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RESUMO 

 A inflamação no olho é algo típico de ocorrer em muitas doenças oculares, 

causando efeitos visuais que vão desde fotossensibilidade e embaçamento até a cegueira. 

A terapia de escolha atual provoca efeitos colaterais graves em caso de uso crônico e, por 

via tópica, a presença de muitas camadas a serem permeadas, dificulta alcançar as 

concentrações terapêuticas no tecido alvo. O extrato etanólico bruto das folhas (EEB) de 

Melaleuca leucadendra, potente sequestrador de radicais livres, pode apresentar uma boa 

fonte de compostos com atividade anti-inflamatória. Micelas poliméricas representam 

uma possibilidade de promover um aumento na permeação ocular de ativos. Assim, o 

objetivo desse estudo foi desenvolver micelas de poloxâmero 407 contendo fração do 

extrato das folhas de Melaleuca leucadendra para potencial tratamento de inflamação 

ocular. Foi obtido o EEB e, por partição líquido/líquido, suas frações hexânica, acetato 

de etila, butanólica e aquosa. Extrato e frações foram analisados quanto ao teor de 

compostos fenólicos, teor de flavonoides e atividade antioxidante in vitro. A fração 

butanólica apresentou uma maior concentração desses compostos e maior atividade (CE50 

5,17 ± 0,63), sendo selecionada para as análises posteriores. Foram identificados, por 

CLUE-DAD-ESI-EM/EM, 8 dos principais flavonoides que a compõem, sendo todos 

flavonóis derivados da quercetina, canferol e miricetina. A fração apresentou baixa ou 

nenhuma citotoxicidade nas concentrações de atividade, frente a diferentes linhagens 

celulares. Apresentou, ainda, potencial efeito antioxidante e anti-inflamatório, in vitro, 

quando avaliada frente a HaCaT, sendo capaz de, numa concentração de 7,5 µg/mL, 

reduzir as concentrações de óxido nítrico e EROS e reduzir a expressão de COX-2, 

analisada por Western Blotting. Pelo método de dispersão a frio, foram preparadas 

micelas de poloxâmero 407 a 13%, sendo a fração incorporada a elas por dissolução 

direta. Análises de tamanho de partícula, índice de polidispersão, potencial zeta, pH e 

comportamento reológico, confirmaram a obtenção de partículas nanométricas, estáveis 

e com boas propriedades para aplicação ocular. A biocompatibilidade ocular foi avaliada, 

in vitro, através do teste em membrana corioalantoide de ovo embrionado de galinha 

(HET-CAM), sendo as formulações classificadas como não irritantes. Assim, essas 

micelas poliméricas estáveis, com propriedades que podem colaborar para uma elevada 

biocompatibilidade e possivelmente uma maior biodisponibilidade da fração anti-

inflamatória nos tecidos oculares, representam uma boa alternativa para o tratamento 

oftálmico de uveítes. 

 

Palavras-chave: inflamação ocular, uveítes, antioxidantes, anti-inflamatórios, 

Melaleuca leucadendra, flavonoides, micelas poliméricas, poloxâmero 407. 
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ABSTRACT 

 The eye inflammation is a typical condition in many eye diseases causing visual 

effects such as photosensitivity, blurred vision and even blindness. Current therapy causes 

serious adverse effects during chronic use and, by topical route, the presence of several 

layers to be permeated represents a challenge to reach therapeutic concentrations on target 

tissue. The crude ethanolic extract (EEB) of Melaleuca leucadendra leaves is a potent 

free radical scavenger and may be a promising source of compounds with anti-

inflammatory activity. Polymeric micelles represent a possibility to promote an 

increasing in the eye permeation of active drugs. Thus, the aim of this study was to 

develop poloxamer 407 micelles loaded with the extract of Melaleuca leucadendra leaves 

and to evaluate its potential use in eye inflammation. The EEB was obtained and 

fractionated, by a liquid/liquid partition, in hexanic, ethyl acetate, butanolic and aqueous 

fractions. Extract and fractions were analyzed as the content of phenolic and flavonoid 

compounds and in vitro antioxidant activity, for comparison with the EEB. Butanolic 

fraction presented a higher concentration of these compounds and a higher antioxidant 

activity (IC50 5,17 ± 0,63) and was selected for subsequent analysis. Butanolic fraction 

was evaluated by UPLC-DAD-ESI-MS/MS and there were identified eight of the major 

flavonoids present in its composition, being all of them favonols derived from quercetin, 

canferol and myricetin. Cytotoxicity of this fraction was assessed against different cell 

lines, and lower or no-cytotoxicity was reported at activity concentrations. Butanolic 

fraction also showed remarkable in vitro antioxidant and anti-inflammatory potentials 

against HaCaT, being able to reduce nitric oxide and EROS at a concentration of 7.5 

µg/ml and also decrease COX-2 expression after Western-Blot analysis. By the cold 

dispersion method, poloxamer 407’s 13 % micelles were prepared, and the fraction was 

incorporated into them by direct dissolution. Analyzes of particle size, polydispersity 

index, zeta potential, pH and rheological behavior, confirmed that nanometric stable 

particles were obtained, with good properties for ocular application. The ocular 

biocompatibility was evaluated, in vitro, through the Hens Egg Test-Chorion Allantoic 

Membrane (HET-CAM), and the formulations were classified as non-irritating. These 

stable polymeric micelles, with properties that can contribute to a high biocompatibility 

and possibly a greater bioavailability of the anti-inflammatory fraction in ocular tissues, 

represent a good alternative in the ophthalmic treatment of uveitis. 

 

Keywords: eye inflammation, uveitis, antioxidants, anti-inflammatories, Melaleuca 

leucadendra, flavonoids, polymeric micelles, poloxamer 407. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 As uveítes, um grupo de doenças inflamatórias oculares, afetam não só a úvea, 

mas diversos segmentos do olho, são muito comuns e apresentam elevadas incidência e 

permanência. Em grande parte dos casos, ocorrem complicações, originando 

fotossensibilidade, embaçamento, redução ou, até mesmo, perda total da visão. Assim, 

encontram-se entre as principais causas de cegueira no mundo (LARSON, 

NUSSENBLATT e SEN, 2011; CASTRO et al., 2020). 

Essas inflamações possuem etiologias diferentes, sendo decorrentes de infecções 

locais ou sistêmicas, de injúrias oculares ou uma resposta autoimune. Os corticoides são 

a terapia de escolha atual, porém, tem seu uso crônico e dosagens limitados, por 

provocarem efeitos colaterais graves. Quando aplicados por via tópica, são submetidos a 

rápida drenagem, além de precisarem permear um grande número de camadas, o que 

dificulta alcançar as concentrações terapêuticas no tecido alvo (BARRY et al., 2014; 

LALU et al., 2017). Também são utilizadas injeções intravítreas, uma alternativa com 

maior penetração, mas de natureza invasiva, que envolve risco de complicações e baixa 

adesão ao tratamento (MODORATI e MISEROCCHI, 2012). 

Compostos de espécies vegetais vêm sendo utilizados ao longo dos anos como 

fontes de princípios ativos para tratar as mais variadas patologias, incluindo inflamações. 

A espécie Melaleuca leucadendra, pertencente à família Myrtaceae, é utilizada 

popularmente como anti-inflamatório e é considerada como fonte de óleos e extratos com 

atividades biológicas. O extrato etanólico bruto de suas folhas apresenta elevada 

capacidade sequestradora de radicais livres e tem sido relacionado a potentes atividades 

antioxidantes e anti-inflamatórias (SURH e YUN, 2012; LI et al., 2013; CARVALHO, 

2014).  

Micelas poliméricas de poloxâmero 407 são sistemas nanotecnológicos 

biocompatíveis e biodegradáveis. Permitem o encapsulamento de ativos hidrofílicos e 

hidrofóbicos, sendo carreadores ideais para compostos naturais. Em decorrência do seu 

tamanho reduzido, possuem elevada capacidade de permeação. À temperatura corporal, 

podem se reorganizar em uma estrutura mais viscosa, apresentando grande poder de 

adesão à superfície oftálmica. Dessa forma, dificultam a drenagem realizada pelos fluidos 
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lacrimais, proporcionando maior biodisponibilidade por via tópica ocular (DURMOTIER 

et al., 2006; PEPIC, LOVRIC E FILIPOVIC-GRCIC, 2012). 

Mediante ao exposto, com a finalidade de suprir as carências da terapia atual e 

considerando as possíveis propriedades biológicas do extrato de Melaleuca leucadendra, 

o objetivo desse estudo foi desenvolver micelas poliméricas contendo fração concentrada 

desse extrato, para potencial tratamento de uveítes. Visando encontrar uma alternativa 

terapêutica que possa ser aplicada topicamente e seja capaz de tratar inflamações nos mais 

distintos segmentos oculares, com redução de efeitos indesejados, maior permeação e 

melhor adesão dos pacientes. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Inflamações oculares – Uveítes 

 

 A inflamação é o resultado de qualquer desequilíbrio externo e interno que ofenda 

a homeostase bioquímica dos olhos. Uveíte é um termo geral que abrange um grupo de 

doenças inflamatórias que afetam os tecidos oculares. O termo é usado porque geralmente 

essas inflamações acometem uma parte do olho chamada úvea. A úvea é a camada média 

do olho, composta pela coroide, corpo ciliar e íris e é altamente susceptível à inflamação. 

Porém, uveítes não se limitam somente à essa porção, o termo incorpora também doenças 

que afetam a lente, a retina, o nervo óptico e o vítreo (Figura 1) (YEH, FAIA e 

NUSSENBLATT, 2008).  

 

 
Figura 1: Esquema de um olho humano e seus principais componentes. Adaptado de: 

Instituto Nacional do Olho (NEI) (2020). 

 

 A uveíte pode acometer apenas uma pequena área localizada, com inflamação em 

um único tecido, não oferecendo riscos à visão. Mas, também pode ocorrer na forma de 

inflamação ofuscante e disseminada, envolvendo quase todos os tecidos oculares. 

Complicações são comuns, afetando entre 2,8% e 10% dos pacientes. Causam desde 

embaçamento e redução da visão até completa cegueira (BARRY et al., 2014).  



Embasamento teórico 
 

26 

 

 Anatomicamente, as uveítes são classificadas como anteriores, intermediárias, 

posteriores e pan-uveítes. Anteriores acometem predominantemente o segmento anterior 

do olho, afetando a íris e o corpo ciliar. As intermediárias são situadas no vítreo e retina 

periférica. Posteriores acometem a retina e a coroide. E ainda, quando são difusas, 

envolvem toda a úvea, sendo denominadas pan-uveítes (YAMANE, 2006; NEI, 2020). 

De acordo com o Instituto Nacional do Olho (NEI) as uveítes anteriores são as mais 

comuns, afetando principalmente pessoas jovens e de meia idade (NEI, 2020).  

 Clinicamente, podem ser agudas, mais abruptas e com duração de até seis 

semanas, podendo ou não apresentar recorrência. Crônicas, que apesar de surgirem de 

maneira mais discreta, se prolongam por um período maior de tempo. As uveítes podem, 

ainda, ser uni ou bilaterais, afetando apenas um ou os dois olhos. Geralmente, mesmo 

afetando apenas um dos olhos inicialmente, acabam afetando ambos (YAMANE, 2006; 

NEI, 2020). 

 As causas das uveítes são variadas e nem sempre a etiologia será conhecida. Mas, 

de uma maneira geral, a Academia Americana de Oftalmologia (AAO) descreve que pode 

ser decorrente de: 

 Infecções locais ou sistêmicas, como herpes zoster, herpes simples, sífilis, 

doenças parasitárias como toxoplasmose; 

 Doenças inflamatórias sistêmicas, artrite, lúpus ou doença inflamatória 

intestinal; 

 Por alguma injúria causada ao olho, seja por contusões ou exposição a 

agentes tóxicos (AAO, 2020). 

 Os principais sintomas são olhos vermelhos sem dor, dor nos olhos e fotofobia, 

em que a exposição à luz não gera só incômodo, mas também é dolorosa. Pode ainda 

ocorrer o embaçamento e/ou visão de moscas volantes (pequenos pontos pretos 

flutuantes). A intensidade e o aparecimento dos sintoma são dependentes do tipo de 

inflamação (NEI, 2020).  

 A fisiopatologia está relacionada com o tipo de uveíte, infecciosa ou não. No caso 

das infecciosas, uma infecção local apresenta os antígenos para as células de defesa 

oculares, com ativação imunológica adequada para defender o órgão. A uveíte ocorre 

como um efeito secundário dessa ativação imunológica. Nas não infecciosas, acredita-se 

que ocorra uma ativação inadequada do sistema imune, sendo frequentemente associada 
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à doenças autoimunes ou autoinflamatórias sistêmicas e, em outros casos, idiopáticas 

(BARRY et al., 2014; LEE et al., 2014).  

 

2.1.1. Tratamento 

 

 As inflamações oculares acarretam sérias sequelas e provocam até mesmo 

cegueira. São responsáveis por 5 a 20% dos casos de perda total da visão em países 

desenvolvidos, ultrapassando os 25 % nos países em desenvolvimento. Portanto, não 

devem ser proteladas. Naquelas de causa infecciosa, o tratamento deve inicialmente ter 

os patógenos como foco, necessitando-se identificar o tipo de agente infeccioso e aplicar 

a terapia antimicrobiana adequada (LARSON, NUSSENBLATT e SEN, 2011; BARRY 

et al., 2014). 

  O tratamento visa o controle das respostas imune e inflamatória, reduzindo os 

sintomas e prevenindo eventuais complicações. São utilizados anti-inflamatórios não 

esteroidais, imunossupressores ou corticoides. Sendo esses últimos, considerados a 

primeira escolha de tratamento, por combinarem as duas ações. Pode-se optar por terapia 

local (via tópica, periocular ou intravítrea) ou sistêmica (BARRY et al., 2014; CASTRO 

et al., 2020). 

 Apesar de a uveíte não infecciosa ser tratada principalmente com corticosteroides, 

em decorrência de seus efeitos indesejados, suas aplicações tópica e sistêmica envolvem 

restrições. Sistemicamente, o uso prolongado pode provocar hipertensão, osteoporose, 

hiperglicemia, intolerância à glicose e retardo de crescimento em crianças. Topicamente, 

os maiores efeitos colaterais são formação de catarata e aumento da pressão intraocular. 

Esses fatos, além de comprometerem sua utilização crônica, ainda limitam a dosagem de 

tratamento aplicada (YEH, FAIA e NUSSENBLATT, 2008; LIMA, NUSSENBLATT E 

SEN, 2013).   

 Agentes imunomoduladores vêm sendo recentemente inseridos como alternativa 

de terapia. Contudo, a utilização desses agentes também apresenta risco de efeitos 

adversos sistêmicos graves, exigindo um monitoramento cuidadoso do paciente 

(CASTRO et al., 2020). 

 Nas uveítes do segmento anterior, a terapia tópica representa uma melhor 

alternativa. Já, para os segmentos mais posteriores, a eficácia por essa via é limitada.  
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Contudo, há grande interesse na realização de terapia local, para que efeitos colaterais 

sistêmicos sejam evitados (LARSON, NUSSENBLATT e SEN, 2011; BARRY et al., 

2014). 

 Pacientes com uveíte anterior que apresentem sintomas recorrentes e/ou 

resistência aos corticosteroides tópicos, requerem um diagnóstico adicional para 

avaliação da etiologia. O tratamento de cada indivíduo varia dependendo do seu histórico, 

das características do exame de sua doença, da localização anatômica do processo 

inflamatório e dos fatores de risco para uma determinada síndrome uveítica, com 

consequências mais graves (YEH, FAIA e NUSSENBLATT, 2008). 

 Além dos efeitos colaterais, quando aplicados topicamente, corticosteroides e 

outros fármacos anti-inflamatórios, envolvem fatores limitantes. A presença de várias 

barreiras oculares a serem permeadas e a dificuldade de aderência, com rápida drenagem. 

Acredita-se que no máximo 5 % das dosagens aplicadas, através de terapia tópica 

convencional, alcancem o segmento anterior do olho. Somando esses fatos à longa 

distância difusional, é pouco provável que alguma concentração seja percebida nas partes 

intermediárias e posteriores (REIJERKERK et al., 2014; LALU et al., 2017). 

 Um método alternativo para administração de terapia local, com maior penetração, 

é a injeção ocular. A injeção intravítrea fornece concentrações adequadas dos ativos até 

mesmo no segmento posterior do olho, mas com maior risco de complicações oculares. 

As injeções precisam ser formuladas para oferecer uma liberação sustentada, capaz de 

manter concentração terapêutica do fármaco por períodos prolongados, minimizando o 

número de aplicações. Ainda assim, por sua natureza invasiva, a adesão dos pacientes à 

esse tipo de tratamento costuma ser comprometida, sendo um outro fator limitante 

(MODORATI e MISEROCCHI, 2012; PEPIC, LOVRIC E FILIPOVIC-GRCIC, 2012). 

 

2.2. Melaleuca leucadendra 

 

 A espécie Melaleuca leucadendra (L.) L. é pertencente à família Myrtaceae. Essa 

família ocorre comumente na Austrália, sudeste da Ásia e em regiões tropicais e 

temperadas da América. Engloba cerca de 130 gêneros e mais de 3500 espécies de árvores 

e arbustos, sendo considerada uma das mais diversificadas do cerrado brasileiro 
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(PUJIARTI, OHTANI e ICHIURA, 2011; VILLARROEL, GOMES–BEZARRA e 

PROENÇA, 2014; ARAÚJO et al., 2019). 

 Os membros desta família são conhecidos devido ao grande potencial tecnológico 

e industrial de suas espécies nativas. Também por seus frutos, como a goiaba, proveniente 

da espécie Psidium guajava, que costumam possuir um sabor agradável. E, além disso, 

são descritos com considerável atividade antioxidante (LIBÓRIO, 2016; ARAÚJO et al., 

2019). 

 O gênero Melaleuca representa aproximadamente 250 das espécies dessa família.  

Ele apresenta subdivisões baseadas na morfologia das espécies. Um desses complexos é 

o Melaleuca leucadendra, também identificado como de folhas largas e casca de papel 

(broadleaf paperbarks). Envolve 14 espécies do gênero, que são as árvores dominantes 

nas regiões tropicais e subtropicais da Austrália. A taxonomia do grupo tem sido relatada 

como trabalhosa, visto que os integrantes não são todos tão similares, sendo realizada 

uma descrição geral com base nas caraterísticas apresentadas pela maioria (TAYLOR, 

2004; COOK et al., 2008; WAHYUDI et al., 2014).   

 A espécie Melaleuca leucadendra (L.) L. (Figura 2), encontra-se entre as que 

compõem o complexo Melaleuca leucadendra, nomeado em função dela. Essa espécie é 

nativa das regiões da Indonésia e território australiano e se adaptou muito bem em terras 

tropicais como as do Brasil. Apresenta a característica de crescer nos mais variados tipos 

de solo, incluindo solos degradados (TAYLOR, 2004; WAHYUDI et al., 2014; 

EDWARDS, CRISP e COOK, 2018). 

  Conhecida popularmente como melaleuca ou cajuputi, a Melaleuca leucadendra 

apresenta árvores com caule branco acinzentado e esponjoso. As folhas geralmente são 

verde-escuras. As flores são branco-amareladas e pequenas e os frutos são lenhosos, 

capsulados e globosos (Figura 3) (TSURUGA et al., 1991; RINI, OHTANI e ICHIURA, 

2012; AHMED et al., 2013). De acordo com Byrnes (1984), uma descrição precisa de 

seus aspectos morfológicos: folhas finas, geralmente mais largas no centro ou abaixo do 

meio, glabras ou glabrescentes muito cedo; ramo fino, pendente; inflorescência aberta a 

distante com raquitismo glabro. 
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Figura 2: Imagem de árvores da espécie Melaleuca leucadendra, localizadas no campus 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

  

 
Figura 3: Folhas, flores e frutos da espécie Melaleuca leucadendra. Imagens obtidas no 

campus da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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 Essa espécie tem sido utilizada popularmente, especialmente em seus países de 

origem, como anti-inflamatório, tranquilizante, sedativo e analgésico. De suas folhas é 

extraído o óleo essencial de cajuputi, que apresenta propriedades tais como, 

antibacteriana, antiviral, antifúngica e tem sido utilizado no tratamento de infecções do 

trato respiratório (YOSHIDA et al., 1996; PUJIARTI, OHTANI e ICHIURA, 2011; 

WAHYUDI et al., 2014; FALL et al., 2017).  

 A casca, as folhas e os frutos da Melaleuca leucadendra são utilizados para 

obtenção de extratos vegetais com elevados teores de compostos fenólicos, especialmente 

flavonoides, portadores de potenciais atividades biológicas. Extratos etanólicos e 

metanólicos das folhas vêm sendo relatados como de alta capacidade sequestradora de 

radicais livres. Expressivas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias foram 

determinadas através de ensaios realizados in vitro (SURH e YUN, 2012; CARVALHO, 

2014).   

 Compostos com potenciais biológicos foram isolados e identificados, 

principalmente das folhas dessa espécie. Algumas estruturas terpênicas já foram isoladas 

e relatadas há um tempo maior (DOSKOTCH et al., 1980; LEE, 1998; LEE, 1999). Um 

tanino com atividade gastroprotetora, decorrente de suas capacidades antioxidantes e anti-

inflamatórias, aparece descrito em estudo recente (AL-SAYED et al., 2020).  

