enumeram uma seqüência de passos para o desenvolvimento de 

uma validação para processos de estabilidade, dentre eles: 

-Estudo crítico da estrutura da substância em análise para o conhecimento 

das possíveis rotas de degradação; 

-Conhecimento das características físico-químicas da substância em 

análise; 

-Estudo de estresse forçado da substância, utilizando parâmetros de 

hidrólise em pH ácido e básico, temperaturas altas e baixas, umidades altas, 

oxidação e fotólise; 

-Estudo dos produtos iniciais da degradação oferecida à substância e 

avaliação da necessidade de se empregar os mesmos parâmetros, porém com 

maior força; 

-Desenvolvimento final do método e sua otimização; 

-Identificação, caracterização e quantificação dos produtos de degradação 

e elaboração dos padrões; 

-Conclusão da validação do método de estabilidade. 

 

A legislação, no que diz respeito à validação de metodologias, tem algumas 

nuances e diferentes interpretações. Parte desta característica é intencional, pois 

permite a adaptação para cada tipo de problema. A legislação brasileira tem se 

aprimorado nos últimos anos, através de resoluções e recomendações do 

INMETRO e ANVISA e inspiradas em diretrizes da ICH (INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON THE...1996; 2005), que veio para harmonizar as diferenças 

em terminologias colocadas pelas várias organizações relacionadas aos 

processos técnicos e regulatórios de validação, localizadas nos EUA, Europa e 

Japão (RIBANI et al., 2004). 
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3.5 Estabilidade de formas farmacêuticas semissólidas  

 

As preparações farmacêuticas semissólidas incluem as pomadas, as 

emulsões e os géis, dentre outros. Elas podem ser aplicadas sobre a pele, na 

superfície dos olhos ou, ainda, utilizadas por via nasal, vaginal ou retal e, em alguns 

casos, via oral. A maioria delas é utilizada pelo efeito terapêutico que contêm, e 

algumas outras por suas características protetoras ou lubrificantes. Estas 

preparações são utilizadas tanto por seus efeitos tópicos quanto sistêmicos. Por 

conta disto, observa-se uma grande aceitabilidade pelo doente e pelo prescritor, fato 

que justifica a popularidade destas formas farmacêuticas (LACHMAN; 

LIEBERMANN; KANIG, 2001; ALLEN Jr.; POPOVICH; ANSEL, 2007). 

A propriedade que lhes é comum é a capacidade de adesão à superfície de 

aplicação por um período razoável de tempo devido ao seu comportamento 

reológico plástico, que permite aos semissólidos manter sua forma e aderir como um 

filme até a aplicação de uma força externa, caso em que deformam e fluem 

(LACHMAN; LIEBERMANN; KANIG, 2001). 

Do ponto de vista farmacêutico, uma formulação deve ser compatível com 

princípios ativos e adjuvantes, não ser irritante, nem se degradar. Além disso, deve 

apresentar estabilidade, que é a capacidade do produto de, num determinado 

período de tempo, do início ao final de sua vida útil, e em determinada embalagem, 

manter as mesmas propriedades e características que tinha no momento em que 

finalizou a sua fabricação, por meio de um procedimento padronizado (CASTELI et 

al., 2008). Vilegas e Cardoso (2007) citam que a estabilidade é um parâmetro de 

validação muito pouco descrita em normas de validação de metodologia analítica.  

Segundo a monografia da International Federation of Societies of Cosmetic 

Chemists– IFSCC o teste de estabilidade é considerado um procedimento preditivo, 

baseado em dados obtidos de produtos armazenados em condições que visam 

acelerar alterações passíveis de ocorrer nas condições de mercado (IFSCC, 1997). 

A estabilidade de um produto é relativa, pois varia com o tempo e em função 

de fatores que aceleram ou retardam alterações nos parâmetros do produto. Os 

fatores relacionados à estabilidade de produtos cosméticos podem ser tanto 

extrínsecos ao produto como tempo, temperatura, luz, oxigênio, umidade, material 

de acondicionamento, microorganismos e vibração, quanto intrínsecos, como 
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incompatibilidades físicas, químicas, reações entre os componentes da formulação e 

com o material de embalagem (ANVISA, 2004). 

O estudo de estabilidade deve expor o produto a condições que acelerem 

mudanças passíveis de ocorrer durante o prazo de validade. Contudo, essas 

condições não devem ser tão extremas que, ao invés de acelerarem o 

envelhecimento, provoquem alterações que não ocorreriam no mercado. Os 

parâmetros do produto a serem avaliados durante o estudo de estabilidade devem 

ser capazes de garantir a qualidade do produto e, são divididos em parâmetros 

organolépticos, como aspecto, cor e odor, e parâmetros físico-químicos como pH, 

viscosidade, densidade e monitoramento de componentes da formulação (BRASIL, 

2005). 

Os principais tipos de estudos de estabilidade são a estabilidade preliminar, 

estabilidade acelerada e teste de prateleira. O primeiro é realizado na fase de 

desenvolvimento, normalmente com formulações de bancada e, tem como objetivo 

auxiliar e orientar a escolha entre formulações. Normalmente, empregam-se 

condições de temperatura extrema e em tempo reduzido. O estudo de estabilidade 

acelerada também é realizado durante o desenvolvimento, mas pode ser feito em 

lotes de bancada e até lotes piloto de fábrica e fornece dados para prever a 

estabilidade do produto e o tempo de vida útil, sendo que se empregam condições 

menos extremas e em tempo maior que no teste anterior. O teste de prateleira tem 

como objetivo validar os limites de estabilidade do produto e comprovar o prazo de 

validade estimado no estudo de estabilidade acelerada. É utilizado para avaliar o 

comportamento do produto em condições normais de armazenamento (ANVISA, 

2004). 

Segundo A European Medicines Agency (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 

2003) os ensaios avaliam as amostras submetidas a diferentes temperaturas (25 ºC 

ou 30 ºC, 40 ºC, 5 ºC e –20 ºC) em um determinado período de tempo. Para 

temperaturas de 25 ou 30 ºC, durante o teste em longo prazo, as amostras devem 

ser estocadas a uma temperatura de 25 ºC ± 2 ºC a 60% de umidade relativa ± 5% 

ou a 30 ºC ± 2ºC a 65% de umidade relativa ± 5% durante 12 meses. Já no teste 

acelerado, as amostras deverão ser armazenadas à temperatura de 40 ºC ± 2 ºC a 

75% de umidade relativa ± 5% durante seis meses. Durante o teste em longo prazo 

no refrigerador, as amostras devem ser submetidas à temperatura de 5 ºC ± 3 ºC 

durante 12 meses, e no teste acelerado, submetidas à temperatura de 25 ºC ± 2 ºC 
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a 60% de umidade relativa ± 5% durante seis meses. As amostras também devem 

ser estocadas no freezer a uma temperatura de –20 ºC ± 5 ºC, durante 12 meses, 

para avaliar sua estabilidade. 

Os parâmetros a serem avaliados são definidos pelo pesquisador e 

dependerão não só das características do produto, como também dos componentes 

da formulação e, principalmente, da forma cosmética. Podem ser classificados em 

organolépticos, físico-químicos e microbiológicos. Um cuidado a ser tomado é que 

os ensaios realizados devem, de fato, representar o conjunto de parâmetros que 

avaliem a estabilidade do produto (ISAAC et al., 2008). A ANVISA (2004) recomenda 

que, antes do início dos testes de estabilidade, o produto seja submetido à 

centrifugação, durante 30 minutos, a uma velocidade de 3.000 rpm com três leituras 

para cada amostra. A ocorrência de instabilidade é indicativa da necessidade de 

reformulação. As amostras consideradas, por este ensaio, inicialmente estáveis, 

podem ser submetidas ao Teste de Estabilidade Preliminar. 

Análises exploratórias detalhadas sobre a formulação, como análise térmica 

diferencial, calorimetria exploratória diferencial, termogravimetria, 

espectrofluorimetria, granulometria a laser e reologia são utilizadas para a 

compreensão dos mecanismos físico-químicos relativos aos processos de 

degradação dessas amostras (ISAAC et al., 2008). 

Como já comentado anteriormente, a administração de agentes terapêuticos, 

sejam eles de origem vegetal ou não, necessita de sua incorporação em uma forma 

farmacêutica que leva em consideração a eficácia e segurança do componente ativo 

e a certeza de sua qualidade e estabilidade físico-química e microbiológica, além de 

facilitar a sua aplicabilidade e permitir a administração da dose efetiva precisamente 

(BRASIL, 2007; TOLEDO et al., 2003; ANVISA, 2004). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais  

 

4.1.1 Material vegetal 

 

O extrato seco de A. moluccana utilizado (lote 951), foi produzido em escala 

piloto (5 kg) pela Empresa Centroflora, em Botucatu-SP, resumidamente descrito a 

seguir. As folhas foram coletadas em julho de 2007 no município de Tijucas-SC. 

Após secagem em estufa de ar circulante, a droga vegetal foi pulverizada e passada 

em tamis de 40 mm. Para obtenção da solução extrativa foi utilizado o método de 

maceração, proporção droga:solvente 1:10 e como solvente etanol:água 7:3. Após 

maceração, a solução foi percolada, passada em filtro rotativo (40 μm) e 

posteriormente em filtro Nutschell com papel filtro. A solução extrativa foi 

concentrada em concentrador Bernhauer, a 70 oC sob vácuo de 400 mmHg, até 

sólidos totais de aproximadamente 35 - 45%. O extrato concentrado foi seco em 

spray dryer após mistura com dióxido de silício coloidal (25%). As condições de 

secagem foram: temperatura de entrada (inlet) 165-180 °C; temperatura de saída 

(outlet) 70 – 80 °C. O ratio (droga vegetal:extrato seco) para produção do extrato 

seco em escala piloto foi de 7,89 ± 0,44 (m/m).  

 

4.1.2 Reagentes e outras soluções 

 

- Acetonitrila (grau CLAE), fabricante: Tedia; 

- Acetonitrila (grau PA), fabricante: Vetec; 

- Agente gelificante Aristoflex® ; 

- Água purificada grau analítico I; 

- Base auto emulsionante aniônica Hostacerin SAF, fabricante: Clariant-Pharma 

Special, lote distribuidora: BRAC161037; 

- Base auto emulsionante Lanette N, fabricante: Embacaps, lote: HN90091523; 

- Base para pomada Plastibase® , fabricante: Croda, lote: 0000 258575; 

- Bases auto-emulsionantes Polawax® , fabricante: All Chemistry, lote: ALL24273; 

- BHT, fabricante: Pharma Special, lote: 31; 

- Cicatrene®, fabricante: Farmaoquímica AS, lote: 90889; 
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- Diclorometano (grau PA), fabricante: Vetec; 

- EDTA, fabricante: Pharma Special, lote: 20081215; 

- Ketamina, fabricante: Köning, lote: 001/08; 

- Meios de cultura microbiológico Caldo lactosado, fabricante: Merck, lote: VM 

130261 334; 

- Meios de cultura microbiológico Caldo Leethen, fabricante: Merck, lote: VM 028905  

- Meios de cultura microbiológico PDA, fabricante: Merck, lote: VM 787830 715; 

- Meios de cultura microbiológico TSA, fabricante: Merck, lote: VM 912258 749; 

- Meios de cultura microbiológico TSB, fabricante: Merck, lote: VM 401859 516; 

- Metanol (grau CLAE), fabricante: Tedia; 

- Metanol (grau PA), fabricante: Vetec; 

- Metilparabeno (Nipagin®), fabricante: Vetec, lote: 0901145; 

- Óleo de cróton, fabricante: Sigma, lote: 065K 1429; 

- Padrão swertisina e swertisina-2”-O-ramnosil (substâncias referências isoladas e 

caracterizadas pelos pesquisadores do NIQFAR, com grau de pureza > 95%, por 

CLAE). 

- Propilenoglicol, fabricante: Isofar, lote: 051209; 

- Propilparabeno (Nipazol®), fabricante: Vetec, lote: 0901547; 

- Sílica gel (0,063 - 0,2 mesh), fabricante: Vetec, lote: 1905; 

- Solução tampão fosfato monobásico pH 7,2, fabricante: Dinâmica, lote: 29795; 

- Xilazina, fabricante: Vetbrands, lote: 0501/09; 

-Triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico (Polymol®), fabricante: All Chemistry, 

lote: ALL28419;  

 

4.1.3 Equipamentos e outros materiais 

 

- Balança micro analítica digital, fabricante: Mettler Toledo, modelo: AG204; 

- Centrífuga micro, fabricante: Fanem, modelo: 243; 

- Coluna cromatográfica, fabricante: Waters, modelo: XBridge®, C8, 150 x 46 mm, 

4µm; 

- Coluna cromatográfica, fabricante: Phenomenex, modelo: Luna®, C18, 250 x 46 

mm, 5µm; 
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- Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência Waters, modelo 600, gerenciado pelo 

software Empower, versão Pro, detector por arranjo de fotodiodo em UV-Vis (PDA 

2996); 

- Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência Shimadzu, modelo LC 10 VP, gerenciado 

pelo software Class VP VPS MU, detector por arranjo de fotodiodo (SPDM 10A); 

- Estufa para controle microbiológico e estudo de estabilidade, fabricante: Fanem, 

modelo: 502; 

- Filtros de membrana PTFE, com 0,45 µm, fabricante: Sartorius Stedium Biotech; 

- Fluxo laminar, fabricante: Veco, modelo: VLFS-12, série: FL 7527; 

- Lâmina de bisturi n. 15, fabricante: RPC, lote: K5; 

- Micrômetro digital, fabricante: Mitutoyo, modelo: MDC-25; 

- Micropipetas com capacidade de 10, 20, 50, 100 e 1000 µL, fabricante: Mettler 

Toledo, modelo: VoluMate; 

- Potenciômetro, fabricante: Digimed, modelo: DM 20; 

- Refrigerador, fabricante: Bosch, Frostfree, modelo: KDN43; 

- Sistema de filtração esterelizante de água Millipore, modelo: UniQue; 

- Ultra-som, fabricante: Unique, modelo: ESC 5000. 

- Viscosímetro rotacional, fabricante: Haake, modelo: VT 550, com termocontrolador, 

fabricante: Haake, modelo: DC 30. 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Otimização e validação do método de análise qualitativa e quantitativa do 

extrato seco padronizado de A. moluccana por CLAE 

 

A partir do método analítico inicialmente desenvolvido por Wittkowski e 

colaboradores (2008) para o controle de qualidade e padronização dos extratos 

secos de A. moluccana, foram feitas modificações na fase móvel, além de utilizar 

diferentes colunas cromatográficas, temperatura e fluxos de análise. 

A fase móvel do método inicialmente desenvolvido por Wittkowski e 

colaboradores (2008) consistia de um gradiente composto de metanol, acetonitrila e 

água acidificada com ácido acético até pH 3,54, conforme o quadro 1, com fluxo de 
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0,5 mL/min, a 20°C, com detecção em 338 nm.  Este método foi utilizado como 

ponto de partida para a otimização no presente trabalho.  

 

Quadro 1. Composição do gradiente linear de análise do teor de swertisina-2”-O-ramnosil e 
swertisina, no extrato seco de A. moluccana por CLAE: 

Tempo (min) Acetonitrila (%) Metanol  (%) Água acidificada* (%) 

0,1 15 20 65 

10 15 30 55 

20 15 10 75 

25 15 20 65 

* Água acidificada pH 3,54; Fluxo: 0,5 mL/min. 
 
 

Foram testadas as colunas C18 250 x 46 mm (5 μm) Luna® (Phenomenex, 

Torrance, USA) além da C8 X-Bridge® 150 x 46 mm (5µm) (Waters, Tauton, 

Massachusetts, USA), sendo esta última a escolhida para a validação da 

metodologia analítica. A temperatura de análise foi de 30 oC e a leitura em 

comprimento de onda em 338 nm e 254 nm. 

