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RESUMO 

Morus nigra L., conhecida popularmente como amora miúra, é utilizada há muitos anos 

na medicina popular para os tratamentos de diversas patologias, incluindo a 

inflamação e, em 2009, obteve maior visibilidade no cenário nacional com a inclusão 

do gênero Morus na Relação de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi preparar e caracterizar sistemas de liberação 

para o extrato etanólico bruto de Morus nigra (Mn-EtOH) a partir de fibras eletrofiadas 

e partículas de Eudragit® L-100 (EDGT) bem como avaliar o perfil de segurança e a 

atividade anti-inflamatória do extrato e destes sistemas. Para a preparação das fibras 

e partículas foram utilizadas as técnicas de eletrofiação e encapsulação por 

emulsificação-evaporação do solvente, respectivamente. Para a avaliação da 

morfologia dos sistemas foi utilizada a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 

para confirmar a encapsulação foi usada a Espectroscopia de Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR). Para avaliar a liberação in vitro das fibras e partículas 

de EDGT contendo o Mn-EtOH foi utilizado fluido simulado intestinal. Para avaliar o 

perfil de segurança foi realizada a toxicidade de dose única e para avaliar a atividade 

anti-inflamatória foram realizados os testes de hiperalgesia e edema de pata induzidos 

pela toxina Bothrops jararacussu. As imagens do MEV demonstraram que foram 

formadas fibras e esferas pelas técnicas de eletrofiação e encapsulação por 

emulsificação-evaporação do solvente, respectivamente. O espectro de FTIR 

confirmou a incorporação do Mn-EtOH na cadeia polimérica do EDGT. Os testes de 

liberação in vitro das fibras e esferas de EDGT evidenciaram resultados promissores. 

No que diz respeito à investigação do perfil de segurança, os resultados 

demonstraram que tanto o Mn-EtOH como as fibras de EDGT contendo o Mn-EtOH 

não provocou alterações ou sinais de toxicidade. Inclusive o extrato apresentou 

atividade anti-inflamatória melhor que o flunixin meglumine e as fibras e esferas 

contendo o Mn-EtOH também diminuíram a inflamação induzida. Conclui-se que foi 

possível desenvolver o modelo experimental de sistemas de liberação para Morus 

nigra, sendo uma promissora fonte de pesquisas para aplicabilidade em investigações 

para tratamento de enfermidades inflamatórias. 

Palavras-chave: Morus nigra L., Eudragit® L-100, eletrofiação, liberação de fármacos, 

toxicidade, atividade anti-inflamatória.  



 

 

  

ABSTRACT 

The Morus nigra L., known as Amora Miúra, has been tradicionally used in folk 

medicine for treatment of various diseases, including inflammation. In 2009, it stands 

out in the national scenario in the list of medicinal plants of interest to SUS (RENISUS) 

in which the Morus genus was included. Thus, the aim of this study was focused on 

preparing and characterization of delivery systems for the ethanolic extract of Morus 

nigra (Mn-EtOH) from fibers electrospun and particles of Eudragit® L-100 (EDGT) and 

evaluation of safety profile / anti-inflammatory activity of the extract and these systems. 

For the preparation of fibers and particles, we have used the electrospinning 

techniques and encapsulation by emulsification-solvent evaporation, respectively. To 

evaluation of morphology was explored by Scanning Electron Microscopy (SEM) and 

to confirm the encapsulation it was used the Infrared Spectroscopy Fourier Transform 

(FTIR). The in vitro release of EDGT fibers and particles containing Mn-EtOH was 

explored in body fluid simulated. The safety profile was performed considering the 

single dose toxicity assay and the anti-inflammatory activity was performed by 

hyperalgesia test and paw edema induced by Bothrops jararacussu toxin. The SEM 

images showed that fibers and spheres were formed by electrospinning techniques 

and encapsulation by emulsification-solvent evaporation, respectively. The FTIR 

spectrum confirmed the incorporation of Mn-EtOH in the polymer chain of EDGT. The 

in vitro release of EDGT fibers and spheres containing Mn-EtOH showed promising 

results. With regard to the safety profile the results  showed that both Mn-EtOH as 

EDGT fiber containing Mn-EtOH did not cause death, changes or signs of toxicity. 

