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RESUMO 
 

Amplamente utilizado no tratamento de vários tipos de câncer e na psoríase, o 

metotrexato (MTX) é um quimioterápico, estruturalmente análogo do ácido fólico, que 

apesar de sua eficácia apresenta uma série de efeitos adversos, sendo a 

hepatotoxicidade o mais grave. Atualmente os sistemas nanoestruturados líquido-

cristalinos de fase lamelar estão sendo utilizados como dispositivos para liberação 

modificada de fármacos, sendo vantajosos na liberação tópica de várias substâncias, 

conforme suas características de interação com o estrato córneo e as outras camadas da 

pele, evitando assim efeitos adversos sistêmicos. Os objetivos deste trabalho foram 

desenvolver sistemas nanoestruturados líquido-cristalinos de fase lamelar, acrescidos de 

MTX, caracteriza-los do ponto de vista físico, realizar a análise estrutural das formulações, 

através de microscopia de luz polarizada (MLP), espalhamento de raios-X a baixo ângulo 

(SAXS) e suas propriedades reológicas, executar os testes de estabilidade preliminar 

(TEP) das formulações, validar o método analítico para a quantificação de MTX por CLAE 

e executar ensaios de liberação, permeação e retenção in vitro. As formulações 

preparadas a partir da mistura do poliéter funcional siloxano (Dow Corning® 5329) como 

tensoativo, com silicone fluido de co-polímero glicol (Dow Corning® 193C) como fase 

oleosa titulados em fase aquosa, composta por tampão fosfato de potássio monobásico 

0,01M pH 7,4, apresentaram fases líquido-cristalinas do tipo lamelar, confirmados pelos 

ensaios de MLP e SAXS. Os TEPs evidenciaram que as formulações A, B e C 

mantiveram-se estáveis durante o período do estudo. Os estudos do comportamento 

reológico das formulações apresentaram-se como fluidos pseudoplásticos não–

newtonianos tixotrópicos. O método analítico para quantificação do MTX foi validado e 

utilizado nos ensaios de TEP, liberação, permeação e retenção cutânea in vitro. Os 

ensaios de liberação demonstraram que as três formulações apresentam cinética de 

liberação, conforme modelo de Higushi (concentração liberada em função da raiz 

quadrada do tempo), ou seja, a velocidade de liberação do fármaco se dá por difusão 

controlada pela matriz. No ensaio de permeação cutânea in vitro após 12 horas, os 

resultados obtidos demonstraram que o MTX incorporado na formulação C permeou mais 

em relação ao permeado nas formulações A e B e houve maior retenção do MTX no 

estrato córneo (EC) do que na epiderme+derme (EP+D). 

Palavras-chaves: metotrexato, cristal líquido, sistemas de liberação controlada, 

estabilidade, validação de metodologia analítica, propriedades reológicas, SAXS, 

liberação, permeação e retenção cutânea in vitro. 
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ABSTRACT 

 
 

Widely used in the treatment of some types of cancer, the methotrexate (MTX) is a 

chemotherapeutic, structurally analog of the folic acid, although its effectiveness, presents 

a series of adverse effect, being the most serious hepatotoxicity. Currently, the liquid 

crystal lamellar phase is being used of devices for modified release of drug demonstrated 

to be advantageous in the release topic of some substances, given to the characteristics of 

interaction with the stratum corneun and other layers of the skin, avoiding systemic 

adverse effects. The aims of this research had been to develop and to characterize liquid 

crystalline nanostructure systems of lamellar phase, increased of MTX of the physical 

point of view, also carry through the structural analysis of the formulations through by  

polarized light microscopy (PLM), small-angle X-ray scattering (SAXS) and rheological 

properties. Perform stability studies of the chosen formulations, validate the analytical 

method of quantification of MTX for High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and 

carry through release assay, cutaneous permeation and skin retention in vitro for the 

chosen formulations. The formulations prepared by the mixture of polyether functional 

siloxane as surfactant, with silicone polyether copolymer as oily phase and phosphate 

buffer 0,01M pH 7,4 as aqueous phase demonstrating lamellar liquid-crystalline phases, 

confirmed by assays of PLM and SAXS. The stability studies showed that formulations A, 

B and C remained stable throughout the period of the study. The study of the rheological 

behavior of the formulations presented as not Newtonian pseudoplastic fluid and 

thixotropic. The analytical method for quantification of the MTX was validated and used in 

the assays of stability studies, release, in vitro skin permeation and cutaneous retention, 

and is suitable for their intended purpose. The release assays had demonstrated that the 

three formulations presents kinetic of release, as model of Higuchi. In the assay of skin 

permeation in vitro after 12 hours, the results obtained showed that MTX had been 

incorporated in formulation C permeated more than formulation A and B and there is more 

retention in stratum corneum than the tape-stripped skin. 

 

 

 

Keywords: methotrexate, liquid crystal, controlled release system, stability, methods 

validation, rheological properties, SAXS, release, in vitro cutaneous permeation, in vitro 

skin retention. 
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1.1. Psoríase 
 

A psoríase pode ser definida como doença inflamatória crônica da pele e 

articulações, imuno-mediada, de base genética, com grande polimorfismo de expressão 

clínica e atinge um percentual que varia de 1 a 3% da população mundial e pode surgir em 

qualquer idade, acometendo igualmente homens e mulheres, sendo das dermatoses mais 

frequentes na prática clínica. No Brasil não existem estudos sobre a sua prevalência. A 

sua forma mais comum, chamada de psoríase vulgar, manifesta-se principalmente por 

placas eritemato-escamosas, bem delimitadas, ocasionalmente pruriginosas, em áreas de 

traumas constantes na pele, como cotovelos, joelhos, couro cabeludo (Figura 1). 

Ocasionalmente, as articulações podem ser prejudicadas, ocorrendo a denominada artrite 

psoriásica (MARTINS & ARRUDA, 2004; THIELEN & LAFFITTE, 2009). 

É uma doença que apresenta um grande polimorfismo de expressão clínica, sendo 

uma das dermatoses mais frequentes na prática clínica. O tratamento dos pacientes é 

preferencialmente feito com medicamentos de uso tópico, tais como hidrocortisona, 

valerato de betametasona, propionato de clobetasol e ácido salicílico e nos casos mais 

graves de psoríase, o tratamento é feito com medicamentos de uso sistêmico, como os 

imunossupressores (ciclosporinas e micofenolato mofetil) e agentes citotóxicos (acitretina 

e metotrexato) (MARTINS & ARRUDA, 2004; THIELEN & LAFFITTE, 2009) 

Durante algum tempo, questionava-se se a psoríase representava uma doença 

fundamentalmente dermatológica ou do sistema imune (NICKOLOFF et al., 2000; 

RAYCHAUDHURI & FARBER, 2001; PRINZ, 2003). Duas teorias foram aceitas: A 

primeira supõe haver um defeito primário desconhecido dos queratinócitos que, ativados 

diretamente por traumas físicos ou químicos, produziriam citocinas. Estas substâncias 

ativariam células T a liberar citocinas, ampliando assim a reação inflamatória com 

consequente proliferação de linfócitos e de queratinócitos na epiderme. Uma variante 

dessa teoria supõe a existência da deficiência na produção, na pele, de um fator 

imunossupressor não identificado (ORTONNE & ORTONNE, 1999; NICKOLOFF, 2000; 

VAN DE KERKHOF, 2003). 

A segunda teoria descreve um mecanismo secundário à ativação persistente de 

linfócitos T por fatores exógenos ou endógenos específicos (antígenos, super antígenos 

ou autoimunidade), levando à proliferação e diferenciação anormal de queratinócitos 

(ORTONNE, 1999; NICKOLOFF et al., 2000). Friedrich e colaboradores (2000) 

caracterizaram pela citometria de fluxo, componentes celulares da lesão psoriática na 

epiderme, confirmando resultados propostos por Nickoloff et al. (2000), em modelos 



3 

Eliete de Souza Von Zuben 

animais, de um padrão predominante de citocinas do tipo Th1, pró-inflamatório 

(GRIFFITHS, 2003). 

A administração de medicamento diretamente sobre a lesão cutânea permite 

minimizar possíveis efeitos colaterais em outros órgãos e na pele não lesada. Nas formas 

leves de psoríase, a terapêutica tópica, seja em monoterapia, seja combinada, costuma 

ser suficiente para o controle das lesões. Nas formas moderadas a graves, o tratamento 

local, quando associado à fototerapia e/ou à terapia sistêmica, propicia mais conforto ao 

paciente e acelera a melhora (CARRASCOSA et al., 2009; NALDI & RAHO, 2009). 

 

 
Figura 1.Lesões de Psoríase. Fonte: Informativo do CRIM, 2005 

 

Recentes estudos apontam sempre na direção de que a psoríase é uma doença de 

difícil diagnóstico e tratamento, além de trazer inúmeros prejuízos à qualidade de vida do 

paciente, em termos sociais, físicos e ambientais (KENT & KEOHANE, 2001; KORTE et 

al., 2002; SAMPOGNA et al., 2003; WEISS et al., 2003). 

A psoríase pode se manifestar de várias maneiras e graus. Ela se apresenta sob a 

forma de mínimas lesões até uma forma mais severa, chamada de psoríase eritrodérmica, 

onde a pele de todo corpo pode estar comprometida. Entretanto, a forma mais freqüente 

de apresentação é a psoríase em placas, caracterizada pelo surgimento de lesões na pele 

de cor avermelhada e descamativas bem delimitadas e de evolução crônica. Essas 

escamas geralmente são esbranquiçadas e localizadas mais freqüentemente nos 

cotovelos, joelhos, couro cabeludo e tronco. As lesões de psoríase geralmente não têm 

sintomas, mas pode haver discreto prurido no local. Quando as placas regridem, 

costumam deixar uma área de pele mais clara no local afetado (ASLANIAN et al, 2005). 

Apresentações menos comuns é a psoríase ungueal, com lesões apenas nas unhas, 

a psoríase pustulosa, com formação de pústulas principalmente nas palmas das mãos e 

plantas dos pés e a artrite psoriásica que se caracteriza por inflamação articular que pode 

causar até a destruição total da articulação, normalmente afetando os dedos das mãos. 

Os graus de severidade da psoríase são divididos em leve, moderado e grave sendo um 
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dos mais graves a chamada psoríase inversa, na qual as lesões são planas, inflamadas, 

atingindo grandes áreas (CHRISTOPHERS, 2001; CARNEIRO et al., 2005). 

Outra forma de apresentação é a psoríase gutata, com surgimento eruptivo de 

pequenas lesões circulares (em gotas), frequentemente associadas com infecções de 

garganta. O diagnóstico da psoríase é geralmente clínico, mas pode ser confirmado por 

uma biópsia, a qual revela sempre um quadro bem característico (TOUSSAINT & 

KAMINO, 1997). 

 

1.2. Metotrexato 

 
O metotrexato (MTX) (Figura 2), também chamado de ametopterina, é um fármaco 

citotóxico que vem sendo utilizado desde 1940 no tratamento de tumores sólidos e 

leucemias e, mais recentemente, como um agente imunossupressor em transplantes de 

órgãos e no tratamento de doenças autoimunes, tais como reumatismo e psoríase 

(RUBINO, 2001). 

 

 
Figura 2. Fórmula estrutural do metotrexato. CAS: 59-05-2 

 

Quanto às suas propriedades físicas, o MTX caracteriza-se por ser um pó cristalino 

amarelado, com ponto de fusão entre 182 a 189°C e peso molecular de 454,4. É 

praticamente insolúvel em água, etanol, clorofórmio e éter, e bastante solúvel em 

soluções diluídas de hidróxidos de álcalis e carbonatos (CLARKE et al., 2007). 

Quimicamente é constituído por uma porção heterocíclica (anel pterínico 2,4-diamino-

substituído) ligada à porção ρ-aminobenzoil que, por sua vez, está ligada à unidade de 

ácido glutâmico. A molécula é um polieletrólito com dois grupos carboxílicos cujas 

constantes de dissociação (pKa) são de 3,36 (α-carboxil) e 4,70 (γ-carboxil), além de uma 

variedade de funções nitrogenadas, onde a mais básica é provavelmente o grupamento 

N-1 guanídico do anel pterina (pKa 5,71). Sua solubilidade aquosa é pH dependente, 
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variando de 0,9 mM em pH 5 até 20 mM em pH 7. A principal diferença estrutural do MTX 

em relação ao seu análogo ácido fólico é a substituição de uma hidroxila por uma amina 

no C2 e uma metilação no N10 (RUBINO, 2001; SIZTO et al., 2009). 

 

 
Figura 3. Fórmula estrutural do ácido fólico e metotrexato 

 

É uma das substâncias de maior destaque, empregadas sistemicamente no 

tratamento da psoríase. Trata-se de um antimetabólico estruturalmente análogo ao ácido 

fólico (Figura 3), que inibe de maneira competitiva a atividade da enzima diidrofolato 

redutase, enzima necessária para a síntese de nucleotídeos e aminoácidos,que reduz a 

síntese de DNA, inibe a mitose e a proliferação de células de divisão rápida, como as da 

epiderme e da medula óssea (BÉRARD & NICOLAS, 2003; GRIFFTHS, CAMP & 

BARKER, 2005; DARABI et al., 2009; KALB et al., 2009). 

Sua ação é mais marcante sobre populações celulares em fase de crescimento 

exponencial, o que explica efeito seletivo sobre células tumorais e ação sobre tecidos em 

proliferação, como no caso da psoríase. Foi originalmente usado em psoríase devido ao 

seu efeito nos queratinócitos em rápida divisão. Sabe-se hoje, entretanto, que o efeito 

mais marcante do MTX pode ser antiinflamatório, diminuindo a quimiotaxia dos 

polimorfonucleares, inibindo a inflamação cutânea C5-a induzida, diminuindo a 

quimiotaxia B4-induzida e o número de células OK-T6 positivas na epiderme. Enfim, a 

eficácia do MTX na psoríase deve-se também à suas propriedades imunomoduladoras, 

freando a produção de interleucina-1 e diminuindo a densidade de células de 

Langherhans na epiderme (MARTINS & ARRUDA, 2004). 

Em 1951, Gubner publicou as primeiras observações sobre a ação da aminopterina, 

inibidor do ácido fólico, e antecessor do MTX, como eficaz no tratamento da psoríase. 

Tais observações foram referendadas por Ryan (1964), com dados sobre a ação 

terapêutica específica do MTX na psoríase grave. A aprovação, pela FDA, do MTX para 

tratamento da psoríase ocorreu na década de 1970. O mecanismo de ação do MTX na 
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psoríase foi, inicialmente, pensado decorrer da supressão da hiperproliferação de 

queratinócitos. Contudo, Jeffes e cols. demonstraram que o efeito do MTX in vitro na 

célula linfóide e 1000 vezes maior que o efeito do MTX sobre queratinócito. Nas 

concentrações atingidas in vivo, o MTX atua de forma mais significativa como agente 

imunossupressor, por inibição da síntese de DNA em células imunocompetentes, que 

como agente antiproliferativo (MARQUES, 2009). 

Em baixas doses (< 25 mg/m2 de superfície corporal), o metotrexato é 

completamente absorvido pelo trato gastrointestinal, enquanto que em doses acima de 3 

g/m2 a absorção gastrointestinal  não é completa, por isso ele deve ser administrado via 

parenteral. Sua distribuição nos tecidos corporais é rápida e sua eliminação da circulação 

sanguínea ocorre através de um perfil farmacocinético trifásico, com t1/2 de absorção de 

10 minutos, de distribuição de aproximadamente 2 horas e de eliminação de cerca de 8 

horas. Devido a sua alta polaridade, em pH neutro dos fluidos biológicos está presente 

principalmente nas espécies aniônicas, por isso atravessa a membrana celular com 

dificuldade e, portanto, é transportado para dentro das células através de um sistema de 

transporte específico (RUBINO, 2001). 

No Brasil, este fármaco está disponível em comprimidos de 2,5mg e em frasco-

ampolas de 25, 50 e 500mg (Metrexato®, Biometrox®, Metrotex®). Três esquemas 

posológicos são utilizados e equivalentes: injeção intramuscular profunda ou intravenosa 

rápida em dose única semanal; tomada oral em dose única semanal e tomada oral 

fracionada em três doses com 12 horas de intervalo (MARTINS & ARRUDA, 2004). 

 Em tese, o MTX é indicado na artrite psoriásica, nas formas eritrodérmica, 

pustulosa generalizada ou palmoplantar e nos pacientes não responsivos a tratamentos 

tópicos e à fototerapia. A seleção do paciente deverá ser cuidadosa, levando-se em 

consideração a relação risco/benefício. A adesão ao tratamento é fundamental, e os 

pacientes devem ser alertados sobre os riscos na gestação e abuso de álcool. Uma vez 

definida a opção pelo MTX, o paciente fará exames laboratoriais, que deverão ser 

repetidos regularmente (MARTINS & ARRUDA, 2004). 

O MTX é uma das substâncias mais utilizadas no tratamento da psoríase devido à 

sua eficácia, baixo custo e comodidade posológica. A dose semanal habitual de 7,5 a 

25mg reduz o risco de toxicidade aguda. Van der Kerkof (2003) relata que os principais 

problemas associados com sua utilização são hepatotoxicidade e a mielotoxicidade. 

Os efeitos adversos hepáticos são, principalmente, aqueles decorrentes do longo 

tempo de uso da droga e facilitados por agravos hepáticos concomitantes, especialmente, 

o consumo abusivo do álcool e a terapêutica combinada com derivados retinóides. 
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Intolerâncias gastrointestinais ao MTX, caracterizada por náuseas, vômitos, diarréia e 

anorexia não são raras (MARQUES, 2009) 

Existe uma preocupação com o desenvolvimento de novos veículos para introdução 

do MTX, com o intuito de aumentar a eficácia terapêutica das substâncias ativas e permitir 

a redução da sua dose total necessária, para minimizar os efeitos colaterais tóxicos. 

Assim, sua incorporação em sistemas líquido-cristalinos é importante, como maneira de 

atenuar tais problemas (BATCHELOR et al., 2009). 

 

1.3. Silicones 

 

Os silicones são compostos semi-orgânicos com o silício na cadeia principal, 

combinado principalmente com o oxigênio, descobertos no final do século  XIX  e tendo 

permanecido como curiosidade científica até a década de 1940. São fabricados a partir da 

sílica e do cloreto de metila, não derivando essencialmente do petróleo. Seu nome vem 

da denominação dada por F.S. Kipping por achar que eram as cetonas dos compostos 

silícicos (do inglês: Silicon + Ketone) possui atualmente cerca de 7.000 tipos e variadas 

aplicações. O tipo principal constitui de cadeias lineares de átomos de silício e oxigênio 

alternados (siloxanas) com radicais metila ligados aos átomos de silício, conforme a 

estrutura química na Figura 4 ( SILAEX, 2011). 

 

Figura 4. Estrutura química básica dos silicones, sendo que R1 e R2 são usualmente os radicais 
orgânicos: metil, fenil, vinil, fluoropropil, hidroxila e halogênio (SILAEX, 2011). 
 

 Atualmente, há no mercado silicones que também oferecem função emulsificante, 

como exemplo, o poliéter funcional siloxano (DC 5329®), empregado em alguns sistemas 

desenvolvidos na pesquisa. O DC 5329®, segundo informações de literatura, pode ser 

empregado como emulsificante para uma série de óleos, apresentando como vantagem o 

fato de ser menos irritante (PRODUCTINFORMATION, 2009). 

 O DC 193C® trata-se de um silicone fluido de co-polímero glicol não irritante para 

apele e olhos. Como as formulações desenvolvidas seriam para uso tópico, a utilização 
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de componentes não irritantes é de extrema importância (PRODUCT INFORMATION, 

2007). 

 

1.4. Sistemas líquido-cristalinos 
 

Dentre os diversos sistemas de liberação para incorporação do MTX, destacam-se 

as microemulsões e os sistemas líquido-cristalinos ou cristais líquidos (CLs). 

As microemulsões são sistemas transparentes, caracterizados pela mistura de óleo, 

tensoativo e água, originando um sistema isotrópico, termodinamicamente estável e que 

se forma de maneira espontânea (GARTI et al., 2004). 

Em virtude do grande número de citações na literatura científica, as indústrias 

farmacêuticas têm demonstrado interesse no desenvolvimento de sistemas 

nanoestruturados, como os sistemas líquido-cristalinos (SLC), os quais apresentam 

vantagens relacionadas principalmente ao fato de promoverem liberação controlada de 

fármacos, além de protegerem princípios ativos da degradação térmica ou 

fotodegradação (MOHANRAJ & CHEN, 2006; GUTERRES et al., 2007). 

Também conhecidos como “estados mesomórficos”, os CLs apresentam 

propriedades tanto de sólidos quanto de líquidos. Possuem ordem estrutural, rigidez e 

ligações definidas como os sólidos e mobilidade, regiões desordenadas e fluidas como os 

líquidos. 