Também nos últimos anos, pesquisadores egípcios, isolaram flavonoides, em 

extrato hidroalcoólico das folhas de Melaleuca leucadendra. Identificaram flavonóis 

derivados da quercetina, miricetina e canferol, em sua maioria na forma heterosídica 

(Figura 4). Dentre esses compostos, relataram a presença inédita de miricetina 3-O-β-4C1-

galactopiranuronideo (HASHIM et al., 2018).   

Grande parte dos compostos isolados neste estudo de Hashim et. al. (2018), são 

descritos com diversificadas atividades biológicas. Incluindo efeitos cardio, hepato e 

neuprotetivos, além de elevadas atividades antioxidantes e anti-inflamatórias (PARVEEN 

et al., 2007; ROGERIO et al., 2007; WANG, TANG e ZHANG, 2015; LI et al., 2016; 

JIA et al., 2019; ZHENG et al., 2019; BONDONNO et al., 2020; RESHAM et al., 2020). 

 

 



Embasamento teórico 
 

32 

 

 
Figura 4: Exemplos de estruturas químicas de flavonoides isolados das folhas de 

Melaleuca leucadendra. 1: miricetina 3-O-glicosídeo; 2: quercetina 3-O-glicosídeo; 3: 

canferol 3-O-glicosídeo. Fonte: HASHIM et al. (2018). 

 

2.3. Nanoformulações oculares  

 

 Formulações nanotecnológicas constituem uma ferramenta operacional para o 

carreamento eficiente de produtos naturais, proporcionando melhores biodisponibilidade 

e direcionamento, assim como a possibilidade de uma liberação controlada. Representam, 

ainda, estratégias eficazes em termos de custo, para adaptar os valiosos perfis, profilático 

e terapêutico, de compostos derivados de espécies vegetais à utilização clínica (SIMONA 

et al., 2017). 

 Nanossistemas oculares inovadores (NSO) estão sendo explorados nas últimas 

duas décadas, visando melhorar a biodisponibilidade das terapias tópicas. Para isso, 

atuam aumentando o tempo de contato e reduzindo o processo de eliminação da superfície 

oftálmica. Esses resultados têm sido alcançados através da incorporação de ativos em 

nanopartículas lipídicas sólidas, nanoemulsões, lipossomas, niosomas, nanomicelas e 
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carreadores lipídicos nanoestruturados (LALU et al., 2017; SÁNCHEZ-LÓPEZ et al., 

2017). 

 Esses sistemas oculares podem ser preparados como dispersões coloidais 

oftálmicas à base de água, que são aplicadas na forma de colírios ou injeções locais. Pela 

facilidade de aplicação e baixa interferência na visão, os colírios são, certamente, a forma 

tópica preferida de utilização pelos pacientes (PEPIC, LOVRIC E FILIPOVIC-GRCIC, 

2012). 

 Para formular um NSO tópico, deve-se avaliar todos os parâmetros físico-

químicos e farmacêuticos relacionados ao medicamento, de acordo com os objetivos da 

formulação. É necessário definir o local desejado de ação, o tempo esperado de contato 

com a superfície da córnea e o tipo de liberação desejada para o ativo. Deve-se ainda, 

considerar pH, temperatura, tonicidade e osmolalidade do fluido lacrimal, rotatividade da 

lágrima, carga superficial da córnea, lipofilicidade diferencial das camadas a serem 

permeadas, fluxo sanguíneo e metabolismo oculares (KOTREKA, DAVIS e ADEYEYE, 

2017; LALU et al., 2017). 

 As vantagens dos NSO incluem proteção das substâncias ativas contra 

degradação, capacidade de contornar problemas de estabilidade, um aumento do tempo 

de permanência na superfície ocular por mucoadesão e / ou viscosidade aumentada. 

Também possibilitam uma frequência reduzida de administração, com liberação 

sustentada do fármaco. E, muitas vezes, apresentam propriedades que facilitam a 

transposição de barreiras fisiológicas (PEPIC, LOVRIC E FILIPOVIC-GRCIC, 2012; 

GRIMAUDO et al., 2019). 

 Dentre esses sistemas, as micelas poliméricas tem sido relatadas como 

nanocarreadores efetivos para aplicação ocular. Em relação a outras nanopartículas, são 

geralmente mais fáceis de preparar e podem ser facilmente esterilizadas por filtração. 

Além disso, seus próprios componentes, costumam ser capazes de atuar como promotores 

de permeação, aumentando o transporte de ativos através das múltiplas camadas dos 

segmentos oculares (GRIMAUDO et al., 2019). 

 

2.3.1. Micelas poliméricas 
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 Micelas poliméricas são nanocarreadores com diâmetro geralmente entre 10 e 200 

nm. São formadas por copolímeros anfifílicos em bloco, que se auto-organizam em água, 

acima de uma determinada concentração, denominada concentração micelar crítica 

(CMC). Suas partículas coloidais esféricas se formam de maneira espontânea, com a 

finalidade de minimizar a energia livre da solução. Os agregados originados apresentam 

um núcleo hidrofóbico não oleoso e uma corona hidrofílica solvatada (Figura 5) 

(CABANA, AIT-KADI e JUHÁSZ, 1997; CHIAPPETTA e SOSNIK, 2007; PESCINA 

et al., 2019). 

  

 
Figura 5: Esquema da auto-organização espontânea de copolímero anfifílico, em meio 

aquoso, originando micelas poliméricas com núcleo hidrofóbico e corona hidrofílica. 

Adaptado de: OWEN, CHAN e SHOICHET (2012). 

  

Essa organização, com um núcleo separado do meio aquoso por cadeias hidrófilas 

da corona, possibilita a incorporação de vários agentes terapêuticos ou de diagnóstico 

nesses compartimentos. Assim, micelas poliméricas veiculam substâncias de variadas 

polaridades. Podem ser utilizadas como nanocarreadores eficientes para compostos de 

baixa solubilidade, ativos com características farmacocinéticas indesejáveis e/ou que 

possuem baixa estabilidade em ambiente fisiológico (VILLANOVA, ORÉFICE e 

CUNHA, 2010; PERASOLI, 2016; SHARMA, BHARGAVA e KUMAR, 2020). 

 Os fármacos são veiculados por esses sistemas de diferentes formas. Ativos 

hidrofílicos podem ser adsorvidos na superfície das nanomicelas, aqueles com 

hidrofobicidade intermediária podem estar localizados em posições intermediárias e 

compostos hidrofóbicos, completamente insolúveis, podem ser hospedados no núcleo 
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lipofílico interno. Em alguns casos, o medicamento também pode ser ligado 

covalentemente ao polímero (conjugado polímero-medicamento) (BODRATTI e 

ALEXANDRIDIS, 2018). 

 As micelas poliméricas apresentam muitas vantagens. Respondem a estímulos do 

ambiente, por alterações de pH, temperatura e concentração de sais. Podem ter a 

superfície funcionalizada, otimizando a vetorização de ativos e reduzindo efeitos 

indesejados. Apresentam diâmetro favorável para um tempo prolongado de meia vida, 

mas não sofrem acumulação a longo prazo. Possuem elevada estabilidade, com baixa taxa 

de dissociação, podendo promover liberação sustentada de fármacos. Além do mais, há 

métodos simples de preparo, que colaboram para uma produção em grande escala 

(KATAOKA, HARADA e NAGASAK, 2001; OWEN, CHAN e SHOICHET, 2012; 

DOMINGUES et al., 2019). 

 Uma de suas principais aplicações está na veiculação parenteral de ativos que 

apresentam baixa hidrossolubilidade (VILLANOVA, ORÉFICE e CUNHA, 2010). 

Porém, estudos recentes demonstraram a capacidade das micelas poliméricas de aumentar 

a captação e a permeação de medicamentos através de diferentes tecidos oculares, como 

córnea, esclera e células conjuntivais. Justamente por isso, o interesse na área vem sendo 

comum. Em 2018, a FDA (Food and Drug Administration) aprovou um produto micelar 

à base de ciclosporina para uso oftálmico (GRIMAUDO et al., 2019; PESCINA et al., 

2019). 

 A utilização de poloxâmeros no preparo de micelas poliméricas foi algo 

consolidado ao longo dos anos. Trata-se de uma classe de copolímeros anfifílicos tribloco. 

Encontram-se disponíveis comercialmente como Pluronic®, Lutrol®, Kolliphor®, 

Synperonic® e Antarox®. Geralmente, são escolhidos por sua flexibilidade química e pela 

elevada biocompatibilidade (DURMOTIER et al., 2006; ALMEIDA et al., 2018). 

 Os poloxâmeros são formados por dois blocos de óxido de polietileno (PEO) 

ligados a um bloco hidrofóbico de óxido de polipropileno (PPO). Encontram-se num 

arranjo químico PEOx-PPOy-PEOx, em que x e y representam o número de unidades de 

blocos de PEO e PPO, respectivamente. São utilizados em diferentes combinações de 

comprimento e proporções entre eles, apresentando portanto, parâmetros que podem ser 

facilmente variados. A sua micelização ocorre devido à desidratação dos blocos PPO 
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rodeados pelos blocos PEO hidratados (ZHANG et al., 2017; ALMEIDA et al., 2018; 

OLIVEIRA et al., 2020). 

 O comportamento desses copolímeros em solução aquosa sofre forte influência da 

concentração e da temperatura. A uma determinada temperatura, apresentam uma CMC, 

acima da qual as cadeias poliméricas lineares se auto-organizam em micelas 

termodinamicamente estáveis. Assim como em uma concentração específica, quando na 

temperatura micelar crítica (TMC) o mesmo ocorre. A TMC decresce com o aumento da 

concentração de poloxâmeros e a CMC diminui em maiores temperaturas. (DESAI et al., 

2001; OLIVEIRA et al., 2020).  

 Considerando essa relação, com o aumento da temperatura, o número de 

agregação micelar (Nag) de uma solução, em determinada concentração, tende a 

aumentar. Ou seja, o número de cadeias de poloxâmero reunidas em uma mesma partícula 

fica maior, refletindo num aumento de tamanho das mesmas. Isto confere a grande parte 

desses polímeros um comportamento termorreversível, com capacidade de formar géis 

em temperaturas mais elevadas. Contudo, essa transição sol-gel ocorre apenas em 

concentrações apropriadas (DESAI et al., 2001; RICCI et al., 2002; CHIAPPETTA e 

SOSNIK, 2007).   

 O poloxâmero 407 (P407), também conhecido como Pluronic® F 127 (F127) e 

Kolliphor® P 407, é um desses copolímeros anfifílicos tribloco, na disposição PEO95-105-

PPO54-60-PEO95-105, cuja estrutura química aparece representada na Figura 6. É sintetizado 

a partir da polimerização sequencial de monômeros de óxido de etileno (EO) e óxido de 

propileno (PO) na presença de um catalisador alcalino, como hidróxido de sódio ou 

hidróxido de potássio. Possui peso molecular de aproximadamente 12.600 (9840–14600) 

daltons, caráter não iônico, com equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL) igual a 22 à 22 ºC 

(DUMORTIER et al., 2006; PERASOLI, 2016). De acordo com Desai et al. (2001) sua 

CMC, em solução aquosa pura, é de 2 g/ dL à 25 ºC, com Nag igual a 72 cadeias 

poliméricas por partícula nessas condições. 

Esse polímero apresenta propriedades termorreversíveis, sendo de grande 

interesse na veiculação de ativos. A baixas temperaturas, encontra-se na forma de cadeias 

poliméricas lineares. Primeiramente se auto-organiza em micelas, para reduzir a energia 

livre da solução. Na sequência, com o aumento da temperatura, suas cadeias de PPO vão 

sofrendo uma maior desidratação, se aproximando e interagindo mais entre si. Isso 
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promove uma reorganização do sistema, com formação de agregados e elevação da 

viscosidade, podendo ou não formar géis semi-sólidos, menos ou mais consistentes 

(PEPIC, JALŠENJAK e JALŠENJAK, 2004; FAKHARI, CORCORAN e SCHWARZ, 

2017).   

 

 
Figura 6: Estrutura química do poloxâmero 407. Esquema do copolímero em bloco de 

cadeia linear. Dois blocos hidrofílicos de PEO e um hidrofóbico, central, de PPO. 

Adaptado de: KABANOV; ALAKHOV (2002). 

   

 A temperatura de transição sol-gel (Tsol-gel) no P407 é dependente da concentração. 

Ela aumenta quando a concentração é diminuída, até que seja atingido um nível inferior, 

em que não gelifica mais. Geralmente, a capacidade de originar géis ocorre em soluções 

com 20 % ou mais desse copolímero. Abaixo disso, pode-se observar apenas a formação 

de um líquido viscoso (CABANA, AIT-KADI e JUHÁSZ, 1997; RICCI et al., 2002; 

FAKHARI, CORCORAN e SCHWARZ, 2017).  

 Na Tabela 1 constam as temperaturas de micelização e do ponto reológico de 

gelificação de soluções aquosas de P407, em diferentes concentrações, de acordo com 

estudo realizado por Cabana, Ait-Kadi e Juhász (1997). 

 

Tabela 1: Temperaturas de micelização e do ponto reológico de gelificação de soluções 

aquosas de poloxâmero 407. 

Concentração de 

poloxâmero 407 (%) 

Temperatura de 

micelização (± 0,5 ºC) 

Ponto reológico de 

gelificação (± 0,5 ºC) 

10  16,3 Não ocorreu 

25  7,3 14 

30 4,7 10 

Fonte: CABANA, AIT-KADI e JUHÁSZ (1997). 
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 Além da concentração e da temperatura, as interações eletrostáticas entre as 

cadeias de PPO são influenciadas pelos componentes presentes na partícula. Podendo 

sofrer variações no perfil pela incorporação de diferentes aditivos. O conhecimento dessas 

propriedades do P407 e de maneiras de moldá-las permite o desenvolvimento de 

formulações otimizadas, de acordo com as vias de administração e locais de ação 

desejados. Assim, podem ser produzidas micelas fluidas e de fácil aplicação à temperatura 

ambiente, com uma maior viscosidade e mucoadesividade à temperatura corporal 

(SILVA et al., 2018; DOMINGUES et al., 2019). 

 O P407 é mais solúvel em água fria do que em água aquecida, devido à formação 

de ligações de hidrogênio. Funciona como um agente tensoativo, reduzindo as forças 

atrativas entre as moléculas de água. Podendo, portanto, ser utilizado no preparo de 

micelas poliméricas pelo método de dissolução direta por dispersão a frio (4 – 8 ºC) 

(SCHMOLKA, 1972). O fármaco pode ser adicionado de forma simples à solução 

micelar, submetendo o sistema a temperatura amena e/ou agitação moderada. Assim, 

promovem a migração das moléculas ativas dissolvidas em direção ao núcleo das micelas 

(ALMEIDA et al., 2018; BODRATTI e ALEXANDRIDIS, 2018). 

 Esse método de preparo, por dissolução direta, além de simples, é seguro e 

vantajoso para a concepção de formas farmacêuticas. Não exige o uso de solventes 

orgânicos ou de outros produtos químicos nocivos, utilizando-se apenas água como 

dispersante. Não necessita de múltiplos e complexos equipamentos. Envolve apenas 

agitação sob controle razoável de temperatura, sendo de fácil replicação (ALMEIDA et 

al., 2018; SHARMA, BHARGAVA e KUMAR, 2020). 

 O P407 é conhecido por sua elevada biocompatibilidade. Esse copolímero é 

denominado como "ingrediente inativo" pela FDA, possuindo seu uso aprovado para 

composição de uma variedade de medicamentos, como soluções orais, suspensões, 

formulações de inalação, formulações intravenosas, tópicas e oftálmicas (KAHRAMAN 

et al., 2016; FAKHARI, CORCORAN e SCHWARZ, 2017).  

 O preparo de nanomicelas de P407 representa, então, uma alternativa segura e 

promissora para aplicação via tópica ocular. Esses sistemas protegem as substâncias 

ativas da degradação. Promovem elevada eficiência de encapsulação e liberação 

controlada de fármacos, incluindo extratos vegetais.  As taxas de dissolução de micelas 

de P407 no fluido lacrimal decrescem com o aumento de viscosidade proporcionado pelo 
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contato com a temperatura corporal, conferindo maior adesão. Além disso, o diâmetro 

nanométrico favorece a permeação através de múltiplas camadas e até mesmo 

possibilitam um transporte paracelular (PEPIC, LOVRIC E FILIPOVIC-GRCIC, 2012; 

BODRATTI e ALEXANDRIDIS, 2018; PEREIRA, 2018). 

 Assim, considerando as limitações existentes na terapia das uveítes atualmente e, 

de acordo com as informações descritas acima, o desenvolvimento de micelas de 

poloxâmero 407, associado à utilização do extrato potencialmente antioxidante e anti-

inflamatório de Melaleuca leucadendra, como ativo dessas formulações, oferece uma 

nova perspectiva de terapêutica. Podendo-se esperar um medicamento com maior 

propriedade de penetração e disponibilização dos ativos, via tópica ocular, com redução 

de efeitos adversos. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

Realizar o estudo fitoquímico de extrato de Melaleuca leucadendra e desenvolver 

micelas poliméricas contendo fração do mesmo para potencial tratamento de uveítes. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obter extrato etanólico bruto (EEB) das folhas de Melaleuca leucadendra e 

fracioná-lo por partição com solventes de grau crescente de polaridade. 

 Determinar o teor de compostos fenólicos e flavonoides presentes no EEB e suas 

frações. 

 Avaliar a capacidade antioxidante in vitro do EEB e de suas frações, por DPPH, 

e selecionar a fração com maior potencial. 

 Identificar os flavonoides majoritários, da fração selecionada, por CLUE-DAD-

ESI-EM/EM. 

 Determinar e comparar a citotoxicidade do EEB e da fração selecionada frente a 

diferentes linhagens celulares. 

 Avaliar o potencial anti-inflamatório da fração selecionada, in vitro, por diferentes 

metodologias.  

 Preparar micelas poliméricas de P407, incorporar a fração selecionada nas 

mesmas e caracterizá-las. 

 Avaliar o comportamento reológico das formulações. 

 Avaliar biocompatibilidade e tolerância ocular, in vitro, através do ensaio HET-

CAM. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Material Botânico 

 

Folhas de Melaleuca leucadendra foram coletadas no campus da Universidade 

Federal de Ouro Preto, situada no município de Ouro Preto, Minas Gerais, em junho de 

2016. Após a identificação botânica, a exsicata foi depositada no Herbário Professor José 

Badini, DEBIO/ICEB/UFOP, sob o número de registro OUPR 29495. 

 

4.2. Material para o desenvolvimento das micelas poliméricas 

 

 Kolliphor® P 407 (P407) (Sigma Aldrich®, EUA). 

 Água ultrapura (Milli-Q®). 

 FB: fração butanólica do extrato etanólico bruto de Melaleuca leucadendra 

 

4.3. Linhagens celulares 

 

Fibroblastos humanos normais MRC-5 (ATCC – CCL-171™), solicitamente 

doados pelo Professor Dr. Luiz Orlando Ladeira, do Departamento de Física do Instituto 

de Ciências Exatas, da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.  

Queratinócitos de origem humana HaCaT (CLS 300493), gentilmente doados pelo 

Professor Dr. André Luis Vettore de Oliveira, do Laboratório de Biologia Molecular do 

Câncer, da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo.  

 

4.4. Soluções utilizadas para os ensaios celulares 

 

 As composições das soluções utilizadas no cultivo celular e no ensaio Western 

Blotting são descritas abaixo: 

 Tampão PBS (pH 7,4): fosfato dibásico de sódio (0,115 %), fosfato monobásico 

de potássio (0,025 %), cloreto de sódio (0,82%), cloreto de potássio (0,02%), água 

destilada q.s.p. 
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 Tampão PBS/ EDTA (pH 7,4): fosfato dibásico de sódio (0,115 %), fosfato 

monobásico de potássio (0,025 %), cloreto de sódio (0,82%), cloreto de potássio 

(0,02%), EDTA (0,137 %), água destilada q.s.p. 

 Tampão de lise (pH 7,9): fluoreto de sódio (0,21 %), ortovanadato de sódio 40 

mM (0,03 %), coquetel de inibidor (P8340 – Sigma®) (0,006 %), HEPES (0,48 

%), cloreto de magnésio (0,06 %), PMSF (0,009 %), DTT (0,4 %), Triton X 0,1% 

(0,2 %), cloreto de potássio (0,15 %), água ultrapura q.s.p. 

 Tampão de Transferência: metanol absoluto (20 %), glicina (0,3 %), Tris base 

(0,149 %), água ultrapura q.s.p. 

 TTBS (Tris-Buffered Saline plus Tween 20): cloreto de sódio (0,875 %), Tris base 

(0,242 %), Tween 20 (0,05 %), água ultrapura q.s.p.  

 Solução de bloqueio: BSA (5%), TTBS q.s.p. 

 

4.5. Obtenção do extrato 

 

As folhas de Melaleuca leucadendra foram mantidas em estufa com circulação de 

ar (Nova Etica®, Brasil) a 40 ºC até completa secagem, sendo então pulverizadas em 

moinho de facas (MR Manesco®, Brasil). Em erlenmeyer de 5000 mL, 1087,66 g de 

folhas secas fragmentadas foram submetidas a maceração exaustiva, com renovação de 

solvente, em um volume final de 10500 mL de álcool etílico padrão analítico (P.A) 

(Química Moderna®, Brasil). Essa maceração foi realizada por um período de 14 dias. 

Inicialmente as folhas foram umedecidas com o etanol (Química Moderna®, 

Brasil), e esse solvente foi acrescentado até totalizar 1500 mL. Após 48 horas foi realizada 

filtração do sistema. Esse processo foi repetido por mais seis vezes, totalizando os 10500 

mL de etanol utilizados na extração. O filtrado obtido foi concentrado, por eliminação do 

solvente, utilizando evaporador rotatório (Fisatom®, Brasil), sob pressão reduzida e 

mantendo-se a temperatura de aquecimento entre 40 e 50 ºC. 

