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Os nanoemulgéis são formulações 
resultantes da junção de nanoemulsão 
(NE) com hidrogel. A nanoemulsão 
aquosa contendo o ativo lipofílico 
nanoparticionado na fase interna é 
misturada ao hidrogel resultando em uma 
formulação dermo-cosmética com alto 
poder de incorporação cutânea de ativos 
lipofílicos. No presente estudo foi 
desenvolvido um nanoemulgel contendo o 
extrato glicólico das cascas de Rapanea 
ferruginea Mez. visando a obtenção de um 
fitoterápico anti-inflamatório de uso tópico 
como alternativa terapêutica no 
tratamento de dor e inflamação tópica. 
 
 
 
 
A partir do extrato mole das cascas de R. 
ferruginea, o extrato glicólico a 10% m/V 
foi obtido pela diluição do extrato 
concentrado com propilenoglicol. A NE 
contendo 0,25% de extrato foi obtida por 
inversão de fases usando o Alkest RH 40 
e o Span 80 como tensoativos e o 
miristato de isopropila como fase oleosa. 
Foram preparados hidrogéis de Aristoflex, 
carboxi-metilcelulose sódica (CMCNa) e 
Carbopol. Os nanoemulgeis foram obtidos 
pela incorporação sob agitação da NE nos 
hidrogéis na proporção 1:1, 1:2 e 1:4. Os 
sistemas foram caracterizados quanto à 
distribuição de tamanho de fase interna, 
polidispersidade (PDI), aspecto físico, 
potencial zeta (ζ), resistência física, valor 
de pH, comportamento reológico e 
propriedades de textura. 

A NE contendo 0,13% de extrato 
apresentou tamanho de fase interna, PDI 
e PZ de 100,6 nm, 0,171, -25,6 mV, 
respectivamente. A incorporação da NE 
aos hidrogéis não resultou em alteração 
considerável de tamanho médio de 
gotícula, variando de 100,3 a 119,8 nm. O 
valor do ζ aumentou com a adição nos 
hidrogéis, propor-cionando aumento da 
estabilidade desses sistemas. As 
formulações apresentaram 
comportamento não newtoniano, 
pseudoplásticos e tixotrópicos. A 
formulação NE:Carbopol® 1:2 apresentou 
maior viscosidade. A incorporação da NE 
nos hidrogéis promoveu aumento da 
estabilidade física da NE, provavelmente 
devido ao aumento da estabilidade 
estérica que os polímeros fornecem a 
estes tipos de sistemas. O nanoemulgel 
com maior estabilidade e melhores 
propriedades mecânicas foi obtido com a 
adição da NE no hidrogel de Aristoflex. 
 
 
 
O estudo permitiu desenvolver 
nanoemulgéis a partir do extrato de R. 
ferruginea com importante melhoria nas 
propriedades de estabilidade física e de 
textura, contribuindo para o 
desenvolvimento de um novo produto anti-
inflamatório tópico. 
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