A fase lamelar é formada por camadas paralelas de bicamadas de tensoativo 

separadas por camadas de solvente, formando uma rede uni ou bidimensional. Na fase 

hexagonal, os agregados são formados pelo arranjo de cilindros longos formando 

estruturas bi ou tridimensionais. Fases cúbicas liotrópicas, por sua vez, apresentam 

estruturas mais complicadas de serem visualizadas, geralmente de simetria cúbica, 

apesar das fases romboédricas e tetragonais também serem detectadas em alguns 

sistemas (JOHNSSON et al., 2006; FARKAS, KISS & ZELKÓ, 2007). 

Existem três subclasses de CLs intrínsecos: esmético; nemático (empregado 

principalmente para demonstrativos de aparelhos como relógios, calculadoras, televisão) 

e nemáticos quirais ou colestéricos, indicados para produtos cosméticos (SANTOS,2006). 

No caso de CLs esméticos, as moléculas estão arranjadas em camadas, isto é, com 

grau de ordem translacional. Nas camadas, os eixos moleculares orientam-se 

preferencialmente ao longo de uma única direção. São conhecidos mais de dez tipos de 

mesofases que apresentam ordem esmética, com variação do ângulo entre o eixo 

molecular e as camadas (DUARTE, 2000). 
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Na fase nemática, as moléculas apresentam ordem orientacional, ou seja, seus eixos 

maiores alinham-se preferencialmente ao longo de uma dada direção privilegiada no 

espaço,sendo aquela do eixo diretor da fase n, sem ordem translacional (DUARTE, 2000). 

Na mesofase colestérica, a estrutura líquido-cristalina é formada por moléculas 

quirais, as quais são caracterizadas por não possuírem simetria especular, isto é, são 

objetos que diferem de suas respectivas imagens especulares. A quiralidade foi 

descoberta por Pasteur pela separação dos enantiômeros dos cristais de tártaro de sódio-

amônia (BECHTOLD, 2005). 

Essa fase também apresenta uma direção de alinhamento preferencial das 

moléculas especificado pelo eixo diretor n, como a fase nemática. No entanto, este eixo 

diretor sofre um giro contínuo no espaço, gerando uma estrutura helicoidal, onde cada 

plano do colestérico tem as mesmas características que a fase nemática. A ausência de 

ordem translacional também confere razoável fluidez a essas mesofases (DUARTE, 

2000). 

Gabboun e colaboradores (2001) estudaram a liberação de ácido salicílico 

incorporado em sistemas estruturados liotrópicos anisotrópicos (fases lamelar e 

hexagonal) e isotrópicos (sistema micelar) através da pele de ratos sem pelo. Os 

resultados indicaram que o transporte de ácido salicílico foi maior quando incorporado em 

sistemas isotrópicos micelares do que em anisotrópicos. 

Spiclin et al. (2003) verificaram que SLC foram empregados para promoverem 

liberação controlada do fosfato de ascorbil sódico. Santos et al. (2005) observaram 

aumento da estabilidade de sistemas líquido-cristalinos contendo óleo de calêndula. 

Medina-Ramirez et al. (2009) também observaram que a fase cúbica exerce ação 

protetora contra degradação enzimática de fármacos com conseqüente aumento da 

estabilidade química dos compostos dispostos em arranjo. 

Trata-se de sistemas que possuem área interfacial interna e área externa, com 

características físico-químicas diferentes, formando microambientes distintos, que 

possibilitam compartimentalizar fármacos lipossolúveis e hidrossolúveis.  Devido a estas e 

outras particularidades, estes sistemas coloidais têm-se mostrado bastante promissores 

no melhoramento de propriedades de fármacos já existentes, podendo ser utilizados na 

liberação controlada dos mesmos. Essa compartimentação é possível com o uso de 

agentes tensoativos, que possuem grande importância na estabilização dos sistemas 

coloidais (SAULNIERet al., 2005). 

Em relação à caracterização físico química, as mesofases líquido-cristalinas podem 

ser caracterizadas verificando-se a viscosidade, onde a fase lamelar frequentemente 
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apresenta-se como líquido viscoso e a fase hexagonal apresenta viscosidade parecida 

com um aspecto de gel. Por outro lado, a viscosidade da fase cúbica é extremamente 

elevada (HYDE, 2001). 

Para observar as estruturas do sistema de cristal líquido, utiliza-se a técnica de 

microscopia de luz polarizada que permite verificar estruturas internas de um sistema e 

fundamenta-se em um campo elétrico de raio luminoso polarizado que uma substância 

birrefringente é capaz de provocar. Essa técnica permite a classificação quanto à isotropia 

e anisotropia dos sistemas, permitindo diferenciar microscopicamente os tipos de 

estruturação. Os sistemas isotrópicos são aqueles que não desviam luz sob o plano de 

luz polarizada, e os anisotrópicos desviam a luz sob o plano de luz polarizada (LONGO,  

2006). Mesofases lamelares e hexagonais são anisotrópicas, enquanto as cúbicas são 

isotrópicas (BRINON et al.,1999). 

Para análises mais aprofundadas da estrutura das mesofases, disposição das 

interfaces, tamanho de micelas, diversas técnicas mais sofisticadas são comumente 

utilizadas, como microscopia eletrônica de criofractura (Ezrahi et al., 1999), difração de 

nêutrons (Hyde, 2001), espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS), espalhamento 

de nêutrons a baixo ângulo (SANS) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) (Farkas 

et al., 2000). 

 

1.5. Sistema de liberação controlado para metotrexato 
 

Existem poucos estudos focados no desenvolvimento de sistemas de liberação de 

fármacos contendo MTX. Kumar e Rao (1998) desenvolveram microesferas de MTX para 

administração oral, visando diminuir irritação gástrica provocada pelo fármaco. Os 

sistemas apresentaram-se adequados à administração oral de MTX, uma vez que não 

ocorreu liberação do fármaco em pH ácido durante os estudos de liberação in vitro. Modi 

e colaboradores (2006) desenvolveram microesferas de MTX destinadas à administração 

subcutânea e verificaram mediante análises histopatológicas de tecido de ratos que as 

microesferas não causaram danos significativos aos tecidos. Outros estudos encontrados 

na literatura citam a veiculação do MTX em sistemas coloidais e em nanopartículas, os 

quais evidenciam a ação modificadora da liberação promovida por tais sistemas (TROTTA 

et al., 2004; CASCONE et al., 2006). 

Uma preparação farmacêutica ideal é aquela capaz de liberar a substância ativa no 

seu órgão alvo em doses terapeuticamente relevantes, com mínimos desconfortos e 

efeitos adversos para o paciente (KREILGAARD, 2002). Muitas das pesquisas de novas 
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alternativas tecnológicas que aumentem a eficiência e segurança dos fármacos já 

disponíveis têm sido focadas no desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos 

(BRUSCHI et al., 2003; MAINARDES et al., 2006; BRUSCHI et al., 2008). 

A nanotecnologia reúne muitas pesquisas que permitem desenvolver, por exemplo, 

sistemas em liberação controlada de fármacos. Essas pesquisas estão resultando em 

novas estratégias para a veiculação de princípios ativos, os quais incluem aplicações 

importantes da ciência de polímeros e de soluções de surfactantes, administração de 

vacinas de DNA e o preparo de espécies coloidais, sendo também utilizada em ensaios 

de transdérmicos (LIMA & Rodrigues Junior, 1999) 

O interesse dos pesquisadores está relacionado com as várias vantagens que os 

sistemas de liberação controlada de fármacos apresentam quando comparados aos 

sistemas convencionais de administração de fármacos (DUMITRIU, 1994) 

As formas de administração convencionais (injeção, spray, pílulas) apresentam uma 

concentração aumentada do fármaco na corrente sanguínea, a qual sofre um aumento, 

atinge um pico máximo e depois declina. Considerando que cada fármaco apresenta uma 

faixa de ação terapêutica intermediária, acima da qual se encontra a zona de toxicidade e 

abaixo uma zona onde ele é ineficaz, os níveis plasmáticos dependem das dosagens 

administradas. O problema está relacionado com os casos onde a dose efetiva está 

próxima à dose tóxica. Os sistemas de liberação controlada têm como objetivo manter a 

concentração do fármaco dentro dessa faixa de ação terapêutica e obter um efeito 

prolongado (KAPARISSIDES et al., 2006). 

Os fármacos que são estruturalmente específicos apresentam uma faixa de 

concentração relacionada com os níveis de segurança e eficácia. As concentrações que 

estão abaixo ou acima dessa faixa de concentração poderão resultar na ineficiência do 

tratamento, e também graves efeitos tóxicos ou até mesmo sintomas anteriormente não 

evidenciados.É por essa razão que muitos estudos apresentam como objetivo manter 

(dentro dos níveis terapêuticos) a concentração do fármaco por um tempo mais 

prolongado, resultando assim em maior adesão ao tratamento, minimizando os efeitos 

colaterais e diminuindo o número de doses necessárias (ALVAREZ-LORENZO et al., 

2004). 

A liberação do fármaco pode acontecer por difusão gradativa, por degradação da 

matriz ou por meio de uma matriz, mediante um estímulo químico ou físico, como por 

exemplo, a mudança de pH, temperatura e força iônica(CHIEN et al., 2003). 

De maneira geral, as publicações verificadas evidenciaram resultados promissores 

que justificam a continuidade de estudos que evidenciem a liberação controlada do MTX, 
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como os SLC, podendo aumentar sua biodisponibilidade, diminuir sua dose administrada 

e, consequentemente, reduzir seus efeitos adversos associados. Logo, sua utilização para 

incorporação de fármacos como MTX para aplicação tópica é extremamente viável, uma 

vez, que este fármaco apresenta uma série de efeitos colaterais quando administrado por 

via sistêmica. 

 

1.6. Reologia 
 

O estudo reológico descreve o comportamento deformacional e de fluxo de matéria 

submetido a tensões, sob determinadas condições termodinâmicas ao longo de um 

intervalo de tempo. Inclui propriedades como: elasticidade, viscosidade e plasticidade 

(SCHRAMM, 2006).  

 O comportamento reológico de um material pode ser classificado como viscoso ou 

elástico, dependendo das condições de tensão de cisalhamento aplicada, taxa de 

cisalhamento ou tempo.  

 As propriedades reológicas de produtos farmacêuticos são sempre de fundamental 

importância, seja na elaboração, no desenvolvimento ou na avaliação de formas 

farmacêuticas (AULTON, 2005). 

 Em reologia, os sistemas são denominados Newtonianos ou não Newtonianos, e 

ainda, os fluidos não Newtonianos podem apresentar características pseudoplásticas, 

dilatantes ou plásticas (SCHRAMM, 1998; AULTON, 2005; ANSEL, 2007). 

 Os fluidos Newtonianos são caracterizados pela viscosidade constante, não sendo 

afetados por mudanças na taxa de cisalhamento. Os fluidos não Newtonianos 

pseudoplásticos são caracterizados pela diminuição da viscosidade quando é aumentada 

a taxa de cisalhamento, para maioria destes materiais o efeito do cisalhamento é 

reversível quando o mesmo é interrompido. Os fluidos não Newtonianos dilatantes 

possuem a característica de aumentar a viscosidade quando a taxa de cisalhamento 

aumenta e os fluidos não Newtonianos plásticos, tem um caráter sólido e com viscosidade 

extremamente alta, caracterizando-se pela deformação elástica na presença de forças 

extremas de tensão e podendo mudar de estado de maneira irreversível (SCHRAMM, 

1998). 

A viscosidade é a medida da resistência interna ou fricção interna de uma 

substância ao fluxo quando submetida a uma tensão (deformação ou escoamento). 

Quanto maior a viscosidade, maior a resistência, e esta é dada pela razão entre a tensão 
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de cisalhamento aplicada e o gradiente de cisalhamento, sendo diretamente proporcional 

à temperatura (WOOD, 2001).  

 Para amostras em que não são conhecidas suas propriedades reológicas, os testes 

dinâmicos devem começar com uma varredura de tensão, para que se possa determinar 

a amplitude em que se mantém a região de viscoelasticidade linear para a amostra e, 

assim, proceder outros testes reológicos para verificar o comportamento da amostra que 

está sendo estudada (SCHRAMM, 2006). 

 Na viscoelasticidade linear, a deformação ocorrida e a tensão aplicada no material 

apresentam uma relação linear, ou seja, a deformação é, em qualquer tempo, 

proporcional à tensão aplicada e não há alteração permanente da estrutura original da 

amostra. Sair da região de viscoelasticidade linear para a seleção de tensões maiores 

gera desvios dos dados medidos relacionados com os parâmetros de teste escolhidos e 

com o aparelho utilizado. Geralmente, as tensões que mantêm as amostras dentro de sua 

faixa de viscoelasticidade linear são pequenas (SCHRAMM, 2006).  

 Na viscoelasticidade não-linear, a amostra é deformada até o ponto em que as 

ligações internas temporárias de moléculas ou agregados são destruídos, ocorrendo 

perda de viscosidade e grande parte da energia introduzida é irreversivelmente perdida 

como calor. Os dados obtidos não são absolutos e, desta forma, não serão reprodutíveis 

(SCHRAMM, 2006). 

Tixotropia é uma propriedade que caracteriza um material mais consistente quando 

em repouso, mas de elevada fluidez quando agitado pelo usuário. Logo, esse fenômeno 

está associado a uma recuperação lenta da consistência do material, perdida pelo 

cisalhamento através do retorno das ligações quebradas, redefinindo sua estrutura 

(WOOD, 2001) e sendo desenhado pela curva de histerese (NETZ; ORTEGA, 2002). A 

obtenção de formulações com comportamento tixotrópico é bastante interessante, pois 

como elas se deformam durante a aplicação tornam-se mais fluidas e facilitam, assim, o 

espalhamento, recuperando a viscosidade inicial no momento em que se encerra a força, 

o que evita que o material escorra. 

1.7. Permeação Cutânea 
 

O transporte de fármacos pela pele é complexo, pois, além da estrutura e 

propriedades distintas que esta apresenta muito outros fatores influenciam a penetração 

cutânea dos fármacos. Dentre estes fatores podemos citar: a molécula penetrante e suas 

propriedades físicos-químicas, o sistema de liberação do fármaco e a combinação da 

pele, o fármaco e o sistema de liberação (RANADE, 1991). 
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A permeação cutânea de fármacos pode ser descrita em três fases principais: 

liberação da molécula do fármaco da formulação para a superfície da pele, partição e 

difusão da molécula pela pele e distribuição da molécula no local de ação pela circulação 

sistêmica. Qualquer um dos dois primeiros passos é limitante para a taxa de permeação. 

Modificações nas propriedades do fármaco como, por exemplo, coeficiente de partição e 

solubilidade e/ou da formulação ou do sistema de liberação podem facilitar a penetração 

do fármaco de interesse (SCCP, 2006). 

 Propriedades físicas e químicas têm uma influência decisiva sobre a penetração 

das moléculas através da pele. As mais importantes destas parecem ser: lipossolubilidade 

(geralmente a permeação máxima quando log P esta entre 1 e 2); peso molecular 

(moléculas com baixo PM passam mais facilmente); estrutura eletrônica e constante de 

dissociação (pKa), produtos altamente ionizados que penetram muito pouco;  natureza do 

transportador e do fator de diluição da substância é decisivo (polar ou não-polar), uma vez 

que transportadores não polar aumentam a penetração; presença na estrutura molecular 

de determinados radicais especiais que favorecem ou inibem a penetração (SANCO, 

2004; SINKO, 2008). 

 Uma terapia efetiva nas enfermidades cutâneas requer que o agente ativo seja 

liberado no sítio de infecção, em concentrações adequadas para produzir o efeito 

farmacológico. No caso de infecções superficiais da pele, onde o agente patogênico 

reside sobre ou entre as camadas mais externas da pele, o produto terapêutico deve ser 

liberado no estrato córneo em concentrações adequadas para inibir o crescimento do 

agente patogênico (PERSHING; CORLETT; JORGENSEN, 1993). Para produtos 

dermatológicos, estes estudos são realizados de modo que o fármaco seja liberado da 

formulação onde está veiculado, e se difunda através de uma membrana que pode ser de 

origem natural (humana ou animal) ou artificial, para uma solução receptora (OECD, 

2004). 

 O estudo de permeação cutânea in vitro é um dos meios mais comumente 

utilizados para verificar a cinética de absorção transdérmica e pode ser útil na avaliação e 

quantificação do transporte de fármacos nos estudos farmacológicos e estudos de outros 

agentes químicos que podem estar associados com os efeitos adversos (OECD, 2004). 

 A dose da formulação em teste, bem como seu tempo de contato (exposição) com 

a pele devem ser semelhantes às condições de uso (SCCP, 2006). Sendo assim, o 

período de exposição da formulação durante o teste in vitro deve ser coerente com a 

utilização prevista. Estudos por períodos prolongados, acima de 24 horas, podem resultar 
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na deterioração da membrana, requerendo assim um controle cuidadoso da integridade 

da membrana (OECD/428, 2004; SCCP, 2006). 

 No estudo de permeação cutânea in vitro, as condições termodinâmicas devem ser 

mantidas para que o processo ocorra com eficiência. O veículo doador deve manter a 

membrana exposta a uma constante concentração do permeante, e a fase receptora 

cujas amostras são colhidas em intervalos de tempo pré-determinados, deve garantir 

condições termodinâmicas favoráveis ao fármaco. Efetua-se então a determinação 

analítica da concentração do fármaco liberado (OECD, 2004 PHARMACOPEIAL FORUM, 

2006). Todos estes pontos devem ser examinados, com bastante cuidado quando os 

experimentos são realizados com substâncias com limitada solubilidade em água (LÓPEZ 

et al., 1998). 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo geral 
 
O objetivo do projeto de pesquisa foi desenvolver um sistema nanoestruturado de 

liberação para o metotrexato (MTX), a fim de otimizar a utilização deste fármaco na 

terapia tópica da psoríase. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 
• Desenvolver sistemas líquido-cristalinos; 

• Incorporar o MTX nos sistemas líquido-cristalinos; 

• Avaliar físico-quimicamente as formulações escolhidas com relação à 

incorporação do MTX por meio de microscopia de luz polarizada, espalhamento 

de raios-X de baixo ângulo (SAXS) e ensaios reológicos; 

• Realizar teste de estabilidade preliminar das formulações escolhidas; 

• Validar o método analítico de quantificação de MTX por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE); 

• Realizar ensaios de liberação in vitro das formulações escolhidas; 

• Realizar estudos de retenção e permeação in vitro para as formulações 

escolhidas, empregando peles de modelo animal. 
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3.1. Padrões e matérias-primas 
 

Álcool Laurílico 6EO / 3PO (Alkomol L603 – Oxiteno®); 

Membrana sintética de acetato de celulose 0,45 µm (Sigma-Aldrich®). 

Metotrexato matéria-prima, lote:20090710(Genix®); 

Metotrexato padrão, lote:079K1241 (Sigma Aldrich®); 

Miglyol 812® (Sasol); 

Óleo Mineral – Vaselina Líquida (Emfal®); 

Palmitato de Isopropila (Pharma Special®); 

Poliéter funcional siloxano (Dow Corning® 5329 Performance Modifier); 

Propilenoglicol (Vetec®); 

Polissorbato 80 - Tween 80 (Synth®); 

Silicone fluido de co-polímero glicol (Dow Corning® 193C Fluid); 

 

3.2. Solventes e reagentes 
 

Acetato de Amônio,lote: J12C01(J T Baker®); 

Ácido acético (Quimis®); 

Ácido clorídrico (Synth®); 

Cloreto de sódio (Merck®); 

Fosfato de potássio monobásico (Merck®); 

Hidróxido de sódio (Cinética®); 

Metanol (J T Baker®); 

Peróxido de hidrogênio (Merck®); 

 

3.3. Equipamentos e softwares 
 

Balança analítica, Mettler H51; 

Balança semi-analítica, BP 210S (Sartorius®); 

Banho termostatizado (Quimis®); 

Centrífuga Excelsa Baby II, modelo 206 (Fanem®); 

Condutivímetro, DM-31 (Digimed®); 

Coluna Agilent Zorbax® Eclipse XDB, 4,6 x 250 mm, 5 µm 

Coluna Agilent Zorbax® ODS, 4,6 x 250 mm, 5 µm; 

Dermatômetro TCM 3000 (NOUVAG®); 
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Homogeneizador de sangue AP 22 (Phoenix®); 

HPLC Agilent, modelo 1100 com detector Uv-Vis; 

Microette HANSON 0700-1251; 

Micropipeta de 0,5 e 10µL – Eppendorf; 

Micropipeta de 10 e 100µL – Eppendorf; 

Micropipeta de 100 e 1000µL – Eppendorf; 

Microscópio óptico Zeiss; 

Peagômetro, modelo B-474 (Micronal®); 

Refratômetro Carl Zeiss Jena; 

Reômetro de oscilação HAAKE, modelo RHEOSTRESS RS-1; 

Sensor tipo placa-placa (PP35Ti); 

Software Rheowin 3.5; 

Software Sigma Plot® 10.0; 

Termômetro (Incoterm®); 

Ultrassom (Unique®); 

Ultra Turrax® T25 IKA Labortechnik; 

Vórtex MVS-1 (Biomixer®); 
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4. MÉTODOS 
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4.1. DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS 
 
 

Representados como triângulos equiláteros, os diagramas de fases mostram tanto 

a proporção de cada componente utilizado (diagrama pontual), bem como as regiões de 

domínio dos diferentes sistemas encontrados (diagrama de linhas fechado). Cada vértice 

do triângulo corresponde a 100% de cada fase, estando representado no vértice superior 

o tensoativo, no vértice esquerdo a fase aquosa e, no direito, a fase oleosa. 