Concerning to the anti-inflammatory activity, the extract returned excellent action, 

better than flunixin meglumine and the fibers and spheres containing Mn-EtOH also 

decreased inflammation induced. In summary, it was possible to develop the 

experimental model of delivery systems for Morus nigra, being a promising research 

source for applicability in investigations for the treatment of inflammatory diseases. 

Keywords: Morus nigra L., Eudragit® L-100, electrospinning, drug delivery, toxicity, 

anti-inflammatory activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os sistemas de liberação de fármacos têm sido intenso foco de pesquisas (DA COSTA 

et al., 2015; LEITE et al., 2015; LOVSKAYA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015; 

CUGGINO et al., 2016; DAI et al., 2016; GEROLA et al., 2016; MULLER et al., 2016), 

uma vez que materiais micro e nanoestruturados podem contribuir consideravelmente 

para avanços na saúde humana, com o desenvolvimento de tecidos, dispositivos, 

curativos e formulações para liberação e entrega controlada de fármacos. 

Com isso, a síntese e caracterização de materiais para utilização como sistemas de 

liberação sustentada e controlada de fármacos convencionais, bem como inovações 

envolvendo polímeros naturais e sintéticos para uso in vitro ou in vivo (FREITAS et al., 

2012; LEE et al., 2015; KUMAR et al., 2016; PATHANIA et al., 2016), assim como 

metabólitos ou derivados de plantas e extratos (MERRELL et al., 2009; ALSHEHRI et 

al., 2016; FERNÁNDEZ et al., 2016; JAIN; DEVI, 2016; MOREIRA et al., 2016; 

PEINADO et al., 2016; RANJBAR-MOHAMMADI; BAHRAMI, 2016) têm sido 

fortemente explorados.   

Os produtos naturais representam uma das maiores fontes para o desenvolvimento 

de medicamentos (MISHRA; TIWARI, 2011; ATANASOV et al., 2015), dadas as fontes 

de moléculas bioativas com inúmeras propriedades, sendo menos tóxicos e mais 

compatíveis com o organismo, tornando o seu uso promissor para o tratamento de 

inúmeras patologias (ZHANG et al., 2013; SMITH; CLINARD, 2014; DING et al., 2016).  

Dessa forma, a utilização de sistemas de liberação de produtos naturais no organismo 

pode potencializar seu uso por definitivo nos mercados nacional e internacional, uma 

vez que esses sistemas podem aumentar a biodisponibilidade e bioatividade dos 

fitoquímicos, através da ligação ou aprisionamento de fitoquímicos com diferentes 

polímeros para síntese de materiais micro ou nanoestruturados, além de que pode 

proporcionar a entrega em local específico (GUNASEKARAN et al., 2014; LIU; FENG, 

2015; BILIA et al., 2016). 

Neste sentido, a escolha de polímeros adequados melhora a difusão dos fármacos 

e/ou fitoquímicos bem como pode proporcionar uma liberação sustentada em local 

específico e uma liberação sustentada. É importante ressaltar que a maioria dos 

fármacos deve ser protegido contra a degradação no meio adverso do trato 
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gastrointestinal superior para, em seguida, ser liberado e absorvido no trato 

gastrointestinal inferior, mais precisamente no intestino delgado, que é considerado 

local ideal  para a sua liberação e absorção (TIWARI et al., 2012). O Eudragit® L-100 

é um copolímero aniônico baseado no ácido metacrílico e metacrilato de metila (Flora 

et al., 2008) que possui aplicações para sistemas sensíveis ao pH (CHEN et al., 2014), 

com liberação em pH 6-7, no jejuno. 