O cromatógrafo inicialmente utilizado para as análises foi o da marca Waters, 

modelo 600, gerenciado pelo software Empower, versão Pro e detector por arranjo 

de fotodiodo em UV-Vis (PDA 2996). Posteriormente, para a otimização e validação 

da metodologia analítica, utilizou-se o da marca Shimadzu, modelo LC 10 VP, 

gerenciado pelo software Class VP VPS MU, detector por arranjo de fotodiodo 

(SPDM 10A).  

 

4.2.1.1. Solução amostra 

 

A solução amostra foi preparada pesando-se 20,0 mg do extrato seco 

padronizado de A. moluccana, a fim de obter a concentração de 2 mg/mL, em balão 

volumétrico de 10 mL. Após a adição de 5 mL de metanol a solução foi sonicada por 

5 minutos, seguida pela adição de água acidificada com ácido acético (pH 3,54) até 

completar o volume. Antes da injeção no cromatógrafo a solução foi filtrada com 

filtros de membrana PTFE com poros de 0,45 µm e 13 mm de diâmetro. 
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4.2.1.2. Soluções de referência  

Os marcadores swertisina-2”-O-ramnosil e swertisina foram dissolvidos em 5 

mL de metanol em balão volumétrico de 10 mL e o volume foi completado com água 

acidificada com ácido acético (pH 3,54), de modo a obter uma concentração de 0,2 

mg/mL e 0,05 mg/mL, respectivamente. A solução foi filtrada em filtro de membrana 

PTFE com poros de 0,45 µm antes da injeção no cromatógrafo.  

 

4.2.1.3 Validação analítica 

 

A validação do método foi realizada de acordo com os parâmetros da RE no 

899 (BRASIL, 2003a) e internacionais (ICH, 2005) determinando a especificidade, 

linearidade, exatidão, precisão, limites de detecção e quantificação e robustez.  No 

estudo da especificidade/seletividade do método, além de se observar a pureza dos 

picos pelo detector de arranjo de diodos do cromatógrafo e do cálculo da resolução 

entre os picos vizinhos, foram ainda realizados estudos de degradação forçada a fim 

de verificar se o método é indicativo da estabilidade do extrato com base nas normas 

da ICH (2005). Esta metodologia está descrita no item 4.2.1.3.  

A linearidade foi analisada pela elaboração de uma curva analítica com sete 

níveis de concentração, em triplicata, sendo cada um deles injetados em triplicata. O 

coeficiente de correlação (r) mínimo aceitável foi de 0,99, calculado a partir da 

regressão linear. O intervalo da curva compreendeu as concentrações de 5,89-117,8 

µg/mL para swertisina-2”-O-ramnosil e 1,38-27,68 µg/mL para swertisina. O desvio 

padrão relativo (DPR) do intercepto, o coeficiente angular, o coeficiente de 

correlação (r), a análise dos resíduos e a análise da regressão linear foram 

calculados utilizando o software Excel 5.0. 

A exatidão foi analisada pelo ensaio de adição de padrão, em seis replicatas, 

na concentração alvo, adicionando-se à solução amostra de extrato seco de A. 

moluccana (2 mg/mL), 80 µg/mL e 20 µg/mL de swertisina-2”-O-ramnosil  e 

swertisina, respectivamente. As 6 soluções adicionadas, além da solução amostra, 

foram analisadas por CLAE, com injeção em triplicata, e, após descontar a área dos 

marcadores proveniente da solução amostra, foi calculada a recuperação média dos 

marcadores, além do desvio padrão e DPR, usando o software Excel 5.0. 

A precisão foi avaliada quanto à repetibilidade, onde o mesmo analista, no 

mesmo dia, executou a análise da solução amostra, em sextuplicata, e quanto à 
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precisão intermediária, onde dois analistas diferentes, em mais 2 dias 

suplementares, preparam a solução amostra em sextuplicata para injeção no 

cromatógrafo. Foi calculada a média e o DPR, usando o software Excel 5.0. 

Os limites de quantificação e detecção foram determinados mediante os 

parâmetros das curvas analíticas obtidas no ensaio de linearidade após a análise da 

regressão linear utilizando as equações 1 e 2 (item 3.4.3). 

Para o ensaio de robustez alguns parâmetros de análise foram levemente 

alterados, como fluxo (0,4; 0,5 e 0,6 mL/min), temperatura de análise (29, 30 e 31 

oC) e pH da fase móvel (3,0; 3,54 e 4,0) com injeção em triplicata da solução 

amostra e referência em cada condição. Os parâmetros analisados foram teor dos 

biomarcadores, área, tempo de retenção, assimetria dos picos e resolução entre os 

marcadores. Foi calculada a média, DPR além da comparação das variâncias dos 

métodos, por meio do teste ANOVA fator único usando o software Excel 5.0. 

 

4.2.1.3.1 Estudo degradação acelerada do extrato seco de A. moluccana 

 

Para estudar as possíveis vias de degradação do extrato seco de A. 

moluccana, o mesmo foi submetido às condições de estresse por hidrólise neutra, 

ácida e alcalina, por oxidação e por fotólise, seguidos pela análise por CLAE no 

método otimizado.  

De acordo com Bakshi e Singh (2002) e Brasil (2003a) foram testadas várias 

concentrações dos agentes de estresse e/ou tempos de exposição até que se 

alcançasse de 10% a 30% de degradação do principal biomarcador, a swertisina-2”-

O-ramnosil, evitando-se as condições excessivamente degradantes a fim de 

observar se o método proporciona resolução adequada dos picos nas amostras 

degradadas. 

O solvente utilizado para a diluição final das amostras degradadas consistiu 

de mistura de metanol e água acidificada com ácido acético até pH 3,54, na 

proporção 50:50, a fim de resultar numa concentração final de 2,0 mg/mL, em todas 

as condições de estresse testadas. Todas as soluções foram previamente filtradas 

em filtros de membrana PTFE de 0,45 µm, antes de serem injetadas, em triplicata, 

no cromatógrafo. 

As condições de estresse selecionadas e o preparo das amostras estão 

descritas a seguir: 
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a) Estresse por hidrólise neutra: 

 

Foram pesados 500 mg de extrato seco de A. moluccana e adicionado 50 mL 

de água, deixando-se em refluxo por 48 horas. Após foi transferido para balão 

volumétrico de 100 mL e completado o volume com água. Uma alíquota de 4 mL foi 

diluída para 10 mL com a mistura de água:metanol 1:1. Também foram testadas as 

condições de refluxo em 24 e 72 horas.  

 

b) Estresse por hidrólise ácida: 

 

Foram pesados 500 mg de extrato seco de A. moluccana e adicionado 50 mL 

de ácido clorídrico 3 M e deixado sob agitação magnética a temperatura ambiente 

por 72 horas. Após foi transferido para balão volumétrico de 100 mL e completado o 

volume com ácido clorídrico 3 M. Uma alíquota de 4 mL foi neutralizada com 

hidróxido de sódio 3 M e diluída para 10 mL com a mistura de água:metanol 1:1. 

Também foram testadas as condições de 24, 48 e 72 horas sem a neutralização. 

 

c) Estresse por hidrólise alcalina: 

 

Foram pesados 500 mg de extrato seco de A. moluccana e adicionado 50 mL 

de hidróxido de sódio 1 M e deixado sob agitação magnética a temperatura 

ambiente por 50 horas. Após foi transferido para balão volumétrico de 100 mL e 

completado o volume com hidróxido de sódio 1 M. Uma alíquota de 4 mL foi 

neutralizada com ácido clorídrico 1 M e diluída para 10 mL com a mistura de 

água:metanol 1:1. Também foram testadas as condições de 0, 2, 5, 9, 24, 30 e 48 

horas. 

 

d) Estresse oxidativo: 

 

Foram pesados 500 mg de extrato seco de A. moluccana e adicionado 50 mL 

de peróxido de hidrogênio 32% e deixado sob agitação magnética a temperatura 

ambiente por 48 h. Após foi transferido para balão volumétrico de 100 mL e 

completado o volume com peróxido de hidrogênio 32%. Uma alíquota de 4 mL foi 
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diluída para 10 mL com a mistura de água:metanol 1:1.  Também foram testadas as 

condições de 24 e 72 horas. 

 

e) Estresse fotolítico: 

 

Foram pesados 500 mg de extrato seco de A. moluccana e exposto à luz 

artificial por 72 h, em fina camada depositada em Placa de Petri. Após foi pesado 20 

mg desse extrato e transferido para balão volumétrico de 10 mL, dissolvido com 2 

mL de metanol, adicionado 2 mL de água acidificada pH 3,54 e completado o 

volume com a mistura de água:metanol 1:1. Também foi testada a exposição de 30 

horas. 

 

f) Extrato de referência: 

 

Como extrato de referência, injetado paralelamente às amostras degradadas, 

foram pesados 20 mg de extrato seco de A. moluccana e transferido para balão 

volumétrico de 10 mL, diluído com 2 mL de metanol, adicionado 2 mL de água 

acidificada pH 3,54 e completado o volume com a mistura de água:metanol 1:1. 

 

g) Padrão de referência 

 

Cerca de 1,0000 mg do padrão swertisina-2”-O-ramnosil  foi transferido para 

balão volumétrico de 10 mL, dissolvido com 2 mL de metanol, adicionando-se 2 mL 

de água acidificada pH 3,54 e completado o volume com a mistura de água:metanol 

1:1. 

 

4.2.1.3.2 Tratamento dos resultados 

 

A extensão da degradação do extrato em cada condição de estresse foi 

avaliada comparando-se os perfis cromatográficos das amostras (a) a (e), do sub-

item anterior, submetidas à degradação, com o perfil cromatográfico do extrato de 

referência amostra (f).  

Os picos foram identificados quanto ao tempo de retenção relativo ao principal 

marcador, a swertisina-2”-O-ramnosil (g). Foi calculada a área percentual dos 
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principais picos, além do índice de pureza de pico, assimetria (fator de cauda) e 

resolução calculados por meio do sistema de integração ClassVP 6.14 sp1 

(Shimadzu), segundo metodologia da Farmacopéia Americana (THE UNITED 

STATES..., 2008).  

A seleção dos picos de maior interesse foi feita segundo os critérios:  

 pureza de pico superior a 95,0 %; 

 picos com tempo de retenção entre 10-30 min;  

 picos com área absoluta maior que 80 000;  

 picos com área maior que AP/50 ou 0,05 % em relação ao extrato (sendo AP 

a área do marcador principal,  swertisina-2”-O-ramnosil). 

 

A porcentagem de área de cada pico registrado nos cromatogramas foi 

calculada pela equação 3. 

                                                   
As

Ai
Área 100%                                        Equação 3 

onde: Ai é a área de cada pico e As é a soma da área de todos os picos.  

 

A porcentagem de área de cada pico, nos cromatogramas das amostras (a) a 

(e), foi comparada com a porcentagem de área do pico correspondente no 

cromatograma do extrato de referência (f).  

Para avaliar a porcentagem de degradação do principal marcador químico 

(swertisina-2”-O-ramnosil) foi calculada a sua concentração nas amostras (a) a (f), 

com base na área do pico correspondente no cromatograma do padrão (g). 

Após a otimização e validação do método analítico para a quantificação dos 

marcadores principais, a swertisina-2”-O-ramnosil e a swertisina, no extrato seco de 

A. moluccana, este método foi aplicado nos semissólidos desenvolvidos, contendo 

0,5 e 1,0% do extrato seco padronizado, após o processo de extração. 

 

4.2.2 Desenvolvimento de formulações semissólidas de uso tópico contendo 

extrato seco padronizado de Aleurites moluccana 

 

Esta etapa foi desenvolvida no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica e 

Central Analítica do Curso de Farmácia, com a orientação da Profa. Dra. Ruth Meri 

Lucinda Silva. 
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Foram desenvolvidas formulações semissólidas contendo 0,5 e 1% de extrato 

seco de A. moluccana. Foram preparadas bases com característica emulsiva (creme 

não-iônico e aniônico), pomada Plastibase® e gel não-iônico e aniônico.  

O extrato de A. moluccana foi levigado com propilenoglicol antes de ser 

incorporado às bases. 

 As formulações semissólidas do tipo creme estão descritas no Quadro 2. Os 

cremes não-iônico (Polawax®, cera auto-emulsionante não-iônica composta de 

alcoóis graxos superiores) e aniônico (Lanette N®, base auto-emulsionante aniônica 

composta de uma mistura de álcool cetoestearílico e alquil sulfato de sódio) foram 

preparados pelo método de emulsificação com inversão de fases, onde os 

compostos hidrofóbicos (Fase A) e hidrofílicos (Fase B) foram colocados em 

béqueres separados e aquecidos até a temperatura de 70 a 75 oC em banho-maria. 

Após o aquecimento, os componentes da Fase B foram lentamente adicionados a 

Fase A ainda em aquecimento, sob agitação leve e constante. Permaneceram em 

aquecimento na mesma temperatura, sob agitação, por mais um minuto. Depois, 

foram retirados do banho-maria e deixados esfriar até temperatura ambiente, sob 

agitação lenta e constante.  

O creme aniônico Hostacerin CG®, composto de copolímero de amônio acriloil 

dimetiltaurato VP, trilauril 4-fosfato, sesquisosterato de metil glicose, óleo de 

sementes de flores de verão, tetradibutil pentaeritritilhidroxihidrocinamato de 

glicerina, foi preparado em fase única à frio. A base autoemulsionante foi adicionada 

por último, após a dissolução em água dos demais componentes da formulação, sob 

aquecimento. 
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Quadro 2: Composição das formulações semissólidas emulsivas. 

Componentes 
Concentração (%) 

Lanette N® Hostacerin CG® Polawax® 

Lanette N® 13 - - 

Hostacerin CG ® - 12 - 

Polawax® - - 15 

Polymol®  2 3 3 

Nipazol® 0,1 0,1 0,1 

Nipagin® 0,1 0,1 0,1 

Propilenoglicol 5 5 5 

EDTA 0,1 0,1 0,1 

BHT 0,01 0,01 0,01 

Água purificada qsp qsp qsp 

 

Os géis (Quadro 3) foram preparados pelo método de dispersão. Parte da 

água foi aquecida para a dissolução do conservante e o agente viscosificante foi 

disperso sobre ela. O agente umectante foi adicionado à água ainda quente. Após, 

foi homogeneizado sob agitação até temperatura ambiente. O gel de Aristoflex® foi 

preparado com dispersão do agente viscosificante a frio e sob agitação, junto com os 

outros componentes da base. 

 

Quadro 3: Composição das formulações semissólidas do tipo gel. 

Componentes 
Concentração (%) 

Hidroxietilcelulose  Aristoflex® 

Hidroxietilcelulose (Natrosol® ) 2 - 

Aristoflex® - 2,5 

Nipagin 0,1 0,1 

Propilenoglicol 5 5 

Água purificada qsp Qsp 

 

A pomada de Plastibase® (Quadro 4), uma base pronta de polietilenoglicol e 

óleo mineral, foi obtida pela incorporação do extrato seco a temperatura ambiente. 
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Quadro 4: Composição da formulação semissólida do tipo pomada. 

Componentes Concentração (%) 

Plastibase® qsp 

BHT 0,01 

Propilenoglicol 5 

 

O acondicionamento de todas as bases foi feito em bisnaga de alumínio de 15 

g, com lacre e tampa. 

A seleção das formulações foi realizada mediante análise do aspecto físico e 

sensorial, além do estudo de estabilidade, detalhado abaixo. 

 

4.2.3 Estudo de estabilidade das formulações semissólidas de uso tópico 

contendo extrato seco padronizado de A. moluccana 

 

4.2.3.1 Estudos preliminares 

 

As formulações, com a presença do extrato de A. moluccana, foram 

submetidas a ensaios prévios de estabilidade, empregando condições extremas de 

temperatura, com o objetivo de observar possíveis alterações. 