 

4.1.1. Diagramas de fases 
 

Para a construção do diagrama de fases, utilizou-se o método da titulação aquosa, 

ou seja, titulou-se, com a água, a mistura formada pelos outros dois componentes (fase 

oleosa e tensoativo). 

Optou-se inicialmente por construir cinco diagramas de fases ternários com 

diferentes componentes, para a posterior incorporação do MTX. Foram utilizados as 

seguintes fases oleosas: silicone fluido de co-polímero glicol, álcool laurílico 6EO / 3PO, 

óleo mineral e palmitato de isopropila, contendo diferentes proporções dos seguintes 

tensoativos:poliéter funcional siloxano, e álcool laurílico 6EO / 3PO, titulando-se essa 

mistura com fase aquosa, composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01MpH 

7,4 (TF), conforme Tabela 1. Para a construção de cada um dos diagramas de fase 

ternário foram preparadas trinta e seis amostras (pontos) de 2mL para cada diagrama 

(D1; D2;D3;D4 e D5 ) em um frasco transparente com tampa, sendo aquecidos em banho 

termostatizado a 45°C±0,5°C e agitado por 2 minutos para melhor homogeneização dos 

componentes.  
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Tabela 1.  Composição dos Diagramas de Fases Ternários 
Diagrama Tensoativo Fase  

Oleosa 

Fase  

Aquosa 

D1 Poliéter funcional siloxano 

(Dow Corning® 5329) 

Silicone fluido de co-polímero 
glicol (Dow Corning® 193C) 

TFa 

D2 Poliéter funcional siloxano 

(Dow Corning® 5329) 

Álcool laurílico 6EO / 3PO  

(Alkomol L-603) 

TFa 

D3 Poliéter funcional siloxano 

(Dow Corning® 5329) 

Óleo mineral (Vaselina 

Líquida) 

TFa 

D4 Poliéter funcional siloxano 

(Dow Corning® 5329) 

Palmitato de isopropila TFa 

D5 Álcool laurílico 6EO / 3PO 

(Alkomol L-603) 

Silicone fluido de co-polímero 

glicol (Dow Corning® 193C) 

TFa 

aTF = tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4 

 

Os pontos obtidos foram classificados quanto à viscosidade e transparência, 

adotando-se a seguinte padronização: sistema líquido transparente (SLT), sistema 

viscoso transparente (SVT), sistema líquido opaco (SLO), sistema viscoso opaco (SVO) e 

separação de fases (SF). 

Posteriormente ao preparo dos cinco diagramas, algumas amostras, com diferentes 

proporções dos componentes foram preparadas novamente, para melhor delimitar as 

regiões de transição de uma fase para outra. 

 

4.1.2. Determinação da solubilidade do MTX 
 

Este estudo foi realizado com o objetivo de verificar a solubilidade do MTX em uma 

série de solventes, relacionados a seguir: ácido acético, ácido cítrico 0,1N, ácido fórmico, 

amônia, butanol, citrato de sódio 0,05 N, cloreto de metileno, clorofórmio, HCl 0,01 N, HCl 

0,1 N, HCl 0,5 N, HCl 1 N, hidróxido de amônio, cloreto de sódio, NaOH 0,01 N, NaOH 0,1 

N, NaOH 0,5 N, NaOH 1 N, carbonato de sódio e tampão fosfato de potássio monobásico 

0,01 M pH 7,4. 

A solubilidade nos solventes descritos foi desenvolvida baseada no estudo de 

solubilidade que está descrito na Farmacopéia Brasileira, 2010. Todas as determinações 

foram feitas à temperatura de 25°C ± 0,5°C. A expressão partes refere-se à dissolução de 

um grama de MTX no número de mililitros do solvente estabelecido no número de partes 
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e as solubilidades obtidas são designadas pelo termo descritivo, cujo significado consta 

na Tabela abaixo: 

 

  As soluções foram agitadas em homogeneizador de sangue por 24 horas e em 

seguida foram centrifugadas a 3500 rpm (2268,5 xg) por 15 minutos. Este experimento foi 

realizado em duplicata. 

 

4.1.3. Seleção das formulações 
 

Foram selecionadas três formulações com característica de sistema viscoso 

transparente (SVT), mantendo-se constante a proporção do tensoativo (poliéter funcional 

siloxano / Dow Corning® 5329) variando-se as proporções de fase oleosa (Silicone fluido 

de co-polímero glicol / Dow Corning® 193C) e fase aquosa (composta por tampão fosfato 

de potássio monobásico 0,01M pH 7,4).O MTX foi incorporado na fase aquosa na 

proporção de 1,25%, com auxílio de solução de hidróxido de sódio 0,1 N, que foi utilizado 

a fim de auxiliar na solubilização do MTX no tampão fosfato de potássio monobásico 0,01 

M pH 7,4, uma vez que o MTX é insolúvel em água, sendo que para aproximar o pH da 

solução obtida para o mais próximo do pH da pele, utilizou-se a solução de ácido 

clorídrico 0,1 N, até que o pH da solução final estivesse próximo à 7,0. 

As formulações selecionadas foram caracterizadas por medidas de densidade 

relativa, condutividade, determinação do pH,  índice de refração (IR), microscopia de luz 

polarizada (MLP), espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS) e comportamento 

reológico. Analisou-se as formulações com e sem metotrexato na concentração de 

1,25%, sendo este incorporado a fase aquosa, durante o preparo da formulação. 

 

Termo Descritivo Solvente 

Muito solúvel  Menos de 1 parte 

Facilmente solúvel De 1 a 10 partes 

Solúvel De 10 a 30 partes 

Ligeiramente solúvel De 30 a 100 partes 

Pouco solúvel De 100 a 1.000 partes 

Muito pouco solúvel De 1.000 a 10.000 partes 

Praticamente insolúvel ou insolúvel Mais de 10.000 partes 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS FORMULAÇÕES 
ESCOLHIDAS 

 

4.2.1. Determinação da densidade relativa 

 
Após vinte e quatro horas de preparação, as formulações foram submetidas ao 

teste de densidade relativa, determinada pelo método do picnômetro em triplicata. 

Primeiramente, pesou-se o picnômetro com capacidade de 5 mL limpo, seco e vazio; logo 

após, pesou-se o mesmo com água recém destilada e depois com a amostra. A diferença 

entre a massa do picnômetro com a amostra e do picnômetro vazio é a massa da 

amostra. A relação entre a massa da amostra e a massa da água, representa a densidade 

relativa da amostra ensaiada (Farmacopeia Brasileira, 2010). 

 

4.2.2. Determinação da condutividade 

 
Após 24 horas de preparação, utilizando-se condutivímetro Corning, modelo Meter 

441, calibrado com uma solução de condutância específica de 1413 µS cm-1, à 

temperatura de 25ºC±0,5ºC determinou-se a condutividade das formulações 

selecionadas. Este teste foi realizado em triplicata, mantendo-se o ambiente de análise a 

25°C (FERRARI, 1998; MORAIS, 2006). 

 

4.2.3. Determinação do pH 
 

 A determinação do pH foi realizada em triplicata em peagômetro Micronal, modelo 

B-474, previamente calibrado com soluções tampão  pH 4,0 e pH 7,0 a uma temperatura 

de 25°C±0,5°C. O eletrodo de vidro foi introduzido diretamente no interior da formulação 

(≈ 15 mL) (Farmacopeia Brasileira, 2010). 
 

4.2.4. Determinação do índice de refração 

 

 Após 24 horas de preparação, foi feita a determinação do índice de refração das 

formulações selecionadas, utilizando-se um refratômetro Carl Zeiss Jena, em sala 

climatizada a 20°C±1ºC, usando água destilada como líquido padrão (IR 1,3330). As 
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leituras foram realizadas em triplicata, colocando-se cerca de 70 mg de cada formulação 

para cobrir a face do prisma do equipamento (Farmacopeia Brasileira, 2010). 
 

4.3. ANÁLISE ESTRUTURAL DAS FORMULAÇÕES ESCOLHIDAS 
 

4.3.1. Microscopia de luz polarizada 

 
Uma quantidade de cerca de 40 mg das formulações foi colocada sobre lâminas de 

vidro, cobertas com lamínula e analisadas com auxílio de microscópio de luz polarizada 

Carl Zeiss modelo Axioskop 40, para avaliar a homogeneidade das dispersões. Com o 

auxílio da luz polarizada observou-se a presença de prováveis áreas de anisotropia que 

indicam a presença de sistemas líquido-cristalinos. 

 

4.3.2. Espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) 

 
Os estudos de SAXS foram realizados na estação de medidas D11-A SAS do 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). A linha é equipada comum 

monocromador do tipo Si (111), com comprimento de onda (l) de 1,488 nm colimado e 

focalizado horizontalmente. A distância amostra-detector foi de 899,1 mm e a intensidade 

de espalhamento I(q) (expressa em unidades arbitrárias) em função do módulo do vetor 

de espalhamento (q) foi determinada com um detector de raios-X sensível à posição 

bidimensional.  

O espalhamento por partículas existentes no sistema sem amostra foi subtraído da 

intensidade total da amostra. As intensidades das amostras com e sem MTX foram 

medidas em unidades relativas, mas para uma comparação quantitativa, as medidas 

foram normalizadas nas mesmas condições experimentais. 

 

4.3.3. Determinação do comportamento reológico 
 
O comportamento reológico das amostras foi avaliado, utilizando reômetro HAAKE 

modelo RHEOSTRESS RS-1, acoplado a um banho HAAKE C25P, utilizando sensor do 

tipo placa-placa (PP35Ti), diâmetro de 35 mm e distância entre as placas (gap) de 200 

µm. Os dados foram analisados pelo software Rheowin 3. Foi colocada sobre a placa do 

equipamento uma alíquota de cerca de 1 g de amostra em cada análise. 
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Inicialmente, realizou-se uma varredura de tensão de 0 a 100 Pa com frequência 

fixa de 1 Hz para verificação da faixa de viscoelasticidade linear e para a seleção da 

tensão que seria empregada nas análises de varredura de frequência e nos ensaios de 

fluência e recuperação. Todos os ensaios foram executados nas temperaturas de 

25°C±0,5°C e 32°C±0,5°C. 

A fim de avaliar a viscosidade das formulações, procedeu-se ao teste denominado 

curva de fluxo ou de escoamento nas temperaturas de 25°C±0,5°C e 32°C±0,5°C, sendo 

que as formulações com e sem a incorporação do MTX, foram submetidas a condições 

de estresse, tendo como parâmetros uma faixa de taxa de cisalhamento de 0 a 100 s-1 

para a curva de subida (ascendente) durante 120 segundos e de 100 a 0 s-1 para a curva 

de descida (descendente) também por 120 segundos. Os reogramas foram avaliados 

quanto à tensão de cisalhamento obtida em relação à taxa de cisalhamento, a partir do 

qual se calculou, com o software Origin®, os valores índice de consistência e de fluxo, 

que fornecem informações relativas à viscosidade.  

O teste de varredura de frequência foi realizado utilizando uma faixa de frequência 

de 0,1 a 100 Hz a uma tensão de 1 Pa, a fim de determinar o módulo elástico (G’) e o 

modulo viscoso (G”) das formulações. 

Os ensaios de fluência e recuperação (creep and recovery) foram realizados nas 

temperaturas de 25°C±0,5°C e 32°C±0,5°C, sob uma tensão constante (1 Pa) para 

avaliação das fases de deformação e recuperação das amostras em função do tempo. Os 

valores de compliância (J) foram avaliados na fase de fluência por 300 s e na fase de 

recuperação pelo mesmo período de tempo. 

As análises foram feitas em triplicata, e os gráficos foram construídos a partir das 

médias obtidas. 

 

4.4. VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE DOSEAMENTO DE MTX POR 
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 

 

4.4.1. Parâmetros para validação de metodologia analítica 
 

Com o objetivo de garantir a quantificação do MTX nas formulações escolhidas, 

nas amostras analisadas provenientes dos estudos de estabilidade preliminar, amostras 

dos estudos de liberação, permeação e retenção “in vitro”, validou-se a metodologia 

analítica segundo GAO &JIANG, 2006, baseado na Resolução RE nº 899, (BRASIL, 
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2003). O equipamento empregado foi um HPLC AGILENT, modelo 1100, com detector 

UV-Vis. Os parâmetros utilizados estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2.Parâmetros utilizados na validação da metodologia analítica 
Fase móvel tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol 

(77:23) 

Coluna C18-ODS, Agilent Zorbax®, dimensões 4,6mm 

x250mm, 5 µm de tamanho de partícula 

Detecção 313 nm 

Vazão 1,0mL/min 

Volume de injeção 20 µL 

Temperatura 25°C ± 2°C 

Tempo de retenção 6,8 minutos 

 

A solução padrão de MTX foi preparada na concentração de 200µg/mL (solução-

mãe). A partir desta solução-mãe, transferiu-se a alíquota de 2,5 mL para balão 

volumétrico de 10 mL a fim de obter-se solução padrão de MTX na concentração de 50 

µg/mL. A solução da amostra foi preparada a partir da pesagem de 100mg de formulação 

contendo 1,25% de MTX diluídos em balão volumétrico de 25 mL, com o objetivo de 

obter-se solução amostra com MTX na concentração de 50 µg/mL. Todas as soluções 

foram preparadas com fase móvel e submetidas a banho de ultrassom, em temperatura 

ambiente, por 15 minutos. A validação da metodologia analítica foi realizada usando os 

parâmetros de especificidade/seletividade, linearidade, precisão (repetibilidade e precisão 

intermediária), exatidão, limite de detecção, limite de quantificação e robustez, conforme 

descritos pelos guias ICH (2005) e ANVISA (BRASIL, 2003).  

 

4.4.2. Adequabilidade do sistema cromatográfico 
 

 Para assegurar o desempenho do sistema cromatográfico antes e durante a 

realização das análises, foram efetuadas cinco injeções de solução padrão de MTX na 

concentração de 50 µg/mL, conforme preparo descrito no item 4.4.1, onde foi avaliado o 

coeficiente de variação percentual dos parâmetros de simetria de pico, número de pratos 

teóricos, fator de capacidade, tempo de retenção e área do pico do padrão. 
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4.4.3. Linearidade 
 

A linearidade foi avaliada pela construção de três curvas analíticas, determinada pela 

análise de oito níveis de concentração diferentes em três dias diferentes. Pesou-se 20mg 

de padrão de MTX e dilui-se em 100 mL de fase móvel, a fim de obter-se solução estoque 

de 200 µg/mL de MTX (solução-mãe). A partir dessa solução estoque foram preparadas 

oito diluições, em triplicata, que foram correspondentes as concentrações de 5, 10, 20, 30, 

40, 50, 100 e 150 µg/mL utilizando-se a fase móvel como diluente. Para cada 

concentração descrita, foram realizadas três injeções previamente filtradas em membrana 

filtrante de 0,45 µm. A partir da média dos valores das áreas encontrados e das 

concentrações testadas para as três curvas a equação da reta foi determinada através do 

estudo de regressão linear, pelo método dos mínimos quadrados, e calculada a análise de 

variância (ANOVA), avaliando-se a validade dos parâmetros estatísticos.  

 

4.4.4. Especificidade/Seletividade 
 

A fim de garantir que os componentes das formulações não fossem interferir na 

quantificação do MTX, amostras das formulações sem o fármaco MTX, solução receptora 

que foram utilizadas posteriormente nos ensaios de liberação e permeação, solvente de 

extração e pele de orelha de porco que foram utilizados no ensaio de permeação e 

retenção foram testadas. As alíquotas foram filtradas em membrana filtrante de 0,45 µm e 

injetadas no HPLC nas condições cromatográficas descritas no item 4.5, com o objetivo 

de verificar a interferência do pico do placebo no pico do padrão de MTX. 

Por sua vez,quando os produtos de degradação e as impurezas do fármaco não 

estão disponíveis para estudo, a especificidade pode ser avaliada submetendo-se o 

fármaco a condições de estresse, que forcem a obtenção de produtos de degradação, 

sendo possível verificar a interferência destes produtos na quantificação do fármaco. Para 

tanto, submeteu-se a amostra padrão de MTX a degradação acelerada nas condições 

ácida, básica, neutra, oxidativa e fotolítica. As amostras foram preparadas em HCl  0,1N e 

em NaOH 0,1N para a hidrólise ácida e básica, respectivamente, e ambas foram mantidas 

à temperatura ambiente. Para o estudo da condição neutra, as amostras foram 

preparadas em fase móvel com aquecimento em banho a 60°C. Na degradação oxidativa 

as amostras foram preparadas em peróxido de hidrogênio 3%, mantida à temperatura 

ambiente. A fotodegradação foi induzida expondo as amostras à luz ultravioleta UV 

254ɳm. Foram realizados os tempos de coleta de T0 (referente à coleta logo após o 
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preparo da amostra com os agentes degradantes), 10min., 20min., 30min., 60min., 

120min, 180min,240min e 1440min para todas as amostras submetidas às condições de 

estresse. Após os procedimentos de degradação, as amostras foram diluídas em fase 

móvel para concentração final de 50 µg/mL e injetadas. 

Assim, a capacidade indicadora de estabilidade do método foi estabelecida, através 

da resolução obtida entre o pico principal de MTX e seus produtos de degradação. 

  

4.4.5. Precisão 
 

4.4.5.1. Repetibilidade 
 

A precisão intracorrida ou repetibilidade foi avaliada usando três concentrações 

diferentes da curva analítica (5, 50 e 150 ug/mL), no mesmo dia e sob as mesmas 

condições experimentais, método, equipamento e pelo mesmo analista. Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

 

4.4.5.2. Precisão Intermediária 
 

A precisão intercorrida ou intermediária foi realizada nas mesmas condições, com 

analistas diferentes em dias diferentes e consecutivos. Os resultados foram analisados 

através do coeficiente de variação. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

4.4.6. Exatidão 
 

A exatidão do método foi determinada pela adição de padrão ao placebo das 

formulações escolhidas, nas concentrações de 5, 50e 150 µg/mL. As amostras foram 

preparadas em triplicata. A exatidão foi expressa pela relação entre a concentração média 

determinada experimentalmente e a teórica correspondente, conforme Equação 1. 

 (Equação 1) 



31 

Eliete de Souza Von Zuben 

4.4.7. Limite de detecção 
 

O limite de detecção foi calculado com base na obtenção de três curvas analíticas do 

fármaco e a partir da fórmula descrita na literatura (ICH, 2005), fundamentada no desvio 

padrão do intercepto e na inclinação da curva analítica. A fórmula usada para o cálculo 

está representada na Equação 2. 

 

(Equação 2) 

 

Em que: 

σ = desvio padrão do intercepto 

IC = inclinação da curva analítica 

 

4.4.8. Limite de quantificação 
 

O limite de quantificação foi calculado com base na obtenção de três curvas 

analíticas do fármaco e a partir da fórmula descrita na literatura (ICH, 2005), 

fundamentada no desvio padrão do intercepto e na inclinação da curva analítica. A 

fórmula usada para o cálculo está representada na Equação 3. 

 

         

(Equação 3) 

 

em que: 

σ = desvio padrão do intercepto 

IC = inclinação da curva analítica 

 

4.4.9. Robustez 
 

A robustez do método analítico foi avaliada através de modificações nas condições 

cromatográficas estabelecidas, conforme Tabela 3 utilizando-se o método de Youden e 

Steiner (1975). O teste de Youden constitui um método confiável para avaliação de 

robustez de métodos analíticos, por meio de delineamento que envolve sete parâmetros 

 

10 σ 
 IC  LQ = 

LQ= 3,3σ 
         IC 
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analíticos combinados em oito experimentos (CESAR e PIANETTI, 2009). Realizou-se a 

análise da quantificação de um padrão MTX na concentração de 50µg/mL nas diferentes 

condições citadas, avaliando as alterações de modo isolado e simultâneo. 

O parâmetro que apresentar maior variação nas medições deverá ser controlado e 

monitorado durante as análises de rotina (BRASIL, 2003). 

 

Tabela 3.  Parâmetros analíticos e variações efetuadas no teste de Youden 
Parâmetro Condição normal Variação 
 
A/a 

 
Coluna cromatográfica 

 

 
ODS 18 

 
- 

 
A  

 
XDB 18 

 
- 

 
a 

B/b Comprimento de onda 
 

303nm - B  308nm - b 

C/c Vazão FM 
 

1mL/min - C  0,8mL/min - c 

D/d Proporção FM 
 

77:23 - D  80:20 - d 

E/e Volume de injeção 
 

20 µL - E  25µL - e 

F/f Temperatura do forno 
 

25o C - F  30o C - f 

G/g pH FM 
 

6,0 - G  6,5 - g 

 

A Tabela 4 apresenta a combinação fatorial utilizada no teste, em que letras 

maiúsculas referem-se às condições normais do método analítico e letras minúsculas às 

alterações dos parâmetros analíticos. 