Para eliminação do solvente residual, após a concentração em evaporador 

rotatório, o extrato foi mantido em estufa (SPLabor®, Brasil), à 40 ±5 ºC por 4 dias e 

posteriormente armazenado em dessecador. 

 

4.6. Fracionamento do EEB 



Material e Métodos 
 

45 

 

 

 Uma alíquota de 30,40 g de EEB foi ressuspendida em 600 mL de metanol:água 

(8:2) e submetida à partição líquido/líquido, em funil de separação, com solventes em 

ordem crescente de polaridade, hexano (Química Moderna®, Brasil), acetato de etila 

(Vetec®, Brasil) e butanol (Synth®, Brasil), respectivamente. A partição foi realizada 

utilizando um volume total de 1500 mL, divididos em 5 extrações consecutivas de 300 

mL para cada um desses solventes. Para o fracionamento com butanol, previamente, 

realizou-se a evaporação do metanol presente na fração hidrometanólica (Figura 7).   

 

  

Figura 7: Processo de obtenção do extrato etanólico bruto (EEB) e suas frações hexânica, 

acetato de etila, butanólica e aquosa, a partir das folhas de Melaleuca leucadendra. 

Folhas secas

(1087,66g)

EEB

(alíquota de 30,40 g)

Fração hexânica (FH)
Fração hidrometanólica 

(metanol:água) 

Fração acetato de etila 
(FA)

Fração hidrometanólica

Fração butanólica (FB) Fração aquosa (FAq)

Partição - butanol

( 5 x 300 mL)

Eliminação do metanol

Partição - acetato de etila

( 5 x 300 mL)

Partição  - Hexano

(5 x 300 mL)

Ressuspensão em metanol:água (8:2)

Maceração - etanol

( 7 x 1500 mL)
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Os volumes coletados foram filtrados, concentrados em evaporador rotativo e 

submetidos a eliminação do solvente residual conforme descrito no item anterior. Assim, 

foram obtidas as frações hexânica (FH), acetato de etila (FA), butanólica (FB) e aquosa 

(FAq). 

 

4.7. Determinação do teor de compostos fenólicos totais 

 

 O teor de compostos fenólicos do EEB e suas frações foi avaliado utilizando o 

reagente de Folin-Ciocalteu, conforme método colorimétrico descrito por Bonoli et al. 

(2004), com adaptações.  

Foram preparadas soluções estoque do EEB, FH, FA e FB em metanol:água (8:2) 

e FAq em metanol:água (2:8), todas na concentração de 4 mg/mL. Preparou-se, também, 

uma solução estoque de 1 mg/mL de ácido gálico (Vetec®, Brasil) em etanol, utilizado 

como padrão. Considerando um volume final de 200 µL, alíquotas das soluções estoque 

foram transferidas para uma placa de 96 poços, de modo a se obter concentrações finais 

do padrão variando de 10 a 200 µg/mL e das amostras no valor de 1 mg/mL. Com exceção 

da FH, cuja concentração final foi 1,5 mg/ mL.  

Em cada poço, do padrão ou das amostras, um volume de 110 µL foi completado 

com água destilada. Foram, então, adicionados 10 µL de reagente de Folin-Ciocalteu 

(Cromoline®, Brasil). A placa foi agitada por 1 min e depois acrescentou-se 40 μL de 

carbonato de sódio (Vetec®, Brasil) a 15% p/v em água. A mistura foi agitada por mais 

30 segundos e, em seguida, foram adicionados 40 μL de água destilada. A mistura foi 

incubada à temperatura ambiente e ao abrigo da luz por 2 horas. O mesmo procedimento 

foi seguido para os brancos, porém, sem adição de reagente de Folin-Ciocalteu. 

 Cada concentração foi avaliada em triplicata de poços. O experimento também foi 

desenvolvido em triplicata. A leitura das absorbâncias foi realizada a 650 nm em leitor 

de microplacas (Molecular Devices®, EUA). Foi elaborada uma curva de calibração com 

as absorbâncias médias das concentrações obtidas para o padrão ácido gálico. O teor de 

fenóis totais foi determinado pela interpolação da média das absorbâncias das amostras 

através da equação linear originada da curva e foi expresso em mg equivalentes de ácido 

gálico (EAG) por grama de EEB ou de suas frações. 
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4.8. Determinação do teor de flavonoides totais 

 

 Utilizou-se o método colorimétrico do cloreto de alumínio (AlCl3), descrito por 

Chang et al. (2002), com adaptações, para determinar o teor de flavonoides no EEB e em 

suas frações. 

Foram preparadas soluções estoque do EEB, FH, FA e FB em metanol:água (8:2) 

e FAq em metanol:água (2:8), todas na concentração de 2 mg/mL. Como padrão, foi 

utilizada quercetina (Sigma), sendo preparada uma solução estoque de 0,2 mg/mL em 

etanol. Considerando um volume final de 200 µL, alíquotas das soluções estoque foram 

transferidas para uma placa de 96 poços, de modo a se obter concentrações finais do 

padrão variando de 2 a 50 µg/mL e das amostras no valor de 1 mg/mL. Exceto FB, cuja 

concentração final foi 0,5 mg/ mL. 

Em cada poço, do padrão ou das amostras, um volume de 140 µL foi completado 

com etanol. Foram adicionados 4 μL de AlCl3 (Fluka®) a 10% p/v em etanol e 4 μL de 

acetato de potássio (Synth®, Brasil) a 1 mol/L também em etanol. O volume foi ajustado 

com 52 μL de água destilada. O mesmo procedimento foi seguido para os brancos, porém, 

sem adição de AlCl3. 

A mistura foi incubada à temperatura ambiente, por 40 minutos e, após esse 

período, realizou-se a leitura das absorbâncias em leitor de microplacas (Molecular 

Devices®) a 450 nm. Todas as análises foram realizadas em triplicata, tanto de poços 

quanto do experimento. 

Uma curva de calibração foi elaborada com as absorbâncias médias das 

concentrações obtidas para o padrão quercetina. O teor de flavonoides foi determinado 

pela interpolação da média das absorbâncias das amostras através da equação linear 

originada da curva e foi expresso em mg equivalentes de quercetina por grama de EEB 

ou de suas frações. 

 

4.9. Avaliação da capacidade antioxidante in vitro pelo método do radical DPPH 

 

 A capacidade das amostras reduzirem o radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH) foi avaliada através do decréscimo de sua absorbância, conforme o descrito por 

Quintão et al. (2013), com modificações.  
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Foram preparadas soluções etanólicas de EEB, FH, FA, FB, FAq e dos padrões 

ácido gálico e quercetina (Sigma-Aldrich®, EUA) nas concentrações 50 e 200 µg/ mL. 

Partindo dessas soluções e considerando um volume total de 250 µL, alíquotas foram 

pipetadas em placa de 96 poços, com a finalidade de obter concentrações finais das 

amostras e dos padrões variando de 0,5 a 100 µg/ mL. 

 Em cada poço o volume das diluições foi completado para 150 µL, com etanol. 

Nos poços utilizados como controle negativo, adicionou-se 150 µL de etanol puro. Foram 

acrescentados, logo em seguida, 100 µL de solução etanólica de DPPH (Sigma-Aldrich®, 

EUA) a 0,004% p/v. Para o branco, 100 µL de etanol puro foram utilizados em 

substituição ao radical DPPH.  

Após 30 minutos de incubação, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, foi 

efetuada a leitura das absorbâncias a 490 nm em leitor de microplacas (Molecular 

Devices®). As absorbâncias das amostras, foram utilizadas para calcular o percentual de 

inibição do radical livre DPPH (%IDPPH) com base na seguinte equação (Eq 1): 

% IDPPH = [(CN-AM)/CN] x 100   (Eq 1) 

Onde: 

IDPPH = inibição do DPPH; 

CN = absorbância do controle negativo e 

AM = absorbância da amostra ou do padrão, descontada a absorbância do 

respectivo branco. 

O experimento foi realizado em triplicata, com poços em triplicata. Com os 

valores médios foram elaboradas curvas de inibição para o EEB, suas frações e ambos os 

padrões. Com base nas equações lineares obtidas para cada curva foi calculada a 

concentração das amostras eficaz em inibir 50% do DPPH (CE50), sendo os valores 

expressos como média ± desvio padrão. 

 

4.10. Análise por cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a detector de 

arranjos de diodos e espectrometria de massas (CLUE-DAD-ESI-EM/EM) 

 

Apenas a fração do EEB que foi considerada com maior potencial, após a 

quantificação de compostos fenólicos e flavonoides e a avaliação da atividade 

antioxidante, foi utilizada nesse ensaio. Primeiramente, uma alíquota dessa fração (FB) 
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foi solubilizada em metanol:água (97:3), numa concentração próxima a 1 mg/mL. Foi 

realizado clean-up, em coluna de fase reversa (C-18) e filtração em filtro para seringa 

com membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF), com porosidade de 0,45 µm. 

Para identificação dos compostos presentes na amostra, foi realizada análise em 

Cromatógrafo Líquido de Ultra Eficiência – CLUE Acquity LC (Waters®, EUA) acoplado 

a um detector de arranjo de diodos (PDA eʎ) e a espectrômetro de massas ACQUITY® 

TQD (Waters®, EUA) equipado com detector quadrupolo (TQ) e ionização por 

electrospray (ESI). Utilizou-se método direcionado à identificação de flavonoides, 

baseado no descrito por Gontijo et al. (2017).  

As condições em que a separação cromatográfica foi realizada podem ser 

observadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Condições utilizadas na cromatografia líquida de ultra eficiência (CLUE-

DAD) para análise da fração de EEB selecionada. 

Parâmetro Condição 

Coluna 
RP-18 Acquity UPLC™ BEH  

(partículas 2,1x50 mm, 1,7μm; Waters®) 

Fase móvel 
Solvente A – água:ácido fórmico 0,1% e Solvente B – 

acetonitrila:ácido fórmico 0,1% 

Eluição 

Gradiente linear 5-95% de B, 0-10 min; isocrática 95% 

de B por 1 min e retorno a condição inicial nos 2 min 

finais (95-5% de B). 

Fluxo 0,3 mL/ min 

Volume de injeção 4,0 μL 

Forno da coluna 40 ºC 

Detecção UV 220-400 nm 

Tempo total da corrida 13 min 

 

As análises por espectrometria de massas foram realizadas através de equipamento 

operando nas seguintes condições: ionização por spray de elétrons sendo registrados em 

varredura completa (full scan) e sequencial ou tandem (EM/EM) na faixa m/z de 100 – 

1500 u.m.a., com ionização em modo positivo (ESI+) e negativo (ESI-). Voltagem do íon 

spray -4 kV; voltagem da fenda -60 V; voltagem do capilar 3,5 kV; temperatura do capilar 

320 ºC; voltagem da fonte 5 kV, temperatura de dessolvatação 320 ºC; corrente elétrica, 

5 mA e gás de arraste nitrogênio, com pressão de 27 psi. Nas análises ESI EM/EM, os 

íons mais abundantes e considerados possíveis flavonoides foram selecionados para 
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fragmentação. Foi utilizado argônio como gás de colisão, com energia de colisão de 30 

eV.  

Os compostos foram identificados baseado em seu comportamento 

cromatográfico, absorção no ultravioleta (UV) e fragmentos obtidos no espectro de 

massas, avaliando os típicos de certas classes ou estruturas já conhecidas de flavonoides, 

através de uma comparação com dados relatados na literatura. 

 

4.11. Avaliação da fração selecionada in vitro em cultura de células 

 

4.11.1. Cultivo celular 

 

As condições e os procedimentos foram realizados de acordo com Piret et al. 

(2017), com algumas modificações. Os fibroblastos MRC-5 foram cultivados em meio 

DMEM suplementado com 10% (v/v) de soro bovino fetal (SBF), 100 µg/mL de 

ampicilina e 100 µg/mL de estreptomicina. O cultivo dos queratinócitos HaCaT foi em 

F12-Ham e DMEM (1:1) suplementado com 10% (v/v) de SBF, 100 µg/mL de ampicilina 

e 100 µg/mL de estreptomicina. Ambas linhagens foram cultivadas em frascos de cultivo, 

em estufa incubadora a 37º C em 5% (v/v) de CO2.  

Ao atingirem aproximadamente 90% de confluência, procedeu-se à tripsinização 

da linhagem. Para isso, o meio de cultivo foi aspirado, as células foram lavadas com 2,0 

mL de PBS/EDTA pH 7,4, aspirando-o logo em seguida. Foram adicionados 0,5 mL de 

solução de tripsina 0,25%. A tripsina foi inativada após completo desprendimento das 

células com 1,5 mL do meio F12-Ham e DMEM a 10 % (v/v) de SBF. Obteve-se, então, 

uma suspensão celular que, após contagem, foi ajustada à densidade celular apropriada 

para a realização dos experimentos. 

 

4.11.2. Avaliação da citotoxicidade por Alamar Blue® 

 

A viabilidade celular frente a MRC-5 e HaCaT foi determinada pela resazurina 

(Alamar Blue®) (O´BRIEN et al., 2000). Trata-se de um indicador do estado redox celular 

que permite avaliar comprometimento metabólico das células e apresenta cor azul e não 
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fluorescente. Quando reduzida por células viáveis é convertida a resorufina, de coloração 

rosa e fluorescente, que não precipita após o processo (RAMPERSAD, 2012). 

Os queratinócitos foram cultivados em placas de 96 poços na densidade de 0,5 x 

104 células/poço. Após incubação por 24 h, as células foram tratadas com diferentes 

concentrações de EEB ou da fração selecionada (FB), variando de 1,95 a 500 µg/mL, em 

meio sem soro e incubadas por 24 h em estufa a 37º C e 5% (v/v) de CO2. Como controle, 

foram utilizados poços contendo células não submetidas a tratamento (na mesma 

densidade dos poços com amostras) e como branco, poços com apenas meio de cultura. 

Os sobrenadantes foram retirados e as células lavadas com PBS. Em seguida, 

foram adicionados 100 µL/poço de resazurina (Sigma-Aldrich®, EUA) a 10 mg/mL em 

meio DMEM sem fenol e SBF. Após 3 horas de incubação a 37ºC, realizou-se a leitura 

da absorbância a 570 e 600 nm usando o leitor de microplacas (Shimadzu®, Japão). A 

absorbância em 600 nm foi descontada da em 570 nm e, os resultados, utilizados no 

cálculo da viabilidade 

Os ensaios foram realizados em triplicata e os dados foram expressos como 

porcentagem de viabilidade celular média ± desvio padrão, comparados ao controle 

(grupo que não recebeu tratamento). Nos casos em que não houve extrapolação, a 

concentração inibitória de 50% (IC50), concentração capaz de induzir a morte de 50% das 

células, foi determinada. 

 

4.11.3. Avaliação do potencial antioxidante e anti-inflamatório  

 

Os ensaios foram realizados com queratinócitos HaCaT. A inflamação foi 

induzida através de fator de necrose tumoral alfa – TNF-α e interleucina 1 beta – IL1β. 

As células foram cultivadas em placas de 96 poços na densidade de 1 x 104 células/poço. 

Após incubação por 24 h, foram tratadas com fator TNF-α a 10ng/mL (Sigma-Aldrich®, 

EUA) e IL1β a 10 ng/mL (Sigma-Aldrich®, EUA) e diferentes concentrações da fração 

selecionada do EEB (FB a 7,5; 15 e 30 µg/mL) em meio sem soro e fenol. As placas 

foram, então, incubadas por 24 h em estufa a 37º C em 5% (v/v) de CO2. Cada 

experimento foi acompanhado de controle positivo de atividade, acrescentando-se 

interleucina 4 – IL4 a 10 ng/mL, ao invés da fração do extrato. Além disso, também foram 

utilizados controle da indução da inflamação (células tratadas apenas com TNF-α e IL1β) 
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e controle basal (células não-tratadas), a cada replicata. Na Tabela 3 foram expressos, 

com mais detalhes, a identificação e os tratamentos realizados em cada grupo. 

 

Tabela 3: Identificação e especificação dos tratamentos aplicados a cada grupo para 

avaliação do potencial antioxidante e anti-inflamatório de FB, in vitro, em queratinócitos 

HaCaT. 

Identificação Descrição do grupo TNF-α e IL1β IL4 FB 

Controle Controle basal - - - 

TNF Controle da indução da inflamação + - - 

IL4 Controle positivo de atividade + + - 

7,5 Tratado com FB a 7,5 µg/mL + - + 

15,0 Tratado com FB a 15,0 µg/mL + - + 

30,0 Tratado com FB a 30,0 µg/mL + - + 

Legenda: FB = fração butanólica do extrato etanólico bruto das folhas de Melaleuca 

leucadendra; TNF-α = fator de necrose tumoral alfa; IL1β = interleucina 1 beta; IL4 = 

interleucina 4; (-) = não foi/foram acrescentado(s) aos poços experimentais do grupo em 

questão e (+) = foi/foram acrescentado(s) aos poços experimentais do grupo em questão. 

    

4.11.3.1. Dosagem de nitrito por fluorimetria com sonda DAN  

 

O método utilizado para dosagem da produção basal de óxido nítrico foi o método 

de detecção fluorimétrica do 1-(H)-naphthotriazole, um produto fluorimétrico da reação 

entre o nitrito (NO2•, metabólito comum do NO) e o 2,3- diaminonaftaleno (DAN). O 

ensaio com o DAN foi realizado de acordo com Misko et al. (1993).  

Para a reação, 100 µL do sobrenadante das células foram imediatamente 

misturados a 10 µL da solução estoque de DAN (0,05 mg/mL em HCl 0,62 M) em poços 

de microplacas, de 96 poços, pretas e opacas (Costar®, EUA). A reação se processou por 

10 minutos à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após esse período, foi paralisada 

com 5 µL de NaOH (2,8 M) e a placa foi lida em um espectrofluorímetro, considerando 

excitação 365 nm e emissão 440 nm (Synergy 2, Biotek®).  

A concentração de NO2• nas amostras foi calculada interpolando os valores da 

intensidade de fluorescência em uma curva padrão obtida, a cada experimento, para o 

NO2•, com concentrações predeterminadas. Todos os experimentos foram efetuados em 

triplicata, com triplicata de poços também. Resultados expressos como média ± desvio 

padrão. 
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4.11.3.2. Dosagem da formação intracelular de espécies reativas de oxigênio (EROs)  

  

 Os níveis intracelulares de EROs em queratinócitos HaCaT foram avaliados 

quantificando a variação na produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) pelas células. As 

análises foram realizadas através de sondas sensíveis à oxidação. Para isso, utilizou-se a 

sonda diacetato 2´,7´-diclorohidrofluoresceína (DCFH-DA 5 µM, Sigma Aldrich®, 

EUA). O DCFH-DA é um éster não-fluorescente internalizado pelas células e que se 

incorpora às regiões hidrofóbicas. Após entrar na célula, o DCFH-DA perde o grupo 

diacetato pela ação de esterases intracelulares, resultando na formação de um composto 

intermediário (DCFH) que pode ser oxidado pelo H2O2 formando o composto 

fluorescente diclorofluoresceína (DCF), que por ser apolar fica aprisionado no interior da 

célula. Portanto, a oxidação do DCFH-DA é quantitativamente proporcional à 

concentração de H2O2 na célula (HIRABAYASHI et al., 1985). 

 O protocolo foi realizado de acordo com Siqueira et al (2004). Após as 24 horas 

de tratamento, os sobrenadantes das células semeadas em placas de 96 poços foram 

retirados e realizou-se lavagem com PBS. Na sequência, foram adicionados 100 μL de 

DCFH-DA (10 μM) a 37 º C durante 30 min e protegida da luz. A formação do derivado 

oxidado fluorescente (DCF) foi monitorada nos comprimentos de onda de 488 nm 

(excitação) e 525 nm (emissão), respectivamente, em um espectrofluorímetro (Synergy 

2, Biotek®). Os experimentos foram realizados em triplicata, com triplicata de poços. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. 

 

4.11.3.3. Avaliação da expressão de ciclooxigenase 2 (COX-2) por Western Blotting 

 

Após as 24 horas de tratamento, as células foram homogeneizadas com tampão de 

lise (50 µL/ 106 células) sobre gelo. A seguir, os lisados foram centrifugados a 13.000 x 

g por 10 minutos, a 4°C. O sobrenadante foi recolhido e conservado a -80°C. A dosagem 

de proteínas foi realizada através do método de Bradford (Sigma Aldrich®, EUA).  

Baseando-se nessa medida, um volume de lisado proteico, necessário para 

obtenção de 20 μg de proteína por poço, foi adicionado em gel de poliacrilamida para a 

separação por eletroforese (SCHLICKEISER e PLEYER, 2007). Utilizou-se o sistema 

Mini-Protean II Eletrophoresis Cell (Bio-Rad® Laboratories, Hercules CA, EUA). 
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Inicialmente, pelo período de 30 min, a corrida foi realizada sob voltagem de 80 V. 

Depois desse tempo, a voltagem foi alterada para 90 V. Paralelamente às amostras, foi 

utilizado o marcador Precision Plus Protein® All Blue Standards (Bio-Rad® Laboratories, 

Hercules CA, EUA) como padrão de peso molecular. 

Após a eletroforese, o gel foi incubado à temperatura ambiente durante 10 min 

com o tampão de transferência, sob lenta agitação. Concomitantemente, uma membrana 

de PVDF (Bio-Rad® Laboratories, Hercules CA, EUA) de mesma dimensão do gel foi 

lavada por 1 min com metanol absoluto e depois incubada em tampão de transferência. 