Estudos envolvendo o Eudragit® L-100 para a encapsulação e liberação de produtos 

naturais já vêm sendo realizados (GARG; GUPTA, 2010; PATEL et al., 2015), no 

entanto, ainda há temas pouco explorados a fim de agregar melhores resultados no 

emprego deste polímero com produtos naturais. Além disso, não existem pesquisas 

com a espécie Morus nigra (bastante conhecida e usada em todo o mundo) dadas as 

suas propriedades hipoglicemiantes, hipolipemiantes, antioxidantes e anti-

inflamatórias (NADERI et al., 2004; ALMEIDA et al., 2011; VOLPATO et al., 2011; 

CHEN et al., 2016). 

Entre os sistemas de liberação, as fibras e esferas demonstram boa eficiência 

podendo ser usados para a encapsulação de fármacos convencionais e produtos 

naturais, sejam em tamanho micrométrico ou nanométrico (GARG; GUPTA, 2010; 

LEE et al., 2014; RANJBAR-MOHAMMADI; BAHRAMI, 2016; SHIM et al., 2016). 

Assim, as metodologias por eletrofiação e microencapsulação pelo método de 

emulsificação-evaporação do solvente têm ganhado notável destaque, uma vez que 

são métodos úteis para encapsular, capazes de proteger inúmeras substâncias (sejam 

orgânicas, in vivo ou não), reduzir a toxicidade indesejável e proporcionar uma 

liberação sustentada (RENEKER; YARIN, 2008; JIAO et al., 2016).  

Assim, o objetivo do presente trabalho foi o de preparar e caracterizar sistemas de 

liberação para o extrato etanólico bruto de Morus nigra (Mn-EtOH) a partir de fibras 

eletrofiadas e partículas de Eudragit® L-100 (EDGT), bem como avaliar o perfil de 

segurança e a atividade anti-inflamatória do extrato e destes sistemas, visando a 

consolidação de futuras estratégias terapêuticas usando o extrato e seus derivados.
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral    

Preparar, caracterizar e testar sistemas de liberação para o extrato etanólico de Morus 

nigra a partir de fibras eletrofiadas e partículas de Eudragit® L-100.  

2.2. Objetivos específicos  

- Avaliar a morfologia das fibras eletrofiadas e partículas; 

- Analisar a interação do Eudragit® L-100 e do extrato etanólico bruto de Morus nigra 

nas fibras e partículas; 

- Avaliar o perfil de liberação in vitro das fibras e partículas contendo o extrato etanólico 

de Morus nigra; 

- Avaliar o perfil de segurança, através do estudo de toxicidade de dose única; 

- Avaliar a atividade anti-inflamatória das fibras eletrofiadas e partículas de Eudragit® 

L-100 contendo o extrato etanólico de Morus nigra. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Sistemas de liberação e materiais micro e nanoestruturados 

Substâncias bioativas encontram barreiras fisiológicas, bioquímicas e químicas antes 

de chegar ao local de ação, o que pode reduzir os seus efeitos terapêuticos desejáveis 

(CAIRNS et al., 2006). Além disso, fármacos convencionais podem afetar múltiplos 

tecidos que não são os de alvo do fármaco (KIM et al., 2016), levando a danos 

associados à decomposição rápida in vivo e perda da sua atividade e citotoxicidade. 

Dessa forma, fármacos convencionais carecem de melhoria em seus efeitos 

terapêuticos e propriedades farmacológicas.  

Sistemas de liberação de fármacos são projetados para alterar a biodisponibilidade 

de medicamentos ou para funcionar como reservatório de fármacos ou ambos 

(ALLEN; CULLIS, 2004), proporcionando uma prolongada duração de ação devido a 

liberação controlada o que culmina com redução da toxicidade, melhoria da 

estabilidade e entrega direcionada do fármaco ao tecido alvo (SHARMA et al., 2013; 

KIM et al., 2014; LEE et al., 2016). Dessa maneira, Tecnologias associadas ao 

desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos têm aumentado 

significativamente nos últimos anos (TORCHILIN, 2009; OKUDA et al., 2010; SINGH 

et al., 2010; SAFARI; ZARNEGAR, 2014; KATOUZIAN; JAFARI, 2016).  