As amostras foram armazenadas em bisnaga de alumínio com lacre e tampa 

e submetidas a ciclos alternados de resfriamento e aquecimento (ANVISA, 2004). Os 

ciclos foram de 24 horas em estufa a 40 ± 2 oC e de 24 horas em freezer à -5 ± 2 oC 

durante 12 dias. As amostras foram avaliadas no tempo zero (tempo zero= 24 horas 

após a preparação) e no tempo 12 dias, em triplicata, analisando os caracteres 

organolépticos, o pH, o aspecto após o teste de centrifugação e a viscosidade. 

 

4.2.3.1.1 Caracteres organolépticos 

 

Os caracteres organolépticos avaliados foram: cor, odor, brilho, ausência de 

grumos e precipitados. Os testes foram realizados por percepção direta, 

visualmente. 
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4.2.3.1.2 Determinação do pH 

 

A determinação foi realizada pelo método potenciométrico. Para tal, foi 

preparada uma solução aquosa das amostras em estudo a 10% e procedeu-se a 

medida do pH em triplicata para cada amostra (MONTAGNER; CORRÊA, 2004; 

BORGHETTI; KNORST, 2006). O potenciômetro digital foi previamente calibrado 

com as soluções tampão acetato pH 4,0 e tampão fosfato pH 7,0. 

 

4.2.3.1.3 Centrifugação 

As amostras, em triplicata, foram avaliadas quanto à resistência física, sendo 

submetidas a condições de estresse mecânico, através de centrifugação, onde 

foram colocadas em eppendorfers e submetidas a rotação de 3500 rpm, durante 15 

minutos. Tal estudo avaliou o possível surgimento de precipitado, coalescência e 

separação de fases das preparações semissólidas (MONTAGNER; CORRÊA, 2004). 

 

4.2.3.1.4 Viscosidade 

 

Foi analisada a curva de fluxo das amostras em viscosímetro rotacional, tipo 

cilindro cone-placa, tipo pK 1º/1, acoplado a um banho de água termostatizado 

circulante para controle da temperatura a 25 ± 1 oC. O teste foi realizado em 

triplicata, com três etapas de cisalhamento para a medida da viscosidade aparente. 

Inicialmente foi analisada a curva ascendente, durante 100 s, de 0-80 s-1, seguida 

por um platô de velocidade constante (80 s-1), durante 100 s, onde foi tomado o valor 

médio da viscosidade, seguido pela curva descendente de 80-0 s-1. 

 

4.2.3.1.5 Análise microbiológica 

 

Esta etapa foi desenvolvida no Laboratório de Produção e Controle de 

Qualidade de Medicamentos do Curso de Farmácia (UNIVALI-LAPAM), com a 

supervisão da Profa. Dra. Josiane de Carvalho Vitorino,  

Foi realizado controle microbiológico das matérias-primas utilizadas na 

fabricação das formulações semissólidas e destas, no início e no final dos testes de 

estabilidade acelerada. O teste realizado foi o de contagem de bactérias totais, 



                                                                                                                                          65 

fungos e leveduras. Para tal, foi empregada a metodologia descrita pelas 

Farmacopéias Americana (THE UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2006) e 

Britânica (BRITISH PHARMACOPOEIA , 2008). 

As matérias-primas base auto-emulsionate Lanette N®, Hostacerin CG®, 

proplineglicol e triglicerídeos do ácido cáprico e caprílico (Polymol®) foram avaliadas 

quanto ao possível crescimento de fungos e bactérias utilizando como diluente 

tampão fosfato pH 7,2 estéril e meios de cultura líquidos Caldo caseína soja (TSB) e 

Caldo lactosado (com tubo de Duhram) para pesquisa de patógenos e meios de 

cultura semissólidos PDA, para determinação do crescimento (contagem) de fungos, 

e TSA, para determinação de crescimento (contagem) de bactérias. Para tal, 10 g de 

cada matéria-prima foram diluídos em 90 mL de tampão fosfato pH 7,2. A partir 

desta solução, foram coletados 3 mL para tubo contendo caldo TSB e 3 mL foram 

coletados para tubo contendo Caldo Lactosado e tubo de Duhram invertido. 

Posteriormente, 1 mL de cada solução em caldo foi plaqueado, em duplicata, em 

meios de cultura semissólidos PDA e TSA. 

O meio de cultura semissólido PDA foi acidificado com ácido tartárico na 

proporção de 1,4 mL de solução de ácido tartárico 10% para 100 mL de meio PDA, 

afim de que não fosse observado crescimento bacteriano pela queda no pH do meio, 

apenas crescimento de fungos. O ácido foi acrescentado pouco tempo antes do 

plaqueamento. Após o plaqueamento, as amostras foram incubadas em estufa a 25 

oC, por 7 dias. 

Para o meio de cultura TSA foi acrescentado solução de cloreto de 

trifeniltetrazólio 0,5% (TTC) na proporção de 1 mL de TTC para 100 mL de meio 

TSA. O TTC promove a coloração das possíveis colônias bacterianas que crescerão 

no meio, facilitando a contagem. Da mesma forma, o TTC foi acrescentado ao meio 

pouco tempo antes do plaqueamento. Após o plaqueamento as amostras foram 

incubadas em estufa a 37 oC, por 48 horas. 

Para as formulações acabadas, foi utilizado Caldo Leethen como agente 

diluente e, por conterem agentes conservantes, foi realizada uma prévia diluição 

afim de inativar a ação dos mesmos. Desta forma, 10 g da formulação foram diluídos 

em 90 mL de Caldo Leethen. A primeira diluição foi feita tomando 1 mL desta 

solução inicial em tubo contendo 9 mL de Caldo Leethen, e a segunda diluição foi 

feita tomando 1 mL desta primeira diluição em tubo contendo 9 mL de Caldo 
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Leethen. O conteúdo de 1 mL destas diluições foi plaqueado separadamente e em 

duplicata em meios de cultura semi sólidos PDA e TSA. 

 

4.2.3.2 Estudo de estabilidade acelerada e de longa duração 

 

Outro lote das amostras com base Lanette N® e Hostacerin CG®, preparadas 

de maneira idêntica, contendo extrato seco de A. moluccana, a 0,5 % e 1,0%, foi 

submetido, em triplicata, aos estudos de estabilidade por seis meses, onde foram 

analisados nos tempos zero, 15, 30, 60, 90 e 180 dias, em dois ambientes: 

temperatura ambiente (25 ± 2 oC) (longa duração) e estufa (40 ± 2 oC) (estabilidade 

acelerada). A estabilidade física e físico-química foi acompanhada através das 

seguintes análises: caracteres organolépticos, análise de pH, estabilidade após 

estresse mecânico (centrifugação), viscosidade e análise do teor dos marcadores 

swertisina-2”-O-ramnosil  e swertisina, por CLAE, sendo que as análises foram 

realizadas nos tempos descritos abaixo (ANVISA, 2004): 

* Tempo zero: todos itens descritos de 4.2.3.1.1 a 4.2.3.1.5 e análise por 

CLAE; 

* Tempo 15 dias: características organolépticas, análise de pH; 

* Tempo 30 dias: características organolépticas, análise de pH; 

* Tempo 60 dias: características organolépticas, análise de pH; 

*Tempo 90 dias: características organolépticas, análise de pH e análise por 

CLAE; 

* Tempo 180 dias: todos itens descritos de 4.2.3.1.1 a 4.2.3.1.5 e análise por 

CLAE. 

As análises por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) foram 

realizados antes, durante e ao final dos testes de estabilidade acelerada (tempo 

zero, 90 e 180 dias), a fim de observar o teor e as possíveis degradações sofridas 

pela amostra, mais precisamente, analisando-se os marcadores swertisina-2”-O-

ramnosil e swertisina. Estas análises foram realizadas conforme a metodologia 

analítica otimizada e validada descrita abaixo. 
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4.2.3.3 Metodologia de extração dos semissólidos por dispersão de matriz em fase 

sólida (MSPD) 

 

Esta etapa foi realizada no laboratório de Fitoquímica do Curso de Farmácia 

da UNIVALI, com o auxilio da aluna de graduação, Larissa Faqueti e da Profa. Dra. 

Christiane Meyre da Silva Bittencourt. 

Como suporte foi utilizada a sílica gel (0,063-0,2 mesh) em 3 diferentes 

quantidades , 10, 15 e 20 g, misturada a 2,5 ou 5,0 g da preparação semissólida. 

Para a eluição das amostras, foram utilizados diferentes volumes e proporções entre 

os solventes diclorometano e metanol de 65:35, 70:30, 75:25 para as preparações 

com a base Hostacerin CG® e 70:30, 80:20 e 90:10 para as preparações 

semissólidas com a base Lanette N®, além de hexano:éter 80:20 e 100:0 nesta 

última base. 

A metodologia de escolha compreendeu o emprego de 2,5 g de creme e 10 g 

de sílica gel misturados e homogeneizados em gral com auxílio de pistilo, formando 

a mistura inicial. Após este processo, foi colocado algodão no fundo de uma seringa 

de polipropileno de 150 mL. Esta seringa foi, então, empacotada com 2,5 g de sílica 

gel em sua base e a mistura de sílica + creme foi adicionada cuidadosamente sobre 

esta base, nivelando-se com auxílio de um bastão de vidro. Este sistema foi eluído 

com 100 mL de mistura 65:35 de metanol:diclorometano. Cada experimento foi 

realizado em triplicata e o volume eluído foi recolhido em um béquer, como mostra a 

figura 4. O conteúdo do béquer foi evaporado em temperatura ambiente até a secura 

dos solventes. Posteriormente, este conteúdo foi retomado com pequenas porções 

de metanol, transferindo-se quantitativamente para balão volumétrico de 10 mL. Esta 

solução foi filtrada em filtros de membrana PTFE de 0,45 µm e injetada no 

cromatógrafo (CLAE).   
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Figura 4: Metodologia da etapa de extração dos semissólidos, utilizando MSPD. 

 

4.2.3.4 Validação do método de análise quantitativa por CLAE para a formulação 

semissólida 

 

Após a otimização da metodologia de extração dos marcadores por MSPD 

das formulações semissólidas, realizou-se o processo de validação analítica para o 

método de quantificação dos marcadores no creme de Hostacerin CG®. 

Os parâmetros analisados nesta etapa foram a seletividade da metodologia 

para os marcadores presentes no creme em relação ao extrato seco, a exatidão e a 

precisão (repetibilidade e intermediária) na determinação do teor dos marcadores no 

creme Hostacerin CG®, contendo 1% de extrato seco de A. moluccana.  

A seletividade foi observada com o auxílio do detector PDA, onde foi possível 

monitorar as análises nos comprimentos de 254 nm e 338 nm e observar possíveis 

interferências dos componentes da base com o extrato. 

Avaliou-se o teor dos principais marcadores, a swertisina-2”-O-ramnosil e a 

swertisina comparando-se as respectivas áreas dos cromatogramas das amostras 

submetidas ao processo de extração com aquelas provenientes de uma solução 

referência (extrato seco padronizado de A. moluccana) preparada pela pesagem de 
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uma quantidade idêntica àquela contida na alíquota de creme (2,5 g de creme 

contendo 0,5 ou 1,0% de extrato seco), dissolvendo-se em balão volumétrico de 10 

mL com metanol. Foi utilizado o próprio extrato seco de A. moluccana para 

padronização externa, tendo em vista a escassez de marcadores, que não são 

comercializados. 

A exatidão foi analisada por meio do ensaio de adição de padrão, em 

triplicatas de três concentrações, onde foi adicionado a 2,5 g do creme de Hostacerin 

CG® contendo 1% de extrato, quantidade crescentes de 5 mg ,10 mg e 15 mg de 

extrato seco de A. moluccana, as quais foram previamente misturadas ao creme, 

imediatamente antes do processo de extração ser desenvolvido, como descrito no 

item 4.2.1.4. Este ensaio foi expresso por meio da porcentagem de marcadores 

recuperadas e do DPR. A exatidão esperada para o método é de 90-110% (HUBER, 

2001) tendo em vista o percentual dos analitos presentes na amostra. 

A precisão foi avaliada repetindo-se o processo de extração por MSPD com o 

creme de Hostacerin CG® nas concentrações de 0,5% e 1,0% em sextuplicata em 

um mesmo dia, repetindo-se o estudo em mais 2 dias suplementares. Foram 

calculadas as médias das concentrações recuperadas além do DPR, para o qual 

aceita-se valores máximos de 5% (BRASIL, 2003a). 

 

4.2.4 Avaliação da atividade farmacológica in vivo 

 

Esta etapa foi desenvolvida no Laboratório de Farmacologia in vivo do 

Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas, sob a orientação da Profa. Dra. 

Nara Lins Meira Quintão e auxílio da auxiliar de laboratório Lilian W. Rocha. O 

trabalho foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da UNIVALI e aprovado sob 

cadastro n. 358/09 (Anexo A). 

As formulações semissólidas preparadas com as bases Hostacerin CG®, 

Lanette N®, Polawax®, gel Aristoflex® e pomada Plastibase®, contendo extrato seco 

de A. moluccana nas concentrações de 0,5 e 1,0%, foram avaliadas quanto à ação 

anti-inflamatória em camundongos através do edema de orelha (CALIXTO et al., 

1991; ZANINI et al., 1992; OTUKI et al., 2005), a fim de avaliar a influência da base 

na atividade biológica do medicamento. 

 As formulações com resultados significativos neste teste foram avaliadas 

quanto à ação cicatrizante (CROSS; THOMPSON; ROBERTS, 1996) e em relação à 



                                                                                                                                          70 

dor pós operatória (BRENNAN; VANDERMEULEN; GEBHART, 1996; OBATA et al., 

2006), em ratos. 

 

4.2.4.1 Delineamento experimental  

 

Foram utilizados 6 camundongos Swiss por grupo no modelo de edema de 

orelha (19 grupos experimentais com 6 animais cada para cada agente flogístico), 8 

ratos Wistar por grupo no modelo de cicatrização (8 grupos experimentais com 8 

animais) e 6 ratos Wistar por grupo no modelo de dor pós operatória (4 grupos 

experimentais com 6 animais).  

 

4.2.4.2 Animais  

 

Foram utilizados camundongos Swiss e ratos Wistar machos, pesando de 25 

a 35 g e 180 a 250 g, respectivamente, provindos do Biotério Central da UNIVALI. 

Os animais foram alojados em gaiolas plásticas e permaneceram em sala com 

temperatura de 21 ± 1 °C com ciclo claro/escuro de 12/12 h controlados, recebendo 

água e ração ad libtum, exceto durante a vigência dos experimentos. Todos os 

testes foram realizados de acordo com as normas internacionais de cuidado com 

animais de laboratório (NIH). 

 

4.2.4.3 Modelo de edema de orelha em camundongos 

 

Para a avaliação da atividade anti-inflamatória tópica das formulações 

semissólidas contendo extrato seco A. moluccana, foi realizado o modelo 

experimental de edema de orelha induzido por óleo de cróton em camundongos, 

segundo técnica descrita por Calixto et al. (1991). Inicialmente, a orelha direita dos 

animais foi medida com o auxílio de um micrômetro digital (medida basal). Em 

seguida os animais receberam na superfície interna da orelha direita as formulações 

semissólidas (aproximadamente 100 mg) do extrato de A. moluccana (0,5 % a 1%) 

ou suas respectivas bases, ou ainda o medicamento utilizada como controle positivo, 

dexametasona (0,5%), também em formulação semissólida na base Polawax®. Após 

trinta minutos da aplicação das respectivas formulações, foi aplicado 20 L de óleo 

de cróton (2,5% dissolvido em acetona) na face externa da orelha direita dos 
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camundongos, objetivando desta maneira, a prevenção de um possível bloqueio 

físico causado pelos compostos ou formulações. Os animais foram avaliados 

novamente 4 h após a aplicação do óleo de cróton utilizando um micrômetro digital e 

a diferença entre a espessura basal e final foi tomada como indicativo de edema de 

orelha.  