 

Tabela 4.  Combinação fatorial de parâmetros analíticos para avaliação da robustez pelo 
Teste de Youden 

Parâmetro Combinação Fatorial 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A, a A A A A a a a a 
B, b B B b b B B b b 
C, c C c C c C c C c 
D, d D D d d d d D D 
E, e E e E e e E e E 
F, f F f f F F f f F 
G,g G g g G g G G g 

Resultados s t U v w x y z 
 

Para determinar a influência das variações de parâmetros no resultado final, a média 

de quatro doseamentos correspondentes a letras maiúsculas (condições normais) foi 
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comparada a média de quatro doseamentos correspondentes a letras minúsculas 

(condições alteradas/ variação). A Equação 4 exemplifica a avaliação do efeito da 

mudança do modelo da coluna cromatográfica. 

 

 

       (Equação 4) 

 
em que: 
 
s, t, u e v = Teores das amostras determinados com o modelo de coluna do método; 
 
w, x, y e z = Teores das amostras determinados com o modelo de coluna diferente do 
método; 
 

A interpretação do teste foi realizada, através da comparação do valor obtido na 

equação4com o valor resultante da Equação 5 (BEDREGAL, 2008). 

 

 
       (Equação 5) 

 
 
em que: 
 
 
S = DP dos oito teores (s, t, u, v, w, x, y, z) das amostras analisadas no teste; 

 

O valor encontrado na equação4 deve ser menor que o valor determinado na 

Equação 5, para que o efeito seja interpretado como não significante. 

 

4.5. PREPARO DAS FORMULAÇÕES PARA A QUANTIFICAÇÃO 
DE METOTREXATO 
 

 

Para a determinação do teor de MTX nas formulações escolhidas, uma quantidade 

aproximada de 20mg das formulações, equivalente a 10µg de MTX, foi previamente 

pesada e sonicada em ultrassom por 30 minem balão volumétrico de 25mL com fase 

móvel, composta por tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23)como 

diluente. Após este procedimento, as soluções obtidas foram filtradas em membrana 

filtrante de 0,45 µm e injetadas em CLAE, nas condições cromatográficas estabelecidas e 

validadas no item 4.4. Todas as amostras das formulações foram preparadas em triplicata 

Efeito A/a =s + t + u + v - w + x + y + z 
  4                             4 

Valor de referência: S √2 
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e os valores médios obtidos das áreas dos picos cromatográficos foram utilizados para o 

cálculo do teor do MTX nas formulações. 

 

4.6. ESTABILIDADE PRELIMINAR DAS FORMULAÇÕES 
ESCOLHIDAS 

 
 

O estudo de estabilidade fornece indicações sobre o comportamento do produto, 

em determinado intervalo de tempo, frente a condições ambientais a que possa ser 

submetido, desde a fabricação até o término da validade (BRASIL, 2004). 

Antes de iniciar os estudos de estabilidade, recomenda-se submeter o produto ao 

teste de centrifugação, por isso, realizou-se a centrifugação das formulações escolhidas 

a 3.000 rpm durante 30 minutos e as mesmas foram avaliadas visualmente verificando 

seu aspecto, cor, odor, precipitações e separação defases. 

Logo em seguida, submeteram-se as formulações aos testes em triplicata de 

estabilidade preliminar, sendo expostas as seguintes condições: estufa (45±1°C), 

refrigerador (5°C±1°C), temperatura ambiente (TA - 25°C±1°C) e ciclo, onde a 

formulação alternou entre temperatura de –5°C±1°C por 24 horas e 45°C±1°C por 24 

horas, sendo analisadas por 15 dias consecutivos. Foram realizados os testes de pH, 

índice de refração, aspecto macroscópico, cor e odor diariamente. As análises de 

condutividade, microscopia de luz polarizada e quantificação de MTX nas formulações 

escolhidas, foram realizadas no primeiro dia, sendo denominadas análises iniciais (AI), 

considerando-se um tempo de 24 horas após o preparo da formulação, além de ser 

realizadas análises no último dia do período de estabilidade. 

 

4.6.1. Características organolépticas 
 

O aspecto macroscópico foi avaliado visualmente, em relação à cor, aspecto, odor e 

separação de fases. 

 

4.6.2. Determinação da condutividade 
 

A determinação da condutividade foi realizada, conforme o especificado no item 

4.2.2. 
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4.6.3. Determinação do pH 
 

A determinação do pH foi realizada, conforme o especificado no item 4.2.3. 

 

4.6.4. Determinação do índice de refração 
 

A determinação do índice de refração foi realizada, conforme o especificado no item 

4.2.4. 

 

4.6.5. Microscopia de luz polarizada 
 

A microscopia de luz polarizada foi realizada, conforme o especificado no item 

4.3.1. 

 

4.6.6. Quantificação do MTX nas formulações escolhidas 
 

A quantificação do MTX foi realizada, conforme especificado no item 4.5. 

 

4.7. AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS DE LIBERAÇÃO, PERMEAÇÃO 
E RETENÇÃO “IN VITRO” 

 

Após a avaliação da incorporação do fármaco MTX nas três formulações 

escolhidas, realizaram-se os estudos de liberação, permeação e retenção in vitro, com o 

objetivo de avaliara influência da estrutura da fase líquido-cristalina sobre a liberação do 

fármaco, a quantidade que foi permeada e a quantidade retida que ficará na pele. 

Os estudos de liberação, permeação e retenção “in vitro” foram realizados no 

equipamento Microette HANSON 0700-1251. 

 

4.7.1. Determinação da solubilidade do MTX e escolha da solução 
receptora 

 

Inicialmente foi necessária a realização de testes prévios de solubilidade do fármaco 

MTX em diferentes soluções receptoras, visando à escolha da melhor solução e com o 

objetivo de garantir a condição “sink” nos ensaios de liberação e permeação in vitro. 
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O meio receptor foi determinado após avaliação da solubilidade de 30 mg de MTX 

em 10mL da solução receptora, garantindo a condição sink da solução receptora. Foram 

avaliadas as soluções descritas a seguir: tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M 

pH 7,4, tampão fosfato de potássio monobásico 0,01 M pH 7,4 com 1% de polissorbato 

80, tampão fosfato de potássio monobásico 0,01 M pH 7,4 com 10% de etanol, tampão 

fosfato de potássio monobásico 0,01 M pH 7,4 com 30% de etanol, NaCl 0,9% e NaCl 

0,9% com 1% de polissorbato 80. Estas soluções foram diluídas para obtenção da 

concentração de 50 µg/ mL, filtradas em membrana filtrante de 0,45 µm e analisadas com 

o método analítico validado anteriormente por CLAE. 

 

4.7.2. Preparo da solução tampão fosfato pH 7,4 
 

Esta solução foi preparada segundo a Farmacopeia Americana, (USP 33, 2010), 

adicionando-se 50 mL de solução de fosfato monobásico de sódio (KH2PO4) 0,2M a 39,1 

mL de solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,2M. O pH foi verificado em peagômetro e 

procedido os ajustes para pH 7,4, com HCl puro ou solução de NAOH 10%. 

 

4.7.3. Curva analítica de MTX em tampão fosfato 0,01 M pH 7,4 
 

Construiu-se uma curva analítica a partir de uma solução estoque de 200 µg/mL de 

MTX em tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4. 

Diferentes alíquotas foram retiradas desta solução estoque, a partir das quais se 

preparou novas diluições em balões de 10 mL, a fim de se obter concentrações finais de 

0,05, 0,5, 1, 5, 10, 20, 50, 100 e 150 µg/mL. Em seguida, as soluções foram filtradas e 

analisadas por CLAE, usando todos os parâmetros cromatográficos do experimento 

relatado no item 4.5. Para cada concentração descrita, foram realizadas três injeções 

previamente filtradas em membrana filtrante de 0,45 µm e os resultados médios das 

áreas dos picos cromatográficos obtidos foram utilizados para o cálculo de relação linear 

e o coeficiente de correlação. 

 

4.7.4. Ensaio de liberação in vitro 
  

A liberação do MTX a partir das formulações escolhidas foi avaliada utilizando-se 

equipamento automatizado de permeação cutânea, contendo seis células de Franz 

modificada (Figura 5), de volume aproximado de 7 mL. A liberação do fármaco foi 
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avaliada utilizando-se membrana de acetato de celulose 0,45 µm (Sigma-Aldrich®). O 

compartimento receptor foi preenchido com solução receptora composta por tampão 

fosfato monobásico 0,01 M pH 7,4. As formulações foram previamente pesadas em papel 

manteiga e transferidas com auxílio de espátula para o copo dosador colocado sobre a 

membrana disposta na célula de difusão de Franz (aproximadamente 300 mg e área de 

exposição de 1,77cm2).  

Os experimentos foram conduzidos a 32,5°C e a solução receptora foi 

constantemente agitada a 300 rpm, por meio de placa magnética agitadora,  onde as 

células ficaram dispostas.  

Alíquotas de 2 mL foram coletadas nos tempos de 30 minutos, 1, 2, 4, 6, 8, 10 e  12 

horas, filtradas em membrana 0,45 µm e analisadas por CLAE, utilizando coluna C18-

ODS, Agilent  Zorbax®, dimensões 4,6mm x250mm, 5 µm de tamanho de partícula, fase 

móvel composta por uma mistura de tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol 

na proporção de 77:33 (v/v),  com vazão de 1,0 mL/min e detecção em 303nm. Um 

volume de 0,8 mL foi desprezado antes do início de cada coleta. As alíquotas da coleta e 

os volumes desprezados foram repostos automaticamente com o objetivo de manter a 

condição “sink“ do sistema e os valores utilizados nos cálculos da quantidade real 

permeada por tempo em função da área de exposição. 

A Equação 7 (USP, 2010), demonstrada abaixo, foi utilizada para calcular a 

quantidade real liberada/permeada (Q real) em determinado tempo: 

 

Q real, t = Ct . Vr + ΣVc .Cc                                   (Equação 7) 

 

No qual: 

Q real, t = quantidade real permeada referente ao tempo t; 

C t = concentração obtida referente ao tempo t; 

Vr = volume da solução receptora (7 mL) 

Cc = concentração da amostragem anterior 

Vc = volume amostrado (coletado + limpeza) 

 

O perfil de liberação das formulações foi avaliado matematicamente seguindo 

modelos de ordem zero (concentração em função do tempo), pseudoprimeira ordem 

(concentração em função da raiz quadrada do tempo) e primeira ordem (Log da 

concentração em função do tempo). Os coeficientes de correlação (r) da fração linear das 
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curvas de liberação foram estabelecidos pela inclinação da reta obtida por regressão 

linear. 

Os coeficientes de difusão foram calculados usando a equação de Higuchi 

(LARRUCEA et al., 2001; HIGUCHI, 1962), segundo Equação 8: 

 

      

        (Equação 8) 

 

 

na qual Q = quantidade liberada em µg/cm2 no tempo t; Co = quantidade inicial do 

fármaco adicionado em µg; D = coeficiente de difusão; t = tempo de experimentação em 

segundos 

 

 
Figura 5. Célula de difusão utilizada para estudos de liberação e permeação in vitro. Disponível 
em: <http://www.hansonresearch.com>. Acesso em outubro. 2011. 
 

4.7.5. Escolha da solução extratora 
 

Para os estudos de permeação e retenção cutânea in vitro, inicialmente foi 

necessária a realização de testes prévios de solubilidade do fármaco MTX em diferentes 

soluções extratoras. 

 A solução extratora foi determinada após avaliação da solubilidade de 30 mg de 

MTX em 10mL da solução extratora. Foram avaliadas as soluções descritas a seguir: 

tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4, metanol, tampão fosfato de 

potássio monobásico 0,01M pH 7,4 e metanol na proporção de 1:1 e tampão fosfato de 

potássio monobásico 0,01M pH 7,4 e metanol na proporção de 9:1. Estas soluções foram 

diluídas para obtenção da concentração de 50 µg/ mL, agitadas em homogeneizador de 

sangue por 24 horas e em seguida foram centrifugadas a 3500 rpm (2268,5 xg) por 15 
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minutos, filtradas em membrana filtrante de 0,45 µm e analisadas com o método analítico 

validado anteriormente por CLAE. 

 

4.7.6. Validação da permeação e retenção cutânea in vitro 
 

Para a validação da metodologia utilizada na avaliação da permeação e retenção 

cutânea, foi necessário o preparo de amostras sem o MTX.  

Primeiramente, injetou-se a solução receptora selecionada, o tampão fosfato de 

potássio monobásico 0,01MpH 7,4e a solução extratora, o tampão fosfato de potássio 

monobásico 0,01M pH 7,4 e metanol na proporção de 9:1, para verificar a influência de 

ambas na região característica do pico de MTX. 

 Para avaliação da interferência do estrato córneo, fez-se o procedimento descrito 

no item 4.8.7 utilizando-se a técnica de tape stripping, filtrou-se a solução em membrana 

0,45 µm e injetou-se em CLAE para avaliação da interferência na região característica do 

pico de MTX. Após a retirada do estrato córneo, a epiderme e derme foram picotadas 

seguindo o mesmo procedimento descrito no item 4.8.7. Após filtração foram injetadas em 

CLAE para verificar a interferência na região característica do pico de MTX. 

Além do teste de interferentes foi realizado o estudo de linearidade do fármaco na 

solução receptora e teste de recuperação. A linearidade foi avaliada nas concentrações 

de 1, 5, 10, 20, 40, 50, 100e 150 µg/mL. 

A recuperação foi realizada utilizando-se o padrão de MTX e a pele de orelha de 

porco dissecada e dermatomizada não submetida ao teste de permeação e retenção 

cutânea. A fim de avaliar a eficiência do processo de recuperação do MTX no estrato 

córneo, retirou-se o estrato córneo utilizando a técnica de tape stripping, colocou-se as 

fitas em tubo de ensaio contendo 5 mL de solução extratora, composta por tampão fosfato 

de potássio monobásico 0,01M pH 7,4 e metanol na proporção de 9:1, adicionou-se as 

fitas quantidade conhecida de padrão de MTX em quatro concentrações distintas (1, 10, 

50 e 150 µg/cm2), após agitação em vórtex por um minuto as amostras foram submetidas 

ao banho de ultrassom por 15 minutos. A solução obtida foi filtrada em membrana 0,45 

µm e injetada em CLAE para quantificação. Para verificar a recuperação na epiderme 

mais derme, utilizou-se a pele sem o estrato córneo e adicionou-se uma quantidade 

conhecida do fármaco em quatro concentrações distintas (1, 10, 50 e 150 µg/cm2) na pele 

e após 15 minutos de contato, fez-se a extração como descrita no item 4.8.7. 
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4.7.7. Ensaio de permeação cutânea in vitro 
 

Os ensaios de permeação e retenção cutânea in vitro do MTX, a partir das 

formulações escolhidas foram realizados usando pele de orelha de porco como modelo, 

não escaldada, logo após o abate rotineiro de animais para o consumo. As orelhas 

recebidas foram lavadas, vasos sanguíneos, gordura, tecidos e pelo sem excesso foram 

removidos com o auxílio de tesoura, descartando-se as orelhas nas quais foram 

observados danos na pele. Em seguida, foram dissecadas com auxílio de pinça e bisturi, 

conforme Figura 6. 

 

 
Figura 6. Orelha de porco dissecada com auxílio de pinça e bisturi. 
 
 

As peles foram dermatomizadas, com auxílio de um dermatômetro, na espessura 

de 500 µm, retirando apenas o estrato córneo, epiderme e a camada mais externa da 

derme, conforme Figura 7. 

 

 
Figura 7.  Pele dermatomizada com espessura de 500 µm. 
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A pele de orelha de porco limpa foi acondicionada na parte superior da célula 

receptora, com o estrato córneo voltado para o compartimento doador da célula de 

difusão, e a derme voltada para o compartimento receptor, que foi preenchido com 

solução receptora composta por tampão fosfato monobásico 0,01M pH 7,4. As 

formulações foram previamente pesadas em papel manteiga e transferidas com auxílio de 

espátula para o copo dosador colocado sobre a pele (estrato córneo) disposta na célula 

de difusão de Franz (aproximadamente 300 mg e área de exposição de 1,77cm2).  

As condições de agitação e temperatura foram mantidas como descritas no ensaio 

de liberação, com os seguintes tempos de coleta: 30min, 1, 2, 4, 6, 8, 10, e 12 horas. Os 

experimentos foram realizados em sextuplicata (n=6). 

A quantificação de MTX na solução receptora foi realizada por CLAE nas mesmas 

condições que o ensaio de liberação, utilizando a curva analítica obtida na validação do 

método analítico. As peles submetidas ao estudo de permeação foram limpas com gaze 

embebida em água destilada e avaliadas quanto à retenção. 

 

4.7.8. Ensaio de retenção cutânea in vitro 
 

Para análise de retenção cutânea in vitro a pele ficou exposta à formulação (1,77 

cm2) por 6 e 12 horas, nas condições experimentais da permeação cutânea in vitro. Ao 

final do experimento, as superfícies das peles foram lavadas com água destilada em 

abundância, a fim de remover o excesso de formulação, sendo mantidas em vidro de 

relógio durante a técnica de tape stripping para não haver perda do fármaco. O estrato 

córneo foi retirado com a técnica de tape stripping, a fim de determinar a concentração de 

fármaco retido nessa camada da pele, utilizando-se 16 fitas adesivas (Scoth 750 3M), 

descartando-se sempre a primeira fita. As fitas foram transferidas para um tubo de 

extração com 5 mL da solução extratora, composta por uma mistura de fosfato de 

potássio monobásico 0,01 M pH 7,4e metanol na proporção de 9:1, agitado em vórtex pó 

um minuto e posteriormente submetido ao banho de ultrassom por 15 minutos. A solução 

foi filtrada em membrana 0,45 µm e injetada em CLAE para quantificação do MTX 

presente. 

Após a retirada do estrato córneo, a pele remanescente (epiderme viável + derme) 

foi picotada com o auxílio de uma tesoura. Os fragmentos foram colocados em tubo para 

centrífuga. Adicionou-se 5 mL da solução extratora que foi composta por uma mistura de 

tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4 e metanol na proporção de 

9:1,agitado em vórtex por 2 minutos, levado ao homogeneizador Turrax® por um minuto e 
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em seguida para banho ultrassônico por 30 minutos. Ao final, filtrou-se em membrana de 

0,45µm e quantificou-se por CLAE o MTX extraído. 
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5. RESULTADOS & DISCUSSÃO 
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5.1. DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS 
 

5.1.1. Diagramas de fases 
 

 A construção do diagrama de fases, através da titulação é uma metodologia 

vantajosa, pois permite o estudo de um grande número de composições de forma 

significativa, permitindo descrever em que condições experimentais é possível se obter 

sistemas nanoestruturados como microemulsões e cristais líquidos, bem como as regiões 

de transição entre os sistemas obtidos. 

Prepararam-se diferentes tipos de formulações a partir de cinco diagramas de 

fases ternários, conforme descrito na Tabela 5, alterando-se os tipos de tensoativo e fase 

oleosa, com o objetivo de encontrar a formulação com a maior quantidade de fase lamelar 

característica de sistemas líquido-cristalinos.  

Os diagramas foram construídos para os cinco sistemas estudados e descritos na 

Tabela 1, podendo os mesmos ser visualizados nas Figuras 8 a 12. 

As formulações foram deixadas em repouso por 24 horas com o objetivo de 

estabilizar o sistema e foram analisadas visualmente, contra fundo escuro, sendo 

definidas as seguintes regiões: sistema líquido transparente (SLT), sistema viscoso 

transparente (SVT), sistema líquido opaco (SLO), sistema viscoso opaco (SVO) e 

separação de fases (SF), conforme demonstrados a seguir nos cinco diagramas de fases 

ternários obtidos (D1, D2, D3, D4 e D5). 
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Figura 8. Diagrama de fases do sistema D1 estabilizado com DC 5329®, DC 193C®, e fase aquosa 
composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4. 
 

 

O primeiro diagrama (Figura 8), D1, foi constituído por um silicone oleoso (DC 

193C®,) como fase oleosa, um silicone emulsificante (DC 5329®) como tensoativo e fase 

aquosa composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4. O DC 193C®  

trata-se de um silicone fluido de co-polímero glicol não irritante para apele e olhos. Como 

as formulações foram desenvolvidas para uso tópico, a utilização de componentes não 

irritantes tornou-se de extrema importância uma vez que esta região é extremamente 

delicada (PRODUCT INFORMATION, 2004). 
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Figura 9. Diagrama de fases do sistema D2 estabilizado com DC 5329®, Alkomol L603®, e fase 
aquosa composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4. 
 
 
 O segundo diagrama (Figura 9), D2, foi constituído por um álcool etoxilado 

propoxilado, Alkomol L603 como fase oleosa, um silicone emulsificante (DC 5329®) como 

tensoativo e fase aquosa composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 

7,4. 
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Figura 10. Diagrama de fases do sistema D3 estabilizado com DC 5329®, Óleo Mineral e fase 
aquosa composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4. 
 