Para otimizar a entrega de fármacos, a nanotecnologia é um campo emergente que 

propicia o desenvolvimento de sistemas que podem corresponder em termos de 

sofisticação e precisão às necessidades das estruturas biológicas do corpo humano 

(SAFARI; ZARNEGAR, 2014). De forma geral, a  nanotecnologia inclui a concepção, 

síntese e aplicação de materiais em tamanho nanométrico  (BUZEA et al., 2007) que 

pode apresentar propriedades químicas, físicas, elétricas e mecânicas únicas. A 

síntese e a aplicabilidade de materiais nanoestruturados, como nanofibras (KHATRI 

et al., 2016; VASHISTH et al., 2016), nanopartículas/nanoesferas (CHEN et al., 2016; 

SÁNCHEZ-LÓPEZ et al., 2016; SINGH et al., 2016), nanoemulsões (RODRIGUES et 

al., 2014)  e nanotubos (TORRES et al., 2016) têm sido recentemente investigados no 

campo da nanotecnologia.  

No entanto, além dos materiais nanoestruturados os materiais produzidos na escala 

micrométrica também têm, atualmente, alcançado notoriedade (ANGELOZZI et al., 
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2015; CORREIA et al., 2016b; PERLSTEIN et al., 2016; ZUO et al., 2016). Os sistemas 

microestruturados oferecem vantagens sobre os sistemas de liberação de fármacos 

convencionais (SINGH et al., 2010), geralmente, na forma de microemulsões (LI et al., 

2014; MA et al., 2016), microcápsulas (LIU et al., 2016) e microesferas (WANG et al., 

2015; BLANDÓN et al., 2016), com vasta aplicabilidade em diversas áreas.  

O conhecimento prévio sobre a incorporação do fármaco e sua liberação, a 

estabilidade da formulação, biocompatibilidade, biodistribuição, segmentação e 

funcionalidade é necessário para o desenvolvimento de sistemas de liberação de 

fármacos adequados (DOANE; BURDA, 2012; PARVEEN et al., 2012). 

Micro/nanofibras e micro/nanoesferas podem funcionar como sistemas de liberação 

sendo produzidos à base de polímeros biodegradáveis, atóxicos e biocompatíveis, 

com incorporação total ou parcial de fármacos, aumentando a sua estabilidade e 

proporcionando uma liberação sustentada (REPANAS; GLASMACHER, 2015; LAI et 

al., 2016; ZHANG et al., 2016) 

3.2. Eletrofiação 

A eletrofiação é um método simples e versátil aplicado na fabricação de fibras micro 

ou nanométricas contendo materiais encapsulados ou imobilizados com uma ampla 

gama de aplicações (PANTHI et al., 2015). Inventada em 1934 por Anton Formals 

(FORMHALS, 1934), o método de eletrofiação envolve a atomização elétrica de um 

líquido viscoso que é capaz de produzir fibras com um diâmetro que varia da escala 

micrométrica até a nanométrica (SAALLAH et al., 2016). De forma sucinta, o arranjo 

experimental abrange uma fonte de alimentação de alta tensão ligada a um 

reservatório contendo a solução polimérica que é espalhada na forma de fibras em 

um coletor aterrado. 

O aparato experimental consiste em uma seringa com uma agulha ligada à uma fonte 

de alta tensão, uma placa de alumínio ou de aço como coletor, separada por uma 

distância definida (LEE et al., 2015; LEE et al., 2016) e bomba de infusão para o 

controle do fluxo (CORREIA et al., 2016a). A Figura (Fig.) 1 mostra a organização do 

arranjo experimental e o processo de produção das fibras de forma concisa. 
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Figura 1. Esquema de produção de fibras eletrofiadas. 