 

4.2.4.4 Modelo de cicatrização em ratos      

 
            Com a finalidade de avaliar a atividade tópica dos semissólidos contendo 

extrato seco de A. moluccana sobre a regeneração tecidual, foi realizado o modelo 

de cicatrização de úlcera cutânea em ratos, segundo metodologia descrita por 

Cross, Thompson e Roberts (1996), com algumas modificações. Após a fase de 

triagem inicial com o modelo de edema de orelha, as bases selecionadas para este 

teste foram Hostacerin CG® e Lanette N®. Os animais foram previamente 

anestesiados com uma mistura de ketamina (100 mg/kg, i.p.) e xilazina (20 mg/kg, 

i.p.) e o dorso tricotomizado. Para a realização das incisões, um gabarito de plástico 

e uma caneta de ponta fina (1,0 mm) foram utilizados para traçar um quadrado de 15 

x 15 mm na porção distal do dorso do animal. Todas as incisões foram feitas 

utilizando um bisturi para realizar o corte inicial, perpendicular à superfície e 

posteriormente uma tesoura foi utilizada para remover a pele do quadrado. 

Imediatamente após a retirada completa da pele, os animais foram colocados na 

posição de “agachamento” (crouching) e o perímetro das feridas foi traçado como 

descrito a seguir, sendo em seguida aplicada topicamente aproximadamente 0,7 g 

de creme base contendo ou não extrato seco de A. moluccana nas concentrações 

de 0,5% ou 1%. Após a determinação do perímetro das feridas e a aplicação dos 

cremes, os animais foram colocados em gaiolas individuais especialmente 

desenvolvidas de maneira que a ferida não ficasse em contato com a grade ou com 

o bebedouro. Os três grupos de animais foram tratados com os cremes duas vezes 

ao dia durante quinze dias e a medida da área das feridas foi realizada nos dias 0, 1, 

2, 4, 6, 8, 11 e 15, antes de cada tratamento até a completa cicatrização da ferida. O 

medicamento utilizado como controle positivo foi a pomada Cicatrene® (sulfato de 

neomicina e bacitracina zíncica), comercialmente disponível e utilizada para 

promover cicatrização tecidual. 
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            O traçado de cada ferida foi realizado em triplicata e a média aritmética foi 

calculada para cada medição, sendo a média considerada a área da ferida naquele 

determinado dia.  As tiras de acetato foram coladas em folhas de papel A4 e as 

imagens foram digitalizadas em computador com o uso de um scanner de mesa. 

Após a captura das imagens, a área em cm2 das feridas foi calculada com o auxílio 

do software Scion Image (Scion Corp.®). As porcentagens de cicatrização foram 

calculadas com base na área sob a curva (AUC) dos respectivos grupos. 

 

4.2.4.5 Modelo experimental de dor pós-operatória em ratos 

 

A partir dos resultados obtidos com os modelos de edema de orelha e de 

cicatrização foram selecionadas as formulações de Hostacerin CG® para a 

realização do modelo de dor pós-operatória. Foram utilizados ratos machos 

mantidos sob anestesia profunda com uma mistura de ketamina (100 mg/kg, i.p.) e 

xilazina (20 mg/kg, i.p.). Para a indução da nocicepção pós-operatória foi realizada 

uma incisão de aproximadamente 1 cm na superfície plantar da pata direita traseira, 

distante 0,5 cm do calcâneo do animal, utilizando lâmina de bisturi número 15. Esta 

incisão atingiu a pele, fáscia e músculo. Após a hemostasia do local, a pele foi 

suturada com dois pontos utilizando fio de seda 4,0, e o animal foi acomodado em 

gaiola plástica contendo no máximo quatro animais (BRENNAN; VANDERMEULEN; 

GEBHART, 1996; OBATA et al., 2006). Para verificar o desenvolvimento de 

nocicepção mecânica foi utilizado o filamento de von Frey 8,0 g (FVF, Stoelting 

Chicago, USA).  

Os animais foram tratados com as formulações de Hostacerin CG® contendo 

extrato seco de A. moluccana nas concentrações de 0,5% e 1%, e com as respectiva 

base, duas vezes ao dia por 8 dias consecutivos. A avaliação da nocicepção 

mecânica foi realizada sempre 6 h após a primeira aplicação diária do creme 

(aproximadamente às 15 h).  Para avaliar a nocicepção mecânica, os animais 

submetidos ao modelo de dor pós-operatória foram colocados individualmente em 

compartimentos de acrílico transparente (13,5 x 18 x 22 cm), localizados em uma 

plataforma de arame elevada para permitir o acesso à superfície ventral das patas 

traseiras. Os animais foram aclimatizados por pelo menos 30 minutos antes dos 

testes comportamentais. A freqüência de resposta de retirada foi obtida através de 

10 aplicações (duração de 1 segundo cada) do filamento de Von Frey 8,0 g (VFH, 
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Stoelting, Chicago, USA). Os estímulos foram realizados na superfície plantar da 

pata traseira direita do animal. Todos os grupos de animais foram submetidos à 

avaliação prévia e novamente re-avaliados em diferentes tempos após a cirurgia. 

Cabe ressaltar ainda que um grupo não operado foi utilizado como controle do 

experimento. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Otimização do método de análise qualitativa do extrato seco padronizado 

de A. moluccana por CLAE 

 

Foi iniciada a otimização do processo analítico qualitativo e quantitativo por 

CLAE para o extrato de A. moluccana. A partir do gradiente descrito no Quadro 1 (p. 

55) (WITKOWSKI et al., 2008) algumas modificações foram realizadas no presente 

trabalho a fim de melhorar a resolução dos principais marcadores a swertisina e 

swertisina-2”-O-ramnosil e dos demais flavonóides presentes no extrato. A figura 5 

demonstra o perfil cromatográfico do extrato seco de A. moluccana nas condições do 

Quadro 1, utilizando coluna Phenomenex C18, 250 x 4,6 mm, 5 µm, no cromatógrafo 

líquido Waters, com fluxo de 0,5 mL/min,  temperatura de 30 oC e detecção em 338 

nm. 
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Figura 5: Cromatograma de extrato seco de A. moluccana usando gradiente do Quadro 1 (p. 55). 

 

Este gradiente não promoveu uma boa resolução dos demais compostos 

presentes no extrato, além do marcador principal, necessário para o estudo da 

degradação do extrato e demais formulações farmacêuticas contendo o extrato. 

Após várias tentativas com diversas fases móveis contendo os três solventes já 

citados, temperaturas e tipos de colunas cromatográficas, chegou-se ao melhor 

gradiente e método, descrito no Quadro 5. 
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Quadro 5: Gradiente linear otimizado para separação dos marcadores swertisina e swertisina-2”-O-
ramnosil e demais componentes do extrato seco de A. moluccana por CLAE 

Tempo (min) %Acetonitrila %Água acidificada* 

0,01 10,0 90,0 

20,00 25,0 75,0 

30,00 10,0 90,0 

50,00 10,0 90,0 

*Água acidificada pH 3,54 (ác acético); Fluxo: 0,5 mL/min. 

 
 

Dentre as temperaturas de 25, 30 e 35 oC testadas, a melhor temperatura foi 

a de 30 oC, num fluxo de 0,5 mL/min, utilizando-se coluna cromatográfica da marca 

Waters X-Bridge® C8 150 x 4,6 mm, 4 μm, com leitura em comprimento de onda em 

338 nm. As figuras 6 e 7 mostram a diferença no fingerprint do cromatograma do 

extrato seco de A. moluccana com a coluna C18, citada anteriormente, e a C8.  
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Figura 6: Cromatograma de extrato seco de A. moluccana com coluna C18 Phenomenex, em 

comprimento de onda 338 nm, fluxo de 0,5mL/min, empregando o gradiente descrito no Quadro 5. 
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Figura 7: Cromatograma de extrato seco de A. moluccana com coluna C8 Waters, em comprimento 

de onda 338 nm, fluxo de 0,5mL/min, empregando o gradiente descrito no Quadro 5. 

 

Como pode ser observado, neste comprimento de onda, o cromatograma 

obtido com a coluna C8, 150 x 4,6 mm, apresentou melhor detalhamento dos picos. 

A figura 8 mostra a mesma amostra, com a coluna C8, porém, no comprimento de 

onda de 254 nm. Este comprimento de onda possibilita maior amplitude dos demais 

picos de substâncias presentes no extrato e a presença de um pico suplementar, o 

pico 3, o qual não possui perfil de absorção característico de flavonóide, como os 

demais picos majoritários.  
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Figura 8: Cromatograma de extrato seco de A. moluccana, com coluna C8 Waters, em comprimento 

de onda 254 nm, fluxo de 0,5mL/min, empregando gradiente descrito no Quadro 5. 
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Sendo assim, este comprimento de onda foi o utilizado para a avaliação da 

degradação do extrato seco de A. moluccana. 

 

5.2 Validação do método de quantificação do extrato de A. moluccana 

 

Utilizando o método desenvolvido descrito no item 5.1 iniciou-se os estudos 

de validação analítica do método para quantificação dos marcadores no extrato e 

demais formulações contendo extrato de A. moluccana. 

A seletividade de um método é um importante parâmetro a ser avaliado para 

garantir que a quantificação do analito de interesse não seja afetada pela presença 

dos demais metabólitos secundários, produtos de degradação e demais compostos 

presentes na amostra. Caso a seletividade não seja assegurada, a linearidade, a 

exatidão e a precisão estarão seriamente comprometidos (CASSIANO et al., 2009). 

Para avaliá-la foram testados diferentes processos de degradação aos quais foram 

submetidas as amostras. Através do detector PDA pode-se analisar as amostras em 

dois comprimentos de onda, 254 nm e 338 nm, determinando-se os principais 

parâmetros cromatográficos do método desenvolvido, como: pratos teóricos (> 

60000), pureza ( 1,0), assimetria ( 1,0) e resolução (> 1,5).  

O quadro 6 mostra a porcentagem de área dos principais componentes do 

extrato, antes e após os testes de degradação. Pode-se observar que o extrato foi 

bastante estável frente às condições testadas, sendo necessário utilizar condições 

drásticas a fim de obter a sua degradação, na maioria dos testes.  A hidrólise neutra 

somente provocou degradação mediante a aplicação de calor e, após 48 horas de 

refluxo, houve o aparecimento de picos que eluíram mais precocemente, com tempo 

de retenção relativo (RRT) menor que 0,56 (pico 1, Figura 7). Esta foi a condição 

que proporcionou maior degradação do pico com RRT de 0,79 (pico 4). Com a 

hidrólise ácida, obteve-se degradação somente em condições de elevada 

concentração de ácido clorídrico e maior tempo, com a aparente hidrólise do 

marcador swertisina-2”-O-ramnosil (RRT = 1,00, pico 8) em swertsina (RRT = 1,03, 

pico 9), uma vez que houve a diminuição do primeiro e aumento do segundo em 

relação ao extrato de referência.  Porém, tal fato ocorreu somente após 72 h de 

exposição em elevada concentração de ácido clorídrico. A exposição à luz artificial 

não provocou efeito significativo no extrato durante o período estudado. No teste 

com peróxido de hidrogênio houve degradação na solução amostra de extrato com o 
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surgimento de picos com eluição precoce (RRT menor que 0,56), além disso, nesta 

condição, observou-se a maior degradação dos marcadores entre todas as 

condições testadas. 
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Quadro 6: Percentual de componentes do extrato antes e após testes de degradação forçada: 

 

Condição 
de stress /  
RRT 

0,18 0,23 0,34 0,47 
Pico 1 
0,56 

Pico 2 
0,66 

Pico 3 
0,74 

Pico 4 
0,79 

Pico 5 
0,84 

Pico 6 
0,94 

Pico 7 
0,97 

Pico 8 
1,00 

Pico 9 
1,03 

Pico 
10 

1,11 

Pico 11 
1,23 

Extrato 
Padrão 

Nd Nd Nd Nd 10,12 1,66 6,69 20,91 7,70 2,77 2,43 37,45 6,24 1,91 2,12 

H2O refluxo 
48h 

6,95 4,27 2,22 Nd 9,53 1,66 8,05 9,53 8,83 1,93 nd 36,43 6,53 1,92 2,15 

HCl 3M 72h  Nd Nd Nd Nd 9,03 1,77 3,11 19,75 9,71 5,29 2,20 36,96 10,5 1,64 nd 

NaOH 1M 
50h 

Nd Nd Nd Nd 11,33 1,97 3,07 12,80 7,41 2,41 2,77 47,27 8,78 2,20 nd 

H2O2 48h Nd 2,69 Nd 3,43 9,13 1,35 8,26 16,35 10,43 2,89 1,43 35,06 4,10 2,48 2,40 

Luz 72h Nd Nd Nd Nd 9,89 1,70 6,52 21,52 8,12 2,71 2,40 36,96 6,13 1,95 2,08 

Legenda: RRT = tempo de retenção relativo; Nd = Não determinado. 
Obs.: 1) Foram considerados somente os picos com área > 80.000, exceto no caso da hidrólise 
com água, peróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio, onde considerou-se ao menos 1 pico 
com área inferior a 80.000 para efeito de comparação entre os cromatogramas. 2) O número 
dos picos refere-se aos picos do cromatograma da figura 7 (pág. 75). 
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Com os resultados apresentados na tabela 1 pode-se perceber que a 

degradação do marcador ocorreu na seguinte ordem: oxidação > hidrólise neutra > 

hidrólise ácida > hidrólise fotolítica > hidrólise alcalina. 

 

Tabela 1: Teor do marcador swertisina-2”-O-ramnosil na amostra, após testes de degradação, 
em relação ao extrato seco de referência 

Amostra/Condição de stress                       % swertisina-2”-O-ramnosil * 

Extrato referência                                                              100,00 
NaOH 1M, 50 h                                                                   93,69 
Luz, 72 h                                                                             92,66** 
HCl 3M, 72 h                                                                       92,27 
Água sob refluxo, 48 h                                                        79,19 
H2O2, 48 h                                                                           68,59 

Nota:  
* considerou-se a área do analito no extrato de referência;  
** houve absorção de umidade durante a exposição, portanto, a massa de extrato pesada, 
após o teste de degradação, não foi exata. 

 

A seguir estão apresentados, na figura 8, os cromatogramas de degradação 

do extrato em cada condição citada, em relação ao cromatograma do extrato de 

referência (Figura 8A), no comprimento de onda de 254 nm, onde o cromatograma 

apresenta maior diversidade de picos comparado ao comprimento de 338 nm, 

selecionado para a quantificação na padronização e validação da metodologia 

analítica de quantificação dos marcadores do extrato.  

Os biomarcadores swertisina-2”-O-ramnosil e swertisina foram bem resolvidos 

dos picos vizinhos ou de seus produtos de degradação formados após os testes de 

degradação ácida, alcalina, oxidativa, neutra, e fotolítica (Figura 9 B-F) mostrando 

que o método é indicativo da estabilidade do extrato seco e pode ser usado no 

estudo de estabilidade do extrato. Os marcadores mostraram índice de pureza de 

pico >0,99 pelo detector PDA, em todas as condições de degradação testadas. 

Estes experimentos demonstraram adicionalmente, a elevada estabilidade do extrato 

seco de A. moluccana e dos biomarcadores os quais mostraram maior 

susceptibilidade às condições de hidrólise alcalina e neutra como mostrado na 

Figure 8C e Figura 8E, respectivamente, e no Quadro 6. Nas condições de 

degradação neutra, apareceram picos suplementares com baixo tempo de retenção 

(RRT < 0,47) e na degradação alcalina a área dos picos com RTT de 0,74 e 0,79 

diminui e a área dos biomarcadores (RTT 1,0 e 1,03) aumentou, sugerindo uma 

possível co-eluição de produtos de degradação nesta condição específica de 
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degradação. Estudos posteriores dos produtos de degradação podem ser 

conduzidos a fim de determinar as vias de degradação dos componentes do extrato. 