As proteínas separadas foram transferidas para a membrana utilizando-se o sistema de 

transferência Trans-Blot turbo-Tranfer System (Bio-Rad® Laboratories, Hercules CA, 

EUA). As membranas foram então coradas com Ponceau 0,5% em ácido tricloroacético 

3% para verificar a eficiência da transferência e para confirmar a quantidade de proteínas 

em cada canaleta.  

Após a transferência, a membrana de PVDF foi incubada na solução de bloqueio 

por 1 h. Depois, lavou-se a membrana por 4 vezes de 5 min em TTBS, seguindo-se a 

incubação à 4°C por toda a noite, sob leve agitação, com 5 mL dos anticorpos primários 

de COX-2 (Abcam®). Ao final da incubação, lavou-se 4 vezes a membrana por 5 min em 

TTBS, sendo posteriormente incubada por 1 h com 5 mL de anticorpo anti-IgG de coelho 

com peroxidase conjugada (Sigma Aldrich®, EUA) (diluído 1:10.000 em TTBS) nas 

mesmas condições anteriores. Lavou-se novamente a membrana por 4 vezes de 5 min em 

TTBS. Procedeu-se, em seguida, a revelação por quimioluminescência utilizando o 

Luminatta Forte (Invitrogen®) como revelador em Fotodocumentador ImageQuant LAS 

4000®, sendo as densidades das bandas analisadas no programa ImageQuant TL® (GE 

Healthcare Life Sciences, EUA). 

Na sequência, as membranas foram recuperadas pela incubação das mesmas por 

10 min com solução comercial de stripping buffer (tampão de remoção) (SEPPRO®, 

Sigma-Aldrich®, EUA). O procedimento de Western Blotting foi repetido, agora 

utilizando anticorpo β-actina (Cell Signaling Thecnology®, EUA) (1:10.000), proteína 

considerada como padrão endógeno. Após revelação, a densidade das bandas de β-actina 

foi utilizada para corrigir o observado para COX-2, determinando a razão entre elas 

(COX-2/ β-actina). Os experimentos foram realizados em duplicata, com triplicata de 

poços. Resultados expressos como média ± desvio padrão. 
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4.12. Preparo das micelas poliméricas pelo método de dispersão a frio (DP) 

 

As soluções micelares foram preparadas utilizando o método de dispersão a frio 

descrito previamente por Barichello et al. (1999). O P407 foi pesado e adicionado, bem 

lentamente, sob agitação magnética moderada e constante, em banho de gelo (4 – 8 °C), 

a um béquer contendo água ultrapura. Essas condições foram mantidas até total 

dissolução do polímero para sua auto-organização em micelas. A formulação foi mantida 

em geladeira, por 12 horas, para garantir completa estruturação do sistema.  

Nas micelas brancas (MB) não houve adição de nenhum outro componente. Para 

a veiculação da fração selecionada (FB), ela foi adicionada à MB, na concentração 

desejada (1 mg/g), por dissolução direta. Foi dispersada sob agitação magnética moderada 

e constante, em banho de água resfriada, por 48 horas, obtendo-se, assim, micelas 

contendo fração butanólica (MFB). A composição desses sistemas pode ser observada na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4: Composição das soluções micelares de poloxâmero 407  

Formulação Composição (p/p) 

MB P407 – 13% e água ultrapura – 97%  

MFB P407 – 13%, água ultrapura – 96,99 % FB – 0,01  %  

Legenda: MB = micela branca; MFB = micela contendo fração butanólica; P407 = 

poloxâmero 407; FB = fração butanólica do extrato etanólico bruto das folhas de 

Melaleuca leucadendra. 

 

4.13. Caracterização das micelas poliméricas 

 

4.13.1. Avaliação macro e microscópica  

 

As características organolépticas de MB e MFB foram analisadas 

macroscopicamente, observando-se, especialmente, aspectos de coloração, transparência 

e homogeneidade das amostras. Baseado no descrito por Rocha-Filho et al. (2016) com 

modificações. 

Para a avaliação microscópica, foi adicionada uma gota de cada formulação em 

uma lâmina de vidro, cobrindo com uma lamínula. As lâminas foram observadas em 

microscópio óptico Zeiss – Axio Scope A1 e as imagens obtidas com câmera AxioCam 
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ICc3, sendo inspecionada a presença de quaisquer estruturas em dimensões 

micrométricas. 

 

4.13.2. Avaliação da distribuição granulométrica 

 

O diâmetro médio de partícula e o índice de polidispersão (IP), de MB e MFB, 

foram determinados pelo método dynamic light scattering (DLS). As amostras foram 

inicialmente diluídas em água ultrapura (Milli-Q®) na proporção de 1:20 e avaliadas em 

equipamento Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, RU).  

O ângulo de espalhamento foi de 173º. As análises foram realizadas em triplicatas, 

a 25 ºC, em cubeta de quartzo (CARNEIRO et al., 2019). Os resultados foram expressos 

como média ± desvio padrão. 

 

4.13.3. Determinação do potencial zeta 

 

 A determinação do potencial zeta foi realizada em equipamento Zetasizer Nano 

ZS (Malvern Instruments, RU), pela técnica de microeletroforese associada à 

anemometria do laser doppler (ALD). Segundo o descrito por Carneiro et al. (2019) com 

adaptações. 

 As amostras, MB e MFB, foram diluídas na proporção de 1:20, em água ultrapura 

(Milli-Q®), e aplicadas em uma célula capilar semi-descartável, com o auxílio de uma 

seringa hipodérmica. Nessa célula, contendo dois eletrodos, um em cada terminal de um 

tubo em forma de "U", foi aplicado um campo elétrico. De acordo com a magnitude do 

potencial, as partículas migraram em direção ao eletrodo de carga oposta, sendo essa 

mobilidade medida via M3-PALS (Medição de modo misto, espalhamento de luz com 

análises de fase). As medidas foram realizadas a 25 ºC e em triplicata para cada 

formulação. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. 

 

4.13.4. Determinação do pH 
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 O pH de MB e MFB foi determinado inserindo o eletrodo diretamente nas 

amostras (pHmetro Lutron® modelo PH-221 – devidamente calibrado) (ROCHA-FILHO 

et al., 2016). As análises foram realizadas em triplicatas.  

 

4.13.5. Avaliação do comportamento reológico 

 

 Os ensaios foram realizados em um reômetro rotacional tipo cone/ placa (DV-III, 

Brookfield Instruments Stoughton, MA), acoplado a banho-maria com circulação externa 

Thermomix® (modelo 18BU, B. Braun Biotech Internacional) e ao Software Rheocalc 

versão V 3.0. 

 Os perfis reológicos foram obtidos pela determinação do comportamento 

deformacional e do fluxo das amostras, às temperaturas 25 ± 2 ºC e 37 ± 2 ºC. Para isso, 

avaliou-se a relação entre tensão de cisalhamento (τ) e taxa de cisalhamento (γ), utilizando 

como base o descrito por Oliveira et al. (2011) e por Morais, Oliveira e Rocha-Filho 

(2014), com adaptações.  

 Foi utilizado o spindle CP 40, aplicando-se 0,5 mL de amostra, MB ou MFB. A 

velocidade de rotação à 25 ºC foi de 10 a 90 rpm, variando de 16 em 16 rpm a cada 20 

segundos, para se obter curva ascendente. O procedimento foi repetido no sentido inverso, 

com velocidades progressivamente decrescentes (90 a 10 rpm), para se obter curva 

descendente. Nas análises a 37 ºC o procedimento foi o mesmo, porém, com velocidade 

de 10 a 75 rpm, variando aproximadamente 11 rpm a cada 20 segundos. As análises foram 

realizadas em triplicatas e os valores expressos como média ± desvio padrão.  

 

4.14. Teste de Hen’s com a membrana corioalantóica do ovo de galinha (HET-CAM) 

 

 As formulações MB e MFB foram avaliadas quanto ao potencial de irritação da 

membrana corioalantóica (CAM), com a finalidade de estimar biocompatibilidade e 

tolerância ocular das mesmas. O ensaio foi realizado de acordo com o descrito por Luepke 

e Kemper (1986) e adaptado por Mansur et al. (2016), seguindo as definições do 

Protocolo HET-CAM do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) 

e do Comitê de Coordenação Interinstitucional para a Validação de Métodos Alternativos 

(ICCVAM, 2010). 
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4.14.1. Ovos 

 

 Foram utilizados ovos de galinha da raça White Leghorn, livres de patógenos 

específicos (SPF), embrionários. Os ovos utilizados foram mantidos deitados em 

chocadeira até o nono dia (D9) de incubação e, então, colocados na posição vertical (bolsa 

de ar na parte superior), sem realização de rotação pelas 24 horas seguintes. 

 No 10º dia de incubação (definido como D10), os ovos foram retirados da 

incubadora e colocados sob luminária com lâmpada de luz fria. Os ovos defeituosos 

(imagem que não correspondia à fase esperada do desenvolvimento do embrião) foram 

eliminados e os ovos selecionados colocados no suporte com a bolsa de ar para cima. 

 

4.14.2. Exposição da CAM 

 

 Deste ponto para frente as diferentes etapas do estudo foram realizadas 

rapidamente sob intensidade luminosa constante, que não gerava calor excessivo, a fim 

de evitar danos à superfície. 

 A casca de cada ovo selecionado foi protegida com uma fita adesiva para auxiliar 

a exposição da membrana. Em seguida, foi perfurada na região da câmara de ar (com uma 

agulha lanceolada),  e desbastada, com tesoura sem ponta, até o limite da membrana da 

casca. A superfície foi, então, umedecida com 2 ml de solução salina a 0,9 %, aquecida a 

37 ° C ± 1°C (banho-maria) .O excesso de solução foi eliminado pela inclinação do ovo 

e da membrana da casca.  

 O revestimento da membrana foi removido delicadamente com o auxílio de uma 

pinça, começando pelas laterais do ovo, com a finalidade de acessar a CAM subjacente. 

Qualquer ovo em que essa membrana estivesse danificada (presença de hemorragia e de 

qualquer outra lesão e/ou contaminação) foi imediatamente rejeitado. 

 

4.14.3. Aplicação das amostras 

 

 Utilizando uma pipeta volumétrica, 300 µL de amostra, previamente aquecida a 

37 ± 1 ºC, foram cuidadosamente colocados na CAM, realizando-se uma distribuição 

homogênea por toda a superfície da membrana.   
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 Imediatamente após a aplicação, o cronômetro foi ativado. Depois de 20 segundos 

de contato, a CAM foi lavada com 5 mL de solução salina isotônica (mantida a 37 ± 1°C 

em banho-maria), utilizando uma seringa e evitando qualquer projeção brutal. O líquido 

de lavagem foi eliminado pela inclinação do ovo.  

 Os possíveis fenômenos de irritação foram observados durante 5 minutos, de 

acordo com o processo descrito no item seguinte, sendo o tempo exato de surgimento de 

cada fenômeno registrado. Destaca-se que nesses 5 minutos de observação estavam 

incluídos os 20 segundos em que a substância foi mantida em contato com a CAM.  

 Primeiramente, essas análises foram realizadas aplicando apenas solução salina a 

0,9%, como controle negativo. Em seguida, foram efetuados os ensaios utilizando MB, 

MFB ou hidróxido de sódio (NaOH) a 1%, empregado como controle positivo. Todas os 

testes foram realizados em triplicatas. 

  

14.14.4. Categorização da irritação 

 

 O surgimento de fenômenos como hiperemia, hemorragia e coagulação foi 

investigado, a olho nu, sob lâmpada de luz fria. Foram registrados de acordo com a sua 

ocorrência, não avaliando intensidade. O tempo foi anotado logo após o aparecimento de 

cada fenômeno e utilizado para a classificação das amostras (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Pontuação dos fenômenos observados no ensaio HET-CAM de acordo com o 

tempo de surgimento 

Fenômeno 
Tempo 

T≤ 30 s 30 s < T ≤ 2 min 2 min < T ≤ 5 min 

Hiperemia 5 3 1 

Hemorragia 7 5 3 

Coagulação 9 7 5 

 

 Hiperemia foi considerada presente quando observados: capilares que não eram 

visíveis antes da adição da amostra e tornaram-se visíveis, ao passo que os capilares 

visíveis dilataram-se e tornaram-se mais vermelhos. Afetando até mesmo vasos de maior 

diâmetro. 
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 Hemorragia foi considerada presente quando observados: liberação de sangue 

difuso dos vasos e/ou capilares, tendo diferentes aparências, principalmente de "couve-

flor". Mesmo se o fenômeno apresentasse curta duração. 

 Coagulação (opacidade e/ou trombose) foi considerada presente quando 

observados: um véu opalescente possivelmente evoluindo para opacidade ou de uma 

opacidade direta em alguma parte da membrana ou nela como um todo. 

 A pontuação para cada ovo foi considerada a soma das notas de  hiperemia, 

hemorragia e coagulação. O potencial irritante foi determinado pela média das triplicatas, 

arredondada para uma casa decimal, e categorizado de acordo com a escala apresentada 

na Tabela 6. Para aceitação do teste, o controle negativo necessariamente precisa 

apresentar pontuação média abaixo de 0,9 e o controle positivo acima de 9,0, de acordo 

com o padronizado pelo ICCVAM (2010). 

 

Tabela 6: Teste de Hen’s com a membrana corioalantóica do ovo de galinha (HET-

CAM). Categorização do potencial irritante das amostras de acordo com a pontuação 

média registrada. 

Média da pontuação Classificação 

0,0 a 0,9 Não irritante (NI) 

1,0 a 4,9 Irritante leve (IL) 

5,0 a 8,9 Irritante moderado (IM) 

9,0 a 21,0 Irritante severo (IS) 

 

4.15. Análises estatísticas 

 

Os dados foram registrados como média ± desvio padrão e analisados pelo 

software GraphPad Prism (versão 5). As análises foram realizadas utilizando ANOVA, 

com pós-teste de Bonferroni. As avaliações que envolveram comparações, entre apenas 

dois grupos distintos, foram realizadas por Teste T. Um valor de p < 0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo, em todos os casos.  

 Para avaliação da correlação dos teores de compostos fenólicos e flavonoides 

totais com a atividade antioxidante avaliada por DPPH foram determinados os 

coeficientes de correlação de Spearman (rs). A correlação foi classificada segundo 

Mukaka (2012), com modificações: 

 0,0 ≤ rs ≤ 0,5: fraca positiva; 
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 0,5 ≤ rs≤ 0,7: moderada positiva; 

 0,7 ≤ rs≤ 1,0: forte positiva; 

 -0,0 ≤ rs ≤ -0,5: fraca negativa; 

 -0,5 ≤ rs≤ -0,7: moderada negativa; 

 -0,7 ≤ rs≤ -1,0: forte negativa. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Obtenção do extrato 

 

 Ao final do processo de maceração exaustiva e concentração do extrato, foram 

obtidos 252,23 g de EEB das folhas de Melaleuca leucadendra a partir das 1087,66 g de 

folhas secas pulverizadas. O rendimento do extrato, portanto, foi de 23,2 %. 

 

5.2. Fracionamento do EEB 

 

 Partindo de uma alíquota de 30,40 g de EEB, através da partição líquido/líquido, 

com solventes de polaridades crescentes, foram obtidas as frações hexânica, acetato de 

etila, butanólica e aquosa. Os rendimentos de cada uma dessas frações podem ser 

observados abaixo (Tabela 7). Os maiores rendimentos verificados foram para as frações 

acetato de etila e aquosa. A fração que menos rendeu foi a butanólica. 

 

Tabela 7: Rendimento das frações obtidas através da partição líquido/líquido do EEB de 

Melaleuca leucadendra, em funil de separação, com solventes de polaridades crescentes 

Fração Massa (g) Rendimento (%) 

Hexânica 3,87 12,73 

Acetato de etila 13,75 45,23 

Butanólica 1,31 4,31 

Aquosa 8,97 29,51 

 

Em estudo realizado por Carvalho (2014) observou-se elevado potencial 

antioxidante do EEB de Melaleuca leucadendra e inferiu-se que esse potencial poderia 

estar relacionado ao teor de compostos fenólicos do mesmo. O fracionamento foi 

realizado com a finalidade de concentrar os compostos fenólicos, especialmente 

flavonoides, metabólitos frequentemente relacionados com as atividades biológicas de 

interesse nesse estudo. A estrutura desses compostos, assim como o fato de geralmente 

estarem ligados a açúcares, na forma de heterosídeos, conferem-lhes um caráter mais 

polar e, portanto, acredita-se que um maior teor dos mesmos ocorra na fração butanólica 

ou na hidroalcoólica. 
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Como extratos brutos são misturas muito complexas, além da concentração dos 

compostos ativos, um outro objetivo do fracionamento foi reduzir a variedade de 

compostos, na tentativa de promover uma diminuição da toxicidade. Além disso, a 

presença de apenas compostos com polaridades similares em uma fração pode favorecer 

a incorporação destas em uma formulação. 

 

5.3. Determinação do teor de compostos fenólicos totais 

 

 Através da curva de calibração obtida para o ácido gálico obteve-se a equação 

linear da reta (Eq 2) utilizada como base para o cálculo do teor de compostos fenólicos 

no EEB e em suas frações (Tabela 8).   

Y = 0,008491X - 0,05681   R2= 0,97    (Eq 2) 

 Onde:  

 Y = absorbância a 650 nm; 

 X = concentração de ácido gálico em µg/ mL e 

 R2 = coeficiente de determinação. 

  

Tabela 8: Teor de compostos fenólicos totais determinado para o EEB de Melaleuca 

leucadendra e suas frações hexânica (FH), acetato de etila (FA), butanólica (FB) e aquosa 

(FAq) (média ± desvio padrão). 

Amostra Teor (mg EAG/g)* 

EEB 114,12 ± 8,97 

FH 28,25 ±  2,31  

FA 59,72 ± 6,14 

FB 199,28 ± 5,27 

FAq 95,75 ± 6,21 

*mg EAG/ g = miligramas equivalentes a ácido gálico por grama de amostra  

 

 Todas as amostras diferiram significativamente (p < 0,05) (Figura 8). A maior 

concentração observada foi em FB, a única fração a apresentar teor superior ao 

encontrado para o EEB. 

 De acordo com Alves et al. (2014) os teores de compostos fenólicos podem ser 

categorizados como baixo (<10 mg EAG/ g), médio (10 – 50 mg EAG/ g) e alto (> 50 mg 

EAG/ g). Considerando tal classificação, inferiu-se que FH e FA possuem uma proporção 

média desses compostos. As demais amostras, com caráter mais polar, apresentaram uma 
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quantidade elevada dos mesmos, reafirmando a ideia de que a maioria dos compostos 

fenólicos possuem de média a alta polaridade (ALVES et al., 2014; COSTA, 2017).  
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Figura 8: Teor de compostos fenólicos totais para o EEB de Melaleuca leucadendra e 

suas frações hexânica (FH), acetato de etila (FA), butanólica (FB) e aquosa (FAq), 

expressos como média ± desvio padrão (ANOVA com pós teste Bonferroni, p < 0,05 

considerado significativo. Todas as amostras diferiram significativamente).  

 

Em estudo realizado por Surh e Yun (2012), foi observado um comportamento 

semelhante, com maior concentração de compostos fenólicos na FB do extrato de 

Melaleuca leucadendra. Porém, os teores encontrados foram bastante inferiores, 0,29 e 

0,51 mg EAG/ mg para o extrato metanólico bruto e FB, respectivamente. Apesar da 

semelhança no perfil, a discrepância de valores certamente está relacionada com a 

diferença de localização. Variações climáticas e geográficas interferem na produção de 

metabólitos secundários pelas espécies vegetais, desencadeando mudanças na 

composição obtida através de extrações (SHOHAEL et al., 2006; SHAH et al., 2014; 

NABAVI et al., 2020). 

Compostos fenólicos tem a propriedade de neutralizar radicais livres. Além de 

agirem como antioxidantes, podem inibir o óxido nítrico, um radical presente no 

organismo e modulador da inflamação (CHUN et al., 2005). De uma maneira geral, 

extratos ricos em fenóis, incluindo flavonoides e taninos, são considerados potentes 
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antioxidantes e, frequentemente, associados a atividade anti-inflamatória (AMARAL et 

al., 2014; LAY et al., 2014; POLUMACKANYCZ et al., 2019; AL-SAYED et al., 2020).  

 

5.4. Determinação do teor de flavonoides totais 

 

 Com a curva padrão obtida para a quercetina, obteve-se a equação linear da reta 

(Eq 3). Interpolando, então, as absorbâncias obtidas para as amostras, foi determinado o 

teor de flavonoides em EEB, FH, FA, FB e FAq (Tabela 9). 

Y = 0,03140X + 0,003694   R2= 0,99    (Eq 3) 

 Onde:  

 Y = absorbância a 405 nm; 

 X = concentração de quercetina em µg/ mL e 

 R2 = coeficiente de determinação. 

  

Tabela 9: Teor de flavonoides totais determinado para o EEB de Melaleuca leucadendra 

e suas frações hexânica (FH), acetato de etila (FA), butanólica (FB) e aquosa (FAq) 

(média ± desvio padrão). 

Amostra Teor (mg EQ/g)* 

EEB 28,73 ± 3,25 

FH 6,54 ±  1,13  

FA 15,11 ± 2,14 

FB 76,26 ± 2,74 

FAq 21,28 ± 2,38 

*mg EQ/ g = miligramas equivalentes de quercetina por grama de amostra  

 

 O EEB e suas frações diferiram significativamente quanto ao teor de flavonoides, 

a um nível de significância de 95% (Figura 9). A única fração a apresentar teor superior 

ao encontrado para o EEB foi FB, em que observou-se a maior concentração desses 

compostos. Já, as frações com caráter menos polar, FH e FA, exibiram composição com 

quantidades inferiores de tais metabólitos secundários. 