 

 O terceiro diagrama (Figura 10), D3, foi constituído por um óleo mineral como fase 

oleosa, um silicone emulsificante (DC 5329®) como tensoativo e fase aquosa composta 

por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4. 
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Figura 11. Diagrama de fases do sistema D4 estabilizado com DC 5329®, Palmitato de Isopropila 
e fase aquosa composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4. 

 

 

 

 O quarto diagrama (Figura 11), D4, foi constituído de palmitato de isopropila que 

trata-se de um éster emoliente de cadeia ramificada largamente utilizado em produtos 

para o cuidado pessoal, como fase oleosa, um silicone emulsificante (DC 5329®) como 

tensoativo e fase aquosa composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 

7,4. 
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Figura 12. Diagrama de fases do sistema D5 estabilizado com Alkomol L603, DC 193C® e fase 
aquosa composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4. 

 

 

 O quinto e último diagrama (Figura 12), D5, foi constituído como fase oleosa, por 

um silicone oleoso (DC 193C®,), por um álcool etoxilado propoxilado, Alkomol L603 como 

tensoativo e fase aquosa composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 

7,4. 

 

5.1.2. Determinação da solubilidade do MTX 
 
 
 O MTX caracteriza-se por ser um pó cristalino amarelado, sendo  praticamente 

insolúvel em água, etanol, clorofórmio e éter, e bastante solúvel em soluções diluídas de 

hidróxidos de álcalis e carbonatos (CLARKE e tal., 2007). Devido às características 

descritas, necessitou-se verificar a solubilidade do MTX em diferentes solventes, 

conforme a Tabela 5, com o objetivo de delinear a solubilidade para sua posterior 

incorporação nas formulações que foram escolhidas. 

 O critério para classificar se o MTX encontra-se solúvel ou não nos solventes 

testados foi baseado no estudo de solubilidade que está descrito na Farmacopéia 

Brasileira, 2010 e os resultados obtidos estão representados na Tabela 5. 
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Tabela 5.  Solubilidade de MTX 

Solvente 
 

Solubilidade pH 

Ácido Acético 
 

Solúvel - 

Acido Cítrico 0,1M 
 

Solúvel 2,08 

Ácido Fórmico 
 

Solúvel - 

Amônia 
 

Muito Solúvel - 

Butanol 
 

Insolúvel - 

Citrato de Sódio 0,05M 
 

Facilmente Solúvel 8,27 

Cloreto de Metileno 
 

Insolúvel - 

Clorofórmio 
 

Insolúvel - 

HCl 0,01N 
 

Insolúvel 2,23 

HCl 0,1N 
 

Solúvel 1,23 

HCl 0,5N 
 

Solúvel 0,54 

HCl 1N 
 

Solúvel 0,35 

Hidróxido Amônio 
 

Muito Solúvel - 

NaCl 
 

Insolúvel - 

NaOH 0,01N 
 

Insolúvel 11,00 

NaOH 0,1N 
 

Solúvel 11,38 

NaOH 0,5N 
 

Muito Solúvel 13,13 

NaOH 1N 
 

Muito Solúvel 13,21 

Na2CO3 
 

Facilmente Solúvel - 

Tampão Fosfato pH 7,4 
 

Muito Solúvel 7,42 
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5.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS FORMULAÇÕES 
ESCOLHIDAS 

 

5.2.1. Formulações selecionadas 
 

 A partir dos cincos diagramas de fases obtidos, foi selecionado o diagrama D1 com 

auxílio da microscopia de luz polarizada, por conter as regiões com as maiores 

quantidades de fase lamelares características de sistemas líquido-cristalinos e com 

característica de sistema viscoso transparente (SVT) preparado a partir da mistura dos 

componentes poliéter funcional siloxano (Dow Corning® 5329) como tensoativo, silicone 

fluido de co-polímero glicol (Dow Corning® 193C) como fase oleosa e fase aquosa, 

composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4. O MTX foi 

incorporado na fase aquosa na proporção de 1,25%.  

 Do diagrama D1, em questão, foram selecionados três pontos para estudo ( 

formulação A = 23,5%, formulação B = 24% e formulação C = 24,5%), onde se manteve a 

proporção do tensoativo em 40%, variando-se as proporções da fase oleosa e fase 

aquosa, conforme descrito na Tabela 6.  

 O critério de escolha foi devido ao fato das três formulações selecionadas estarem 

na região de sistema viscoso transparente (SVT) o que é de grande importância para o 

tratamento tópico da psoríase, na qual se necessita a permanência da formulação no local 

da aplicação. Além disso, encontram-se também na região central do diagrama e 

próximos das regiões de sistema líquido transparente (SLT) e separação de fases (SF).  

 

Tabela 6. Formulações escolhidas do Diagrama de Fases - D1 
Formulação Fase Oleosa (%) 

(Dow Corning® 193C) 

Tensoativo (%) 

(Dow Corning® 5329) 

Fase Aquosa 

(TF)(%) 

A 25 40 35 

B 30 40 30 

C 35 40 25 

 

5.2.2. Determinação da densidade relativa 
 

A determinação da densidade relativa foi medida em triplicata pelo método do 

picnômetro para as formulações com e sem a incorporação do MTX e os valores médios 

estão representados nas Tabelas 7 e 8. 



52 

Eliete de Souza Von Zuben 

 

Tabela 7.  Densidade relativa das formulações sem MTX 
Densidade Relativa (g/cm3) 

Formulação A B C 

Média 1,0434 1,0476 1,0503 

DPa 1,8.10-3 1,2.10-3 1,5.10-3 
aDP= desvio padrão 

 

Tabela 8.  Densidade relativa das formulações acrescidas de MTX 
Densidade Relativa (g/cm3) 

Formulação A B C 

Média 1,0487 1,0529 1,0567 

DPa 2,7.10-3 2,6.10-3 9,2.10-4 
aDP= desvio padrão 

 

Verificou-se que houve um pequeno aumento da densidade relativa nas 

formulações com a incorporação do MTX, isto se deve justamente ao fato das 

formulações conter o fármaco. 

 

5.2.3. Determinação da condutividade 
 

A determinação da condutividade foi medida em triplicata para as formulações com 

e sem a incorporação do MTX, os valores médios e o desvio padrão, estão representados 

nas Tabelas 9 e 10. 

 

Tabela 9.  Condutividade das formulações sem MTX 
Condutividade (µS cm-1) 

Formulação A B C 

Média 26,9 20,0 14,3 

DPa 3,0.10-1 3,0.10-1 8,6.10-1 
aDP= desvio padrão 
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Tabela 10.  Condutividade das formulações acrescidas de MTX 
Condutividade (µS cm-1) 

Formulação A B C 

Média 264,3 288,2 187,9 

DPa 8,3 2,6 2,5 
aDP= desvio padrão 

 

Verificou-se que quanto maior a concentração de água das formulações maior os 

valores da condutividade, isto se deve à maior transferência de elétrons (MORAIS, 2006), 

sugerindo também que a água esteja na fase externa (contínua) desses sistemas. 

Percebeu-se também que a condutividade foi modificada com a incorporação do 

MTX, visto que os valores das formulações com MTX foram superiores aos valores das 

formulações sem MTX. Isto pode estar ocorrendo por que o MTX em solução deve estar 

liberando íons e sabe-se que quanto maior a quantidade de íons em um meio, maior a 

condutividade (AGMON, 1995). 

 

5.2.4. Determinação do pH 
 

A determinação do pH foi realizada em triplicata para as formulações com e sem a 

incorporação do MTX, os valores médios e o desvio padrão, estão representados nas  

Tabelas 11 e 12. 

 

Tabela 11. Valores de pH das formulações sem MTX 
pH 

Formulação A B C 

Média 6,94 7,35 7,66 

DPa 6,6.10-2 8,7.10-2 4,0.10-2 
aDP= desvio padrão 

 

Tabela 12. Valores de pH das formulações acrescidas de MTX 
pH 

Formulação A B C 

Média 7,09 7,71 7,76 

DPa 6,1.10-2 4,0.10-2 3,5.10-2 
aDP= desvio padrão 
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Verificou-se que ocorreu um pequeno aumento nos valores de pH nas formulações 

com a incorporação do MTX, entretanto todos os valores de pH encontram-se dentro da 

tolerância biológica para produtos cutâneos, ou seja, de 5,5 a 8,0 (AULTON, 2005). 

 

5.2.5. Determinação do índice de refração (IR) 
 

A determinação do IR foi realizada em triplicata para as formulações com e sem a 

incorporação do MTX. Os valores médios e o desvio padrão estão representados nas 

Tabelas 13 e 14. 

 

Tabela 13. Valores de IR das formulações sem de MTX 
IR 

Formulação A B C 

Média 1,405 1,412 1,419 

DPa 1,1.10-3 5,8.10-4 5,8.10-4 
aDP= desvio padrão 

 

Tabela 14. Valores de IR das formulações acrescidas de MTX 
IR 

Formulação A B C 

Média 1,412 1,417 1,424 

DPa 5,8.10-4 5,8.10-4 5,0.10-4 
aDP= desvio padrão 

 

Verificou-se que ocorreu um pequeno aumento nos valores de índice de refração 

nas formulações com a incorporação do MTX. Percebe-se também que o aumento na 

quantidade da fase aquosa das formulações escolhidas, ocorre em virtude da diminuição 

do índice de refração, tornando-o mais próximo do índice de refração da água (IR 1,3330), 

ou seja, a formulação A possui a maior concentração de fase aquosa em relação às 

demais como consequência apresentou os menores valores de índice de refração. 
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5.3. ANÁLISE ESTRUTURAL DAS FORMULAÇÕES ESCOLHIDAS 
 

5.3.1. Microscopia de luz polarizada 
 

Conforme pode ser observado nas Figuras 13 a 15, as três formulações escolhidas 

com e sema incorporação do MTX apresentaram regiões de anisotropia, indicadas pela 

presença de fases líquido-cristalinas lamelares em sua estrutura, evidenciada pelo 

surgimento de estruturas denominadas “cruzes de malta”, características de fase 

lamelar.Observa-se também que a incorporação do fármaco não alterou 

significativamente a estrutura interna lamelar dos sistemas. 

Os resultados sugerem que houve algumas modificações estruturais promovidas 

pela variação da proporção de fase oleosa e da fase aquosa, ou seja, a formação de 

sistemas lamelares é mais acentuada quando a proporção da fase oleosa é maior em 

relação à fase aquosa. 
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  (As)                                              (Ac) 

Figura 13. Fotomicrografia sob luz polarizada da formulação A sem MTX (As) e da formulação A 
acrescido de MTX (Ac) 
 
 

 

  (Bs)                                              (Bc) 

Figura 14. Fotomicrografia sob luz polarizada da formulação B sem MTX (Bs) e da formulação B 
acrescido de MTX (Bc) 
 
 

 

   (Cs)                                               (Cc) 

Figura 15. Fotomicrografia sob luz polarizada da formulação C sem MTX (Cs) e da formulação C 
acrescido de MTX (Cc) 
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5.3.2. Espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) 
 

Os dados obtidos por SAXS permitem confirmar a estrutura dos sistemas e o 

arranjo sugeridos por microscopia de luz polarizada. A Figura 16 apresenta as curvas das 

intensidades de espalhamento I(q) em função do vetor de espalhamento (q) para a 

formulação B sem a incorporação do MTX (Bs) e com a incorporação do MTX (Bc) 

Para determinar o tipo de estrutura de cada sistema verificou-se a posição dos 

picos (q1,q2,q3, etc.) e determinou-se a razão entre os diversos q em função da posição 

do primeiro pico (q1). A partir dos valores obtidos foi possível determinar qual o tipo de 

fase presente, conforme apresentado na Tabela 15. 

 

 

 

(Bs)      (Bc) 

Figura 16.  Curvas de SAXS da formulação B sem MTX (Bs) e acrescido de MTX (Bc) 
 
 
Tabela 15. Valores de qmax (Å) e razão entre as distâncias interplanares para as 
formulações B sem MTX (Bs) e com MTX (Bc) 

Formulação q max1 

 

q max 2 

 

 

d2/d1 Tipo de fase 

Bsa 0,73 1,47 2,0 lamelar 

Bcb 0,74 1,48 2,0 lamelar 

   aFormulação B sem a incorporação do MTX 

   b Formulação B com a incorporação do MTX  

 

Para as amostras com e sem a incorporação do fármaco observa-se que a relação 

d2/d1 foi de 2,0 a qual é característica de fase lamelar, sugerindo também que a 

incorporação do fármaco não alterou a estrutura dos sistemas formados.  
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Portanto, os resultados apresentados pelas medidas de SAXS estão coerentes 

com os resultados obtidos por microscopia de luz polarizada, identificando fase lamelar 

para todas as formulações à temperatura ambiente, independente de apresentarem ou 

não MTX. 

 

5.3.3. Determinação do comportamento reológico 
 

O estudo do comportamento reológico das formulações selecionadas teve como 

objetivo avaliar características estruturais das formulações, determinando se a amostra 

tem comportamento Newtoniano ou não-Newtoniano, se o fluido é plástico, 

pseudoplástico ou dilatante, se apresenta tixotropia e se possui comportamento 

viscoelástico. 

As três formulações escolhidas com e sem a incorporação do MTX foram 

submetidas à varredura de tensão, em faixa de tensão de cisalhamento de 0 a 100 Pa e 

frequência fixa de 1Hz, à temperatura de 25°C± 0,5°C e 32°C±0,5°C, conforme Figuras 17 

a 22 a fim de determinar a tensão e o limite de escoamento, bem como região de 

viscoelasticidade linear.  
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(As) 

 

    (Ac) 

Figura 17. Ensaio da varredura de tensão à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação A sem 
MTX (As) e com MTX (Ac). 
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(Bs) 
 
 

 
 

(Bc) 
Figura 18. Ensaio da varredura de tensão à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação B sem 
MTX (Bs) e com MTX (Bc). 
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(Cs) 
 

 

 
        
      (Cc) 
Figura 19. Ensaio da varredura de tensão à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação C sem 
MTX (Cs) e com MTX (Cc). 
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(As) 
 

 
     
    (Ac) 

Figura 20. Ensaio da varredura de tensão à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação A sem 
MTX (As) e com MTX (Ac). 
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(Bs) 
 

 
    
   (Bc) 

Figura 21. Ensaio da varredura de tensão à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação B sem 
MTX (Bs) e com MTX (Bc). 
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(Cs) 
 

 
       
      (Cc) 
Figura 22.Ensaio da varredura de tensão à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação C sem 
MTX (Cs) e com MTX (Cc). 
 
 

No teste de varredura de tensão, representado nas Figuras 17 a 22, observa-se 

que o G’’ encontra-se acima do G’. Este resultado demonstra que o componente viscoso 

(módulo de perda) é maior do que o componente elástico (módulo de armazenagem), o 

que revela predominância do caráter viscoso das formulações estudadas, tanto para 
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temperatura de 25°C±0,5°C como a 32°C±0,5°C. Foi utilizada a tensão de 1 Pa nos 

demais testes, pois valores superiores a esta tensão podem propiciar a destruição da 

estrutura dos sistemas formados. 

 

     (As) 

 

   (Ac) 

tensão de cisalhamento (Pa),  taxa de cisalhamento (1/s),  curva I – curva ascendente ( 0 -100 s-1) e curva 
II– curva descendente (  = 100 – 0s-1). 
 
Figura 23. Ensaio de curva de fluxo à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação A sem MTX 
(As) e com MTX (Ac). 
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(Bs) 
 

 
     
   (Bc) 

tensão de cisalhamento (Pa),  taxa de cisalhamento (1/s),  curva I – curva ascendente ( 0 -100 s-1) e curva 
II– curva descendente (  = 100 – 0s-1). 

 
Figura 24. Ensaio de curva de fluxo à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação B sem MTX 
(Bs) e com MTX (Bc). 
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(Cs) 
 

 
       
      (Cc) 
tensão de cisalhamento (Pa),  taxa de cisalhamento (1/s),  curva I – curva ascendente ( 0 -100 s-1) e curva 
II– curva descendente (  = 100 – 0s-1). 
 
Figura 25. Ensaio de curva de fluxo à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação C sem MTX 
(Cs) e com MTX (Cc). 
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(As) 

 

 
      
     (Ac) 

tensão de cisalhamento (Pa),  taxa de cisalhamento (1/s),  curva I – curva ascendente ( 0 -100 s-1) e curva 
II– curva descendente (  = 100 – 0s-1). 

 
Figura 26. Ensaio de curva de fluxo à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC:da formulação A sem MTX 
(As) e com MTX (Ac). 
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(Bs) 

 

 
       
      (Bc) 

tensão de cisalhamento (Pa),  taxa de cisalhamento (1/s),  curva I – curva ascendente ( 0 -100 s-1) e curva 
II– curva descendente (  = 100 – 0s-1). 

 
Figura 27. Ensaio de curva de fluxo à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação B sem MTX 
(Bs) e com MTX (Bc). 
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(Cs) 
 

 
       
      (Cc) 
tensão de cisalhamento (Pa),  taxa de cisalhamento (1/s),  curva I – curva ascendente ( 0 -100 s-1) e curva 
II– curva descendente (  = 100 – 0s-1). 
 
Figura 28. Ensaio de curva de fluxo à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação C sem MTX 
(Cs) e com MTX (Cc). 
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Nas Figuras 23 a 28, podem-se observar as curvas de fluxo referentes às três 

formulações escolhidas com e sem a incorporação do MTX para as temperaturas de 25°C 

±0,5 °C e 32°C±0,5°C, onde temos um gráfico da tensão de cisalhamento (Pa) em função 

da taxa de cisalhamento (1/s). 

Os materiais pseudoplásticos, com a aplicação de velocidades de cisalhamento 

crescentes, podem apresentar o fenômeno de tixotropia, isto é, quando a velocidade de 

cisalhamento é removida, as tensões de cisalhamento são relaxadas e o sistema tende a 

readquirir a estrutura inicial, de tal forma que as curvas ascendentes e descendentes do 

reograma ficam deslocadas, resultando em uma área de histerese. Assim, a tixotropia é 

diretamente proporcional à área de histerese.  

Os reogramas indicaram que as formulações comportaram-se como sistemas não 

newtonianos, pois não apresentaram linearidade entre a tensão e a taxa (velocidade) de 

cisalhamento, sendo que o perfil da curva é característico de fluido pseudoplástico, em 

virtude da diminuição da viscosidade e tixotrópico, ou seja, apresentam área de histerese 

em todas as formulações testadas nas temperaturas de 25°C±0,5°C como a 32°C±0,5°C. 

 A pseudoplasticidade é adequada para produtos indicados para uso tópico, pois 

durante a aplicação da tensão a formulação apresenta facilidade para fluir, levando a um 

bom espalhamento durante o uso e formação de filme uniforme na superfície cutânea 

(BOODTS, 2003; GAO et al., 2003), quando a tensão aplicada é cessada. 

A caracterização do comportamento viscoelástico, que ocorre através da avaliação 

dos módulos G’, G” e η em função da frequência (Hz), representa uma ferramenta útil na 

caracterização estrutural das amostras (SCHRAMM, 2006). 
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     (As) 

 

      (Ac) 

Figura 29. Ensaio de varredura de freqüência à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação A 
sem MTX (As) e com MTX (Ac). 
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(Bs) 
 

 
   (Bc) 

Figura 30. Ensaio de varredura de freqüência à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação B 
sem MTX (Bs) e com MTX (Bc). 
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(Cs) 
 

 
       (Cc) 
Figura 31.  Ensaio de varredura de freqüência à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação C 
sem MTX (Cs) e com MTX (Cc). 
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   (Ac) 

Figura 32. Ensaio de varredura de frequência à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação A 
sem MTX (As) e com MTX (Ac). 
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(Bs) 
 

 
   (Bc) 

Figura 33. Ensaio de varredura de frequência à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação B 
sem MTX (Bs) e com MTX (Bc). 
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(Cs) 
 

 
      (Cc) 
Figura 34. Ensaio de varredura de frequência à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação C 
sem MTX (Cs) e com MTX (Cc). 
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 O termo módulo de armazenamento (G’) indica que a energia de tensão é 

temporariamente armazenada durante o teste, porém pode ser recuperada mais tarde, 

indicando que o material analisado apresenta características elásticas. Enquanto que o 

termo módulo de perda (G”) indica que a energia usada para iniciar o fluxo é 

irreversivelmente perdida, sendo transformada em calor de cisalhamento e o material  

possui características viscosas (SCHRAMM, 2006). 

Os reogramas apresentados nas Figuras 29 a 34 demonstram a evolução de G’ 

componente elástico (módulo de armazenagem) e G’’ componente viscoso (módulo de 

perda) em função da frequência aplicada nas formulações, sendo que se observa que G” 

permanece em toda a faixa de frequência acima de G’, indicando comportamento mais 

viscoso das amostras analisadas, tanto para a temperatura de 25°C±0,5°C como a 

32°C±0,5°C. Demonstra-se também que a adição de fármaco não alterou o 

comportamento viscoso das formulações, não alterando assim a estrutura do sistema. 