 

 

 

 

Figura 9: Cromatogramas de degradação nas seguintes condições, a 254 nm: A- cromatograma de 
extrato seco de A. moluccana sem sofrer processo de degradação, preparado recentemente; B- 
submetido à hidrólise ácida (50 mL de HCl 3M, por 72 h); C- submetido à hidrólise alcalina (50 mL de 
NaOH 1M, por 50 h); D- submetido à oxidação(50 mL de peróxido de hidrogênio 32%, por 48 h); E- 
submetido à hidrólise neutra (50 mL de água sob refluxo, por 48 h) e F- cromatograma de extrato 
seco de A. moluccana submetido à fotólise por 72 h, sob luz artificial. 
 

A 
B 

C D 
 

E F 
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A linearidade é a capacidade da metodologia analítica demonstrar que os 

resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na 

amostra em um intervalo especificado (BRASIL, 2003a). A linearidade para os dois 

principais marcadores foi determinada com a elaboração de curva analítica, pelo 

método de padronização externa.  

Para a obtenção da curva analítica da swertisina-2”-O-ramnosil, foi preparada 

uma solução padrão de concentração de cerca de 200 μg/mL, pesando-se o 

marcador, previamente dessecado, em balança ultramicroanalítica e dissolvendo em 

metanol:água acidificada (pH 3,54 com ácido acético), na proporção 50:50. A partir 

desta solução foram feitas diluições para obter as concentrações de 5,89; 11,78; 

23,56; 47,12; 70,68; 94,20 e 117,80 μg/mL, em triplicata. Após análise por CLAE, os 

valores de áreas obtidos foram plotados com as respectivas concentrações e foi 

calculada a equação da reta através da análise de regressão linear. O coeficiente de 

correlação (r) calculado foi de 0,9979 com equação da reta y = 56801x – 106917 

(Figura 10). Outro elemento importante para a correspondência da linearidade é o 

valor de Fcalc (19189,92) muito superior ao Fcrítico (2,8859 x10-55), demonstrando a 

elevada significância do modelo linear. A inspeção dos resíduos não mostrou 

tendência na dispersão dos mesmos (dados não mostrados). 

 

Figura 10: Curva analítica de swertisina-2”-O-ramnosil por CLAE. 

  

Para o marcador swertisina, foi preparada uma solução padrão de 

concentração 50 μg/mL, em metanol:água acidificada (pH 3,54 com ácido acético), 

na proporção 50:50. A partir desta solução foram feitas diluições de: 1,5; 2,5; 5,5; 11; 

17; 22 e 27 μg/mL. Os valores de áreas obtidos foram plotados com as respectivas 

Concentração (µg/mL) 

mAU 
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concentrações e foi calculada a equação da reta através da análise de regressão 

linear. O r calculado foi de 0,9981 com equação da reta y = 72564x – 41942 (Figura 

11). Para esta curva, o valor de Fcalc foi 20568,48 muito superior ao Fcrítico (7,2257 x 

10-56), também demonstrado a elevada significância do modelo linear. A inspeção 

dos resíduos não mostrou tendência na dispersão dos mesmos (dados não 

mostrados). 

 

 

Figura 11: Curva analítica de swertisina por CLAE. 

 

Após a elaboração da curva analítica pela análise de regressão linear foram 

calculados os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) para os marcadores 

(Tabela 2): 

 

Tabela 2: Análise estatística para cálculo de LD e LQ da swertisina-2”-O-ramnosil e       
swertisina: 

                                           Coef. linear    Coef. angular   LD (μg/mL)    LQ (μg/mL) 

swertisina-2”-O-ramnosil   

Média triplicata          - 106917             56801                2,2                 7,3 

     s                               4447,9               520,1 

Swertisina 

Média triplicata            - 41942              72564               0,11               0,37    

     s                               2706,3                596,9 

            Legenda: s= desvio padrão; LD= limite de detecção; LQ= limite de quantificação; n = 3 

 

Concentração (µg/mL) 

mAU 
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É importante salientar que este método fornece o resultado mais confiável 

para a dedução do LD e LQ, já que estes são estimativas da concentração da 

amostra que pode ser detectada e quantificada com precisão (RIBANI et al., 2004). 

Sendo este, um valor de extrema importância para a análise de degradação do 

extrato de A. moluccana. A swertsina apresentou menor valor de LD e LQ em 

relação ao seu derivado, devido à sua maior absortividade no comprimento de onda 

selecionado. Portanto, a faixa de linearidade do método para este composto foi 

determinada em concentração inferior, proporcional ao nível deste marcador no 

extrato. 

A linearidade do extrato seco também foi analisada, em uma faixa de 0,2-5 

mg/mL, em sete níveis de concentração, em triplicata, analisando a resposta (área) 

das mesmas soluções em dois cromatógrafos diferentes, no Waters, com coluna 

C18 250 x 46 mm (5 μm) Luna® (Phenomenex, Torrance, USA)  e no Shimadzu com 

coluna C8 X-Bridge® 150 x 46 mm (5µm) (Waters, Tauton, Massachusetts, USA), 

nas mesmas condições citadas para a validação do método. 

O método mostrou ser linear na faixa de concentração da amostra analisada 

(Figura 12), com r de 0,9998 para a análise no aparelho da Waters, com equação da 

reta y = 1860642x - 15285 e r = 0,9987 no aparelho da Shimadzu, com equação da 

reta y = 1706778x - 133260. A resposta do detector do equipamento da Waters foi 

levemente superior, como mostra a maior inclinação da reta, porém, comprovando a 

lineraidade do método para o extrato na faixa de concentração analisada. 

 

 

 

Figura 12: Curva analítica de extrato seco de A. moluccana, por CLAE, em coluna C18 Phenomenex, 

no equipamento Waters (preto) e em coluna C8, no equipamento Shimadzu (vermelho). 
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Tendo em vista os resultados acima, foi escolhida a concentração alvo de 2 

mg/mL para a quantificação das amostras de extrato seco e posterior aplicação do 

método analítico.  

Para a determinação da precisão, optou-se por trabalhar com a solução 

amostra de extrato seco de A. moluccana preparadas em sextuplicatas na 

concentração alvo, ou próxima da mesma, conforme previsto na legislação (BRASIL, 

2003a). Observou-se que o método possui ótima precisão intra-ensaio, pois o DPR 

foi de 0,97% para swertisina-2”-O-ramnosil e 0,87% para swertisina, valores abaixo 

do preconizado pela ANVISA (BRASIL, 2003a), que é de 5%. Os resultados para 

ambos os marcadores são demonstrados na tabela 3. 

 

Tabela 3: Análise estatística para determinação de repetibilidade do método para quantificação 
de swertisina-2”-O-ramnosil e swertisina em solução amostra de extrato seco de A. moluccana, 
a 2,0 mg/mL. 

Intervalo                      Área média                                s                    DPR  

           swertisina-2”-O-ramnosil   

100%                               1603934                               15553,52           0,97 

Swertisina 

100%                               281278                                  2460,17            0,87 

Legenda: s= desvio padrão; DPR= desvio padrão relativo. 

 

Para a precisão intermediária do método, o mesmo analista utilizando a 

mesma instrumentação repetiu o experimento anterior, em mais um dia diferente. Os 

resultados para ambos os marcadores são demonstrados na tabela 4 e mostram a 

adequada precisão intermediária do método, com DPR abaixo de 5,0% como 

preconizado pela ANVISA (BRASIL, 2003a). 

 
Tabela 4: Análise estatística para determinação de precisão intermediária do método para 
quantificação de swertisina-2”-O-ramnosil e swertisina em solução amostra de extrato seco de 
A. moluccana, a 2,0 mg/mL. 

Intervalo       Área média Dia 1     Área média Dia 2         s              DPR  

        2”-O-ramnosilsw 

           100%                  1603934                   1551605             37002,19          2,34 

Swertisina 

           100%                    281278                    276496               3381,38           1,21 

         Legenda: s= desvio padrão; DPR= desvio padrão relativo. 

 



                                                                                                                                          86 

A exatidão do método foi expressa por meio do percentual de recuperação 

dos marcadores, realizado em sextuplicata na concentração alvo (2,0 mg/mL). A 

tabela 5 demonstra estes resultados: 

 
Tabela 5: Análise estatística para determinação de exatidão, como percentual de recuperação, 
do método para quantificação de swertisina-2”-O-ramnosil e swertisina em solução amostra de 
extrato seco de A. moluccana, a 2,0 mg/mL. 

Intervalo                    Área média                         DPR        % recuperação 

         swertisina-2”-O-ramnosil   

            100%                           4885164                             3,75                 100,26 

Swertisina                                                 

  100%                           1493588                            2,04                  102,86 
Legenda: DPR= desvio padrão relativo.  
 

De acordo com Huber (2001), os resultados estão dentro da faixa de 

recuperação de 97-103% estabelecida como aceitável para os níveis de 

concentrações da amostra. 

Segundo Ribani et al. (2004) a robustez de um método mede a sensibilidade 

que este apresenta face a pequenas variações. Um método é considerado robusto 

quando não é afetado por uma modificação pequena e deliberada em seus 

parâmetros. A robustez do método proposto foi avaliada mediante a discreta 

variação da temperatura e do fluxo de análise, analisando-se tempo de retenção dos 

marcadores, assimetria dos picos e resolução entre eles. A tabela 6 demonstra estes 

resultados, que foram tomados em triplicata de cada condição, com a detecção em 

338 nm: 
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Tabela 6: Análise estatística para determinação da robustez do método para quantificação de swertisina-2”-O-ramnosil e swertisina em solução 
amostra de extrato seco de A. moluccana, a 2,0 mg/mL. 

 

Parâmetros Média(%DPRintra) 
  Area Rt (min) R T Teor % 

Swertisina-2’’-O-ramnosil       
Temperatura (°C) 
 
 
%DPRentre 
Fcalc /Fcrit 

29 
30 
31 

3125176 (0,16) 
3116045 (0,02) 
3110480 (1,17)  

0,62 
0,07 

24,39 (0,04) 
24,25 (0,09)  
24,14 (0,01) 

0,45 
25,2 

- 
- 
- 

1,06 (0,55) 
1,05 (0,0)  
1,04 (0,0) 

0,74 
3,69 

3,09 (0,16) 
3,10 (0,02) 
3,09 (1,16) 

0,61 
0,04 

Fluxo (mL/min) 0,4 3944072 (0,30) 28,29 (0,04) - 1,16 (0,00) 3,12 (0,03) 
 

 
%DPRentre  
Fcalc /Fcrit 

0,5 
0,6 

3116045 (0,02)  
2634576 (0,06) 

17,75 
5256,9 

24,25 (0,09)  
21,60 (0,00) 

11,81 
37244,5 

- 
    - 

1,05 (0,00)  
1,02 (0,00) 

5,29 
12741,9 

3,10 (0,02) 
3,09 (0,023) 

0,45 
4,30 

pH da fase móvel 3,0 3190398 (0,23) 24,10 (0,17) - 1,04 (0,55) 3,07 (0,23) 
 3,54 3116045 (0,02)  24,25 (0,09) - 1,05 (0,00)  3,10 (0,02) 
 4,0 3186200 (0,46) 24,35 (0,13) - 1,06 (0,55) 1,06 (0,55) 3,11 (0,46) 

%DPRentre  1,17 0,46  0,74 0,58 
Fcalc /Fcrit  11,53 8,61  3,69 2,36 
Swertisina       
Temperatura (°C) 
 
 
%DPRentre  
Fcalc /Fcrit 

29 
30 
31 

523321 (0,23) 
520834 (0,04)  
498536 (1,00)  

2,35 
12,48 

25,10 (0,047) 
24,93 (0,09)  
24,81 (0,09)  

0,50 
31,09 

1,93 (0,60) 
1,88 (0,31)  
1,80 (0,32)  

3,05 
37,62 

1,06 (0,55) 
1,00 (0,00)  
1,01 (0,00) 

1,48 
12741,93 

0,29 (0,22) 
0,29 (0,04) 
0,28 (0,99) 

2,34 
5256,97 

Fluxo (mL/min) 0,4 616113 (0,11) 29,13 (0,04) 2,10 (0,27) 1,03 (0,00) 0,27 (0,11) 
 
 
%DPRentre  
Fcalc /Fcrit 

0,5 
0,6 

520834 (0,04)  
445488 (0,05) 

14,04 
24376,71 

24,93 (0,09)  
22,18 (0,00) 

11,93 
37863,84 

1,88 (0,31)  
1,62 (0,00) 

11,22 
1537,06 

1,00 (0,00)  
1,01 (0,00) 

1,31 
12741,94 

0,29 (0,04) 
0,29 (0,05) 

3,33 
1743,03 

pH da fase móvel 3,0 501877 (0,51) 24,70 (0,07) 1,85 (0,31) 0,99 (0,58)  0,27 (0,51) 
 3,54 520834 (0,04)  24,93 (0,09) 1,88 (0,31) 1,00 (0,00)  0,29 (0,04) 
 4,0 523871 (0,93) 25,07 (0,15) 1,90 (0,61) 1,02 (0,57)  0,28 (0,93) 

%DPRentre  2,07 0,49 1,25 1,11 3,33 
Fcalc /Fcrit  8,17 8,66 5,86 3,79 22,31 

           Legenda: Rt = Tempo de retenção; R  = Resolution; T = Assimetria (fator de tailing). 
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Como pode-se observar na tabela 6, embora a maioria das variações 

impostas no método tenham proporcionado diferença estatística, com valores de 

Fcalculado mais elevados que de Fcrítico, o DPR calculado para cada parâmetro 

cromatográfico, nas variações de temperatura e pH da fase móvel, apresentou 

valores menores que 1,2% para a swertisina-2”-O-ramnosil  e menores que 3,5% 

para a swertisina, mostrando que o método ainda pode ser considerado robusto 

frente a estas pequenas e deliberadas variações. Já a alteração no fluxo, dentre as 

variáveis analisadas, promoveu maior impacto nos parâmetros cromatográficos da 

análise, sendo que o DPR ficou acima de 10% nos parâmetros de área, tempo de 

retenção e resolução, para ambos os marcadores. Possivelmente este efeito deve-

se ao fato de que o fluxo escolhido para o método é baixo e, qualquer alteração 

neste parâmetro, afete o desempenho do método. Porém, cabe destacar que o teor 

dos marcadores, não demonstrou ser afetado pelas variações impostas no método, 

apresentando valor de DPR < 1,0% no caso da swertisina-2”-O-ramnosil  e de cerca 

de 3,0% para a swertisina, demonstrando a robustez do método, frente às variações 

impostas. O marcador swertisina foi mais afetado pelas variáveis, devido, 

provavelmente ao menor nível de concentração, em relação à swertisina-2”-O-

ramnosil, o componente majoritário. 

A área dos marcadores mostrou ser inversamente proporcional à temperatura 

e fluxo da fase móvel, da mesma forma que o tempo de retenção e a resolução entre 

os dois flavonóides analisados. Snyder, Kirkland e Glajch (1997) comentam que 

pequenas alterações no fluxo e na temperatura influenciam a formação do pico e, 

consequentemente, o valor de área, mas sem alterar a precisão do método.  

Portanto, após a validação do método analítico por CLAE para o extrato seco 

de A. moluccana, o mesmo foi empregado na padronização do lote produzido pela 

Centroflora (lote 951), o qual foi posteriormente empregado no desenvolvimento dos 

cremes desenvolvidos contendo 0,5 e 1,0% do extrato seco padronizado. O lote de 

extrato 951 apresentou um teor de 3% para swertisina-2”-O-ramnosil e 0,3% para 

swertisina. 
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5.2.1 Validação do método de extração dos marcadores nas formulações 

semissólidas 

 

Após a validação da metodologia analítica por CLAE para a quantificação dos 

marcadores no extrato seco de A. moluccana, o método foi adaptado para a análise 

do creme de Hostacerin CG® contendo 0,5 e 1% de extrato seco de A. moluccana, 

após o desenvolvimento do método de extração por meio da MSDP. 