 Os flavonoides são compostos fenólicos constantemente relacionados a atividades 

biológicas, incluindo antimicrobiana, anti-inflamatória, analgésica, hepatoprotetora, 

antiangiogênica e cardioprotetora. Muitos desses potenciais, como o anti-inflamatório, 

costumam ser associados à sua capacidade antioxidante. Essa capacidade é decorrente da 

prevenção e/ou redução dos danos causados por radicais livres por variados mecanismos, 
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dentre eles, captura direta de espécies reativas, ativação de enzimas antioxidantes e 

atividade quelante de metais (PROCHÁZKOVÁ; BOUŠOVÁ; WILHELMOVÁ, 2011; 

KARABIN et al., 2015; KIN et al., 2019). 
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Figura 9: Teor de flavonoides totais para o EEB de Melaleuca leucadendra e suas frações 

hexânica (FH), acetato de etila (FA), butanólica (FB) e aquosa (FAq), expressos como 

média ± desvio padrão (ANOVA com pós teste Bonferroni, p < 0,05 considerado 

significativo. Todas as amostras diferiram significativamente).  

 

 Assim, extratos ricos em flavonoides, especialmente, frações onde esses 

compostos encontram-se concentrados, como no caso de FB, representam potencias 

fontes de antioxidantes e anti-inflamatórios, que podem ser empregados no tratamento de 

diversas patologias, incluindo doenças inflamatórias oculares (POLUMACKANYCZ et 

al., 20190; MAJUMDAR e SRIRANGAM, 2010). 

 

5.5. Avaliação da capacidade antioxidante in vitro por DPPH 

 

O EEB apresentou elevada capacidade sequestradora do radical DPPH, assim 

como descrito por Carvalho (2014). Todas as frações, FH, FA, FB e FAq, apresentaram 

algum potencial, sendo possível determinar, através das respectivas equações lineares, as 

CE50 para cada uma delas (Tabela 10).  
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 Houve diferença significativa estatisticamente entre todas as amostras, EEB e 

frações (p < 0,05). O maior potencial antioxidante foi observado em FB, cuja CE50 não 

apresentou diferença estatística (p > 0,05) das CE50 encontradas para os compostos 

isolados, ácido gálico e quercetina, utilizados como controle. As frações FH e FA foram 

as que apresentaram menor atividade. FAq, apesar de uma boa capacidade, apresentou 

maior valor de CE50 em relação ao EEB (Figura 10). 

 

Tabela 10: Capacidade de inibição do radical DPPH pelo EEB de Melaleuca leucadendra 

e por suas frações hexânica (FH), acetato de etila (FA), butanólica (FB) e aquosa (FAq), 

após 30 minutos de reação (média ± desvio padrão). 

Amostra CE50 (µg/mL)* 

EEB 15,81 ± 0,54 

FH 83,98 ±  3,05  

FA 33,55 ± 2,97 

FB 5,17 ± 0,63 

FAq 19,16 ± 1,46 

*CE50 = concentração eficaz em sequestrar 50 % do radical DPPH 
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Figura 10: Capacidade de inibição do radical DPPH pelo EEB de Melaleuca leucadendra 

e suas frações hexânica (FH), acetato de etila (FA), butanólica (FB) e aquosa (FAq) e, 

pelos controles ácido gálico (AcG) e quercetina (Que). Valores expressos como média ± 

desvio padrão da concentração eficaz em inibir 50 % dos radicais (CE50) (ANOVA com 

pós teste Bonferroni, p < 0,05 considerado significativo. Letras iguais indicam ausência 

de diferença significativa entre as amostras). 
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 Surh e Yun (2012) encontraram forte atividade antioxidante no extrato metanólico 

de Melaleuca leucadendra e também observaram uma capacidade ainda mais elevada na 

fração butanólica. Esses dados permitem inferir que é realmente na partição com butanol 

onde ocorre uma maior concentração dos compostos responsáveis por esse potencial.  

 As elevadas capacidades antioxidantes expressas por FB, EEB e FAq podem estar 

associadas aos compostos fenólicos, especialmente flavonoides, em sua composição, uma 

vez que foram essas as amostras com maiores teores dos mesmos. Podem ainda, ser 

decorrentes de um sinergismo entre essas e outras classes de metabólitos secundários 

presentes no extrato, visto que em outros estudos, além de flavonoides, através de ensaios 

de prospecção fitoquímica, sugeriu-se a presença de esteroides, triterpenos, taninos e 

saponinas em extratos alcoólicos das folhas da espécie. Compostos esses que também 

aparecem relacionados a atividades antioxidantes, anti-inflamatórias e cicatrizantes 

(SHAH et al., 2013; CARVALHO, 2014; SHAH et al., 2014; AL-SAYED et al., 2020). 

 

5.6. Correlação entre atividade antioxidante e teores de compostos fenólicos e 

flavonoides totais 

 

 A avaliação da correlação de Spearman entre os teores de compostos fenólicos e 

flavonoides totais com a atividade antioxidante, determinada pelo método DPPH, 

permitiu observar que existe uma forte correlação negativa entre os mesmos, significativa 

estatisticamente (p < 0,05) (Tabela 11).  

  

Tabela 11: Correlação de Spearman entre os teores de compostos fenólicos e flavonoides 

totais e a atividade antioxidante, determinada pelo método DPPH 

Variável independente 
DPPH (CE50) 

rs P valor* Correlação 

Teor de compostos fenólicos -1,00 0,0167 Forte negativa 

Teor de flavonoides -1,00 0,0167 Forte negativa 

Legenda: CE50 = concentração eficaz em inibir 50 % dos radicais DPPH; rs = coeficiente 

de correlação de Spearman. *P valor significativo estatisticamente quando p < 0,05. 

Classificação da correlação: 0,0 ≤ rs < 0,5: fraca; 0,5 ≤ rs < 0,7: moderada; 0,7 ≤ rs ≤ 1,0: 

forte; -0,0 ≤ rs ≤ -0,5: fraca negativa; -0,5 ≤ rs≤ -0,7: moderada negativa; -0,7 ≤ rs≤ -1,0: 

forte negativa. 
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O valor, em ambos os casos, foi de -1, indicando que ocorre uma associação 

perfeita entre os perfis e que eles são inversamente correlacionados. Com isso, foi 

possível afirmar que quanto maior o teor dos compostos fenólicos, especialmente 

flavonoides, das amostras, uma menor CE50 foi encontrada. Logo, maior concentração 

desses metabólitos proporcionou uma melhor atividade antioxidante, conforme 

acreditava-se ao observar os resultados previamente a essa análise estatística. 

 Uma forte correlação entre os teores de compostos fenólicos e de flavonoides, em 

extratos e a capacidade antioxidante tem sido relatada na literatura. Principalmente 

quando a atividade ocorre por neutralização de radicais livres, autores encontraram uma 

forte correlação de Spearman, com coeficiente negativo, reafirmando o observado nesse 

estudo, que uma maior concentração desses metabólitos implica uma menor dosagem de 

amostra para se obter eficácia (SILVA et al., 2006; SROKA; ŻBIKOWSKA e 

HŁADYSZOWSKI, 2015; HUI, FOON e HOCK, 2017; POLUMACKANYCZ et al., 

2019). 

 O fato da atividade antioxidante ser maior quanto maior a concentração desses 

compostos não necessariamente significa que ela está relacionada somente a eles. Mas, já 

transmite uma ideia de que a presença dos mesmos exerce forte influência, especialmente 

na captura direta de radicais livres. Sendo assim, conhecer as estruturas dos principais 

flavonoides na composição e avaliar a relação dessas estruturas com as atividades e 

diferentes mecanismos de ação, caracteriza-se como uma alternativa interessante. 

 Ao somar todos os resultados obtidos, concluiu-se ser a FB uma melhor opção que 

o EEB para ser utilizada, como ativo das formulações, visando o tratamento de doenças 

inflamatórias oculares. Assim, ela foi escolhida para as análises posteriores de elucidação 

de estruturas, avaliação de toxicidade, potencial anti-inflamatório e para incorporação e 

avaliação nas formulações. 

 

5.7. Análises da FB por cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a detector 

de arranjos de diodos e espectrometria de massas (CLUE-DAD-ESI-EM/EM) 

 

 Almejando identificar os principais flavonoides presentes em FB, foi realizado o 

estudo do perfil químico, através das análises de CLUE-DAD-ESI-EM/EM. A estrutura 

básica desses compostos (Figura 11) consiste em 2 anéis aromáticos A e B, ligados por 
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uma cadeia de 3 carbonos que geralmente estão organizados como um pirano 

heterocíclico oxigenado (anel C). Os três anéis podem sofrer substituição por grupos 

hidroxila (OH-), mais comumente em seus carbonos 3’, 4’, 5’, 5, e 7, e, também, por 

grupamentos metila, prenila, isoprenila e metoxi (KARABIN et al., 2015). 

   

 

 
Figura 11: Estrutura básica de um flavonoide. Fonte: KARABIN et al., 2015. 

 

 O perfil cromatográfico obtido para FB, por CLUE-DAD, é apresentado na Figura 

12. Os principais sinais detectados foram analisados quanto ao seu perfil de absorção no 

UV e ao espectro de massas de primeira ordem, nos modos positivo e negativo. Essas 

informações serviram de base para a seleção dos íons a serem fragmentados e analisados 

de forma mais detalhada através de EM/EM. Esses dados, em conjunto, e associados aos 

já descritos na literatura, possibilitaram a identificação dos principais flavonoides 

presentes na fração (Tabela 12). 

 Os flavonoides apresentam absorção entre 210-560 nm, sendo que flavonas e 

flavonóis exibem dois máximos de absorção entre 240-400nm. Esses dois picos são 

comumente denominados como banda I (300-380nm) e banda II (240-280nm). Para as 

flavonas a banda I ocorre entre 304-350nm. Para flavonóis, a banda I é, na maioria das 

vezes, observada entre 352-385nm, com exceção àqueles com o grupo 3-hidroxil 

substituído (metilado ou glicosilado), onde esse máximo aparece em 328-357 nm e se 

sobrepõe à região da banda I em flavonas (MABRY et al., 1970; SILVA, 2016). 

 Os compostos encontrados nesse estudo apresentaram bandas de absorção UV 

características dessas duas classes, mas, analisando também as massas e fragmentos 

originados, foi possível identificar todos como pertencentes aos flavonóis.   
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Figura 12: Perfil cromatográfico da fração butanólica (FB) do extrato etanólico bruto 

(EEB) das folhas de Melaleuca leucadendra, obtido pela análise em CLUE-DAD. 

 

Tabela 12: Tempo de retenção, espectroscopia no UV e fragmentação de massas dos 

flavonoides identificados na fração butanólica (FB) do extrato etanólico bruto (EEB) das 

folhas de Melaleuca leucadendra por CLUE-DAD-ESI-EM/EM. 

Composto 

(massa molecular) 
TR 

(min) 

UV 

λ max 

(nm) 

Scan+ 

(m/z) 

Scan- 

(m/z) 

Principais 

fragmentos 

(m/z) 

1- Quercetina 3-O-glicuronídeo 

(478)a 
2,73 266 e 351 479 477* 

301, 179, 

151 

2- Quercetina 7-O-glicuronídeo 

(478)a 
2,78 260 e 362 479 477* 

301, 255, 

179, 151 

3- Miricetina 3-O-glicuronídeo 

ou 3-O-galacturonídeo (494) 
3,01 264 e 347 495 493* 317 

4- Quercitrina 

(448) 
3,03 264 e 348 449* 447 303, 153 

5- Canferol 3-O-glicuronídeo 

(462) 
3,05 263 e 348 463* 461 287, 153 

6- Metoxi-miricetina 3-O-

pentosídeo 

(464) 

3,2 266 e 355 465* 463 
333, 318, 

301, 153 

7- Afzelina 

(432) 
3,4 264 e 347 433* 431 287 

8- Isoramnetina-pentosídeo 

(448) 
3,78 266 e 369 449* 447 

317, 302, 

153 

Legenda: a = isômeros; λ max = comprimento de onda onde ocorreu máxima absorção; * 

= íon que deu origem aos principais fragmentos EM/EM. 

 

Os isômeros com m/z 477 [M-H]-, foram diferenciados de acordo com os espectros 

de UV, pois o composto 1 (Figura 13) apresentou banda I correspondente a flavonol com 
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C3-OH substituída e no composto 2 (Figura 14) essa banda ocorreu num comprimento de 

onda maior, indicando C3-OH livre. Essa diferença decorrente do posicionamento do 

açúcar e os máximos de absorção foram confirmados com dados da literatura (VAN DER 

WOUDE et al., 2004; ZHANG et al., 2005).  

 

 

Figura 13: Composto 1, quercetina 3-O-glicuronídeo, flavonoide identificado em FB, 

isômero, no tempo de retenção 2,73 min. 

 

 
Figura 14: Composto 2, quercetina 7-O-glicuronídeo, flavonoide identificado em FB, 

isômero, no tempo de retenção 2,78 min. 

 

Os fragmentos decorrentes da ionização corroboram, em ambos isômeros, com a 

perda da unidade de açúcar (glicuronil: 176 u.m.a.), m/z 301 e, com a perda do açúcar 

seguida da clivagem Retro-Diels–Alder (RDA), que é a quebra do anel heterocíclico (anel 
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C), originando o fragmento do anel A m/z 151 (HEVESI TÓTH, BLAZICS e KÉRY, 

2009; MOUSTAFA, KHODAIR e MAHMOUD, 2009; IVANOVA et al., 2011; JIANG 

et al., 2014; HILBERT et al., 2015).  

Granica et al. (2013) identificaram quercetina 3-O-glicuronídeo, apresentando 

fragmentação e banda I com máximo de absorção equivalentes aos observados para o 

composto 1. E todos os principais íons gerados para o segundo composto foram os 

mesmos que Hevesi Tóth, Blazics e Kéry (2009) encontram para quercetina 7-O-

glicurononídeo.   

Sendo assim, foi possível identificar o composto 1 como quercetina 3-O-

glicuronídeo e o composto 2 como quercetina 7-O-glicuronídeo. 

No composto 3 (Figura 15), observou-se íon m/z 493 originando o fragmento m/z 

317 [M-H]- característico da aglicona miricetina após a perda de uma unidade de ácido 

glicurônico (m/z 176 u.m.a.), conforme relatado por diferentes autores. Esse flavonoide 

apresentou máximos de absorção característicos de um flavonol-3-O-glicosídeo e em 

conformidade com o descrito na literatura, quando o açúcar está ligado ao composto nessa 

posição (ROMANI et al., 2002; MIN et al., 2003; CASTILLO-MUNOZ et al., 2007; 

NAKANISHI et al., 2007; HOLLECKER et al., 2009; IVANOVA et al., 2011; 

GRANICA et al., 2013; HILBERT et al., 2015).    

Relatos anteriores apontam para identificação do composto como miricetina 3-O-

glicuronídeo e o estudo recente de Hashim et al. (2018) apresenta uma nova possibilidade. 

Esses autores isolaram, em folhas de Melaleuca leucadendra, um composto isômero 

exclusivo, identificado como miricetina 3-O-galacturonídeo. Por tratar-se de uma questão 

estrutural envolvendo posicionamento, os resultados obtidos no presente estudo são 

insuficientes para diferenciação. Ou seja, o composto 3 pode ser qualquer um dos dois 

isômeros. Cabe destacar que caso seja o segundo, a perda da m/z 176 foi referente ao 

ácido galacturônico. 

O composto 4 (Figura 16), tempo de retenção 3,03 min, apresentou bandas II e I 

características de flavonóis substituídos na posição 3 (TIBERTI et al., 2007). Os máximos 

de absorção foram em comprimentos de onda que corroboram com o descrito por Min et 

al. (2003) para esse flavonoide. Os íons originados da m/z 449 [M-H]+ foram m/z 303, 

equivalente a perda da unidade de açúcar (ramnose: 146 u.m.a.), e o fragmento do anel A 
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m/z 153, decorrente da perda do açúcar, seguida da clivagem RDA (MOUSTAFA, 

KHODAIR e MAHMOUD, 2009; JIANG et al., 2014).   

 

 

Figura 15: Composto 3, miricetina 3-O-glicuronídeo ou miricetina 3-O-galacturonídeo, 

flavonoide identificado em FB, isômero, no tempo de retenção 3,01 min. 

 

 
Figura 16: Composto 4, quercitrina, flavonoide identificado em FB no tempo de retenção 

3,03 min. 

 

Esses dados permitiram identificar a estrutura 4 como quercitrina, também 

denominada como quercetina-3-O-ramnosídeo. Rattanaburi et al. (2013) e Hashim et al. 
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(2018) também identificaram esse composto em extrato das folhas de Melaleuca 

leucadendra. 

O composto 5 (Figura 17) exibiu características que permitiram identificar sua 

genina como canferol, uma vez que o íon m/z 463 [M-H]+ apresentou principal fragmento 

em EM/EM com m/z 287, após perda de m/z 176, característica do ácido glicurônico. Os 

máximos de absorção também foram coerentes com os descritos para estruturas em que 

a aglicona encontra-se ligada a esse tipo de açúcar, quando o heterosídeo é formado por 

substituição na hidroxila em C3, com banda I absorvendo em comprimento de onda 

inferior a 350 nm (DINI, TENORE e DINI, 2004; HONG e MITCHELL, 2004; PAREJO 

et al., 2004; SEERAM et al., 2006; CASTILLO-MUNOZ et al., 2007; GRANICA et al., 

2013).  

 

 
Figura 17: Composto 5, canferol 3-O-glicuronídeo, flavonoide identificado em FB, no 

tempo de retenção 3,05 min. 

 

Considerando toda a coerência dos dados encontrados com os relatos da literatura, 

propõe-se que o açúcar esteja mesmo posicionado em C3-OH, identificando-se o 

composto 5 como canferol 3-O-glicuronídeo.  

 O composto 6 (Figura 18), íon m/z 465 [M-H]+  apresentou o fragmento com m/z 

333 no EM/EM, coerente com a quebra da ligação do grupo glicosil, no caso, uma pentose 

(132 u.m.a.). Assumiu-se a aglicona como metoxi-miricetina. O fragmento m/z 318 foi 

decorrente da perda da pentose agregada à do grupamento metila [M-H -132, -15]+. O 

fragmento m/z 301, ocorreu pela perda do açúcar somada à do grupamento metoxila [M-
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H -132, -32]+. E o fragmento m/z 153 foi originado da clivagem RDA (MOUSTAFA, 

KHODAIR e MAHMOUD, 2009; FARIA, MARQUE e MERCADANTE, 2011; 

GORDON et al., 2011; NETO, 2014). 

 

 

 

 

 

R = pentose 

 

 

Possibilidades 

1: R1 = CH3, R2 = R3 = H 

2: R2 = CH3, R1 = R3 = H 

3: R3 = CH3, R1 = R2 = H 

 

Figura 18: Composto 6, estrutura geral da metoxi-miricetina 3-O-pentosídeo, flavonoide 

identificado em FB, no tempo de retenção 3,2 min. Estão representadas as possíveis 

substituições do grupamento metila, originando a metoxila (3’, 4’ ou 5’). 

 

 Flavonoides simples, com uma hidroxila no anel B, podem sofrer modificações 

durante a biossíntese, através de reações de hidroxilação e metoxilação (FARIA, 

MARQUE e MERCADANTE, 2011). Considerando os fragmentos gerados, sugere-se 

que o grupamento metoxila esteja no anel B, não podendo afirmar se na posição 3’, 4’ ou 

5’. 

 Gordon et al. (2011) descreveram metoxi-miricetina-pentosídeo com bandas II e 

I apresentando máximos de absorção em 264 e 360 nm (nomearam de isômero 24b) ou 

287 e 352 nm (nomearam de isômero 26b), e não sugeriram posições de substituição para 

justificar esses deslocamentos. Mas, observa-se a banda II acima de 280 nm, no isômero 

26b, indicando substituições no anel A. No presente estudo, o composto 6 (metoxila no 

anel B) apresentou máximos de absorção similares aos do flavonoide denominado por 

eles como isômero 24b.   

 Em relação à posição do açúcar, a banda I em 355 nm indica que houve 

substituição em C3-OH. Para metoxi-miricetina glicosilada nessa posição, foram 

descritas na literatura, bandas I em comprimentos de onda muito similares aos resultados 

obtidos (MIN et al. 2010; MANAHARAN et al., 2012; NAWWAR et al., 2016).  
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 Assim, após somar todos os dados, o composto 6 foi identificado como 3’ (4’)(5’)-

metoxi-miricetina 3-O-pentosídeo.  

 O composto 7 (Figura 19) também apresentou bandas II e I coerentes com as de 

flavonóis substituídos em C3 e máximos de absorção muito similares aos descritos na 

literatura para o mesmo (MIN et al., 2003; DIANTINI et al., 2012). Partindo do íon de 

m/z 433 [M-H]+, foi obtido o fragmento m/z 287, referente a sua aglicona canferol, após 

a perda da unidade ramnosídica (ramnose 146 u.m.a.) (DIANTINI et al., 2012; 

KAKORIN et al., 2017). Assim, concluiu-se que o composto em estudo é a afzelina, que 

também pode ser denominada como canferol 3-O-ramnosídeo. 

 

 
Figura 19: Composto 7, afzelina, flavonoide identificado em FB no tempo de retenção 

3,4 min. 