Os testes de fluência e recuperação são amplamente usados para compreender a 

estrutura interna de um sistema e as variações estruturais associadas com a introdução 

de alterações na sua composição, visto que permitem diferenciar as respostas elásticas 

das viscosas (SCHRAMM, 2006; DOLZ et al., 2008).  

A etapa de fluência consiste na aplicação de uma tensão constante, por um 

período pré-estabelecido de tempo, e na medição da deformação do sistema em função 

do tempo. Após esta etapa, segue-se com o teste de recuperação em que a tensão 

aplicada é removida e, mede-se o valor da deformação ao longo do mesmo período de 

tempo do teste de fluência (SCHRAMM, 2006).  

Nesse estudo, as amostras foram submetidas a uma tensão constante (1 Pa), 

durante 300 segundos, a fim de se avaliar o comportamento de deformação. Em seguida, 

o “stress” foi suspenso para avaliar a recuperação pelo mesmo período de tempo de 300 

s, sob as temperaturas de 25°C ±0,5°C e 32°C±0,5°C.  
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      (As) 

 

   (Ac) 
Figura 35. Curvas de fluência e recuperação à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação A sem 
MTX (As) e com MTX (Ac). 
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    (Bc) 

Figura 36. Curvas de fluência e recuperação à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação B sem 
MTX (Bs) e com MTX (Bc). 
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    (Cc) 

Figura 37. Curvas de fluência e recuperação à temperatura de 25ºC ± 0,5ºC da formulação C sem 
MTX (Cs) e com MTX (Cc). 
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(As) 
 

 
    (Ac) 

Figura 38. Curvas de fluência e recuperação à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação A sem 
MTX (As) e com MTX (Ac). 



83 

Eliete de Souza Von Zuben 

 
 

(Bs) 
 

 
    (Bc) 

Figura 39. Curvas de fluência e recuperação à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação B sem 
MTX (Bs) e com MTX (Bc). 
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(Cs) 
 

 
    (Cc) 

Figura 40. Curvas de fluência e recuperação à temperatura de 32ºC ± 0,5ºC da formulação C sem 
MTX (Cs) e com MTX (Cc). 
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 As Figuras 35 e 40 representam a evolução das curvas de fluência e recuperação, 

demonstrando que as formulações fluem bastante e recuperam pouco, sugerindo que os 

sistemas formados encontram-se estruturados.  

 Os comportamentos apresentados nestes ensaios confirmam os resultados obtidos 

nos ensaios de varredura de frequência que demonstram que as formulações são mais 

viscosas do que elásticas. 

 

5.4. VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE DOSEAMENTO DE MTX POR 
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 

 
 

A validação da metodologia analítica foi realizada conforme critérios estabelecidos 

pelo ICH (2005) e BRASIL (2004). 

 

5.4.1. Adequabilidade do sistema cromatográfico 
 

A adequabilidade do sistema cromatográfico foi avaliada pela análise quantitativa, 

através do cálculo dos coeficientes de variação da assimetria do pico do MTX, fator de 

capacidade, número de pratos teóricos da coluna, tempo de retenção e área do pico 

principal de seis replicatas de MTX, na concentração de 50µg/mL. Os resultados são 

apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Parâmetros avaliados na análise de adequabilidade do sistema cromatográfico 
desenvolvido para análise de MTX 
 

Parâmetros avaliados  

Injeções Área 
Tempo de 

Retenção 

 

Fator de 

capacida

de 

Número pratos 
teóricos Assimetria 

1 2834,510 6,457 2,117 4605 0,680 
2 2831,813 6,412 2,095 4543 0,680 
3 2833,034 6,499 2,077 4490 0,680 
4 2840,276 6.405 2,073 4478 0,680 
5 2826,342 6,401 2,075 4483 0,680 
6 2831,647 6,403 2,110 4585 0,680 

Média 2832,937 6,430 2,091 4530,67 0,680 
CVa(%) 0,16 0,32 0,91 1,22 0 

aCV= coeficiente de variação 
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Os dados obtidos na verificação da adequabilidade do sistema cromatográfico 

(Tabela 16) demonstraram que o método de análise e o equipamento são adequados 

para assegurar a confiabilidade dos resultados, estando de acordo com a literatura, a qual 

sugere que o fator de capacidade >2, a assimetria do pico deve ser ≤ 2 e o número de 

pratos teóricos > 2000. Em geral também é adotado como critério valor de CV% ≤ 2% 

para todos os parâmetros testados (FDA, 1994; ICH, 2005; USP 33, 2010). 

O cromatograma típico obtido pelo método proposto representado na Figura 41, 

demonstrando a resolução e a simetria do pico correspondente ao MTX, sendo o seu 

tempo de retenção de 6,4 minutos. 

 

 
Figura 41. Cromatograma típico de MTX (50 µg/mL) obtido pelo método cromatográfico proposto. 
Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS 
(4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm. Injeção: 20µL; 25ºC 
 

5.4.2. Linearidade 
 

Para a construção da curva analítica foi preparado uma solução estoque de MTX 

na concentração de 200 µg/mL (solução-mãe). A partir da solução estoque, alíquotas de 

7,5; 5,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0; 0,5 e 025 mL foram transferidas para balões volumétricos de 10 

mL, obtendo-se concentrações de 150, 100, 50, 40, 30, 20,10e 5ug/mL. Para cada 

concentração foram realizadas três injeções e os resultados médios das áreas dos picos 

cromatográficos obtidos foram utilizados para o estudo da regressão linear (BRASIL, 

2003; ICH, 2005). 

Na Tabela 17 encontram-se os resultados obtidos a partir da injeção das oito 

concentrações do padrão de MTX e a Figura 42 representa a curva analítica obtida na 

qual pode-se observar a linearidade dos resultados, pois o coeficiente de correlação 

encontrado foi de 0,999948. 
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Tabela 17.  Valores das áreas referentes ao pico de MTX para construção da curva 
analítica por CLAE 

MTX(ug/mL) Áreaa 
Área média ± 

DPb CVc(%) 

 
5 

295,331 294,96±0,34 
 

0,11 
294,673 
294,877 

 
10 

579,116 579,01±0,68 
 

0,12 
579,640 
578,288 

 
20 

1163,892 1168,32±4,30 
 

0,37 
1172,483 
1168,592 

 
30 

1745,033 1735,35±3,89 
 

0,50 
1732,449 
1728,573 

 
40 

2292,094 2288,46±3,14 
 

0,14 
2286,653 
2286,645 

 
50 

2853,126 2834,33±3,50 
 

0,57 
2825,657 
2824,205 

 
100 

5794,154 5777,88±2,89 
 

0,24 
5769,769 
5769,730 

 
150 

8652,258 8645,25±3,07 
 

0,11 
8649,475 
8634,021 

   aValor médio das três determinações 
   bDP= Desvio Padrão 
   cCV= Coeficiente de variação 

 

 

Figura 42. Curva analítica do MTX obtida pelo método cromatrográfico. Fase móvel: tampão 
acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 250mm) 5 
µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
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A ANOVA foi calculada para os dados obtidos a partir da curva analítica do MTX 
representado na Tabela 18. 
 
 
Tabela 18. Análise de variância dos valores das áreas determinadas para a obtenção da 
curva analítica de MTX por CLAE. 
Fontes de variação 
 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
médio 

F  
calculado 

F  
tabelado 

Entre concentrações 
 

7 
 

174584487 
 

24940641 
 

43820,52* 
 

2,66 
 Regressão Linear 

 
1 
 

174575380 
 

174575380 
 

306727,61* 
 

4,49 
 Desvio da Linearidade 

 
6 
 

9106 
 

1518 
 

2,67 
 

2,74 
 Dentro (resíduo) 

 
16 

 
9106 

 
569 

 
    

Total 23 174585814       
*Significativo para p<0,05% 

 
 

A análise estatística comprovou que não existe desvio significativo das linearidades 

das concentrações utilizadas e que existe regressão linear nos dados obtidos para o limite 

de confiança de 5%. 

 

5.4.3. Especificidade/Seletividade 
 

Neste ensaio injetou-se a fase móvel composta pela mistura de tampão acetato de 

amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23) e as três formulações escolhidas (A, B e C) sem 

a incorporação do MTX. Os ensaios foram realizados em triplicata e observou-se que 

tanto as três formulações sem a incorporação do MTX, quanto à fase móvel não 

interferiram na análise, uma vez que não se observou interferência no pico do MTX, com 

tempo de retenção em aproximadamente 6,3 minutos, conforme demonstrado no ensaio 

de adequabilidade do sistema cromatográfico. A Figura 43 representa a injeção da 

formulação A sem a incorporação do MTX preparada com fase móvel, sendo que com 

esta injeção conclui-se que os componentes da formulação A não interferem na análise, 

nem tão pouco a fase móvel, já que a solução foi preparada com a mesma. 
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Figura 43. Cromatograma da formulação B sem a incorporação do MTX obtida pelo método 
cromatrográfico proposto, utilizando como solvente a fase móvel. Fase móvel: tampão acetato de 
amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 
1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
 
 

A seletividade foi realizada utilizando-se a degradação forçada, através do teste de 

estresse, já que os produtos de degradação deste fármaco não estavam disponíveis para 

serem utilizados na validação. Portanto, injetaram-se em CLAE diferentes soluções com 

concentração de 50 µg/mL de MTX, contendo, ácido clorídrico 0,1N, hidróxido de sódio 

0,1N, peróxido de hidrogênio 3%, luz ultravioleta UV 254nm e a condição neutra onde as 

amostras foram preparadas em fase móvel com aquecimento em banho maria a 60°C. 

Foram realizados os tempos de coleta de T0 (referente à coleta logo após o preparo da 

amostra com os agentes degradantes), 10min., 20min., 30min., 60min., 120min, 180 min, 

240min e 1440min para todas as amostras submetidas às condições de estresse. Após os 

procedimentos de degradação, as amostras foram diluídas em fase móvel para 

concentração final de 50 µg/mL e injetadas. 

 As Figuras 44 a 48 representam os cromatogramas obtidos após as degradações 

neutras, fotolíticas, oxidativas, ácidas e básicas, respectivamente. Assim, demonstrou-se 

que o método proposto é específico para a análise de MTX, ou seja, não foi observado 

nenhum pico correspondente aos produtos das degradações próximo ao tempo de 

retenção do padrão de MTX. 
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Figura 44. Cromatograma degradação forçada de MTX (50 µg/mL)em fase móvel a 60ºC, após 24 
horas.Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-
ODS (4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
 

 

 
Figura 45. Cromatograma degradação forçada de MTX (50 µg/mL)em fase móvel na luz 
ultravioleta UV 254 nm, após 24 horas. Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e 
metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; 
Injeção: 20µL; 25ºC 
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Figura 46. Cromatograma degradação forçada de MTX (50 µg/mL) em meio oxidativo (peróxido 
de hidrogênio 3%), após 24 horas. Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e 
metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; 
Injeção: 20µL; 25ºC 
 

 

 
Figura 47. Cromatograma degradação forçada de MTX (50 µg/mL) em meio ácido 0,1N HCl, após 
24 horas. Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: 
C18-ODS (4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
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Figura 48. Cromatograma degradação forçada de MTX (50 µg/mL) em meio básico 0,1 N NaOH, 
após 24 horas. Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); 
Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
 
 As condições avaliadas fotolítica (luz UV 254nm) e oxidativa (H2O2 3%) deste 

estudo de degradação, resultaram na formação de picos de degradação. A condição 

fotolítica (luz UV 254nm) provocou um decréscimo na área do pico de MTX a partir do 

tempo de 4 horas, representado na Figura 49, demonstrando que o MTX é um fármaco 

fotossensível. Enquanto que na condição oxidativa (H2O2 3%) o pico de MTX sofreu um 

ligeiro decréscimo no tempo de 24horas, representado pela Figura 50. 

 

 
Figura 49. Cromatograma da degradação forçada de MTX (50 µg/mL) em fase móvel na luz 
ultravioleta UV 254 nm, demonstrando o decréscimo no pico de MTX, após 4 horas. Fase móvel: 
tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 
250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
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Figura 50. Cromatograma da degradação forçada de MTX (50 µg/mL) em meio oxidativo 
(peróxido de hidrogênio 3%), após 24 horas. Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 
6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 
nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
 

5.4.4. Precisão  
 

A precisão foi avaliada através do cálculo do coeficiente de variação percentual das 

amostras, submetidas a ensaios de repetibilidade e precisão intermediária. 

 

5.4.4.1. Repetibilidade 
 

Utilizaram-se três concentrações, baixa, média e alta (5, 50 e 150 µg/mL) 

expressando-se os resultados com base no coeficiente de variação. As injeções foram 

realizadas no mesmo dia e sob as mesmas condições experimentais, método, 

equipamento e pelo mesmo analista. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

O CV percentual (%) entre as amostras de mesma concentração e realizadas no 

mesmo dia, conforme apresentado na Tabela 19 foi de 0,13%, tendo o maior valor na 

concentração de 5 µg/mL que foi de 0,18%, demonstrando assim, que o método é 

preciso. 
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Tabela 19. Determinação da precisão intracorrida (Repetibilidade) de MTX por CLAE 
MTX            

( ug/mL ) 
Áreaa 

Área média  CVb 

(%) 

CV  

Geral(%) 

 

5 

294,3  

294,90 

 

  
295,2 0,18 
295,2  

 

50 

2859,9  

2862,33 

  

0,13 2864,9 0,09 
2862,2  

 

150 

8673,8  

8661,43 

 

  
8655,9 0,12 
8654,6  

aValor médiodas determinações 
bCV = Coeficiente de variação 

 

5.4.4.2. Precisão intermediária 
 

Utilizaram-se três concentrações, baixa, média e alta (5, 50 e 150 µg/mL) 

expressando-se os resultados com base no coeficiente de variação. As injeções foram 

realizadas em dois dias diferentes e por analistas diferentes (A e B), utilizando o mesmo 

equipamento. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

O CV percentual (%) entre as amostras de mesma concentração e realizadas em 

dias diferentes e por analistas diferentes, conforme apresentado na Tabela 20, foi de 

0,15%, tendo o maior valor na concentração de 5 µg/mL que foi de 0,26%, quando foi 

preparada pelo analista 2 no segundo dia de ensaio, demonstrando assim, que o método 

é preciso. 

 

Tabela 20.  Determinação da precisão intermediária de MTX por CLAE 
Dia Analista 

 

MTX(ug/mL) 

 

Área médiaa 

 

CVb(%) 

 

CV Geral(%) 

 

 

1 

 5 291,87 0,24  

 

 

 

0,15 

A 50  2858,03 0,03 
 150  8647,60 0,08 
 

B 

5 295,46 0,21 
50  2880,07 0,24 

150  8667,36 0,11 
 

 

2 

 5 295,62 0,10 
A 50  2825,16 0,25 
 150  8629,83 0,03 
 5 287,17 0,26 

B 50  2855,40 0,07 
 150  8637,63 0,15 

aValor médio  das determinações / b CV= coeficiente de variação 
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5.4.5. Exatidão 
 

A exatidão de um método analítico é a proximidade dos resultados obtidos pelo 

método em estudo em relaçãoo ao valor verdadeiro (BRASIL, 2003). 

A exatidão foi realizada pelo método de adição de padrão, no qual quantidade 

conhecida de padrão nas concentrações de X1=5µg/mL, X2=50µg/mL e X3=150 µg/mL foi 

adicionada ao placebo das formulações escolhidas. Os resultados experimentais, 

conforme Tabela 21, correspondem à porcentagem de recuperação média de 99,2%, 

demonstrando assim, que o método é exato. 

 

Tabela 21. Determinação da exatidão da metodologia analítica para análise de MTX por 
CLAE 

Formulação 

Quantidade 

adicionada 

de padrão 

MTX 

(ug/mL) 

Quantidade 

encontrada de 

padrão MTX 

(ug/mL)a 

Recuperação 

(%) 

Recuperação 

Média 

(%) 
CV 

 (%)b 

X1– A 5 4,84 96,7  0,25 

X2 – A 50  50,07 100,1  0,07 

X3– A 150  151,27 100,8  0,09 

X1 – B 5 4,88 97,6  0,16 

X2 – B 50  50,38 100,8 99,2 0,03 

X3 – B 150  149,07 99,4  0,29 

X1 – C 5 4,91 98,2  0,05 

X2 – C 50  50,03 100,1  0,11 

X3 – C 150  148,75 99,2  0,09 
aValor médio das três determinações 
bCV = coeficiente de variação 

 

5.4.6. Limites de detecção e  de quantificação 
 

A sensibilidade da metodologia analítica foi determinada através dos limites de 

detecção (LD) e de quantificação (LQ). Os valores de LD e LQ foram calculados, 

empregando-se os valores de desvio padrão e da inclinação da curva analítica, conforme 

demonstrados nas equações 2 e 3, respectivamente. A menor concentração detectada 
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(LD) pelo método analítico foi 0,16µg/mL, enquanto que o LQ calculado foi 0,47 µg/mL e o 

encontrado experimentalmente, com CV menor que 5% foi de 0,05 µg/mL.  

Portanto, baseado nos resultados obtidos durante estes ensaios, conclui-se que o 

método proposto é adequado e seguro para a quantificação e detecção do metotrexato. 

 

5.4.7. Robustez 
 

A robustez foi avaliada seguindo o método proposto por Youden e Steiner (1975), 

sendo realizadas oito análises, variando sete parâmetros pré-estabelecidos descritos na 

Tabela 4 do item 4.4.9. A amostra e o padrão foram submetidos aos ensaios de 1 a 8, 

aplicou-se as equações 4 e 5, para avaliação da significância dos efeitos. Os resultados 

obtidos nos teores e nesta avaliação da significância estão apresentados, 

respectivamente, na Tabela 22. 

 
Tabela 22.  Influência dos parâmetros avaliados pelo método cromatográfico 

Parâmetro Teor Influência 

Coluna cromatográfica A: ODS 18 
 

101,06 
0,802 a: XDB 18 

 
100,26 

Comprimento de onda B: 303 nm 100,39 0,541 b: 308 nm 100,93 
Vazão FM C: 1,0 mL 100,45 0,414 c: 0,8mL 100,86 

Proporção FM D: 77:23 100,50 0,317 
d: 80:20 100,82 

Volume de injeção E: 20 µL 100,43 0,451 
e: 25 µL 100,88 

Temperatura do forno F: 25o C 100,85 0,376 
f: 30o C 100,47 

pH FM G: 6,0 100,81 0,297 g: 6,5 
 

100,51 
 

O valor de referência obtido na equação 5,  foi de 0,968 de modo que qualquer 

valor acima deste, foi considerado significativo, ou seja, para avaliar a significância dos 

resultados obtidos que constam na coluna influência da Tabela 22 a fim de verificar se o 

método é robusto, é necessário que o resultado da influência do parâmetro seja menor 

quando comparado ao valor de referência. 



97 

Eliete de Souza Von Zuben 

 De acordo com a Tabela 22, foi possível verificar que o método é robusto, pois 

todos os valores da influência dos parâmetros foram inferiores ao valor de referência de 

0,968. 

 Por outro lado, verificou-se que o parâmetro que mais influenciou na análise foi a 

coluna cromatográfica em que se obteve 0,802 e o parâmetro que teve menor influência 

foi considerado o pH da fase móvel, em que se obteve 0,297. 

 

5.5. PREPARO DAS FORMULAÇÕES PARA A QUANTIFICAÇÃO 
DO MTX 

 
 A Tabela 23 apresenta os teores de MTX encontrados nas formulações escolhidas. 

Os resultados demonstram valores acima de 95%, estão dentro dos limites preconizados 

para seu teor em produtos farmacêuticos que é de 90 a 110% em monografia compendial 

(USP, 2010), com DP e CVs inferiores a 1%, estando dentro dos limites especificados 

pela ANVISA que é o limite de até 2% para o DP e de até 5% para CV(BRASIL, 2003). 

 

Tabela 23. Valores obtidos na quantificação de MTX nas formulações escolhidas 

Formulação 
Área média 

dos picosa 

Teor (%) Desvio 

Padrão 

CVb(%) 

A 574,6 96,0 0,33 0,35 

B 581,9 98,3 0,28 0,29 

C 584,4 98,8 1,06 1,07 
aValor médio das três determinações 
bCV= coeficiente de variação 

 

5.6. ESTABILIDADE PRELIMINAR DAS FORMULAÇÕES 
ESCOLHIDAS 

 
O estudo de estabilidade fornece indicações sobre o comportamento do produto, 

em determinado intervalo de tempo, frente a condições ambientais a que possa ser 

submetido, desde a fabricação até o término da validade (BRASIL, 2004). 