Inicialmente, observou-se se a metodologia analítica apresentava 

interferência de algum componente do creme Hostacerin CG® cuja formulação 

placebo (sem adição do extrato) foi submetida ao processo de extração por MSDP e 

analisado por CLAE (Figura 13). No comprimento de onda de 338 nm não foram 

observados picos no cromatograma, exceto a presença de substâncias não retidas, 

que eluíram no volume morto. Já em 254 nm foi observado um pico eluindo em 

aproximadamente 31 minutos, distante do tempo de retenção dos componentes do 

extrato, especialmente dos marcadores, que eluem em aproximadamente 24 

minutos (Figura 9). Portanto, conclui-se que a base Hostacerin CG® não interfere no 

método de quantificação dos marcadores destas formulações semissólidas por 

CLAE.  

 

Figura 13: Cromatogramas de creme Hostacerin CG
® 

(placebo), submetido ao processo de extração 

por MSDP;. A- 338 nm, B- 254 nm. 

 

 A figura 14 demonstra os cromatogramas de creme Hostacerin CG® contendo 

extrato de A. moluccana. Em 338 nm, o perfil cromatográfico é similar ao já 

observado para o extrato seco (Figura 9A) e em 254 nm, é observado um grande 
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pico em 31 min, ausente no cromatograma do extrato e da análise em 338 nm, 

porém, sem mostrar interferência no método por sua eluição tardia. 
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Figura 14: Cromatogramas de creme Hostacerin CG
® 

com adição de extrato seco de A. moluccana: 

A- 338 nm e B- 254 nm, este último ampliado na região entre 20 e 35 minutos. 

 

A aplicação do método por CLAE na análise dos cremes, após extração por 

MSDP na base Hostacerin CG® apresentou recuperação adequada. Foram 

previamente testadas algumas variáveis, como a quantidade de sílica gel como 

suporte (10, 15 e 20 g), sendo que não foi observada influência significativa da 

quantidade do suporte de 10 ou 15 g, porém o uso de 20 g de suporte apresentou 

A 

B 
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uma diminuição da recuperação (dados não mostrados). Portanto, optou-se pelo 

emprego da menor quantidade, 10 g. Também foram testados diferentes proporções 

da mistura do eluente diclorometano:metanol de 65:35, 70:30, 75:25. A recuperação 

com a menor proporção de metanol foi levemente inferior, portanto, optou-se pelo 

uso do eluente diclorometano:metanol de 65:35, conforme descrito no metodologia 

(item 4.2.3.3) para a posterior validação do método. Barker (2007) cita que a escolha 

da melhor quantidade de suporte sólido, proporção entre eluentes e quantidade de 

amostra são imprescindíveis para a melhor recuperação do analito, visto as 

interações de adsorção e polaridade entre estes três componentes. 

Já para a formulação Lanette N® o método não apresentou recuperação 

adequada utilizando-se como suporte 10 g de sílica gel, com diferentes sistemas 

eluentes: diclorometano:metanol 70:30 (recuperação de 53,8 e 62,9% de swertisina-

2”-O-ramnosil  e swertisina, respectivamente), 80:20 (recuperação de 49,8 e 63,4% 

de swertisina-2”-O-ramnosil  e swertisina, respectivamente) ou 90:10 (recuperação 

de 2,4 e 36,0% de swertisina-2”-O-ramnosil  e swertisina, respectivamente). A 

eluição prévia com hexano:éter 80:20 ou 100:0 não proporcionou melhoria na 

recuperação. Portanto, a metodologia foi validada somente para a base Hostacerin 

CG® e necessita ser futuramente adaptada para a base Lanette N®. 

A exatidão do método de extração aplicado ao creme Hostacerin CG®, 

contendo 1% de extrato seco de A. moluccana apresentou-se dentro dos parâmetros 

de recuperação estabelecidos por Huber (2001), na faixa de 90-110%, como pode 

ser apresentado pela tabela 7. A porcentagem média de recuperação ficou em 

101,6% para swertisina-2”-O-ramnosil e 105,7% para swertisina, nesta amostra. 

 
Tabela 7: Ensaio de recuperação dos biomarcadores swertisina-2”-O-ramnosil e swertisina no método 
por extração em MSPD para o creme Hostacerin CG

®
, contendo 1% de extrato seco de A. 

moluccana. 

Concentração final extrato (%)                  RSw                                             Sw 

                                                              Média (DPR)                              Média (DPR) 

               3,0                                             104,3 (1,72)                              102,0 (1,72) 

               3,5                                             101,3 (3,52)                              102,6 (3,10)   

               4,0                                             104,9 (2,98)                              112,4 (3,20)          

Legenda: DPR= desvio padrão relativo; RSw= swertisina-2”-O-ramnosil; Sw= swertisina. 
 

A repetibilidade do método de extração por MSDP foi avaliada para o creme 

de Hostacerin CG® contendo 1% e 0,5% de extrato seco de A. moluccana e 
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apresentou valores de DPR abaixo de 5%, para ambos os marcadores e para ambas 

as amostras de creme, como preconizado pela ANVISA (BRASIL, 2003a), 

demonstrados na tabela 8. 

 
Tabela 8: Ensaio de repetibilidade do método de extração dos biomarcadores swertisina-2”-O-
ramnosil e swertisina por MSPD para creme de Hostacerin CG

®
, contendo 0,5% e 1,0% de extrato 

seco de A. moluccana. 

Formulação/marcador Área 
média* 

Desvio 
padrão 

DPR 

Creme Hostacerin CG® a 1,0% de Extrato seco    
Swertisina-2”-O-ramnosil   3764543 72639,07 1,93 
Swertisina 691797 14132,48 2,04 
Creme Hostacerin CG® a 0,5% de Extrato seco    
Swertisina-2”-O-ramnosil                                                2021571 44996, 03     2,23 
Swertisina                                                                        355170       13237,75          3,73 
* ensaio realizado em sextuplicata para cada formulação, no mesmo dia, pelo mesmo analista, DPR= 
desvio padrão relativo. 

 

A precisão intermediária foi avaliada repetindo-se o experimento em mais um 

dia suplementar, com o mesmo analista e mesmas instrumentações, para ambos os 

cremes. Os valores de DPR encontram-se dentro do preconizado pela ANVISA 

(BRASIL, 2003a) e os resultados para este ensaio estão demonstrados na tabela 9. 

Para o creme a 1% obteve-se uma precisão melhor, com menor valor de DPR. 

 
Tabela 9: Ensaio de precisão intermediária do método de extração dos biomarcadores swertisina-2”-
O-ramnosil e swertisina por MSPD para creme de Hostacerin CG

®
, contendo 0,5% e 1,0% de extrato 

seco de A. moluccana. 

Formulação/marcador Área 
média*Dia 

1* 

Área 
média*Dia 

2* 

DPR 

Creme Hostacerin CG® a 1% de Extrato seco    
Swertisina-2”-O-ramnosil   3764543 3854980 1,68 
Swertisina 691797 702957 1,13 
Creme Hostacerin CG® a 0,5% de Extrato 
seco 

   

Swertisina-2”-O-ramnosil     2021571   1894879              3,76 
Swertisina    355170    330253     3,29 
* ensaio realizado em sextuplicata para cada formulação, em dois dias diferentes, pelo mesmo 
analista, DPR= desvio padrão relativo. 
 
 

Portanto, o método de extração por MSDP nas condições selecionadas 

apresentou seletividade, exatidão e precisão na formulação semissólida Hostacerin 

CG® contendo 0,5 e 1,0% de extrato seco de A. moluccana e pode ser utilizado no 

estudo de estabilidade destas formulações.  
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5.3 Desenvolvimento das formulações de uso tópico contendo extrato seco de 

A. moluccana 

 

Algumas formulações semissólidas foram testadas previamente a fim de 

visualizar aparentes incompatibilidades químicas e físico-químicas entre bases e 

extrato seco de A. moluccana número 951, proveniente da Centroflora.  

Foram testadas formulações em creme aniônico (Hostacerin CG® e Lanette 

N®), não-iônico (Polawax®), gel de hidroxietilcelulose, gel Aristoflex® e pomada 

Plastibase®.  

Dentre as formulações testadas, apenas o gel de hidroxietilcelulose 

apresentou incompatibilidade imediata, observado na perda de consistência após 

incorporação do extrato de A. moluccana levigado com propilenoglicol. As demais 

formulações foram observadas no tempo de 30 dias, 60 dias e 90 dias e suas 

características organolépticas se mantiveram inalteradas durante o período, com 

exceção do gel de Aristoflex® que desenvolveu coloração marrom escura com o 

passar do tempo, provavelmente por incompatibilidades químicas com o extrato de 

A. moluccana, ocasionando possível oxidação do mesmo, visto ser esta uma reação 

comum em flavonóides. As outras formulações apresentaram coloração marrom 

claro e odor característico ao da presença do extrato seco de A. moluccana, além de 

agradável espalhabilidade sobre a pele, principalmente o creme de Hostacerin CG®. 

 

5.3.1 Avaliação da atividade anti-inflamatória tópica e cicatrizante in vivo 
 

Nesta etapa de avaliação das formulações semissólidas foram realizados os 

primeiros testes farmacológicos de atividade anti-inflamatória tópica, a fim de 

promover a escolha dentre as melhores bases para a continuação dos demais testes 

farmacológicos e tecnológicos de estabilidades. 

Os resultados presentes na Figura 15 demonstram que as formulações 

semissólidas contendo 1% de extrato seco da A. moluccana, utilizando como base o 

Hostacerin CG® e o Lanette N® foram capazes de reduzir significativamente o edema 

de orelha induzido pelo óleo de cróton, com inibições de 85 ± 2 % e 39 ± 5 %, 

respectivamente. Apesar de ser observada uma inibição significativa do extrato 

preparado com a base Plastibase® (48 ± 8 %), observa-se também que a base 

utilizada como controle negativo também interferiu com o desenvolvimento do 
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edema. As demais formulações com Aristoflex® e Polawax® não foram capazes de 

interferir de maneira significativa com a formação do edema de orelha. O controle 

positivo, creme de dexametasona (0,5%) em base Polawax®, foi capaz de reduzir de 

modo significativo o edema de orelha induzido por óleo de cróton, com inibição de 

80 ± 3 %. 
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Figura 15: Efeito do extrato seco de A. moluccana em formulações farmacêuticas e dexametasona 
(creme 0,5%) sobre o edema de orelha induzido por óleo de cróton (2,5% por orelha) em 
camundongos. Cada coluna representa a média de 6 experimentos e as barras os Erros Padrões de 
Média-EPMs. Asteriscos denotam diferenças estatísticas quando comparados com o controle 
(*p<0.05, ***p<0.01) – Teste de t de Student. 
 

 

O edema de orelha induzido por óleo de cróton é amplamente utilizado para 

investigar substâncias com provável atividade anti-inflamatória tópica (TONELLI; 

THIBAULT; RINGLER, 1965). O TPA (12-O-tetradecanoilphorbol-13-acetato), um 

tipo de éster de forbol presente no óleo, tem como mecanismo de ação a ativação 

da proteína quinase C (PKC) dependente de lipídeo e envolve a liberação e 

metabolismo de ácido araquidônico, com consequente aumento na expressão da 

enzima cicloxigenase-2 (COX-2) (CASTAGNA et al., 1982; SANCHEZ; MORENO, 

1999). A aplicação tópica do óleo de cróton induz resposta inflamatória significativa 

caracterizada por aumento na permeabilidade vascular, extravasamento plasmático, 

migração de neutrófilos, produção de prostaglandinas (RAO et al., 1993). Acredita-se 
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que a importante atividade anti-inflamatória da administração tópica da A. moluccana 

se deva aos diferentes flavonóides presentes na planta, com atividade anti-

inflamatória já descrita na literatura (MORA et al., 2009; CASTELLAIN et al., 2009). 

Quanto às bases utilizadas para a aplicação do extrato, pode-se observar que 

as bases Hostacerin CG® e Lanette N® foram capazes de oferecer condições 

favoráveis à atividade do extrato, provavelmente por proporcionar uma maior 

absorção do mesmo no tecido cutâneo, visto possuírem estas bases maior 

penetração cutânea do que bases do tipo gel ou pomada (ALLEN Jr.; POPOVICH; 

ANSEL, 2007). Sanctis (2000) lembra ainda, que os emolientes e emulsionantes 

presentes nas bases emulsivas atuam sobre a espalhabilidade, viscosidade, controle 

da umidade e capacidade de penetração dos compostos ativos na pele, 

especialmente no estrato córneo. 

Nesta primeira etapa, com base nos dados farmacológicos apresentados 

acima, foram selecionadas as formulação com Hostacerin CG® e Lanette N® para dar 

sequência aos estudos farmacológicos. A Figura 16 (A e B) demonstra o efeito das 

formulações semissólidas com A. moluccana preparadas com as bases Hostacerin 

CG® e Lanette N®, nas concentrações de 0,5% e 1%, sobre o edema de orelha 

induzido por óleo de cróton (2,5%) em camundongos. As inibições obtidas para as 

formulações com a base Hostacerin CG® foram 38 ± 6 % e 65 ± 6 %, 

respectivamente para as concentrações de 0,5% e 1% (Figura 14 A). Para as 

formulações com a base Lanette N® foram obtidas inibições de 36 ± 9 % e 39 ± 5 %, 

para as mesmas concentrações supracitadas respectivamente (Figura 14 B). Cabe 

ressaltar ainda que o efeito observado para a base Hostacerin CG® foi dependente 

da concentração. 
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Figura 16: Efeito do extrato seco de A. moluccana (0,5% ou 1%) em formulações farmacêuticas 
utilizando como base o (A) Hostacerin CG

®
 ou (B) Lanette N

®
 e dexametasona (creme 0,5%) sobre o 

edema de orelha induzido por óleo de cróton (2,5%/orelha) em camundongos. Cada coluna 
representa a média de 6 experimentos e as barras os Erros Padrões de Média-EPMs. Asteriscos 
denotam diferenças estatísticas quando comparados com o controle (*p<0.05, ***p<0.01) – ANOVA 
de uma via, seguida do teste pos hoc de Dunnet. 
 
 

Para verificar a possível atividade cicatrizante tópica do extrato seco de A. 

moluccana, foi realizado o modelo de cicatrização cutânea em ratos utilizando as 

formulações com as bases Hostacerin CG® e Lanette N®. Como apresentado na 

Figura 17 (A e B), a aplicação tópica da A. moluccana utilizando como base o 

Hostacerin CG® foi capaz de acelerar o processo cicatricial em até 51 ± 4 % na 

concentração de 0,5% e 46 ± 4 % na concentração de 1%, como apresentado no 

gráfico de AUC. Entretanto, a formulação utilizando a base Lanette N® além de não 

ter reduzido o tempo para a cicatrização, quando comparado com o grupo controle, a 

própria base parece ter interferido com o processo de cicatrização. Cabe ressaltar 

ainda que o grupo tratado com Cicatrene®, controle positivo, também não 

apresentou diferença quanto à aceleração do processo cicatricial.    
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Figura 17: Efeito do extrato seco de A. moluccana (0,5% ou 1%) em formulações farmacêuticas 
utilizando como base Lanette N

®
, Hostacerin CG

®
 e Cicatrene

®
 sobre a cicatrização cutânea em 

ratos. Cada coluna representa a média de 8 experimentos e as barras os Erros Padrões de Média-
EPMs. Asteriscos denotam diferenças estatísticas quando comparados com o controle (*p<0.05) – 
ANOVA de uma via, seguida do teste pos hoc de Dunnet. 
 
 

Locher et al. (1996) relataram a atividade anti-bacteriana do extrato de A. 

moluccana contra Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Esta 

atividade anti-bacteriana pode representar um fator primordial para a redução e 

contração da úlcera cutânea apresentada neste estudo. Ademais, Said et al. (2007,  

2009) recentemente demonstraram que o óleo da A. moluccana foi capaz de conferir 

citoproteção ocular, com regeneração do epitélio corneal e redução no infiltrado de 

células inflamatórias. 