 

 No composto 8 (tempo de retenção 3,78), o principal fragmento do íon m/z 449 

em EM/EM foi o m/z 317, proveniente da perda da unidade de açúcar (132 u.m.a.), uma 

pentose. Associando o principal fragmento com os demais predominantes, foi possível 

concluir que os m/z 302 e 153 indicam a perda da pentose, seguida de grupo metila [M-

H -132,-15]+ e subsequente clivagem RDA. Assim, sugeriu-se a aglicona como 

isoramnetina (3’-O-metilquercetina) (SÁNCHEZ-RABANEDA et al., 2003; ZHAO et 

al., 2007). 

 Li et al. (2015) identificaram um isômero desse flavonoide, em que a glicosilação 

ocorreu em C3-OH e cujos máximos de absorção UV ocorreram a 254 e 353 nm. No 

presente estudo, o composto apresentou banda I com absorção em comprimento de onda 
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um pouco mais elevado, característico de flavonóis com a hidroxila de C3 livre. 

Reforçando essa ideia, destaca-se que para a aglicona, em que C3-OH encontra-se livre, 

máximos de absorção em 370 nm são observados para a banda I (LEE et al., 2008).  

 Assim, infere-se que a substituição seja nas hidroxilas de C5 ou C7. De acordo 

com a literatura, a glicosilação em C5 é rara em compostos com carbonila em C4, sendo 

mais provável, em flavonóis, que ocorra em C3 e C7 (FARIA, MARQUES e 

MERCADANTE, 2011). 

 Kakorin et al. (2017) identificaram a presença de isoramnetina-pentosídeo, em 

extrato vegetal, com isômeros apresentando banda I absorvendo em 350, 362 e 370 nm 

respectivamente, porém, não sugeriram as posições de substituição que promoveram 

esses deslocamentos.  

 Somando os resultados obtidos e os dados da literatura, sugere-se que o composto 

8 seja identificado como isoramnetina 5(7)-O-pentosídeo. Sua estrutura, de uma 

perspectiva mais geral, pode ser observada na Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilidades 

1: R1 = pentose e R2 = H 

2: R2 = pentose e R1 = H 

 

 

Figura 20: Composto 8, isoramnetina 5(7)-O-pentosídeo, flavonoide identificado em FB 

no tempo de retenção 3,78 min. 

 

 Os 8 flavonoides identificados são flavonóis derivados do canferol, quercetina e 

miricetina. Encontram-se na forma heterosídica, ligados especialmente aos açúcares 

ramnose e ácido glicurônico. Na maioria das vezes, na posição C3-OH. Os heterosídeos 

que Hashim et al. (2018) isolaram, em extrato hidroalcoólico das folhas dessa mesma 

espécie, também foram todos derivados desses flavonóis. Apresentando a maioria das 

substituições em C3-OH. Apesar dessas similaridades, houveram apenas 2 compostos 
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identificados em comum. Sendo as principais diferenças relacionadas aos açúcares, que 

no estudo citado, foram preferencialmente glicose e ramnose, em combinações distintas. 

 Pode ser que haja alguns outros constituintes em comum, não identificados por 

estarem em menores concentrações nas amostras. Assim como a variação nas técnicas de 

extração e o fracionamento podem ter interferido na presença e concentração dos 

compostos. Mas, tratam-se de estruturas com propriedades estruturais similares e, em 

ambos os estudos, o extrato bruto foi obtido das folhas da mesma espécie, por uma 

extração de caráter mais polar, utilizando etanol ou etanol: água (3:1). 

 Assim, a identificação de diferentes flavonóis deve ter ocorrido em consequência 

das diferentes localizações geográficas. Pois, a síntese de metabólitos secundários 

acontece de acordo com as demandas ambientais da espécie no local em que se encontra. 

E mesmo as menores modificações de estrutura ocorridas, pela rota biossintética, 

promovem alterações na função/atividade de um flavonoide (BUSTOS-SEGURA et al., 

2017; PAIS, LI e XIANG, 2018; NABAVI et al., 2020). 

 Todos os compostos identificados apresentam-se hidroxilados na posição orto do 

anel B e os compostos 6 e 8 contam com o acréscimo de um grupo metila.  

 A atividade antioxidante dos flavonoides é dependente do número de grupamentos 

hidroxila e do local de sua ligação à molécula. Sendo citado que a hidroxilação do anel B 

parece ser a mais importante, especialmente quando ocorre na posição orto. A presença 

de quaisquer radicais na estrutura também pode influenciar no comportamento desses 

compostos. A metilação ou acetilação de hidroxilas reduz um pouco a polaridade e pode 

contribuir para melhorar a eficácia (KARABIN et al., 2015; SROKA, ŻBIKOWSKA e 

HŁADYSZOWSKI, 2015). 

 Os flavonoides identificados em FB vem sendo relatados pela literatura com 

diferentes propriedades biológicas, com um destaque especial aos potenciais 

antioxidantes e anti-inflamatórios. Diversos mecanismos pelos quais previnem e/ou 

reduzem os processos inflamatórios encontram-se descritos (HIERMANN, SCHRAMM 

e LAUFER, 1998; HEVESI TÓTH, BLAZICS e KÉRY, 2009; VICTÓRIO, KUSTER e 

LAGE, 2009; GUO et al., 2013; HEMA, 2014; YOON, 2014; ROZARIO et al., 2016; 

LOTHA et al., 2018; GINTING et al., 2019; KIN et al., 2019). 

 

5.8.  Avaliação de FB in vitro em cultura de células 
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5.8.1. Avaliação da citotoxicidade por Alamar Blue 

 

 No estudo de novos fármacos, além de determinar as potenciais atividades, 

ensaios que determinem a toxicidade são indispensáveis. Métodos de avaliação da 

toxicidade in vitro, como o Alamar Blue, que permitem quantificar células 

metabolicamente ativas, após exposição à substância teste, são extremamente úteis. 

Fornecem uma ideia de como será o comportamento do composto in vivo e auxiliam na 

definição das dosagens utilizadas para obter uma boa combinação de eficácia e segurança 

(IVANOVA, UHLIG, 2008; ROTHEN-RUTISHAUSER et al., 2008; MELLO et al., 

2020).  

 Esse é um método que apresenta a vantagem de ser colorimétrico ou fluorimétrico, 

com elevada sensibilidade e consideravelmente econômico em comparação aos outros 

ensaios com a mesma finalidade (MOHARAMZADEH et al., 2007; UZUNOGLU et al., 

2010).  

É ligeiramente mais sensível que os ensaios de redução de tetrazólio, como o MTT 

(Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio) (RISS et al., 2016). Além 

disso, o Alamar Blue é mais indicado para avaliação de extratos vegetais, visto que alguns 

desses extratos apresentam propriedades redutoras do MTT, atuando de forma similar às 

células metabolicamente ativas, o que gera viabilidades falso-positivas (KARAKAŞ, ARI 

e ULUKAYA, 2017).  

 Além de avaliar a citotoxicidade de FB, também foi realizada uma comparação 

com o EEB. A intenção foi verificar se a maior concentração de compostos ativos, 

principalmente de flavonoides, na fração, interferiu na toxicidade. E, assim, definir se sua 

escolha como ativo das formulações seria mesmo o mais indicado.  

 A viabilidade das duas linhagens celulares humanas, fibroblastos MRC-5 e 

queratinócitos HaCaT, após tratamento com as diferentes concentrações de EEB e FB, 

foi representada nas Figuras 21, 22, 23 e 24.  
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Figura 21: Viabilidade celular frente ao tratamento com o extrato etanólico bruto das 

folhas de Melaleuca leucadendra (EEB) usando o ensaio Alamar Blue. Células MRC-5 

foram cultivadas em placas de 96 poços com densidade 0,5 x 104 células/poço, após 

incubação por 24 horas, foram tratadas com EEB (2,34 - 300 µg/mL) e incubadas por 

mais 24 horas. A viabilidade celular, após 3 horas de incubação com resazurina, foi 

determinada à 570 e 600 nm. Resultados expressos como médias ± desvio padrão da 

média e comparados ao grupo controle, não tratado com EEB (ANOVA com pós teste 

Bonferroni, *p < 0,05. Destacadas as concentrações com viabilidade diferindo do 

controle). 
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Figura 22: Viabilidade celular frente ao tratamento com o extrato etanólico bruto das 

folhas de Melaleuca leucadendra (EEB) usando o ensaio Alamar Blue. Células HaCat 

foram cultivadas em placas de 96 poços com densidade 0,5 x 104 células/poço, após 

incubação por 24 horas, foram tratadas com EEB (2,34 - 300 µg/mL) e incubadas por 

mais 24 horas. A viabilidade celular, após 3 horas de incubação com resazurina, foi 

determinada à 570 e 600 nm. Resultados expressos como médias ± desvio padrão da 

média e comparados ao grupo controle, não tratado com EEB (ANOVA com pós teste 

Bonferroni, *p < 0,05. Destacadas as concentrações com viabilidade diferindo do 

controle). 
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Figura 23: Viabilidade celular frente ao tratamento com a fração butanólica do EEB de 

Melaleuca leucadendra (FB) usando o ensaio Alamar Blue. Células MRC-5 foram 

cultivadas em placas de 96 poços com densidade 0,5 x 104 células/poço, após incubação 

por 24 horas, foram tratadas com FB (1,95 - 500 µg/mL) e incubadas por mais 24 horas. 

A viabilidade celular, após 3 horas de incubação com resazurina, foi determinada à 570 e 

600 nm. Resultados expressos como médias ± desvio padrão da média e comparados ao 

grupo controle, não tratado com FB (ANOVA com pós teste Bonferroni, *p < 0,05. 

Destacadas as concentrações com viabilidade diferindo do controle para mais e para 

menos). 
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Figura 24: Viabilidade celular frente ao tratamento com a fração butanólica do EEB de 

Melaleuca leucadendra (FB) usando o ensaio Alamar Blue. Células HaCat foram 

cultivadas em placas de 96 poços com densidade 0,5 x 104 células/poço, após incubação 

por 24 horas, foram tratadas com FB (1,95 - 500 µg/mL) e incubadas por mais 24 horas. 

A viabilidade celular, após 3 horas de incubação com resazurina, foi determinada à 570 e 

600 nm. Resultados expressos como médias ± desvio padrão da média e comparados ao 

grupo controle, não tratado com FB (ANOVA com pós teste Bonferroni, *p < 0,05. 

Destacadas as concentrações com viabilidade diferindo do controle para mais e para 

menos). 
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Considerando as curvas dose-resposta, o EEB apresentou IC50 de 73,88 e 234,7 

µg/mL frente a MRC-5 e HaCaT, respectivamente. Para FB, pela curva dose-resposta 

obtida frente a MRC-5 obteve-se uma IC50 de 584 µg/mL, enquanto para HaCaT, nas 

concentrações avaliadas, não foi possível essa determinação, uma vez que a viabilidade 

permaneceu acima de 50 % até mesmo na relativamente elevada concentração de 500 

µg/mL.  

FB apresentou citotoxicidade bem inferior a de EEB, frente aos dois tipos 

celulares distintos, HaCaT e MRC-5. Além disso, observou-se que a quantidade de 

células metabolicamente ativas, em ambas linhagens, após tratamento com essa fração, 

não foi alterada significativamente (p < 0,05), em concentrações até 3 vezes maiores que 

a CE50 encontrada no ensaio de atividade antioxidante DPPH (5,17 µg/mL ± 0,63). Logo, 

infere-se a expectativa de que as doses necessárias para atividade possuam considerável 

margem de segurança. 

  

5.8.2. Avaliação do potencial antioxidante e anti-inflamatório 

 

 A inflamação foi estimulada nas células utilizando TNF-α e IL1β e a produção 

basal de óxido nítrico, os níveis intracelulares de EROS e a expressão de COX-2 foram 

determinados. Foi constatada atividade positiva em todos os ensaios, porém, observando-

se uma variação no perfil da resposta em concentrações mais elevadas de FB. 

 As concentrações de FB utilizadas foram selecionadas considerando os resultados 

anteriores de citotoxicidade e atividade antioxidante por DPPH. Assim, tomou-se o 

cuidado de utilizar concentrações próximas à CE50 (5,17 µg/mL) e abaixo das IC50 

(inferiores a 500 µg/mL). Atentou-se ainda para que mesmo a maior concentração testada 

(30 µg/mL), praticamente 5 vezes superior a CE50, fosse numa faixa bastante segura, onde 

a viabilidade celular praticamente não seria afetada.  

 

5.8.2.1. Dosagem de nitrito por fluorimetria com sonda DAN    

 

 O óxido nítrico (NO) é um importante sinalizador em processos fisiológicos como 

vasodilatação, broncodilatação e neurotrasnmissão. É produzido por enzimas óxido 

nítrico sintases (NOs). Quando essa produção ocorre em grandes concentrações pela 
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enzima induzível óxido nítrico sintase (iNOs), induzida por citocinas ou 

lipopolissacarídeos, o NO age como mediador inflamatório e pode causar danos 

oxidativos (PROCHÁZKOVÁ, BOUŠOVÁ e WILHELMOVÁ, 2011; 

KONTOGIORGIS e HADJIPAVLOU-LITINA, 2016; CINELLI et al., 2020).   

 Nesse estudo, a dosagem foi realizada de forma indireta, através de quantificação 

fluorimétrica de um metabólito comum do NO, o nitrito (NO2•) quando em reação com 

DAN.  Esse método possui elevada sensibilidade, com limite de detecção de 10 nM 

(SHEN et al., 2015). Os resultados obtidos, por interpolação em curva padrão, podem ser 

conferidos na Figura 25 e na Tabela 13.  

Através dos resultados obtidos, dos níveis de nitrito no sobrenadante, observou-

se que o modelo de indução da inflamação foi eficaz e que FB inibiu a produção de NO, 

com níveis deste significativamente inferiores aos do grupo utilizado como controle da 

indução (TNF) (p < 0,05). 

 

C o n tro l e T N F IL4 7 .5 1 5 .0 3 0 .0

0

1

2

3

4

F B  ( g /m L )

T N F - - + + + + +

I L 1 - + + + + +

I L 4 - - + - - -

N
it

r
it

o
 (

m
M

)

a

b

c c

b , c
b , c

 
Figura 25: Níveis de nitrito no sobrenadante de células HaCaT, após indução de 

inflamação com TNF-α e IL1β e tratamento com a fração butanólica (FB) do EEB de 

Melaleuca leucadendra (7,5; 15 e 30 µg/mL). Grupo IL4 (controle positivo) e controle 

basal, em que não houve indução do processo inflamatório. Valores obtidos através de 

reação com DAN, leitura da fluorescência (excitação 365 nm, emissão 440 nm) e 

interpolação em curva padrão. Resultados expressos como media ± desvio padrão 

(ANOVA com pós teste Bonferroni, p < 0,05 considerado significativo. Letras iguais 

indicam ausência de diferença significativa entre as amostras). 
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Tabela 13: Níveis de nitrito no sobrenadante de células HaCaT, após indução de 

inflamação com TNF-α e IL1β e tratamento com a fração butanólica (FB) do EEB de 

Melaleuca leucadendra (média ± desvio padrão). 

Grupo Nitrito (mM) 

Controle 1,403 ± 0,238 

TNF 3,247 ±  0,719 

IL4 1,405 ± 0,154 

7,5 1,653 ± 0,094 

15,0 1,495 ± 0,188 

30,0 2,278 ± 0,361 

Legenda: Controle = controle basal; TNF = controle da indução da inflamação; IL4 = 

controle positivo de atividade; 7,5 = tratado com FB a 7,5 µg/mL; 15,0 = tratado com FB 

a 15,0 µg/mL e 30,0 = tratado com FB a 30,0 µg/mL. 

 

A um grau de confiança de 95%, nos grupos tratados com 7,5 e 15 µg/mL dessa 

fração, os níveis se igualaram aos do grupo tratado com IL4, utilizada como controle 

positivo de atividade, e ao controle basal, em que as células encontravam-se em seu estado 

natural, sem indução de inflamação e nenhum tratamento. De acordo com Goff et al. 

(2002) a IL4 é uma citocina capaz de suprimir a indução de iNOs. Portanto, pelos nossos 

dados, considerou-se que essas concentrações de FB foram suficientes para inibir a 

produção de NO. 

 O grupo que recebeu 30 µg/mL de FB não apresentou diferença estatística em 

relação aos demais grupos tratados com a fração e exibiu quantidades inferiores de NO 

em comparação ao grupo não tratado. Porém, apresentou menor potencial anti-

inflamatório, com níveis, significativamente, superiores aos dos grupos IL4 e controle (p 

< 0,05), implicando que de alguma forma, essa maior concentração compromete a 

qualidade da resposta. 

 A capacidade inibitória observada provavelmente está relacionada aos compostos 

fenólicos, especialmente flavonoides presentes em FB. Esses metabólitos têm sido 

relatados como capazes de inibir a produção de NO. Sendo as flavonas as mais eficazes, 

seguidas dos flavonóis (MATSUDA et al., 2003; PROCHÁZKOVÁ, BOUŠOVÁ e 

WILHELMOVÁ, 2011; ZAHRA et al., 2020).  

 Matsuda et al. (2003) avaliaram os efeitos de 73 flavonoides, observando como 

pequenas mudanças na estrutura dos mesmos interferem na inibição do NO. Estes autores 

observaram que a atividade é aumentada quando há grupamentos hidroxila nas posições 

5 e/ou 7; quando a posição 4’ é hidroxilada; quando ocorre metilação dos grupamentos 
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hidroxilas, especialmente nas posições 3, 5 ou 4’ e que a presença do grupo glicosila 

promove certa redução, assim como ausência de hidroxila no anel B. Muitas dessas 

condições estruturais, capazes de conferir um maior potencial anti-inflamatório, são 

observadas nos flavonoides identificados em FB. 

 A inibição da produção de NO ocorre de duas formas: supressão da indução das 

iNOs ou inibição da atividade dessas enzimas. Apenas a dosagem de nitrito, como foi 

realizado, é insuficiente para definir por qual desses meios a atividade de FB ocorreu, ou 

ainda, se foi por uma combinação de mecanismos. Ensaios para avaliar a expressão e a 

atividade enzimática seriam necessários. 

 Contudo, de acordo com a literatura, os compostos fenólicos exercem sua 

atividade inibindo a expressão das iNOs e não por interferência na atividade enzimática 

(TSA, LIN-SHIAU e LIN, 1999; KONTOGIORGIS e HADJIPAVLOU-LITINA, 2016; 

AL-SAYED et al., 2020). Matsuda et al. (2003) afirmaram que os flavonoides não 

influenciam a atividade das enzimas e sugeriram que a ação ocorre por inibição da via de 

sinalização de ativação de NF-kB, com isso, impedindo a expressão das iNOs e, 

consequentemente, prevenindo a produção de NO. 

  

5.8.2.2. Dosagem da formação intracelular de espécies reativas de oxigênio  

 

 Situações, como estresse, trauma, nutrição, exercício, alterações imunológicas, 

doenças degenerativas, desequilíbrio hormonal, ocasionam a produção de EROs acima 

dos valores fisiológicos. O excesso dessas espécies reativas promove um desequilíbrio no 

balanço oxidante-antioxidante e acelera a geração de radicais livres, capazes de causar 

efeitos citotóxicos, incluindo danos ao DNA (PHULL et al., 2018).  

 Várias vias distintas que geram EROs são conhecidas por estarem envolvidas na 

cascata de transdução de sinal de inflamação. Essas espécies, em quantidades elevadas, 

funcionam como importante sinalizador intracelular que amplifica as respostas 

inflamatórias (LEE et al., 2010; PHULL et al., 2018). 

 Assim, agentes antioxidantes neutralizadores de EROs, auxiliam na redução do 

estresse oxidativo e restabelecimento do equilíbrio no interior das células, exercendo 

efeito citoprotetor e até mesmo anti-inflamatório. A capacidade de FB em reduzir as 
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concentrações celulares de EROs nos queratinócitos HaCaT está representada na Figura 

26 e na Tabela 14.  
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Figura 26: Efeito da fração butanólica (FB) do EEB de Melaleuca leucadendra (7,5; 15 

e 30 µg/mL) na produção de EROs em queratinócitos HaCaT estimulados com TNF-α e 

IL1β. Grupo IL4 e controle basal, em que não houve indução do processo inflamatório. 

Valores obtidos através de reação DCF-DA por 30 min, com formação de fluorescência 

monitorada (excitação 488 nm e emissão 525 nm). Resultados expressos como media ± 

desvio padrão (ANOVA com pós teste Bonferroni, p < 0,05 considerado significativo. 

Letras iguais indicam ausência de diferença significativa entre as amostras). 

 

Tabela 14: Efeito da fração butanólica (FB) do EEB de Melaleuca leucadendra  na 

produção de EROs em queratinócitos HaCaT estimulados com TNF-α e IL1β (média ± 

desvio padrão). 

Grupo  DCF (µM) 

Controle 93,59 ± 9,69 

TNF 121,67 ±  20,23 

IL4 63,78 ± 19,65 

7,5 49,50 ± 7,87 

15,0 81,72 ± 29,73 

30,0 72,75 ± 14,45 

Legenda: Controle = controle basal; TNF = controle da indução da inflamação; IL4 = 

controle positivo de atividade; 7,5 = tratado com FB a 7,5 µg/mL; 15,0 = tratado com FB 

a 15,0 µg/mL; 30,0 = tratado com FB a 30,0 µg/mL e DCF = diclorofluoresceína. 

  

Apesar de essas espécies reativas serem encontradas naturalmente nas células, 

como observado no controle basal, a indução da inflamação com TNF-α e IL1β foi 

utilizada para promover um aumento significativo (p < 0,05) das mesmas.  
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 Todas as concentrações de FB testadas promoveram redução significativa de 

EROs (p < 0,05) quando comparadas ao grupo induzido (TNF). Resultados que indicam 

um restabelecimento das condições naturais nas células após serem tratadas com a fração. 