Antes de iniciar os estudos de estabilidade, recomenda-se submeter o produto ao 

teste de centrifugação, por isso, realizou-se a centrifugação das formulações escolhidas 

a 3.000 rpm durante 30 minutos e as mesmas foram avaliadas visualmente verificando 

seu aspecto, cor, odor, precipitações e separação de fases. 
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5.6.1. Teste de centrifugação 
 

O teste de centrifugação é um teste de estabilidade preliminar (TEP) que permite 

avaliar a estabilidade de diferentes formulações, fornecendo informações rápidas sobre a 

separação de fases da dispersão, avaliando a coalescência ou a cremeação, coma 

finalidade de auxiliar na triagem das formulações (SILVA & SOARES, 1996). 

Nenhuma das formulações empregadas neste estudo apresentou separação de 

fases (coalescência, cremeação ou floculação) após centrifugação. Logo, ambas 

apresentaram-se estáveis frente a este teste e aptas para o prosseguimento do estudo. 

 

5.6.2. Características organolépticas 
 

As três formulações escolhidas para estudo não apresentaram alterações quanto 

ao aspecto, cor, odor, consistência ou separação de fases, durante o período de 15 dias 

quando submetidas às condições propostas. 

 

5.6.3. Determinação do pH 
 

O controle do pH para produtos de aplicação tópica é fundamental para assegurar 

que os mesmos não causem alterações na microflora da pele, irritação cutânea ou 

interferência no processo de queratinização (ANSARI, 2009 ) 

Na tabela 24 e Figura 51, encontram-se os resultados da análise de pH das 

formulações submetidas ao TEP com desvio padrão e média. 

De forma geral, o pH ideal de uma formulação é padronizado de acordo com o pH 

de estabilidade dos componentes ativos utilizados e o de tolerância biológica para 

produtos cutâneos que varia de 5,5 a 8,0 (AULTON, 2005). As formulações desenvolvidas 

apresentaram pH completamente compatível com o da pele,  apresentando valores entre 

6,5 a 7,9. 
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Tabela 24. Valores referentes à medida de pH das formulações submetidas a diferentes 
condições durante o período de 15 dias 

aValor médio das três determinações /bDP= desvio padrão  

 

 
 
Figura 51. Valores de pH das formulações A, B e C, submetidas a diferentes condições durante o 
período de 15 dias. 

5.6.4. Índice de refração 
 

Na Tabela 25 e Figura 52, encontram-se os resultados da análise de índice de 

refração das formulações submetidas ao (TEP) com desvio padrão e média. 

De acordo com os resultados encontrados, observou-se que o aumento da 

concentração de fase aquosa nas formulações, promove uma diminuição do índice de 

Data 

 

Condições a 

A 

 TA 

A   

5±1°C 

A 

45±1°C 

A 

ciclo 

B  

TA 

B 

5±1°C 

B 

45±1°C 

B 

ciclo 

C 

 TA 

C 

5±1°C 

C 

45±1°C 

C  

ciclo 

1 dia 7,34 7,99 7,03 7,51 7,67 7,85 7,38 7,80 7,77 7,91 7,38 7,69 

2 dia 7,36 7,84 6,88 7,03 7,66 7,54 7,19 7,23 7,65 7,70 7,25 7,04 

3 dia 7,00 7,75 6,65 6,75 7,32 7,71 6,95 6,93 7,28 7,62 6,88 6,75 

4 dia 6,89 7,66 6,61 6,71 7,25 7,46 6,88 6,86 7,26 7,62 6,87 6,68 

5 dia 6,94 7,55 6,61 6,70 7,27 7,46 6,87 6,88 7,24 7,57 6,86 6,69 

6 dia 6,89 7,37 6,58 6,68 7,23 7,51 6,87 6,84 7,22 7,40 6,88 6,67 

7 dia 6,85 7,48 6,60 6,72 7,20 7,45 6,84 6,87 7,10 7,51 6,84 6,68 

8 dia 6,92 7,54 6,62 6,69 7,25 7,41 6,88 6,84 7,15 7,50 6,85 6,67 

9 dia  6,80 7,17 6,52 6,62 7,14 7,24 6,78 6,79 7,05 7,44 6,78 6,61 

10 dia 6,86 7,34 6,58 6,65 7,18 7,25 6,80 6,81 7,12 7,40 6,81 6,65 

11 dia 6,82 7,40 6,58 6,69 7,11 7,30 6,75 7,01 7,02 7,30 6,76 6,58 

12 dia 6,78 7,03 6,56 6,66 7,07 7,28 6,80 7,01 7,00 7,28 6,71 6,52 

13 dia 6,74 7,19 6,57 6,63 7,06 7,25 6,79 6,96 6,95 7,35 6,78 6,51 

14 dia 6,80 7,37 6,60 6,65 7,04 7,23 6,82 6,98 7,00 7,37 6,80 6,58 

15 dia 6,81 7,39 6,62 6,66 7,12 7,25 6,87 6,98 7,00 7,29 6,83 6,55 

Média 6,92 7,47 6,64 6,76 7,24 7,47 6,90 6,99 7,19 7,48 6,89 6,72 

DPb 0,19 0,26 0,13 0,23 0,19 0,38 0,17 0,25 0,24 0,18 0,18 0,30 
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refração (IR). Isso pode ser explicado pelo fato de a água ter um menor índice de 

refração, além de contribuir para uma maior transparência da formulação, como exemplo 

temos a formulação A que possui a maior concentração de fase aquosa em relação às 

demais e como conseqüência apresentou os menores valores de índice de refração. 

 
Tabela 25.Valores referentes à medida de índice de refração das formulações submetidas 
a diferentes condições durante o período de 15 dias 

aValor médio das três determinações / bDP= desvio padrão  

 

 
Figura 52. Valores de índice de refração das formulações A, B e C, submetidas a diferentes 
condições durante o período de 15 dias. 
 

5.6.5. Determinação da condutividade 
 
 Observou-se, na análise dos dados da Tabela 26 e Figuras 53, que com o aumento 

da concentração de água dos sistemas, o resultado da condutividade também aumentou, 

confirmando que quanto maior a quantidade de água, maior o resultado da condutividade 

Data 

 

Condiçõesa 

A 

 TA 

A 

5±1°C 

A 

45±1°C 

A  

ciclo 

B 

TA 

B 

5±1°C 

B 

45±1°C  

B  

ciclo 

C 

 TA 

C 

5±1°C 

C 

45±1°C 

C  

ciclo 

1 dia 1,411 1,414 1,411 1,412 1,423 1,417 1,419 1,419 1,422 1,424 1,424 1,418 

2 dia 1,412 1,414 1,412 1,413 1,424 1,418 1,419 1,418 1,423 1,425 1,424 1,418 

3 dia 1,413 1,414 1,412 1,414 1,425 1,418 1,417 1,419 1,424 1,425 1,424 1,419 

4 dia 1,413 1,415 1,412 1,414 1,425 1,417 1,418 1,419 1,425 1,426 1,424 1,419 

5 dia 1,411 1,414 1,412 1,413 1,423 1,417 1,418 1,418 1,422 1,425 1,424 1,418 

6 dia 1,412 1,414 1,412 1,414 1,424 1,418 1,418 1,418 1,423 1,425 1,424 1,418 

7 dia 1,413 1,415 1,412 1,413 1,426 1,418 1,419 1,418 1,423 1,426 1,423 1,418 

8 dia 1,412 1,414 1,412 1,413 1,425 1,418 1,419 1,418 1,424 1,426 1,423 1,418 

9 dia  1,412 1,415 1,412 1,414 1,425 1,418 1,419 1,418 1,424 1,427 1,424 1,418 

10 dia 1,413 1,414 1,411 1,413 1,425 1,417 1,418 1,419 1,423 1,426 1,423 1,418 

11 dia 1,413 1,414 1,411 1,413 1,425 1,417 1,418 1,419 1,423 1,426 1,423 1,418 

12 dia 1,413 1,415 1,411 1,414 1,425 1,419 1,418 1,419 1,424 1,428 1,423 1,419 

13 dia 1,413 1,414 1,412 1,414 1,425 1,417 1,419 1,418 1,423 1,427 1,423 1,418 

14 dia 1,413 1,414 1,413 1,414 1,425 1,417 1,417 1,418 1,423 1,425 1,426 1,418 

15 dia 1,413 1,415 1,411 1,414 1,426 1,419 1,419 1,419 1,424 1,426 1,423 1,418 

Média 1,412 1,414 1,412 1,414 1,425 1,418 1,418 1,418 1,423 1,426 1,424 1,418 

DPb 6.10-4 5.10-4 6.10-4 6.10-4 7.10-4 8.10-4 7.10-4 5.10-4 7.10-4 1.10-3 8.10-4 4.10-4 
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devido à maior transferência de elétrons (MORAIS, 2006). Isto ocorreu com a formulação 

A que possui a maior concentração de fase aquosa em relação às demais e como 

consequência apresentou maior valor de condutividade. 

 Entretanto, os valores de condutividade de todas as formulações, sofreram um 

aumento no período de 15 dias, visto que os valores iniciais foram inferiores aos valores 

após o período de 15 dias. Isto pode ter ocorrido devido ao fármaco ter se oxidado e 

consequentemente ter originado íons, pois se sabe que quanto mais íons houver no meio, 

maior a probabilidade de condução de eletricidade, o que faz com que os valores de 

condutividade aumentem (AGMON, 1995). 

 
Tabela 26.  Valores referentes à medida de condutividade das formulações submetidas a 
diferentes condições durante o período de 15 dias 

 

Data 

 

Condiçõesa 

A 

 TA 

A 

5±1°C 

A 

45±1°C 

A  

ciclo 

B 

 TA 

B 

5±1°C 

B 

45±1°C 

B  

ciclo 

C 

 TA 

C 

5±1°C 

C 

45±1°C 

C  

ciclo 

1 dia 230,0 259,0 200,0 312,0 258,9 209,0 249,0 200,0 122,0 126,5 122,9 124,4 

15 dia 260,8 268,0 267,0 326,0 270,1 230,0 283,0 243,0 130,6 145,7 140,1 160,2 

Média 245,4 263,5 233,5 319,0 264,5 219,5 266,0 221,5 126,3 136,1 131,5 142,3 

DPb 21,8 6,36 47,4 9,90 7,91 14,84 24,04 30,40 6,08 13,48 12,16 25,31 
aValor médio das três determinações / bDP= desvio padrão  

 

 

Figura 53. Valores de condutividade das formulações A, B e C, submetidas a diferentes condições 
durante o período de 15 dias. 

5.6.6. Quantificação de MTX nas formulações escolhidas 
 
 A quantificação foi realizada após a metodologia analítica ter sido validada, 

segundo descrita por GAO & JIANG, 2006, baseado na Resolução RE nº 899 (2003). 
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 Conforme Tabela 27, os resultados obtidos provenientes das três formulações nas 

condições de TA e geladeira (5°C±1°C) estão dentro dos limites preconizados para seu 

teor em produtos farmacêuticos que é de 90 a 110% em monografia compendial (USP, 

2010). Por outro lado, nas condições de estufa (45°C±1°C) e ciclo os teores encontram-se 

abaixo do especificado, obtendo-se valores abaixo de 90%. 

 
Tabela 27.  Valores referentes à quantificação de MTX das formulações submetidas a 
diferentes condições durante o período de 15 dias 
 

 

Data 

 

Teor - Condiçõesa 

A 

 TA 

A 

 5±1°C 

A 

 45±1C 

A 

ciclo 

B 

 TA 

B 

5±1°C 

B 

45±1C 

B 

ciclo 

C 

 TA 

C 

 5±1°C 

C 

 45±1C 

C 

ciclo 

1 dia 95,9 99,7 89,7 84,9 97,5 99,2 94,0 93,6 94,9 97,0 89,7 90,5 

15 dia 93,2 95,8 87,7 83,2 92,8 96,8 87,0 86,8 90,0 95,0 82,0 84,8 

Média 94,6 98,0 88,7 84,1 95,1 98,0 90,5 88,7 92,5 96,0 85,8 87,6 

DPb 1,88 3,07 1,44 1,20 3,31 1,68 4,97 6,94 3,49 1,43 5,50 4,02 

CVc 1,99 3,13 1,63 1,42 3,48 1,71 5,49 7,82 3,78 1,49 6,41 4,59 

aValor médio das três determinações /bDP= desvio padrão / cCV= coeficiente de variação 

 

A Figura 54 demonstra que as formulações testadas são estáveis quando 

comparadas as medições no 1° dia e 15° dia. 

 

Figura 54.Valores de teor das formulações A, B e C, submetidas a diferentes condições durante o 
período de 15 dias. 
 

5.6.7. Microscopia de luz polarizada 
 
 As Figuras 55 a 57 apresentam as fotomicrografias correspondentes ao 

comportamento estrutural de fases das formulações, contendo MTX em sua composição. 
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 Os resultados sugerem que as formulações que foram submetidas à estabilidade a 

temperatura ambiente (TA) e a temperatura de geladeira (5°C±1°C), houve a presença de 

cruzes de malta, típica de fase lamelar, que permaneceram durante o período de 15 dias, 

enquanto que as formulações que foram submetidas à estabilidade a temperatura de 

estufa (45°C±1°C) e ao ciclo, houve a mesma presença de cruzes de malta, típica de fase 

lamelar, porém a estrutura interna sofreu grandes modificações durante o período de 15 

dias, devido à agressão da temperatura em que os sistemas foram submetidos. 
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    (A)                                                 (A1) 

 
    (B)                              (B1) 

 
    (C)     (C1) 

 
    (D)     (D1) 
Figura 55. Fotomicrografia sob luz polarizada formulação A: TA / AI (A), TA / 15d(A1), 5°C±1°C / 
AI (B), 5°C±1°C / 15d (B1), 45°C±1°C / AI (C), 45°C±1°C / 15d (C1), ciclo / AI (D), ciclo / 15d (D1) 
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(A)      (A1) 

 
(B)      (B1) 

 
    (C)     (C1) 

 
(D)     (D1) 

Figura 56.  Fotomicrografia sob luz polarizada formulação B: TA / AI (A), TA / 15d (A1), 5°C±1°C / 
AI (B), 5°C±1°C / 15d (B1), 45°C±1°C / AI (C), 45°C±1°C / 15d (C1), ciclo / AI (D), ciclo / 15d (D1) 
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(A)      (A1) 

 
(B)      (B1) 

 
    (C)    (C1) 

 
(D)    (D1) 

Figura 57. Fotomicrografia sob luz polarizada formulação C: TA / AI (A), TA / 15d (A1), 5°C±1°C / 
AI (B), 5°C±1°C / 15d (B1), 45°C±1°C / AI (C), 45°C±1°C / 15d (C1), ciclo / AI (D), ciclo / 15d (D1) 
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5.7. AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS DE LIBERAÇÃO, PERMEAÇÃO 
E RETENÇÃO IN VITRO 

 
Os estudos de liberação in vitro são muito importantes, pois podem ser uma 

maneira de avaliar a habilidade de um veículo em liberar uma substância ativa nas 

condições do ensaio. Além disso, o perfil de liberação in vitro a partir de um sistema 

específico pode fornecer subsídios importantes para inferir sobre o comportamento deste 

sistema in vivo.A membrana utilizada é considerada não limitante, ou seja, não controla o 

transporte de compostos através dela (Helledi & Schubert, 2001). 

Nos estudos de liberação, permeação e retenção cutânea a metodologia analítica 

de quantificação empregada foi a descrita segundo GAO &JIANG, 2006. Foram avaliadas 

as formulações A, B E C incorporadas com 1,25% de MTX nos ensaios de liberação, 

permeação e retenção cutânea, nas mesmas condições experimentais por 12 horas. 

Enquanto as amostras de MTX em propilenoglicol (controle) foram utilizadas apenas no 

ensaio de liberação. 

 

5.7.1. Determinação da solubilidade do MTX e escolha da solução 
receptora 

 
O estudo da solubilidade do fármaco na solução receptora é muito importante para 

garantir a condição sink do experimento. Foram testadas seis diferentes soluções 

receptoras com o MTX na concentração de 50µg/mL, conforme representado na Tabela 

29. 

 
Tabela 28. Porcentagem solúvel de MTX nos meios receptores testados por CLAE 

Meio Receptor Área [  ] obtida µg/ mL % solubilizada 

TF* 100% 
2870,5 49,80 99,52 

TF*+1% de Tween® 80 
2680,2 46,50 92,92 

TF*+10% Etanol 
2405,2 41,73 83,39 

TF*+30% Etanol 
2131,3 36,98 73,89 

NaCl 0,9% 
211,8 3,67 7,34 

NaCl 0,9%+1% Tween® 80 
208,2 3,61 7,22 

*TF = tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4 

 

A Tabela 29 demonstra como foi a solubilidade do MTX nas diferentes soluções 

receptoras testadas. Pode-se perceber que o MTX tem solubilidade superior (99,52%) em 

meio contendo tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M, pH 7,4, em relação às 
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demais soluções receptoras testadas, que uma vez utilizadas comprometeriam a condição 

sink durante os ensaios de liberação e permeação in  vitro. 

Dessa forma, baseado nos resultados obtidos e para garantir a melhor estabilidade 

do fármaco, optou-se por utilizar como solução receptora para este estudo o tampão 

fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4. 

 

5.7.2. Liberação in vitro 
 

O ensaio foi executado para verificar o processo pelo qual o fármaco é liberado de 

sua forma farmacêutica em um intervalo de tempo específico, de modo a caracterizar seu 

modelo cinético de liberação. 

Foram avaliadas as formulações A, B e C contendo 1,25% de MTX nos seguintes 

tempos: 30 minutos, 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 horas, sendo que as amostras das soluções 

receptoras foram coletadas e injetadas em CLAE a fim de verificar os perfis de liberação 

do MTX. O perfil de liberação do MTX incorporado em propilenoglicol (PG) foi utilizado 

como controle e todos os resultados estão representados nas Tabelas 30 a 33. 

 

Tabela 29. Liberação de MTX na formulação A 
Tempo 

(horas) 

Média Q real 

(µg/cm2)a 

Liberação  
(%) 

CV  
(%) 

0,5 60,26 2,84 4,11 

1 115,09 5,43 6,18 

2 211,64 9,99 4,90 

4 401,99 18,97 7,20 

6 553,00 26,10 7,55 

8 674,35 31,83 7,39 

10 775,95 36,65 7,51 

12 857,28 40,46 7,45 

 aValor médio de seis determinações 
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Tabela 30. Liberação de MTX na formulação B 
Tempo 

(horas) 

Média Q real 

(µg/cm2) a 

Liberação  
(%) 

CV  
(%) 

0,5 56,03 2,64 8,41 

1 117,57 5,55 4,56 

2 240,51 11,35 5,90 

4 413,12 19,50 4,27 

6 585,23 27,62 2,85 

8 728,17 34,37 2,58 

10 842,72 39,78 4,23 

12 957,65 45,20 4,35 

 aValor médio de seis determinações 

 

Tabela 31. Liberação de MTX na formulação C 
Tempo 

(horas) 

Média Q real 

(µg/cm2) a 

Liberação  
(%) 

CV  
(%) 

0,5 55,03 2,60 8,98 

1 106,82 5,04 8,81 

2 212,75 10,04 5,01 

4 370,55 17,49 7,36 

6 516,25 24,37 6,21 

8 658,68 31,09 4,01 

10 778,37 36,74 5,15 

12 890,59 42,04 3,73 

 aValor médio de seis determinações 

 

Tabela 32. Liberação de MTX incorporado em propilenoglicol (PG) 
Tempo 

(horas) 

Média Q real 

(µg/cm2) a 

Liberação  
(%) 

CV  
(%) 

0,5 138,59 6,54 7,94 

1 180,09 8,50 6,28 

2 221,90 10,47 7,50 

4 382,22 18,04 8,57 

6 564,46 26,64 7,02 

8 730,33 34,47 8,94 

10 880,29 41,55 9,61 

12 1036,19 48,91 10,61 

  aValor médio de seis determinações 
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A quantidade real liberada em µg/cm2 foi calculada utilizando-se a equação7 

descrita no item 4.8.4. Calculou-se a média (n=6) da quantidade liberada por cm2, a 

porcentagem liberada por cm2e o coeficiente de variação, todos esses dados foram 

obtidos em relação à quantidade de amostra e concentração do fármaco que estava 

presente no copo dosador no ensaio de liberação. 

Os resultados obtidos demonstram que após 12 horas de ensaio foram liberados 

857,28 µg/cm2 (40,46%) de MTX da formulação A 957,65 µg/cm2 (45,20%) de MTX da 

formulação B, 890,59 µg/cm2 (42,04%) de MTX da formulação C e 1036,19 µg/cm2 

(48,91%) de MTX do controle PG. 

Os perfis de liberação observados (Figura 58) para estas formulações podem ser 

resultado da influência de alguns fatores, tais como: pH da formulação (GOGOLEVA et 

al., 1999) e solubilidade do MTX na matriz, o que demonstra que a composição do veículo 

pode influenciar a liberação das substâncias ativas, pois estabelecem a solubilidade da 

substância no veículo e determinam se estará solubilizada ou não, desta forma, definindo 

o coeficiente de concentração para a difusão passiva (SMITH;SURBE;MAIBACH, 1999).  

 

 
Figura 58. Perfil de liberação in vitro (% liberada) do MTX incorporado nas formulações A, B e C 
no controle PG= Propilenoglicol (média de n=6). 