A figura 18 (A e B) demonstra os resultados de cicatrização obtidos com as 

formulações de Hostacerin CG® e Lanette N®. 
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Figura 18: Aparência do processo cicatricial após tratamento com creme contendo extrato 0,5 e 1,0% 

de seco de A. moluccana: Hostacerin CG
® 

(A) e Lanette N
®

 (B).  
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5.4 Estudo de estabilidade das formulações de uso tópico contendo extrato 

seco padronizado de A. moluccana 

 

Para o estudo da estabilidade preliminar das formulações, duas das bases 

citadas foram escolhidas: Creme Lanette N® e creme Hostacerin CG®. Dentre as 

condições de escolha das bases está o fato de ambas mostrarem-se estáveis frente 

ao teste de centrifugação (não houve separação de fases), características 

organolépticas e, principalmente, no teste farmacológico com modelos anti-

inflamatórios tópicos. 

 

5.4.1 Estudo preliminar de estabilidade 

 

As amostras em triplicata submetidas aos testes prévios de estabilidade, 

creme Lanette N® e creme Hostacerin CG® foram avaliadas quanto sua estabilidade 

física no tempo zero (24 horas) e ao final de 12 dias, após estresse térmico de ciclo 

gelo-degelo. Os parâmetros analisados foram características organolépticas, pH, 

comportamento reológico e homogeneidade após centrifugação (estresse 

mecânico). 

A estabilidade física faz com que os produtos permaneçam de forma 

inalterada após sua fabricação. As propriedades físicas são avaliadas através da 

manutenção da aparência geral do produto. Numerosos são os fatores que podem 

afetar a estabilidade de uma formulação farmacêutica, dentre eles, pH, solvente, 

temperatura, luz, reações químicas como hidrólise e oxidação, tamanho de 

partículas, entre outros (ALLEN Jr.; POPOVICH; ANSEL, 2007). 

De acordo com Montagner e Corrêa (2004), através da centrifugação 

consegue-se observar quando há separação de fases numa emulsão, avaliando 

cremação ou coalescência, permitindo prever como o produto se comportará 

fisicamente com o passar do tempo, com um teste relativamente rápido. A 

estabilidade física da emulsão é fundamental, pois a ocorrência de separação de 

fases pode alterar todas as demais especificações deste tipo produto (ALLEN Jr.; 

POPOVICH; ANSEL, 2007). 

A determinação do pH é outro fator muito importante, pois proporciona 

informações que podem refletir a estabilidade química da formulação, principalmente 
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quanto às reações de degradação do princípio ativo ou demais adjuvantes presentes 

(MORAES, 2006). 

Já as análises reológicas são fundamentais para os estudos em Tecnologia 

Farmacêutica, porque promovem a caracterização físico-química de emulsões, géis, 

suspensões, supositórios, revestimentos de comprimidos, dentre outros (NETZ;  

ORTEGA, 2002). O comportamento reológico e a determinação das medidas da 

viscosidade são utilizados em vários estudos para quantificar, em produtos 

semissólidos, os efeitos provocados pelo tempo, pela temperatura e pela 

incorporação de substâncias ativas (MARTIN; WARBRICK; CAMMARATA, 1993). O 

controle da viscosidade em função do tempo é também uma forma de monitorar 

indiretamente a degradação química, ou seja, modificações em nível molecular 

podem produzir mudanças na viscosidade. Além disso, durante o período de 

armazenamento, as formulações podem sofrer mudanças microestruturais, que 

podem sugerir instabilidade físico-química, alterando a viscosidade (LIEBERMAN; 

RIEGER; BANKER, 1996). As características reológicas de um produto semissólido 

também definem várias situações práticas, que vão desde a facilidade com que um 

produto pode ser retirado de um frasco, ser pressionado em um tubo, espalhado 

sobre a pele, ou bombeados dentro de equipamentos onde o processo de mistura e 

envase são realizados (MARTIN; WARBRICK; CAMMARATA, 1993; LACHMAN; 

LIEBERMAN; KANIG, 2001). 

Os resultados obtidos com estes testes prévios estão demonstrados nas 

tabelas 10 e 11. 

Todas as formulações em ambas as bases apresentaram-se conformes na 

análise no tempo zero (24 horas) quanto aos caracteres organolépticos e frente ao 

estresse mecânico (centrifugação), permanecendo com a mesma consistência 

inicial. Houve ligeira variação de pH em todas as formulações de ambas as bases, 

sempre com a tendência ao seu decaimento, no entanto, não foram significativas. A 

presença do extrato nas bases diminuiu o pH das formulações de maneira 

diretamente proporcional a sua concentração nas mesmas. Não foi observado 

relação entre diferença de pH das formulações e viscosidade. 

Observou-se uma tendência na diminuição da viscosidade das formulações 

com a adição do extrato seco de A. moluccana, proporcional à quantidade 

adicionada, em ambas as bases, Lanette N® e Hostacerin CG® (tabelas 10 e 11). 
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Em vista do apresentado nos quadros abaixo, as formulações foram 

consideradas conformes para seguirem para o teste de estabilidade acelerada. 

 
Tabela 10: Características das formulações com Lanette N

®
, no tempo zero e após 12 dias, no ciclo 

gelo-degelo (estresse térmico): 

  
Parâmetros 

 

Formulações* 

Branco Extrato seco 0,5% Extrato seco 1,0% 

t0 (DPR) t12d 
(DPR) 

t0 (DPR) t12d 
(DPR) 

t0 (DPR) t12d 
(DPR) 

Cor BR/OP BR/OP MA/CLS MA/CLS MA/CL MA/CL 
Odor C C C C C C 

Homogeneidade C C C C C C 
Brilho C C C C C C 

Centrifugação C C C C C C 
Consistência C C C C C C 

pH** 5,98 (0,01) 5,92 (0,17) 5,62 (0,10) 5,51 (0,10) 5,42 (0,11) 5,30 (0,11) 
Viscosidade 

(Pa/s)** 
1,0760 
(6,45) 

1,0658 
(3,87) 

0,9311 
(13,46)  

1,1149 
(4,89) 

0,8442 
(5,64) 

0,9211 
(4,63) 

Legenda: BR/OP – Branco opaco; MA/CLS – Marrom claríssimo; MA/CL – Marrom claro; C – 
Conforme; * - n=3; ** - média (DPR). 
 

 

 

Tabela 11: Características das formulações com Hostacerin CG
®
, no tempo zero e após 12 dias, no 

ciclo gelo-degelo (estresse térmico): 

 
Parâmetros 

 

Formulações* 

Branco Extrato seco 0,5% Extrato seco 1,0% 

t0 (DPR) t12d 
(DPR) 

t0 (DPR) t12d 
(DPR) 

t0 (DPR) t12d 
(DPR) 

Cor BG/AM BG/AM MA/CL MA/CL MA/MD MA/MD 

Odor C C C C C C 
Homogeneidade C C C C C C 

Brilho C C C C C C 
Centrifugação C C C C C C 
Consistência C C C C C C 

pH** 5,76 (0,17) 5,60 (0,10) 5,65 (0,20) 5,53 (0,21) 5,53 (0,10) 5,49 (0,21) 
Viscosidade 

(Pa/s)** 
2,8805 
(4,45) 

2,9967 
(5,58) 

1,3407 
(11,80) 

1,5378 
(2,89) 

1,2660 
(20,88) 

1,2963 
(7,98) 

Legenda: BG/AM – Bege amarelado; MA/CL – Marrom claro; MA/MD – Marrom médio; C – 
Conforme; * - n=3; ** - média (DPR). 
 

 
Tendo em vista os resultados acima, demonstrando a estabilidade de ambas 

as bases, nas duas concentrações de extrato seco incorporadas, as formulações 

foram consideradas conformes. Porém, a base Lanette N® foi descartada para os 

estudos de estabilidade acelerada posteriores, pois não foi possível desenvolver 

uma metodologia de extração dos marcadores adequada, impossibilitando a 

validação da metodologia analítica de quantificação dos mesmos, além de 

apresentar atividade farmacológica inferior no teste de cicatrização tópica. 
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5.4.2 Estudo de estabilidade acelerada 
 

A estabilidade química e física de uma formulação só pode ser mantida se 

cada componente da formulação permanecer íntegro e potente quimicamente dentro 

do prazo estabelecido de armazenagem e uso, preservando suas características 

iniciais de manipulação (MONTAGNER; CORRÊA, 2004). 

Para o estudo de estabilidade acelerada foi selecionada uma base de 

característica aniônica, de fácil produção, ótimo aspecto e espalhabilidade sobre a 

pele e selecionadas no estudo de estabilidade preliminar e farmacológico com 

modelos anti-inflamatório e de cicatrização tópico: Hostacerin CG®, nas 

concentrações 0,5% e 1,0% de extrato seco de A. moluccana. 

Os resultados observados em cada tempo de análise do teste de estabilidade 

seguem a seguir nas tabelas 12 e 13. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata e o resultado descrito refere-se à média e DPR (%). 

Dentre as análises realizadas para verificar a estabilidade das formulações 

está a análise reológica. O estudo da reologia abrange a viscosidade, tipo de fluxo e 

tixotropia do produto. Os líquidos complexos e as preparações semissólidas 

apresentam comportamento não-newtoniano, que se caracteriza por alterações na 

viscosidade aparente em função do gradiente de cisalhamento aplicado a amostra. 

Estes tipos de fluidos podem ainda ser classificados quanto ao tipo de 

escoamento em plástico, pseudoplástico ou dilatantes. Para as formulações 

semissólidas, o fluxo pseudoplástico é o mais comum. Esses materiais tem sua 

viscosidade aparente diminuída gradualmente, a medida que aumenta a tensão de 

cisalhamento podendo ou não se reestruturar rapidamente. Se a recuperação é 

imediata, as curvas ascendentes e descendentes do reograma são sobrepostas e a 

deformação é chamada de tempo-independente, mas se a estrutura não se recupera 

imediatamente e a curva ascendente indicar maior viscosidade que a descendente, 

o material é chamado tixotrópico. Para as formulações semissólidas é interessante 

possuir característica tixotrópica, o que as faz se tornar mais fluidas no momento do 

espalhamento sobre a pele ou para a retirada do frasco. No entanto, valores muito 

elevados de tixotropia indicam que o produto poderá escorrer sobre a pele após sua 

aplicação, possuindo uma recuperação muito lenta da sua estrutura inicial. Valores 

muito baixos também não são ideais por não permitirem uma distribuição uniforme 

do produto sobre a pele (ALMEIDA; BAHIA, 2003; LONGO, 2006). 
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Tabela 12: Características das formulações com Hostacerin CG®, no teste de estabilidade acelerado, em temperatura ambiente: 
 

 
Parâmetros 

 

Formulações* 

Branco (DPR%) 0,5% Extrato seco (DPR%) 1,0% extrato seco (DPR%) 
t 0 t 15 t 30 t 60 t 90 t 180 t 0 t 15 t 30 t 60 t 90 t 180 t 0 t 15 t 30 t 60 t 90 t 180 

Cor BG/AM BG/AM BG/AM BG/AM BG/AM BG/AM MA/CL MA/CL MA/CL MA/CL MA/CL MA/CL MA/MD MA/MD MA/MD MA/MD MA/MD MA/MD 

Odor C C C C C C C C C C C C C C C C C C 
Homogeneidade C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

Brilho C C C C C C C C C C C C C C C C C C 
Consistência C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

pH 
5,95 
(0,0) 

5,70 
(0,20) 

5,99 
(0,17) 

5,90 
(0,29) 

5,86 
(0,20) 

5,77 
(0,10) 

5,80 
(0,0) 

5,60 
(0,0) 

5,93 
(0,29) 

5,62 
(0,10) 

5,59 
(0,21) 

5,55 
(0,41) 

5,63 
(0,10) 

5,59 (0,0) 
5,89 

(0,09) 
5,44 

(0,18) 
5,30 

(0,22) 
5,39 

(0,11) 

CQ Microbiológico C NA NA NA NA C C NA NA NA NA C C NA NA NA NA C 
Centrifugação C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

Viscosidade (Pa/s) 
2,8314 
(24,97) 

NA NA NA 
3,0690 
(9,60)  

5,2260 
(4,90) 

0,5041 
(3,63) 

NA NA NA 
1,5728 
(4,80) 

0,9087 
(8,13) 

1,2680 
(3,65) 

NA NA NA 
1,8513 
(4,26) 

1,0475 
(6,37) 

Teor SwOH (%) NA NA NA NA NA NA 
98,51 
(0,84) 

NA NA NA - 
113,46 
(1,32) 

99,92 
(2,67) 

NA NA NA 
105,83 
(1,17) 

101,41 
(1,13) 

Teor Sw (%) NA NA NA NA NA NA 
103,15 
(0,96) 

NA NA NA - 
120,91 
(1,16) 

112,52 
(2,47) 

NA NA NA 
119,04 
(1,63) 

109,23 
(0,90) 

Legenda: BG/AM – Bege amarelado; MA/CL – Marrom claro; MA/MD – Marrom médio; C – Conforme; NC – Não conforme; t 0 – tempo zero (24 horas);  
t 15 – tempo 15 dias; t 30 – tempo 30 dias; t 60 – tempo 60 dias; t 90 – tempo 90 dias, t 180 – tempo 180 dias; NA– Não aplicável; DPR – desvio padrão relativo; * - n=3. 

 
 
Tabela 13: Características das formulações com Hostacerin CG®, no teste de estabilidade acelerado, em estufa com temperatura de 40 oC: 
 

 
Parâmetros 

 

Formulações* 

Branco (DPR%) 0,5% Extrato seco (DPR%) 1,0% extrato seco (DPR%) 
t 0 t 15 t 30 t 60 t 90 t 180 t 0 t 15 t 30 t 60 t 90 t 180 t 0 t 15 t 30 t 60 t 90 t 180 

Cor BG/AM BG/AM BG/AM BG/AM BG/AM BG/AM MA/CL MA/CL MA/CL MA/CL MA/CL MA/CL MA/MD MA/MD MA/MD MA/MD MA/MD MA/MD 

Odor C C C C C C C C C C C C C C C C C C 
Homogeneidade C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

Brilho C C C C C C C C C C C C C C C C C C 
Consistência C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

pH 
5,95 
(0,0) 

5,78 
(0,10) 

6,12 
(0,19) 

5,80 
(0,98) 

5,75 
(0,12) 

5,80 
(1,72) 

5,80 
(0,0) 

5,70 
(0,20) 

5,88 
(0,09) 

5,37 
(0,11) 

5,43 
(0,21) 

5,41 
(0,20) 

5,63 
(0,10) 

5,64 
(0,10) 

5,72 
(0,20) 

5,22 
(0,11) 

5,16 
(0,11) 

5,26 
(0,11) 

CQ Microbiológico C NA NA NA NA C C NA NA NA NA C C NA NA NA NA C 
Centrifugação C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

Viscosidade (Pa/s) 
2,8314 
(24,97) 

NA NA NA 
3,2233 
(3,39) 

5,2581 
(4,46) 

0,5041 
(3,63) 

NA NA NA 
1,5601 
(4,35) 

0,9809 
(9,55) 

1,2680 
(3,65) 

NA NA NA 
1,8740 
(2,18) 

1,2251 
(11,58) 

Teor SwOH(%) NA NA NA NA NA NA 
98,51 
(0,84) 

NA NA NA 
112,00 
(2,89) 

110,69 
(1,92) 

99,92 
(2,67) 

NA NA NA 
104,53 
(3,19) 

107,06 
(1,07) 

Teor Sw (%) NA NA NA NA NA NA 
103,15 
(0,96) 

NA NA NA 
119,17 
(1,27) 

116,39 
(1,79) 

112,52 
(2,47) 

NA NA NA 
114,33 
(4,57) 

121,40 
(6,36) 

Legenda: BG/AM – Bege amarelado; MA/CL – Marrom claro; MA/MD – Marrom médio; C – Conforme; NC – Não conforme; t 0 – tempo zero (24 horas);  
t 15 – tempo 15 dias; t 30 – tempo 30 dias; t 60 – tempo 60 dias; t 90 – tempo 90 dias, t 180 – tempo 180 dias; NA– Não aplicável; DPR – desvio padrão relativo; * - n=3. 
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Em relação à viscosidade dos cremes de Hostacerin CG®, observou-se 

novamente uma diminuição com a incorporação do extrato na base, de modo mais 

intenso na formulação com 0,5% de extrato, sendo o branco a formulação que 

apresenta maior valor. Durante o estudo de estabilidade, a formulação branco e a 

formulação a 0,5% de extrato seco apresentaram um aumento na sua viscosidade, e 

consequente, aumento em sua consistência. Já, a formulação contendo 1,0% de 

extrato apresentou maior estabilidade com diminuição de cerca de 18 e 4%, na 

temperatura ambiente e a 40 oC, respectivamente, ao final do estudo.  