A menor concentração, ainda mais eficaz, diferiu (p < 0,05) até mesmo das células em 

condições normais (grupo controle), demonstrando atividade mais intensa que as demais. 

 Considerando os resultados observados anteriormente nesse estudo, considerou-

se como elevada a capacidade sequestradora de radicais livres de FB. Também já foi 

constatado que o mecanismo, pelo qual acredita-se que foi capaz de neutralizar EROs, 

está fortemente correlacionado ao teor de compostos fenólicos, particularmente 

flavonoides, em sua composição. Há também a possibilidade de que diferentes 

mecanismos de ação estejam sendo combinados. Esses compostos vêm sendo relatados 

como estimuladores da atividade de enzimas antioxidantes, o que colabora para que 

maiores reduções de EROs sejam alcançadas (SOARES et al., 2020; BENVENUTT et 

al., 2020; ZAHRA et al., 2020).  

 O fato de a menor concentração ter sido mais eficaz que as demais, talvez também 

possa ser explicado em função dos metabólitos secundários constituintes dessa fração. De 

acordo com a literatura, os flavonoides são muito eficazes em reduzir os níveis de EROs 

quando avaliados em baixas concentrações. Em concentrações maiores, especialmente 

quando apresentam maior número de hidroxilas, pode ocorrer uma mudança de perfil, 

sendo observada até mesmo uma função pró-oxidante (PROCHÁZKOVÁ, BOUŠOVÁ e 

WILHELMOVÁ, 2011; BALDIM et al., 2017).  

 A atividade pró-oxidante ocorre por mecanismos distintos. Pode ser por uma 

função direta dos flavonoides, principalmente os com maior número de grupamentos 

hidroxilas no anel B, produzindo radicais hidroxilas por quelação com metais (reação de 

Fenton). Pode, também, ser decorrente da oxidação de radicais fenoxilas gerados quando 

doam um hidrogênio para neutralizar as EROs. Apesar de esses radicais apresentarem 

meia vida de 200 µs, são muito reativos. Contudo, indiferente do mecanismo pelo qual 

ocorra, o principal fator determinante para uma ação anti ou pró-oxidante parece ser a 

concentração (LAUGHTON et al, 1989; PROCHÁZKOVÁ, BOUŠOVÁ e 

WILHELMOVÁ, 2011; EGHBALIFERIZ e IRANSHAH, 2016). 

 Com base nessas evidências, considera-se que FB possui elevado potencial para 

neutralização de EROs. Desde que o tratamento seja realizado mantendo-se um cuidado 



Resultados e discussão 

90 

 

com as concentrações empregadas, para que sejam mantidas margens ideias de atividade. 

Este é mais um fator que corrobora para a utilização dessa fração como ativo antioxidante 

e, também, como anti-inflamatório. 

 

5.8.2.3. Avaliação da expressão de COX-2 por Western Blotting 

 

 Os efeitos que FB exerceu sobre a expressão de COX-2 em queratinócitos 

humanos HaCaT tratados com TNF-α e IL1β para estímulo da inflamação, estão 

representados na Figura 27 e na Tabela 15. 
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Figura 27: Efeito da fração butanólica (FB) do EEB de Melaleuca leucadendra (7,5; 15 

e 30 µg/mL) sobre a expressão de COX-2 em células HaCaT estimuladas com TNF-α e 

IL1β. Após o tratamento e incubação, foram preparados os lisados celulares e submetidos 

a Western Blotting, utilizando anticorpo específico para COX-2. A β-actina foi usada 

como controle interno, servindo de base para uma correção da densidade das bandas. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão (ANOVA com pós teste Bonferroni, 

p < 0,05 considerado significativo. Letras iguais indicam ausência de diferença 

significativa entre as amostras). 
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Tabela 15: Efeito da fração butanólica (FB) do EEB de Melaleuca leucadendra sobre a 

expressão de COX-2 em células HaCaT estimuladas com TNF-α e IL1β, avaliado por 

Western Blotting, utilizando anticorpo específico para COX-2 (média ± desvio padrão) . 

Grupo COX-2/ β-actina 

Controle 0,407 ± 0,025 

TNF 0,716 ± 0,066 

IL4 0,619 ± 0,091 

7,5 0,401 ± 0,065 

15,0 0,497 ± 0,102 

30,0 0,341 ± 0,147 

Legenda: Controle = controle basal; TNF = controle da indução da inflamação; IL4 = 

controle positivo de atividade; 7,5 = tratado com FB a 7,5 µg/mL; 15,0 = tratado com FB 

a 15,0 µg/mL; 30,0 = tratado com FB a 30,0 µg/mL e COX-2/ β-actina = razão entre a 

densidade da banda obtida para COX-2 e a densidade da banda obtida para β-actina. 

 

Obteve-se boa resposta inflamatória após indução com TNF-α e IL1β, grupo 

estimulado (TNF) diferindo estatisticamente do controle basal (p < 0,05). Pelos resultados 

inferiu-se que IL4 não representou uma boa opção de controle positivo, com expressão 

de COX-2 não diferindo (p < 0,05) da do grupo induzido e não tratado (TNF). 

Os resultados obtidos para FB demonstram que essa fração reduziu a expressão 

de COX-2 em quantidades significativas estatisticamente em todas as concentrações 

avaliadas. A inibição não diferiu (p > 0,05) entre as concentrações de tratamento testadas. 

 COX-2 é uma enzima que catalisa a conversão do ácido araquidônico a 

prostaglandina, importante mediador da inflamação. Nas células em repouso, a expressão 

dessa enzima é restrita a níveis muito baixos. Nos processos inflamatórios sua expressão 

é altamente induzida, ocasionando uma produção robusta de prostaglandinas (WU, 

CHENG e CHANG, 2014). Logo, ativos que inibem, de alguma forma, a expressão de 

COX-2, como foi observado para FB, são considerados como portadores de potencial 

atividade anti-inflamatória. 

 Surh e Yun (2012) avaliaram fração butanólica de extrato metanólico de Melaleua 

leucadendron e observaram uma forte atividade anti-inflamatória, constatando inibição 

da produção de prostaglandinas e óxido nítrico em células tratadas com concentrações 

variando de 0,1 a 1 µg/mL de fração. Confirmaram que essa redução ocorreu pela 

capacidade da fração inibir a indução das enzimas iNOS e COX-2, e concluíram que o 

mecanismo de ação foi a inibição da ativação do fator de transcrição NF-kB, que regula 

a expressão das enzimas em questão. 
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 Dados da literatura, incluindo estudos avaliando a atividade de flavonoides 

similares ou iguais aos encontrados em FB, assim como de um outro composto fenólico 

isolado da Melaleuca leucadendra, também vêm descrevendo potencial anti-

inflamatório, com quantidades menores de óxido nítrico e de prostaglandinas sendo 

observados em cenários inflamatórios. E, de acordo com o relatado, essas reduções 

ocorreram por inibição na via de expressão gênica de iNOs e COX-2 (HIERMANN, 

SCHRAMM e LAUFER, 1998; DERLINDATI et al., 2012; PARK et al., 2016; AL-

SAYED et al., 2020; SOBHANI et al., 2020).  

 Numa análise geral dos 3 ensaios realizados, para verificação das atividades in 

vitro, acredita-se que FB apresenta grande potencial anti-inflamatório. Com os resultados 

alcançados, os mecanismos pelos quais esse potencial é exercido podem apenas ser 

sugeridos, com base em dados da literatura. Contudo, obteve-se o suficiente para esperar 

que FB represente uma alternativa de princípio ativo em formulações que visam o 

tratamento de doenças inflamatórias oculares. Lembrando que, para isso, requer uma 

atenção no que diz respeito às concentrações que serão empregadas, com a finalidade de 

garantir as melhores respostas possíveis. 

 

5.9. Obtenção das micelas poliméricas 

 

 Foram obtidas soluções micelares transparentes e macroscopicamente 

homogêneas. A formulação base, MB, apresentou-se incolor. Já MFB, em decorrência da 

adição de FB, apresentou coloração amarelada/acastanhada. Não foram observados 

resquícios macroscópicos da fração, concluindo-se que houve uma boa incorporação da 

mesma após as 48 horas de dissolução direta (Figura 28). 

 A utilização de P407 a 13% formou soluções micelares que permaneceram como 

um líquido, com certa viscosidade, mas fluido, a 25 ºC. Característica desejável, visto que 

proporciona uma aplicação ocular agradável. Quando concentrações superiores são 

empregadas, por volta de 20 %, é esperada a formação de géis semirrígidos a rígidos, 

mesmo em temperatura ambiente. Assim, para conseguir aplicar as formulações por 

gotejamento tópico torna-se necessário refrigerá-las. O resfriamento ocasiona irritação 

dos tecidos oculares, com comprometimento da biodisponibilidade (CABANA, AIT-

KADI e JUHÁSZ, 1997; WEI et al., 2002; PETKOVA-OLSSON et al., 2017). 
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Figura 28: Aspecto macroscópico de amostras das formulações MB – micela branca e 

MFB – micela contendo fração butanólica do extrato etanólico bruto das folhas de 

Melaleuca leucadenda, respectivamente.  

 

 Pepic, Jalšenjak e Jalšenjak (2004) relataram que soluções com apenas 2% de 

P407 foram capazes de melhorar significativamente parâmetros farmacocinéticos em 

aplicação tópica ocular, quando comparadas a soluções comerciais comuns. Observaram, 

in vivo, em modelo animal avaliando olhos de coelhos, elevada mucoadesão e um 

aumento da biodisponibilidade, com prolongamento da atividade miótica da pilocarpina. 

 A transparência característica das micelas poliméricas, observada nas formulações 

obtidas, é outra propriedade a ser destacada. É importante que preparações oftálmicas 

apresentem clareza, sendo capazes de transmitir luz e fornecerem um campo limpo de 

visão (KOTREKA, DAVIS e ADEYEYE, 2017; DESTRUEL et al., 2020).   

 Na análise microscópica, não foram observadas partículas de dimensões 

micrométricas. Utilizando aumento de 1000x, foram notados alguns pequenos pontos, 

dispersos. Concluiu-se que não ocorreu a formação de grandes agregados micelares à 

temperatura ambiente. Este resultado foi condizente com o esperado quando utiliza-se o 

método de dispersão a frio, em que as estruturas poliméricas do P407, em concentrações 

acima da CMC, se auto organizam em micelas estáveis e em escala nanométrica 

(BODRATTI e ALEXANDRIDIS, 2018). 

 

5.10. Avaliação da distribuição granulométrica 
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 As micelas de P407 são compostas por um núcleo hidrofóbico de PPO circundado 

por uma corona hidratada de PEO. Utilizando a técnica de DLS, obteve-se o diâmetro 

hidrodinâmico médio das partículas, incluindo as moléculas de água presentes na corona 

(BASAK e BANDYOPADHYAY, 2013; OLEA et al., 2014). Valores do diâmetro médio 

e do índice de polidispersão determinados para MB e MFB estão listados na Tabela 16. 

 

Tabela 16:Valores de distribuição granulométrica e índice de polidispersão das soluções 

micelares (média ± desvio padrão, n = 3) 

Formulação Diâmetro médio (nm) IP 

MB 154,59 ± 54,63 0,495 ± 0,051 

MFB 193,16 ± 14,08 0,371 ± 0,043 

Legenda: MB = micela branca; MFB = micela contendo fração butanólica do extrato 

etanólico bruto das folhas de Melaleuca leucadendra; IP = índice de polidispersão. 

 

 Os resultados encontrados confirmam a formação de micelas nanométricas. 

Porém, foram encontrados valores elevados de desvio padrão e um grande índice de 

polidispersão. Ao avaliar as leituras detalhadamente, foi encontrada mais de uma 

população em ambas formulações. Notou-se uma população com tamanho mais próximo 

aos diâmetros médios e, especialmente em MB, uma outra significativa população de 

tamanho menor, com diâmetro médio de aproximadamente 8nm. 

 De acordo com a literatura, é comum que sistemas micelares apresentem-se 

polidispersos. Pelo fato de serem formados de maneira espontânea, mesmo havendo uma 

tendência do Nag ser similar numa determinada condição, não ocorre de maneira 

meticulosamente ordenada. Além disso, principalmente quando as amostras são diluídas, 

a presença de cadeias lineares do copolímero pode ser notada. Essas cadeias poliméricas 

apresentam tamanho inferior, com diâmetro de cerca de 7 nm. Quanto maior a diluição 

das amostras, maior a interferência na CMC e maior a população de P407 não organizado 

em estruturas micelares (CABANA, AIT-KADI e JUHÁSZ, 1997; DESAI et al., 2001; 

MATĚJÍČEK et al., 2006; BASAK e BANDYOPADHYAY, 2013; SILVA et al., 2018; 

KADAYIFCI et al., 2020).  

 Em MFB foram formadas micelas de tamanho maior, com desvio e IP menores, 

demonstrando a obtenção de uma formulação mais homogênea. A população de diâmetro 

menor, praticamente não foi notada, aparecendo numa intensidade bem menor que em 
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MB. Podendo-se inferir que a adição de FB favoreceu uma organização mais uniforme 

das micelas.  

 Quando ativos contendo compostos fenólicos são incorporados, em micelas de 

P407, eles aumentam a intensidade do espalhamento de luz, indicando a formação de 

partículas maiores. Acredita-se que isso ocorra por se posicionarem entre o núcleo e a 

corona, promovendo uma desidratação e facilitando uma maior interação entre as micelas, 

o que promove um aumento no Nag (MATA et al., 2008; GANGULY et al., 2012). 

 Parmar et al. (2011) relataram que a internalização de antioxidantes fenólicos, 

incluindo a quercetina, em micelas de Pluronic®, proporciona uma redução na CMC 

favorecendo a micelização e, com isso, ampliando a resistência à diluição. Descreveram, 

também, que esses ativos aumentam o diâmetro hidrodinâmico e reduzem a polidispersão 

das formulações. E, ainda, que uma pequena população de cadeias poliméricas ocorre em 

temperatura ambiente, mas desaparece completamente em temperaturas mais elevadas, 

como a corporal. 

  Comprovadamente, micelas poliméricas apresentam notável estabilidade cinética, 

se dissociando em cadeias lineares de forma lenta, mesmo abaixo da CMC. Além disso, 

a veiculação de fármacos com certa hidrofobicidade melhora ainda mais essa estabilidade. 

A dissociação lenta por diluição permite que as micelas mantenham suas propriedades 

por tempo considerável em fluidos oculares (PEPIC, LOVRIC E FILIPOVIC-GRCIC, 

2012). 

 Assim, a observação de uma pequena quantidade de cadeias poliméricas quando 

MFB é diluída à temperatura ambiente é algo dentro do esperado e não compromete sua 

potencial aplicação ocular. Cabe destacar, ainda, que o diâmetro nanométrico das 

partículas contribui para uma maior superfície de contato e uma melhor permeação 

oftálmica (KOTREKA, DAVIS e ADEYEYE, 2017).  

 Micelas com tamanho médio similar ao de MFB promovem uma melhor 

distribuição de ativos pelos tecidos oculares, com maior biodisponibilidade e tempo 

prolongado de ação. Além disso, o tamanho reduzido parece ser um dos fatores que 

colaboram para um transporte paracelular de micelas poliméricas, através dos poros 

hidrofílicos de junções apertadas (PEPIC, LOVRIC E FILIPOVIC-GRCIC, 2012). 

 

5.11. Determinação do potencial zeta 
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 A determinação do potencial zeta é utilizada como um parâmetro de 

caracterização e de monitoramento da estabilidade de sistemas coloidais, fornecendo uma 

medida da força elétrica repulsiva entre as partículas. Quanto maiores os valores, maior 

a repulsão eletrostática, havendo menor probabilidade de agregação (GUPTA e GHOSH, 

2014; KADAM et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2020). 

 Foi obtida uma análise completa do potencial zeta de MB e MFB. Os valores 

médios, acompanhados pelo desvio padrão, estão compilados na Tabela 17.  

 

Tabela 17: Potencial zeta das micelas poliméricas preparadas (média ±desvio padrão, n 

= 3) 

Formulação Potencial Zeta (mV)  

MB -17,6 ± 1,99 

MFB -21,4 ± 0,73 

Legenda: MB = micela branca; MFB = micela contendo fração butanólica do extrato 

etanólico bruto das folhas de Melaleuca leucadendra. 

 

Nanoformulações, incluindo sistemas micelares, com valores absolutos de 

potencial zeta, numa faixa de 20 a 30 mV, são consideradas estáveis (QIAN et al., 2014; 

TAMJIDI et al., 2014; TRAN et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2020). Sezgin, Yuksel e 

Baykara (2006) avaliaram micelas de Pluronic, incluindo o F127, com potencial zeta entre 

-3 a -13 mV. Após estudos de estabilidade, realizados por um período de 3 meses, 

constataram que não houve modificações de suas caraterísticas físico-químicas, tampouco 

redução na eficiência de encapsulação dos ativos.  

 Assim, através dos resultados do presente estudo, inferiu-se que formulações 

eletrostaticamente estáveis foram obtidas. Esse fato, em combinação com o impedimento 

estérico que as longas cadeias de PEO do polímero são capazes de proporcionar, colabora 

para sugerir que MB e MFB apresentam uma combinação de estabilidade estérica e 

eletrostática. Assim como vem sendo descrito na literatura (CHIAPPETTA e SOSNIK, 

2007; LOCATELLI e FRANCHINI, 2012; CHENG et al., 2020).  

 A incorporação de FB às micelas ocasionou um aumento do potencial zeta, em 

módulo. Esse resultado indica a ocorrência de uma maior repulsão entre as partículas, 

esperando-se maior estabilidade do sistema em MFB.  

 Essa mudança na carga superficial não deve estar diretamente relacionada aos 

compostos presentes na fração, uma vez que acredita-se que os mesmos estejam 
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internalizados. A elevação do Nag, promovida pela incorporação de ativos, em geral é 

responsável por um aumento no potencial zeta, em decorrência do maior número de 

cadeias de copolímero associadas em cada partícula (VILSINSKI et al., 2018). 

 A carga superficial das micelas poliméricas interfere em suas interações 

eletrostáticas com a superfície ocular e/ou membranas celulares. A camada difusa das 

partículas, de onde são extraídas informações sobre essa carga, pela determinação do 

potencial zeta, é dinâmica. Sua composição varia de acordo com múltiplos fatores. Pode 

sofrer alterações decorrentes do pH ambiental, força iônica, concentração e, até mesmo, 

da temperatura, dependendo dos polímeros empregados (PEPIC, LOVRIC E 

FILIPOVIC-GRCIC, 2012; BHATTACHARJEE, 2016).  

 Assim, os valores de potencial zeta, obtidos para caracterização e avaliação da 

estabilidade são utilizados, apenas, para uma estimativa das interações. Não sendo 

possível prever com exatidão, em condições fisiológicas, a influência na retenção de MFB 

à superfície absorvente. 

 Geralmente, cargas positivas interagem bem com resíduos de mucina, carregados 

negativamente, presentes na camada mais externa da córnea. Porém, alta densidade de 

cátions, em contato direto com membranas celulares, pode resultar em citotoxicidade 

(PEPIC, LOVRIC E FILIPOVIC-GRCIC, 2012; AMJAD et al., 2015). 

 Formulações nanométricas, incluindo micelas poliméricas, com cargas 

superficiais similares às observadas em MFB, são relatadas como sendo de boa adesão e 

biocompatibilidade ocular in vivo. Não tendo sua aplicação comprometida por potencial 

zeta negativo, determinado em condições comuns de caracterização. Sendo ainda, 

descritas com maior biodisponibilidade quando comparadas as soluções oftálmicas 

tradicionais (TONG et al., 2007; TONG et al., 2010; LI et al., 2018; LALU et al., 2017; 

GRIMAUDO et al., 2019). 

 

5.12. Determinação do pH 

 

 Os poloxâmeros não possuem porções sensíveis ao pH em sua estrutura química. 

Com isso, o estudo da influência desse parâmetro, no comportamento de agregação das 

partículas, não costuma ser muito empregado. Os valores de pH são mais utilizados como 

forma de caracterização das formulações, podendo ser avaliados, também, para 
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monitoramento da estabilidade destas (MASMOUDI et al., 2005; CHIAPPETTA e 

SOSNIK, 2007). 

 As amostras MB e MFB apresentaram valores de pH bastante similares e na região 

de neutralidade (Tabela 18). Os resultados obtidos foram coerentes com o esperado, de 

acordo com o copolímero utilizado. Chiappetta e Sosnik (2007) relataram as faixas de pH 

comumente observadas em soluções aquosas de diferentes poloxâmeros. Soluções de 

P407 foram descritas com valores inseridos no intervalo de 6,0 a 7,4.  

 

Tabela 18: pH dos sistemas micelares preparados (média ±desvio padrão, n = 3) 

Formulação pH  

MB 7,11 ± 0,03 

MFB 6,87 ± 0,05 

Legenda: MB = micela branca; MFB = micela contendo fração butanólica do extrato 

etanólico bruto das folhas de Melaleuca leucadendra. 

 

 O acréscimo da fração promoveu uma acidificação suave na formulação, mas 

MFB permaneceu com um caráter neutro. Outros estudos que obtiveram micelas de P407, 

em água, observaram resultados semelhantes. Formulações com pH na faixa da 

neutralidade e sofrendo alterações, decorrentes da adição de substâncias ativas. Sendo a 

influência, dos compostos adicionados, relacionada à suas características químicas, assim 

como às concentrações em que foram incorporados (BASAK e BANDYOPADHYAY, 

2013; PESCINA et al., 2019). 