 

As Figuras 59 a 62 representam os dados de liberação da porção linear das curvas 

de liberação segundo avaliação de modelos matemáticos com base nos modelos de 

pseudoprimeira ordem (concentração liberada em função da raiz quadrada do tempo), 

conhecidos como modelo de Higuchi, primeira ordem (log da concentração liberada em 

função do tempo) e zero ordem (concentração liberada em função do tempo) com o 
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objetivo de avaliar a cinética de liberação das formulações estudadas e do propilenoglicol 

como controle. 

Após a determinação dos modelos matemáticos (Figuras 59 a 62) e comparação 

dos coeficientes de correlação linear (R2) das formulações A, B e C, pode-se observar 

que os modelos de cinéticas de liberação que apresentaram os maiores valores de R2, ou 

seja, próximos de 0,99, seguem o modelo de Higuchi (concentração liberada em função 

da raiz quadrada do tempo), isto significa que a velocidade de liberação do fármaco se dá 

por difusão controlada pela matriz (HIGUCHI, 1962). 

Por outro lado, uma melhor relação linear foi obtida ao relacionar a concentração 

de fármaco liberada da formulação contendo propilenoglicol em função do tempo (Figura 

61), indicando que a liberação do MTX desse sistema segue modelo de zero ordem, ou 

seja, a estrutura do sistema composto pelo propilenoglicol controla a liberação do 

fármaco. 

 
Figura 59.  Modelo de cinética de liberação com aplicação de Higuchi 
 

 
Figura 60.  Modelo de cinética de liberação de primeira ordem 
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Figura 61.  Modelo de cinética de liberação de zero ordem 
 
 

 
Figura 62. Modelo de cinética de liberação de zero ordem 
 

A Tabela 34 representa a porcentagem de MTX liberado por tempo, a quantidade 

liberada por área (Q real µg/cm2), o fluxo por tempo (J), durante 12 horas. O valor do fluxo 

(J) foi obtido a partir do coeficiente angular (a) da reta de regressão dos pontos do modelo 

aplicável às formulações, sendo possível observar que as formulações tiveram valores de 

fluxo correspondentes aos verificados nos perfis de liberação bem como na quantidade de 

MTX liberado no período de 12 horas, quando se compara as mesmas. 
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Tabela 33. Quantidade de MTX liberado por área e porcentagem liberada, após 12h de 
experimento. 

 

Dentre as três formulações testadas consideradas sistemas líquido-cristalinos 

(CLs), a formulação B possui o maior valor de fluxo(J) 331,9 µg/cm2/h. Este tipo de 

resultado sugere que a estrutura da formulação composta por 30% de FO e 30% de FA 

proporciona a movimentação do fármaco mais facilmente na interface óleo-água ficando 

mais rapidamente disponível para liberação para a solução receptora. 

Por outro lado, os resultados obtidos de fluxo (J) de 299,9µg/cm2/h para a 

formulação A (25% de FO e 35% de FA) contra 306,0 µg/cm2/h para a formulação C (35% 

de FO e 25% de FA), sugerem que o fármaco possui maior afinidade pela FA do sistema, 

o que pode reter o fármaco na sua estrutura e retardar a saída deste da matriz.  

 

5.7.3. Escolha da solução extratora 
 

Foram testadas quatro soluções extratoras com o MTX na concentração de 

50µg/mL, conforme representado na Tabela 35. 

Os resultados obtidos demonstram que o metanol 100% possui baixa capacidade 

de solubilizar o MTX, além de proporcionar forte interferência no pico cromatográfico do 

MTX na quantificação por CLAE (Figura 63B). A mesma interação ocorre quando utilizado 

a solução de tampão fosfato +metanol (1:1) (Figura 63C). 

Por outro lado, quando se testou as soluções de tampão fosfato de potássio 

monobásico 0,01 M, pH 7,4 100% e tampão fosfato de potássio monobásico 0,01 M, pH 

7,4+metanol (9:1), respectivamente Figuras 63A e 63D, não foi observado interferência no 

pico cromatográfico do MTX na quantificação por CLAE.  

Os resultados demonstram também que o MTX tem solubilidade superior na 

solução que contém tampão fosfato + metanol (9:1), em relação às demais soluções 

extratoras testadas, por isso optou-se por utilizá-la nos ensaios de retenção cutânea. 

 

Formulação Estrutura Fármaco Inicial  
(ug/cm2) 

Q real 
(ug/cm2) 

12h 

Fluxo (J)  
µg/cm2/h / R2 

Liberação  
(%) DP 

A Cristal líquido 
lamelar 2118,64 857,28 299,9 / 0,996 40,46 ± 7,45 

B Cristal líquido 
lamelar 2118,64 957,65 331,9 / 0.995 45,20 ± 4,35 

C Cristal líquido 
lamelar 2118,64 890,59 306,0 / 0,991 42,04 ± 3,73 

Propilenoglicol _ 
 2118,64 1036,10 79,31 / 0,998 48,91± 10,61 
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Tabela 34. Porcentagem solúvel de MTX nas soluções extratoras testadas por CLAE 

Solução Extratora Área [  ] obtida µg/ mL % solubilizada 

TF* 100% 
2868,5 49,77 99,45 

Metanol 100% 
292,5 5,07 10,14 

TF*:Metanol(1:1) 
2749,6 47,70 95,33 

TF*:Metanol(9:1) 
2874,1 49,86 99,65 

*TF = tampão fosfato de potássio monobásico 0,01 MpH 7,4 

 
 

 

 
Figura 63. Cromatogramas de MTX nas soluções extratoras testadas: tampão fosfato de potássio 
monobásico 0,01 M, pH 7,4 100% (A), metanol 100% (B), tampão fosfato de potássio monobásico 
0,01 M, pH 7,4 +metanol (1:1) (C) e tampão fosfato de potássio monobásico 0,01 M, pH 7,4 + 
metanol (9:1) (D). Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); 
Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
 

5.7.4. Validação da permeação e retenção cutânea in vitro  
 

 Com o objetivo de garantir a confiabilidade dos resultados provenientes dos 

estudos de permeação e retenção “in vitro”, validou-se a metodologia analítica 

utilizando os parâmetros de linearidade, especificidade e recuperação baseado na 

Resolução RE nº 899, (BRASIL, 2003). 
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5.7.4.1. Linearidade de MTX em tampão fosfato 0,01M pH 7,4 
 

Os resultados obtidos da linearidade do MTX na solução receptora estão 

apresentados na Tabela 40 e Figura 66.  

Observando a Figura 66, nota-se que a resposta da área do pico é linear em 

relação à concentração do fármaco utilizada. Obtendo-se um coeficiente de correlação de 

0,999995 e coeficiente de variação abaixo de 2%, conforme preconiza a legislação 

sanitária. 

 

Tabela 35.  Linearidade MTX em solução receptora por CLAE 

MTX(ug/mL) Áreaa 
Área média ± 

DPb 
CVc(%) 

0,5 32,7 32,47±0,21 0,64 
32,4 
32,3 

1 62,6 62,53±0,12 0,18 
62,4 
62,6 

5 300,7 299,57±0,99 

 

0,33 
299,1 
298,9 

10 605,5 606,47±1,12 

 

0,19 
607,7 
606,2 

20 1203,6 1202,63±1,06 

 

0,09 
1202,8 
1201,5 

50 2970,7 2969,63±1,16 

 

0,04 
2969,8 
2968,4 

100 5972,1 5973,47±1,31 

 

0,02 
5974,7 
5973,6 

150 8944,6 8943,67±1,01 

 

0,01 
8943,8 
8942,6 

   a Valor médio das três determinações / b DP= Desvio Padrão 
   cCV = Coeficiente de variação 
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Figura 64. Curva analítica do MTX em solução receptora, obtida pelo método cromatrográfico. 
Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS 
(4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
A ANOVA foi calculada para os dados obtidos a partir da curva analítica do MTX 
representado na Tabela 41. 
 
 
Tabela 36. Análise de variância dos valores das áreas determinadas para a obtenção da 
curva analítica do MTX por CLAE. 
Fontes de variação 
 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
médio 

F  
calculado 

F  
tabelado 

Entre concentrações 
 

7 
 

227837532 
 

32548219 
 

47,28 
 

2,66 
 Regressão Linear 

 
1 
 

216823008 
 

216823008 
 

314,96** 
 

4,49 
 Desvio da Linearidade 

 
6 
 

11014524 
 

1835754 
 

2,67 
 

2,74 
 Dentro (resíduo) 

 
16 

 
11014524 

 
688408 

 
    

Total 23 254290554       
*Significativo para p<0,05% 

 
A análise estatística comprovou que não existe desvio significativo das linearidades 

das concentrações utilizadas e que existe regressão linear nos dados obtidos para o limite 

de confiança de 5%. 

 

5.7.4.2. Especificidade 
 

Com o objetivo de verificar a influência/interferência da solução receptora, 

composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4 e da solução 

extratora, composta por tampão fosfato de potássio monobásico 0,01M pH 7,4 e metanol 

na proporção de 9:1, no pico de MTX, procedeu-se a injeção em CLAE de ambas as 

soluções. 
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As Figuras 67 e 68 demonstram que tanto a solução receptora como a extratora 

não interferem no tempo de retenção do pico do MTX, ou seja, não apresentaram picos 

no mesmo tempo de retenção do MTX que é de 6,4 minutos. 

 

 
Figura 65.  Cromatograma da solução receptora obtida pelo método cromatrográfico. Fase móvel: 
tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 
250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
 
 
 

 
Figura 66.  Cromatograma da solução extratora obtida pelo método cromatrográfico. Fase móvel: 
tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 
250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
 

 
Durante a validação da metodologia também foi analisada a interferência do 

placebo, sendo adicionado em uma das seis células o placebo (mistura dos componentes 

da formulação sem a adição do MTX) da formulação. O cromatograma apresentado na 

Figura 69 demonstra que o placebo na presença da fase receptora e em contato com a 

pele, também não interferiu na quantificação do MTX quando analisado por CLAE. 
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Figura 67. Cromatograma do placebo da formulação B obtido pelo método cromatrográfico. Fase 
móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); Coluna: C18-ODS (4,6 
mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
 

5.7.4.3. Recuperação 
 

Conforme Tabela 42 e Figuras 70 e 71, a recuperação média obtida no estrato 

córneo (EC) foi 97,9%, enquanto que na epiderme mais derme (EP+D) foi de 90,7%, 

sendo considerados excelentes valores de recuperação (BRASIL, 2003; ICH, 2005). 

 

Tabela 37.Concentrações determinadas nos testes de recuperação do MTX no estrato 
córneo e epiderme mais derme. 
 

 Concentração de padrão 
adicionada(µg/mL) 

Concentração de padrão 
encontrada(µg/mL) 

Recc(%) 

ECa 150 147,99 
 

99,15 
 ECa 50 48,54 

 
97,58 

 ECa 10 9,82 
 

98,73 
 ECa 1 0,95 

 
95,66 

 EP+Db 150 136,47 
 

91,43 
 EP+Db 50 44,50 

 
89,44 

 EP+Db 10 8,85 
 

88,94 
 EP+Db 1 0,93 

 
93,05 

 a EC = estrato córneo  
b EP+D = epiderme + derme 
c Rec= recuperação (%) obtida no estrato córneo e na epiderme+derme  
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Figura 68. Cromatograma da solução da recuperação no estrato córneo obtido pelo método 
cromatrográfico. Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); 
Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
 

 
 

 
Figura 69.  Cromatograma da solução da recuperação na epiderme+derme obtido pelo método 
cromatrográfico. Fase móvel: tampão acetato de amônio 50 mM pH 6,0 e metanol (77:23 v/v); 
Coluna: C18-ODS (4,6 mm x 250mm) 5 µm; Vazão: 1,0 mL/min.;λ: 313 nm; Injeção: 20µL; 25ºC 
 

 

Portanto, os resultados apresentados sugerem que esses sistemas podem ser 

promissores na administração cutânea de MTX para o tratamento da psoríase. 
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5.7.5. Permeação e retenção cutânea in vitro 
 

Estudos de permeação e retenção cutânea in vitro são úteis para avaliar substância 

ativas e comparar formulações. A permeabilidade da pele de orelha de porco tem sido 

amplamente estudada e tem se mostrado um excelente modelo animal por apresentar 

propriedades histológicas e fisiológicas semelhantes as da pele humana (OECD/428, 

2004; SCCP, 2006). 

Os ensaios de permeação cutânea foram realizados utilizando-se as mesmas 

condições do teste de liberação. Nas Tabelas 36 a 38 encontram-se os resultados da 

quantidade real permeada em µg/cm2 e a porcentagem permeada em relação à 

quantidade de principio ativo que foi colocada no ensaio de permeação, que foi de 

aproximadamente 300 mg em uma área de exposição de 1,77cm2. 

 
 
Tabela 38. Permeação do MTX na formulação A 

Tempo 

(horas) 

Média Q real  

(ug/cm2)a 

% Permeada CV% 

0,5 8,56 0,40 28,26 
1 11,53 0,54 22,36 
2 27,38 1,29 19,71 
4 36,41 1,72 22,79 
6 44,71 2,11 20,32 
8 54,18 2,56 19,20 

10 58,65 2,77 12,34 
12 59,45 2,81 15,36 

  aValor médio de seis determinações 
 
 
 
Tabela 39. Permeação do MTX na formulação B 

Tempo 

(horas) 

Média Q real 

(ug/cm2) a 

% Permeada CV% 

0,5 3,95 0,19 23,40 
1 6,57 0,31 21,45 
2 18,66 0,88 25,95 
4 36,89 1,74 23,91 
6 50,60 2,39 24,79 
8 64,44 3,04 24,15 

10 64,35 3,04 24,57 
12 77,04 3,63 26,69 

  aValor médio de seis determinações 
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Tabela 40. Permeação do MTX na formulação C 
Tempo 

(horas) 

Média Q real 

(ug/cm2) a 

% Permeada CV%  

0,5 2,12 0,10 23,49  
1 13,75 0.65 29,93  
2 51,71 2,41 22,57  
4 71,79 3,39 13,15  
6 86,77 4,09 16,30  
8 128,39 6,06 15,68  

10 140,40 6,63 14,59  
12 174,77 8,25 25,64  

  aValor médio de seis determinações 
 

Os coeficientes de variação (CV) apresentaram valores menores que 30%, o que 

está de acordo com o limite especificado para este ensaio que é no máximo 30% 

(SCCP,2006), pois a utilização de membranas naturais de pele de orelha de porco 

aumenta o desvio do ensaio de permeação. 

Os resultados obtidos, conforme Figura 64, demonstram que a quantidade de MTX 

permeado na formulação C (35% de FO e 25% de FA) de 174,77 µg/cm2 foi três vezes 

maior que o verificado para as outras duas amostras testadas, sendo 59,45 µg/cm2 para a 

formulação A (25% de FO e 35% de FA) e 77,04 µg/cm2para a formulação B (30% de FO 

e 30% de FA), sugerindo que o fármaco possui maior afinidade pela FA do sistema, 

podendo reter o fármaco na sua estrutura e retardar a permeação dele através da pele. A 

mesma situação foi observada nos ensaios de liberação, pois em geral a permeação de 

um composto pode ser favorecia pela seleção de veículos que tenha baixa afinidade pelo 

composto ou naquele em que seja pouco solúvel (SMITH;SURBE;MAIBACH, 1999).  

 
Figura 70.  Permeação cutânea das formulações A, B e C (média de n=6). 
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 A Tabela 39 representa a quantidade de MTX em µg/cm2 permeado através da pele 

de orelha de porco, retido no estrato córneo (EC) e na epiderme+derme (EP+D), para as 

formulações A, B e C. 

 
Tabela 41. Quantidade de MTX retido e permeado na pele, em µg/cm2 após 6 e 12h de 
ensaio 

 

 Conforme Figura 65, os resultados demonstram que o MTX ficou mais retido na 

camada EC do que na camada EP+ D, ocorrendo isto para as três formulações, sendo 

que a retenção no EC foi maior para a formulação B após 12 h de ensaio. 

 Os resultados sugerem que a formulação que possui porcentagem maior de FA em 

sua composição, ocorre maior retenção do MTX no EC e na EP+D, neste caso a 

formulação A reteve no EC (28,17 µg/cm2) e na EP+D (16,81 µg/cm2) que possui 35% de 

FA. Por outro lado, formulação que possui menor quantidade de FA, neste caso a 

formulação C com 25% de FA em sua composição, ocorre menor retenção do MTX no EC 

(18,69 µg/cm2) e na EP+D (9,10 µg/cm2), demonstrando a afinidade do fármaco pela FA 

do sistema e comprovando a mesma situação que já havia sido observada nos ensaios de 

liberação e permeação. 

 Nos ensaios de retenção cutânea o coeficiente de variação ficou entre 10 e 28%,o 

que está de acordo com o limite especificado para este ensaio que é no máximo 30% 

(SCCP,2006). O coeficiente de variação no teste de retenção é maior do que no teste de 

liberação porque as espessuras da camada córnea, epiderme e derme são variáveis, 

promovendo assim, variações na permeabilidade cutânea (AULTON, 2005). 

 

Formulação Fármaco Inicial  
(ug/cm2) 

Tempos de 

Coleta 

Permeação 
µg/cm2 

Retenção 
EC  

 µg/cm2 

Retenção 
EP+D 
µg/cm2 

A 2118,64 
6h 44,71 23,67 16,54 

12h 59,45 28,17 16,81 

B 2118,64 
6h 50,60 32,46 9,57 

12h 77,04 39,31 15,42 

C 
 

2118,64 
6h 86,77 15,74 8,86 

12h 174,77 18,69 9,10 
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Figura 71. Retenção cutânea, no estrato córneo (EC) e na epiderme + derme (µg/cm2), de MTX 
incorporado em formulações A, B e C. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Baseados nos resultados obtidos, podemos fazer as seguintes considerações: 

 

� A partir dos cincos diagramas de fases obtidos, foi selecionado o diagrama 

D1 por conter as regiões com as maiores quantidades de fases lamelares 

características de sistemas líquido-cristalinos, preparado a partir da mistura 

dos componentes poliéter funcional siloxano (Dow Corning® 5329) como 

tensoativo com silicone fluido de co-polímero glicol (Dow Corning® 193C) 

como fase oleosa em seguida fase aquosa composta por tampão fosfato de 

potássio monobásico 0,01M pH 7,4; 

� De acordo com a caracterização físico-química, através dos testes de 

densidade relativa, pH, condutividade e índice de refração, pode-se perceber 

que as formulações escolhidas são estáveis;  

� As técnicas de microscopia de luz polarizada e SAXS permitiram evidenciar 

a organização interna dos sistemas e classificá-los como sistema líquido 

cristalinos de fase lamelar; 

� Os ensaios de estabilidade preliminar (TEP) evidenciaram que as 

formulações se mantiveram estáveis durante todo o período de estudo; 

� Nos ensaios de reologia, verificou-se que as formulações comportaram-se 

como sistemas não-newtonianos do tipo pseudoplástico com características 

tixotrópicas, onde se observou que G” permaneceu em toda a faixa de 

freqüência acima de G’, indicando comportamento mais viscoso das 

amostras analisadas; 

� O método analítico para quantificação do MTX foi validado, onde se obteve 

valores satisfatórios de linearidade, especificidade, LQ, LD, precisão, 

exatidão e robustez; 

� Os ensaios de liberação demonstraram que as três formulações apresentam 

cinética de liberação, conforme modelo matemático de Higuchi 

(concentração liberada em função da raiz quadrada do tempo), ou seja, a 

velocidade de liberação do fármaco se dá por difusão controlada pela matriz. 

Enquanto que a formulação B obteve o maior valor de liberação com 45,20% 

e fluxo de 331,9 µg/cm2/h em 12 horas de ensaio; 

� No ensaio de permeação cutânea in vitro após 12 horas, a formulação em 

que se obteve o maior valor permeado (8,25%) foi a C, em relação ao ensaio 

de retenção cutânea, houve maior retenção do MTX no estrato córneo do 

que na epiderme+ derme; 
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� O método de permeação e retenção cutânea in vitro para quantificação do 

MTX foi validado, sendo adequado para a finalidade pretendida; 
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7. CONCLUSÃO 
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Baseado nos resultados promissores apresentados neste projeto de pesquisa, 

conclui-se que foram desenvolvidos sistemas nanoestruturados líquido cristalino de fase 

lamelar para a liberação de Metotrexato, uma vez que se propõe este fármaco para o uso 

no tratamento tópico da psoríase, constituídos por silicone fluido de co-polímero glicol 

como fase oleosa, poliéter funcional siloxano como tensoativo e tampão fosfato de 

potássio monobásico 0,01M pH 7,4 como fase aquosa.  

Portanto, torna-se importante a continuidade deste projeto de pesquisa com a 

realização de estudos farmacológicos in vivo, avaliação da toxicidade e estudos clínicos; 

com a finalidade de comprovar a segurança, a estabilidade das formulações 

desenvolvidas e a obtenção de efeitos terapêuticos desejados com a utilização de doses 

menores do medicamento desenvolvido. 
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