Seguem abaixo as curvas de fluxo das formulações de Hostacerin CG® com e 

sem a presença de extrato de A. moluccana no tempo zero (24 horas) da 

estabilidade acelerada, demonstrados na figura 19, onde o eixo y é a viscosidade 

(Pas) e o eixo x é a taxa de cisalhamento (1/s). Pode-se observar nas letras A e B o 

comportamento pseudoplástico das formulações. Além de haver uma diminuição da 

viscosidade na formulação após a incorporação do extrato, observou-se também um 

aumento na área de histerese na curva de fluxo indicando aumento da tixotropia da 

formulação, portanto, o extrato alterou o comportamento reológico da base. Para as 

formulações com concentração de 1,0% de extrato o comportamento reológico foi 

semelhante às contendo 0,5% de extrato. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Figura 19: Curvas de fluxo da formulação de Hostacerin CG

® 
sem extrato de A. moluccana (A), com 

0,5% de extrato seco de A. moluccana (B) em tempo zero (24 horas). Sendo que: eixo x é a taxa de 
cisalhamento (1/s) e o eixo y é a viscosidade (Pas) com amplitude de 10

2
 em A e 10

1
 em B. 

 

 
Após 180 dias, como demonstrado na figura 20 e 21, o comportamento dos 

reogramas não foi alterado, mesmo em temperaturas diferentes, 25 oC e 40 oC. 
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Figura 20: Curvas de fluxo da formulação de Hostacerin CG

® 
sem extrato de A. moluccana (A) e com 

0,5% de extrato seco de A. moluccana (B) no tempo 180 dias, em temperatura ambiente. Sendo que: 
eixo x é a taxa de cisalhamento (1/s) e o eixo y é a viscosidade (Pas). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Curvas de fluxo da formulação de Hostacerin CG

® 
sem extrato de A. moluccana (A) e com 

0,5% de extrato seco de A. moluccana (B) no tempo 180 dias, em temperatura de 40 
o
C. Sendo que: 

eixo x é a taxa de cisalhamento (1/s) e o eixo y é a viscosidade (Pas). 
 
 

As amostras contendo extrato apresentam pH inferior à amostra branco, 

sendo este valor diminuído com o aumento da concentração de extrato na 

formulação, conforme já observado no estudo de estabilidade preliminar (Tabelas 10 

e 11). O tempo de 30 dias, em todas as amostras, em ambas as temperaturas, foi o 

que apresentou os maiores valores de pH. De maneira geral, o pH no tempo 180 

dias é ligeiramente menor que o tempo zero, como já observado também no estudo 

preliminar (Tabelas 10 e 11, p. 101). 

A fim de assegurar a qualidade das formulações que seguiram para o teste de 

estabilidade acelerada foi feito o controle microbiológico das matérias-primas 

utilizadas na fabricação e nas formulações acabadas, contendo ou não extrato seco 

de A. moluccana. Além disso, todo o cuidado em relação à limpeza e assepsia de 

mãos, utensílios e embalagens foi tomado no momento da fabricação. 
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Dentre os vários problemas encontrados na produção de cosméticos pode-se 

destacar a contaminação microbiológica como um dos principais agentes que podem 

inviabilizar a produção, estabilidade e comercialização de uma gama de produtos. 

Para a obtenção de uma formulação semissólida de boa qualidade microbiológica 

torna-se necessário não só a ausência de microrganismo patogênico, mas também a 

garantia que a carga microbiana não patogênica seja a menor possível e que as 

concentrações dos agentes estejam dentro das concentrações legalmente 

permitidas (SILVA; NETTO, 2002). 

Para atingir bom nível de qualidade microbiana nos produtos farmacêuticos 

são fundamentais que se conheçam as fontes e os mecanismos responsáveis por 

essa contaminação (PINTO; KANEKO, 2003). Entre eles, os mais comuns são: 

água, ar ambiente, almoxarifado, matéria-prima, equipamentos, embalagens e, 

principalmente, o manipulador. 

A Resolução n.º 481/99 (BRASIL, 1999), estabelece os limites aceitáveis de 

contaminação em cosméticos: 

* Tipo I: produtos para área dos olhos, de uso infantil ou que entram em 

contato com mucosas: Mesófilos: < 102 UFC/g ou mL; limite máximo: 5x102 UFC/g 

ou mL; 

* Tipo II: demais produtos cosméticos susceptíveis a contaminação 

microbiológica: Mesófilos: < 103 UFC/g ou mL; limite máximo: 5x103 UFC/g ou mL. 

Todos os produtos devem apresentar ausência de patógenos (Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella spp) em uma 

grama ou mililitro do produto final. 

Nos testes realizados não foi encontrado crescimento bacteriano ou de 

fungos/leveduras nas matérias-primas nem nos produtos acabados testados, acima 

do permitido pela legislação citada, mesmo após 180 dias de armazenamento 

(Tabela 12 e 13). 

Além dos aspectos físicos, físico-químicos e microbiológicos, o estudo de 

estabilidade realizado contemplou a avaliação do perfil cromatográfico das amostras 

e do teor dos dois principais marcadores swertisina-2”-O-ramnosil  e swertisina, 

empregando metodologia previamente validada para o extrato e para o creme 

Hostacerin CG®. Estas análises foram realizadas nos tempos zero, 90 dias e 180 

dias. Observou-se que, nos cremes a 1% de extrato a diminuição do teor de ambos 



                                                                                                                                          107 

os marcadores foi < 5% na temperatura ambiente e < 10% a 40 oC, após 180 dias de 

armazenamento, mostrando a estabilidade desta formulação. Já o creme com 0,5% 

de extrato apresentou menor estabilidade no teor dos marcadores, com variação 

>10%, em ambas as temperaturas de armazenamento, após 180 dias. Esta variação 

refletiu um aumento na área dos marcadores, especialmente da swertisina nas 

amostras ao final do estudo de estabilidade. 

Em relação ao perfil cromatográfico dos cremes de Hostacerin antes e após o 

estudo de estabilidade acelerada, não foram observadas alterações significativas 

nos picos, principalmente na região onde se encontram os biomarcadores, como 

mostra a figura 22, para os cremes contendo 0,5% de extrato seco. Os perfis 

cromatográficos para os cremes contendo 1,0% de extrato foram semelhantes.  
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Figura 22: Cromatogramas de cremes de Hostacerin CG
®
 contendo 0,5% de extrato seco de A. 

moluccana após estudos de estabilidade em 40 
o
C, nos tempos 180 dias (A) e 90 dias (B), e em 25 

o
C, nos tempo 180 dias (C) e 90 dias (D). 

 

O detector PDA indicou índice de pureza de aproximadamente 1,0 para os 

marcadores antes e após o estudo de estabilidade em ambos os ambientes, porém, 

se houverem picos que co-eluem com estas substâncias com o mesmo perfil de 

A B 

C D 
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absorção característico de flavonóide este sistema de detecção não permite analisar 

a co-eluição, podendo ser esta uma das razões que proporcionou o aumento da 

área dos picos em questão.  Estudos de degradação envolvendo detectores mais 

específicos podem ser futuramente desenvolvidos.  

  

5.5 Avaliação da atividade nociceptiva tópica in vivo 
 

Por fim, para avaliar se a aplicação tópica do extrato seco da A. moluccana 

poderia estar interferindo com a sensibilidade mecânica, outro importante 

componente do processo inflamatório, foi utilizado o modelo experimental de dor 

pós-operatória em ratos através da incisão plantar. Para tanto, foi selecionado o 

creme de Hostacerin CG® contendo extrato seco de A. moluccana que apresentou 

resultados farmacológicos mais promissores nos testes anti-inflamatório tópico e de 

cicatrização. A dor pós-operatória caracteriza-se por dor aguda que se desenvolve 

durante o repouso do indivíduo (BRENNAN; VANDERMEULEN; GEBHART, 1996). 

Está comprovado na clínica que tratamento adequado da dor pós-operatória pode 

facilitar a recuperação do paciente resultando na redução do tempo de internação e 

na rápida recuperação (KEHLET; HOLTE, 2001). Entretanto, a identificação de uma 

intervenção pré-operatória para este fim requer o entendimento dos mecanismos 

envolvidos no surgimento das alterações sensoriais pós-operatórias (POGATZKI; 

RAJA, 2003). Estudos realizados por Weber e colaboradores (2005) demonstraram 

que a nocicepção mecânica primária pós-operatória persistiu por 6 dias após a 

cirurgia em ratos, enquanto que  a nocicepção mecânica secundária persistiu por até 

1 dia após a cirurgia (ZAHN; BRENNAN, 1999). Dados da literatura demonstram que 

após a incisão plantar em ratos ocorre aumento na responsividade de fibras A 

(HÄMÄLÄINEN; GEBHART; BRENNAN, 2002) e/ou fibras A (POGATZKI; 

GEBHART; BRENNAN, 2002), enquanto que a responsividade das fibras do tipo C 

permanece inalterada. 

Como se pode observar, o tratamento repetido (2 x dia, por 8 dias 

consecutivos) com a formulações semissólidas do extrato seco de A. moluccana 

utilizando como base o Hostacerin CG® (0,5% ou 1%) foram capazes de prevenir o 

surgimento da sensibilização mecânica (nocicepção) pós-operatória em ratos (figura 

23). Assumindo-se que ainda não há terapias eficazes para a prevenção e 
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tratamento tópicos da dor pós-operatória, estes resultados são de extrema 

relevância. 
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Figura 23: Efeito do extrato seco de A. moluccana (0,5% ou 1%) em formulações farmacêuticas 
utilizando como base Hostacerin CG

®
 sobre a sensibilização mecânica pós-operatória induzida pela 

incisão plantar em ratos. Cada linha representa a média de 6 experimentos e as barras verticais os 
EPMs. # difere do grupo não operado e dos grupos tratados com A. moluccana (p < 0,001)– ANOVA 
de duas via, seguida do teste pos hoc de Bonferroni. 

 

A resposta farmacológica neste modelo não foi dose dependente e ambas as 

concentrações, 0,5% e 1,0%, apresentaram resposta significativa, comparada ao 

grupo sem a presença do extrato seco de A. moluccana. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento de formulações semissólidas de uso tópico contendo 

extrato de A. moluccana a 0,5 e 1,0% com atividade anti-nociceptiva, anti-

inflamatória e cicatrizante foi alcançado. Foi concluída a otimização da metodologia 

de validação analítica quantitativa por CLAE, que demonstrou ser indicativa de 

estabilidade para o extrato seco. 

O método quantitativo por CLAE para a quantificação dos marcadores no 

extrato de A. moluccana seco por spray dryer foi validado com sucesso, mostrando 

ser seletivo e indicativo da estabilidade do extrato. Foi linear na faixa de 5,89-117,8 

µg/mL e 1,5-30 µg/mL para swertisina-2”-O-ramnosil e swertsina, respectivamente, e 

exato, com porcentagens de recuperação de 100,3% e 102,9%, respectivamente. 

Mostrou, ainda, ter boa precisão (DPR menor que 1% no estudo de repetibilidade, e 

menor que 2,5% na precisão intermediária, para ambos os marcadores). Além disso, 

foi considerado robusto mediante alterações na temperatura do ensaio (29-31 °C), 

sendo mais afetado pela alteração no fluxo (0,4-0,6 mL/min) e medianamente 

afetado pela alteração no pH da fase móvel (3-4). No entanto, em todas as 

alterações realizadas, o teor dos biomarcadores não foi afetado, sendo de 3% para 

swertisina-2”-O-ramnosil  e 0,3% para swertisina. 

Os testes de degradação forçada realizados no extrato seco demonstraram 

que o mesmo é bastante estável frente à hidrólise ácida, neutra, alcalina, oxidação e 

exposição à luz visível, e observou-se que a condição onde ocorre maior 

degradação do marcador swertisina-2”-O-ramnosil foi o refluxo em peróxido de 

hidrogênio 32%, durante 48 horas, resultando em pouco mais de 30% de 

degradação do mesmo, seguido pela hidrólise neutra, ácida, exposição à luz e 

hidrólise alcalina. 

Durante o desenvolvimento das formulações de uso tópico contendo 0,5% e 

1,0% do extrato seco de A. moluccana, foram empregados testes preliminares de 

estabilidade e o monitoramento farmacológico, com ensaios para atividade anti-

inflamatória e cicatrizante tópica. Dentre as bases desenvolvidas, as bases 

Hostacerin CG® e Lanette N® foram aprovadas quanto aos aspectos físicos e físico-

químicos. Quanto ao estudo farmacológico, o Hostacerin CG® e o Lanette N® 

contendo 1,0% de extrato seco foram capazes de reduzir significativamente o edema 
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de orelha induzido pelo óleo de cróton, com inibições de 85 ± 2 % e 39 ± 5%, 

respectivamente. No estudo de cicatrização cutânea em ratos, o Hostacerin CG® foi 

capaz de acelerar o processo cicatricial em até 51 ± 4 % e 46 ± 4 % nas 

concentrações de 0,5% e 1% de extrato seco, respectivamente. Já a formulação 

utilizando a base Lanette N® não reduziu o tempo para a cicatrização. 

O método de extração dos marcadores do fitoterápico (base Hostacerin CG®) 

por MSDP foi validado, sendo seletivo, com recuperação média de 101,6% para 

swertisina-2”-O-ramnosil e 105,7% para swertisina e precisão intradia e inter-dias 

adequadas, apresentando DPR inferiores a 2,0%. Os cremes apresentaram teor de 

marcador de 98,5 e 99,2% para a swertisina-2”-O-ramnosil, nos cremes a 0,5 e 

1,0%, respectivamente e de 103,2 e 112,5% para a swertisina, nos cremes a 0,5 e 

1,0%, respectivamente. A metodologia de extração dos biomarcadores para a base 

Lanette N® precisa ser otimizada.   

Para dar seguimento aos estudos de estabilidade foi escolhida a base 

Hostacerin CG®. Após 180 dias de armazenamento em 25°C e 40 oC os cremes 

foram aprovados quanto ao aspecto físico e controle microbiológico, permanecendo 

com valores dentro das especificações. Não houve variação significativa de pH e a 

viscosidade apresentou um leve aumento  nas formulações a 0,5% de extrato e uma 

pequena diminuição nas formulações contendo 1,0% de extrato.  

Quanto ao teor dos marcadores após o estudo de estabilidade, nos cremes a 

1% de extrato, houve uma diminuição do teor de ambos os marcadores, < 4% na 

temperatura ambiente e < 10% a 40 oC, para ambos os marcadores, mostrando a 

estabilidade desta formulação. Já o creme com 0,5% de extrato apresentou menor 

estabilidade no teor dos marcadores, com variação >10%, em ambas as 

temperaturas de armazenamento. Em continuidade aos testes farmacológicos, o 

creme com Hostacerin CG® foi eficaz na supressão da dor pós-operatória em ratos 

através da incisão plantar, inibindo totalmente o aparecimento da dor, em ambas as 

concentrações do extrato.  

A partir disso, conclui-se que o método analítico por CLAE é confiável para o 

controle de qualidade do extrato seco e do fitoterápico de uso tópico desenvolvido 

com o extrato seco de A. moluccana, incorporado na base aniônica Hostacerin CG®, 

o qual se mostrou estável e eficaz nos ensaios pré-clínicos realizados com potencial 
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para seguir para os estudos toxicológicos e clínicos visando seu futuro registro junto 

à ANVISA.  
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