 É importante que o pH de formulações farmacêuticas esteja numa faixa de 

compatibilidade para que sejam administradas por via tópica ocular. O pH dos fluidos 

lacrimais é de 7,4. Os olhos são capazes de tolerar um amplo intervalo, que vai de 4,5 a 

8,5. Porém, quanto mais próximos os valores se apresentarem do pH fisiológico, 

geralmente entre 6 a 7, melhor tolerância e menores as chances de irritação (KOTREKA, 

DAVIS e ADEYEYE, 2017).  

 Assim, os resultados encontrados para MFB, dispensam a necessidade de uma 

correção no pH e, mais uma vez, colaboram para que a formulação apresente uma boa 

biocompatibilidade ocular. 

 

5.13. Avaliação do comportamento reológico 
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 A compreensão adequada das propriedades reológicas de produtos cosméticos 

e/ou farmacêuticos é um parâmetro muito importante. Considerado essencial para o 

desenvolvimento e para avaliações de estabilidade e desempenho de formulações. Além 

de permitir uma melhor caracterização de sistemas passíveis de reorganização em 

temperaturas distintas (TADROS, 1994; WHITE, SAFFER e BHATIA, 2013). 

 Diferentes variáveis foram consideradas nos reogramas obtidos, para classificação 

das amostras. A tensão de cisalhamento, que é a força por unidade de área aplicada a um 

fluido. A taxa de cisalhamento, que é o gradiente de velocidade de fluxo originado por 

essa tensão. E a viscosidade, considerada como a medida da fricção interna do sistema. 

Ela encontra-se diretamente relacionada à resistência das camadas do fluido ao 

movimento imposto (FERREIRA et al., 2005). 

 Os perfis obtidos para MB e MFB, demonstrando a relação entre tensão de 

cisalhamento (τ) e taxa de cisalhamento (γ), nas diferentes temperaturas, podem ser 

observados nas Figura 29.  

 Nas condições avaliadas, os perfis apresentaram-se semelhantes. Logo, a 

incorporação de FB e/ou o incremento da temperatura não foram capazes de alterar, de 

forma brusca, os reogramas. O que não anula a possibilidade de terem ocorrido alterações 

nas micelas. Apenas permite sugerir que, em todos os casos, as amostras permaneceram 

com um comportamento reológico similar, podendo ser classificadas de uma maneira 

coletiva. 

 Pela análise dos dados obtidos, determinou-se um comportamento não-linear das 

formulações. Sendo possível classificá-las como fluidos não-newtonianos, em que tensão 

de cisalhamento e taxa de deformação não se relacionam de maneira diretamente 

proporcional. De acordo com esse perfil, a viscosidade depende da taxa de cisalhamento, 

podendo-se obter diferentes valores para diferentes medidas de uma mesma amostra. Esse 

tipo de fluido apresenta, portanto, viscosidade aparente ou não verdadeira (BARNES, 

1994; FERREIRA et al., 2005; MORAIS, ROCHA-FILHO e BURGESS, 2010). 
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Figura 29: Reogramas obtidos para as micelas brancas (MB) e para as micelas contendo 

fração butanólica do extrato etanólico bruto das folhas de Melaleuca leucadendra (MFB). 

Avaliações realizadas a 25 ± 2 ºC e 37 ± 2 ºC. Tensão de cisalhamento (τ) x taxa de 

cisalhamento (γ). Curvas ascendente e descendente. 

   

 Decréscimos nos valores de viscosidade aparente foram verificados para MB e 

MFB com o aumento da taxa de cisalhamento, confirmando essa dependência entre as 

variáveis (Figura 30). As deformações sofridas, no decorrer dos ensaios, foram 

consideradas como reversíveis, havendo retorno das amostras a condições muito similares 

às do ponto de partida. Constatou-se independência de uma tensão inicial para começarem 

a escoar, mesmo a 37 ºC. Levando esses dados em consideração, inferiu-se que as 

formulações apresentaram comportamento coerente com o de um fluido pseudoplástico.  
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Figura 30: Resultados de viscosidade aparente (µ) em função da taxa de cisalhamento 

(γ). Micelas brancas (MB) e micelas contendo fração butanólica do extrato etanólico bruto 

das folhas de Melaleuca leucadendra (MFB). Avaliações realizadas a 25 ± 2 ºC e 37 ± 2 

ºC.  

 

 Fluidos pseudoplásticos, em repouso, apresentam suas moléculas em um estado 

desordenado. Mas, quando submetidos a uma tensão de cisalhamento, tendem a se 

orientar na direção da força aplicada. Incrementos nessa força provocam uma maior 

ordenação, reduzindo a resistência ao escoamento e, consequentemente, a viscosidade 

aparente (RICCI et al., 2002; MATHIAS, 2013).  

 Soluções de P407, passíveis de micelização, em determinadas concentrações e/ou 

temperaturas se organizam de maneira a apresentarem um comportamento 

pseudoplástico. Assim, muitos estudos relatam esse perfil onde decréscimos na 

viscosidade ocorrem em consequência de aumentos na taxa de cisalhamento, até o ponto 

em que um platô é alcançado (TUNG, 1994; RICCI et al., 2002; XU et al., 2014). 

 Além do comportamento pseudoplástico, observou-se que as propriedades iniciais 

não foram imediatamente recuperadas, sendo identificadas áreas de histerese nas curvas 
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de fluxo (Figura 29). Amostras em que ocorrem esses desencontros das curvas 

ascendentes e descendentes são classificadas como tixotrópicas. Fluidos com tixotropia 

apresentam queda da viscosidade com o tempo, quando submetidos a uma tensão 

constante. Mas, gradualmente, se restabelecem, quando o fator de deformação é 

interrompido (MEWIS, 1979; MATHIAS, 2013). 

 Soluções com comportamento pseudoplástico são comumente explicadas pelo 

modelo de Ostwald de Waale ou Lei das Potências. Esse modelo também se aplica bem 

a fluidos com tixotropia (MATHIAS, 2013; MORAIS, OLIVEIRA e ROCHA-FILHO, 

2014). Através dele, com boa adequação (r2 > 0,97), foram determinados o índice de 

consistência (k) e o índice de fluxo (ε) das formulações, utilizando a seguinte equação 

(Eq 4): 

𝜏 = 𝑘. 𝛾𝜀     Eq 4 

 Onde: 

 τ = tensão de cisalhamento; 

 k = índice de consistência; 

 γ = taxa de cisalhamento e 

 ε = índice de escoamento ou índice de fluxo. 

 Os valores obtidos encontram-se listados na Tabela 19. O índice de consistência, 

está diretamente relacionado à viscosidade aparente, fornecendo uma medida da 

resistência que o fluido apresenta ao movimento imposto. Quanto ao índice de fluxo, vale 

destacar que ε < 1 é característico de fluidos pseudoplásticos. Ele mede a inclinação da 

curva e é igual a 1 em amostras newtonianas (YAO et al., 2019). 

   

Tabela 19: Parâmetros reológicos das soluções micelares, obtidos através do modelo de 

Lei das Potências. Índice de consistência (k) e índice de fluxo (ε) nas diferentes condições 

estudadas. Valores de viscosidade aparente (μ) determinados para a maior taxa de 

cisalhamento comum aos reogramas (média ± desvio padrão, n = 3). 

Formulação T (ºC) k (cP) ε μ (cP) - 560 1/s 

MB 25 110 ± 3,75 0,81 ± 0,01 33,09 ± 0,20 

MB 37 133 ± 1,17 0,77 ± 0,01 37,93 ± 0,46 

MFB 25 129 ± 4,23 0,76 ± 0,02 34,13 ± 0,39 

MFB 37 152 ± 5,24 0,72 ± 0,04 41,88 ± 0,71 

Legenda: MB = micela branca; MFB = micela contendo fração butanólica do extrato 

etanólico bruto das folhas de Melaleuca leucadendra; T = temperatura. 
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 Uma elevação na viscosidade aparente das formulações foi observada com o 

aumento da temperatura (Figura 30 e Tabela 19). Esse aumento foi mais evidente nas 

micelas em que FB foi incorporada. A resistência ao escoamento foi condizente com essas 

constatações. Estatisticamente, tanto MB quanto MFB, apresentaram variação de k 

significativa (p < 0,05) quando a temperatura foi alterada. 

 Com a elevação da temperatura, maiores índices de consistência costumam ser 

observados, especialmente em copolímeros como o P407. Em temperaturas mais altas, as 

ligações de hidrogênio entre a água e as cadeias PPO tornam-se mais instáveis, ocorrendo 

dessolvatação. Com isso, ocorre uma aproximação entre essas cadeias, aumentando o 

número de interações entre elas, o que reflete num aumento da viscosidade aparente 

(TUNG, 1994; FAKHARI, CORCORAN e SCHWARZ, 2017).  

 As amostras apresentaram índices de fluxo inferiores a 1, confirmando o 

comportamento pseudoplástico sugerido. Observou-se ainda, que com o aumento da 

temperatura e, consequentemente, da viscosidade, menores foram esses índices. Assim, 

em temperaturas similares à corporal, o comportamento das amostras foi menos linear, 

distanciando-se mais do newtoniano. 

 Tung (1994) relatou essa diminuição nos índices de escoamento com o aumento 

da temperatura. Descreveu que a uma determinada taxa de cisalhamento, um estado 

estacionário é alcançado. Nesse estado, as taxas de criação e dissociação de junções entre 

as partículas de P407 se tornam iguais. Para alcançá-lo em temperaturas mais elevadas, 

em que ocorrem maiores números de interações intermoleculares, um tempo maior de 

relaxamento é necessário. Quando esse tempo é suficientemente longo, fluxo não-

newtoniano pode ser observado. Quanto maior o tempo necessário, mais distante da 

unidade se torna o índice de fluxo.    

 Comparando-se MB à MFB, notou-se que a adição de FB às micelas interferiu nos 

valores encontrados para os índices em questão. Além da diferente composição, essas 

formulações apresentaram algumas variações em relação ao tamanho, potencial zeta e 

pH. Ligeiras modificações no comportamento reológico também poderiam ser esperadas. 

Afinal, as diferenças nas partículas permitem que elas interajam entre si de maneiras 

distintas. Comprovadamente, a adição de substâncias ativas, sais, excipientes e outros 

compostos a formulações de P407 interfere nas suas propriedades reológicas. Sendo 
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capaz de promover acréscimo ou diminuição da viscosidade e de alterar as temperaturas 

de transição sol-gel (FAKHARI, CORCORAN e SCHWARZ, 2017). 

 MFB apresenta um maior número de moléculas de copolímero associadas e uma 

população mais homogênea e ordenada, à 25 ºC. Com a elevação da temperatura, podem 

estar sendo originados agregados maiores e mais organizados, capazes de conferir maior 

resistência ao fluxo. Em relação aos índices de escoamento, como são influenciados pela 

estrutura, a presença dos compostos ativos submetidos às deformações de cisalhamento 

provavelmente gerou mudanças no perfil das interações intermoleculares, tendo, com 

isso, interferido no tempo necessário para alcançar os estados estacionários, com 

comportamento não-newtoniano mais acentuado.  

 Associando todas as informações extraídas dos reogramas, concluiu-se que as 

micelas desenvolvidas apresentaram um comportamento pseudoplástico e tixotrópico. E, 

que MFB, à 37 ºC, apresenta-se como um líquido mais viscoso, com maior resistência ao 

fluxo.  

 Formulações com comportamento pseudoplástico e tixotrópico são muito 

vantajosas para utilização por via tópica. A tixotropia proporciona uma diminuição da 

fricção, ocorrendo um melhor escoamento, quando uma tensão é imposta para a 

aplicação. Ao entrarem em contato com a superfície corporal, restabelecem suas 

propriedades novamente, evitando escoamento. No caso de formulações de P407, o 

contato com a temperatura fisiológica ainda é capaz de promover uma elevação da sua 

consistência, colaborando para uma maior aderência (MORAIS, OLIVEIRA e ROCHA-

FILHO, 2014; XU et al., 2014).  

 O comportamento reológico observado para MFB contribui para que uma boa 

adesão ocular seja aguardada. Fato que pode colaborar para uma maior resistência à 

drenagem, proporcionando maior tempo para contato e permeação. Esperando-se, assim, 

uma biodisponibilidade superior à que seria proporcionada pela aplicação de FB não-

formulada. 

 

5.14. Teste de Hen’s com a membrana corioalantóica do ovo de galinha (HET-CAM) 

  

O HET-CAM é um ensaio que permite estimar a biocompatibilidade e tolerância 

oculares de uma substância em alternativa ao tradicional teste in vivo em olhos de coelhos, 
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conhecido como modelo de Draize. Esse método in vitro ocupa uma área limítrofe entre 

sistemas in vivo e in vitro, não conflitando com aspectos éticos e legais de proteção 

animal. Tem demonstrado boa correlação de resultados e é recomendado pelo ICCVAM 

(LUEPKE e KEMPER, 1986; ICCVAM, 2010; MCKENZIE et al., 2015). 

A categorização de MB e MFB quanto à tolerância ocular está descrita na Tabela 

20, acompanhada dos controles negativo (solução salina 0,9 %) e positivo (NaOH a 1%). 

Imagens representativas dos fenômenos observados ao longo do tempo (0 segundos, 30 

segundos, 2 minutos e 5 minutos, respectivamente) para o controle positivo e para as 

amostras MB e MFB encontram-se expostas na Figura 31. 

  

Tabela 20: Categorização da tolerância ocular das micelas desenvolvidas de acordo com 

os fenômenos observados ao decorrer do tempo de avaliação. Pontuações médias 

arredondadas em uma casa decimal. Classificação realizada conforme padronização do 

ICCVAM (2010). 

Amostra Hiperemia Hemorragia Coagulação Pontuação Classificação 

CN 0,3 0 0 0,3 NI 

CP 5 6,3 6,3 17,6 IS 

MB 0 0 0 0 NI 

MFB 0,3 0 0 0,3 NI 

Legenda: CN = controle negativo; CP = controle positivo; MB = MB = micela branca; 

MFB = micela contendo fração butanólica do extrato etanólico bruto das folhas de 

Melaleuca leucadendra; NI = não irritante; IS = irritante severo. 

 

O teste atendeu aos critérios de validação, com controle negativo não irritante e 

controle positivo irritante severo. As micelas poliméricas foram bem toleradas, sendo MB 

e MFB categorizadas como substâncias não irritantes (Figura 31, Tabela 20). O que 

permitiu inferir boa biocompatibilidade ocular das mesmas.  

Observou-se ainda, que a presença de FB nas formulações não alterou a tolerância. 

Considerando os ensaios de citotoxicidade realizados, acredita-se que essa fração 

apresente baixa toxicidade. Assim como também considera-se que os compostos de FB 

estejam retidos nas micelas e apenas aos poucos sejam liberados para um contato com os 

tecidos, proporcionando uma biocompatibilidade ainda maior. De acordo com a literatura, 

micelas poliméricas apresentam elevada capacidade de encapsulação dos ativos e 

proporcionam uma liberação controlada dos mesmos (WANG et al., 2016; ZHANG et 

al., 2017; ALMEIDA et al., 2018; GRIMAUDO et al., 2018; PEREIRA, 2018). 
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Figura 31: Teste de Hen’s com a membrana corioalantóica do ovo de galinha (HET-

CAM. Imagens representativas dos fenômenos observados ao longo do tempo de 

exposição: T0 (ponto de partida), T30s (30 segundos após a aplicação), T2min (2 minutos 

após a aplicação) e T5min (após 5 de acompanhamento). CP = controle positivo de 

irritação (NaOH a 1%), CN = controle negativo (salina a 0,9%), MB = micela branca e 

MFB = micela contendo fração butanólica do extrato etanólico bruto das folhas de 

Melaleuca leucadendra (MFB). 

 

 A pontuação obtida por MFB foi apenas decorrente da variação esperada num 

ensaio qualitativo como o HET-CAM, por isso mesmo as análises foram realizadas em 

triplicatas, minimizando as chances de erros. O mesmo foi observado no controle 

negativo, ambos permanecendo com pontuação média baixa, característica de amostras 

biocompatíveis.  
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 Como o P407 é aprovado pela FDA para uso nas mais diversas aplicações 

farmacêuticas por sua biocompatibilidade com o organismo, essa elevada tolerância era 

esperada para as micelas preparadas a partir dele. Soluções micelares desse copolímero 

são relatadas como sistemas de baixa citotoxicidade e elevada tolerância por tecidos 

oculares (KAHRAMAN et al., 2016; FAKHARI, CORCORAN e SCHWARZ, 2017; 

GRIMAUDO et al., 2018). 

 Deepthi e Jose (2019) constataram que micelas de P407 não promoveram irritação 

dos vasos sanguíneos nos ensaios de HET-CAM. Avaliaram as mesmas formulações in 

vivo, pelo modelo de Draize e obtiveram resultado compatível, classificando as micelas 

como não-irritantes. Reafirmando a confiabilidade desse método in vitro para a 

determinação da tolerância ocular. 

 Assim, os resultados foram indicativos de que MFB caracteriza uma opção segura 

para aplicação oftálmica tópica. Acreditando-se que pela soma de suas propriedades, 

apresente boa adesão, alta taxa de permeação e capacidade de liberação controlada dos 

compostos anti-inflamatórios de FB, conferindo biodisponibilidade dentro do desejado e 

sem causar irritações oculares. Portanto, acredita-se que MFB representa uma potencial 

opção para o tratamento de uveítes.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foi alcançada uma fração (FB) concentrada em compostos fenólicos e 

flavonoides, com elevado potencial redutor de radicais livres por DPPH. Os 8 principais 

flavonoides identificados nessa fração foram flavonóis derivados do canferol, quercetina 

e miricetina, na forma heterosídica. Esses compostos apresentam-se descritos com 

propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e suas estruturas são relatadas como 

favoráveis para um melhor desempenho dessas atividades. Logo, FB representa uma 

alternativa de ativo possivelmente eficaz para o tratamento de doenças inflamatórias. 

FB apresentou, também, citotoxicidade inferior a de EEB, frente a dois tipos 

celulares distintos, HaCaT e MRC-5, usando o método Alamar Blue. Observou-se que a 

viabilidade celular, em ambas linhagens, após tratamento com essa fração, não foi 

alterada significativamente (p < 0,05), em concentrações até 3 vezes maiores que a CE50 

encontrada no ensaio de atividade antioxidante DPPH (5,17 µg/mL ± 0,63). Inferindo-se 

que as doses necessárias para atividade possuem considerável margem de segurança. 

A fração apresentou, ainda, grandes propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias in vitro, incluindo redução dos níveis de NO e de EROs e da expressão de 

COX-2 em queratinócitos. Essas atividades foram observadas em baixas concentrações, 

inferidas como seguras pelo ensaio de citotoxicidade. Mais um fator que corrobora para 

a utilização de FB como ativo anti-inflamatório, desde que as concentrações empregadas 

sejam selecionadas cuidadosamente, com a finalidade de garantir as melhores respostas 

possíveis. 

 As micelas de P407 contendo essa fração (MFB) foram obtidas com sucesso. O 

tamanho nanométrico, o potencial zeta moderadamente negativo e a composição da 

formulação colaboram para um sistema estável. Acredita-se que colaborem também para 

que ocorra boa tolerância, adesão e permeação de MFB ao longo dos segmentos oculares. 

O pH próximo da neutralidade dispensa a necessidade de correção do mesmo para 

aplicação da formulação por via tópica ocular.  

 O comportamento reológico observado para MFB, especialmente a elevação da 

viscosidade quando em contato com temperaturas similares à corporal, contribui para que 

uma boa adesão ocular seja aguardada. Isso pode proporcionar uma maior resistência à 

drenagem lacrimal, com maior tempo para contato e melhoria da permeação.  
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O somatório dessa caracterização de MFB permite acreditar que esse sistema 

micelar seja biocompatível e capaz de promover elevadas adesão e permeação de FB via 

tópica ocular, com liberação e distribuição adequadas dos compostos ativos. Esperando-

se, assim, elevada biodisponibilidade nos segmentos oculares para o tratamento de 

inflamações.  

MFB foi, ainda, categorizada como não irritante, utilizando o ensaio HET-CAM, 

método alternativo ao tradicional teste in vivo em olhos de coelhos. O que permite 

concluir que essa formulação pode realmente apresentar elevadas biocompatibilidade e 

tolerância ocular, condizentes com o esperado em decorrência de suas propriedades.   

Em conclusão, MFB representa uma opção possivelmente segura e eficaz para o 

tratamento tópico de inflamações oculares, desde que ensaios complementares de 

caracterização, atividade e segurança in vivo sejam realizados. Essa formulação pode 

representar uma alternativa de terapia não invasiva, com boa adesão dos pacientes, 

permeação em locais não alcançados pelas tradicionais formulações tópicas e uma 

redução de efeitos colaterais, quando comparado aos tratamentos disponíveis até o 

momento.
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7. Perspectivas 

 

 Espera-se a oportunidade de agrupar os dados de estabilidade, eficiência de 

encapsulação, liberação e citotoxicidade, já obtidos para MB e MFB, aos demais 

resultados expostos. Concluir a padronização do método de análise morfológica por 

microscopia de força atômica (AFM), obtendo imagens e informações mais precisas sobre 

as micelas. Realizar o ensaio de Permeabilidade e Opacidade da Córnea Bovina (BCOP), 

para uma confirmação ainda maior da biocompatibilidade. 

 E, em estudos futuros realizados pelo nosso grupo de pesquisa, avaliar in vitro e 

in vivo a propriedade anti-inflamatória de MFB. 
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