 

Fonte: Adaptado DE BHARDWAJ & KUNDU, 2010. 

 

Para iniciar o processo de produção de fibras, a solução polimérica (polímero, solvente 

e substância a ser encapsulada) é mantida sob pressão e ejetada sob fluxo constante 

pela ponta da agulha (GAO et al., 2014), que é mantida sob campo elétrico intenso. A 

carga é induzida sobre a superfície do líquido, com forma inicial de um cone de Taylor 

(LIN et al., 2014; LUBAMBO et al., 2015). Quando o campo elétrico atinge um valor 

crítico há o rompimento da tensão superficial da solução, então um jato da solução 

polimérica da ponta do cone de Taylor é ejetado na placa/coletor, sendo a distância 

percorrida do jato até o coletor suficiente para evaporar o solvente, formando as fibras 

no coletor (TEO; RAMAKRISHNA, 2006; BHARDWAJ; KUNDU, 2010). 

Com relação aos polímeros e fármacos utilizados há inúmeros estudos na literatura 

evidenciando seus usos. Polímeros como quitosana, poli ácido-láctico glicólico 

(PLGA), quitina, alginato de sódio e poli(álcool vinílico) (PVA) (STONE et al., 2013; 

JALAJA et al., 2016; RANJBAR-MOHAMMADI et al., 2016; SATO et al., 2016) têm 

sido reportados na literatura. Relativamente aos fármacos, tanto os convencionais 

como hormônios, células, microrganismos e produtos naturais e derivados têm sido 

encapsulados com sucesso (CHOI et al., 2008; DE MORAIS et al., 2010; BRUN et al., 

2011; KIM et al., 2016)  

Através da eletrofiação, é possível fabricar fibras com inúmeras morfologias e 

geometrias a partir de diferentes soluções poliméricas (DEITZEL et al., 2001). Com 
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isso, quase todos os tipos de substâncias podem ser dissolvidas ou suspensas na 

solução polimérica para ser eletrofiadas, e assim encapsuladas dentro da fibras (DE 

MORAIS et al., 2010; YANG et al., 2012; LEE et al., 2014; BLANCO-PADILLA et al., 

2015). Demais metodologias também utilizam a imobilização, colocando a substância 

sob as fibras já eletrofiadas (CHOI et al., 2008; SONG et al., 2016). Contudo, alguns 

parâmetros podem interferir na estabilidade do cone de Taylor, na formação da fibra, 

na sua estrutura e na liberação das substâncias. Tais parâmetros são a tensão 

aplicada, taxa de fluxo do polímero e distância da agulha-coletor.  

Com relação à tensão, aumentando-a o diâmetro da fibra pode ser diminuído (KHALIL; 

HASHAIKEH, 2014) além do que, pode influenciar na formação do cone de Taylor, 

uma vez que quando aplicada baixa tensão a gota pendente formada na ponta do 

capilar é insuficiente para formar o cone de Taylor e, quando é aumentada, o cone 

Taylor é formado. No entanto, quando o aumento é excessivo o jato pode ser ejetado 

ainda de dentro da agulha, favorecendo a formação de defeitos nas fibras como os 

grânulos perolados, do inglês “beads” (SILL; VON RECUM, 2008). 

A taxa de fluxo é fundamental, uma vez que o gotejamento pode interferir na produção 

de fibras adequadas, assim o gotejamento apropriado é aquele que se dá de forma 

mais lenta, sendo necessário para a evaporação do solvente antes que as fibras 

alcancem o coletor (YUAN et al., 2004). Com o aumento da taxa de fluxo, a formação 

de defeitos como os grânulos é aumentada bem com o diâmetro das fibras tende a 

aumentar (MEGELSKI et al., 2002; KHALIL; HASHAIKEH, 2014). A distância da ponta 

da agulha ao coletor afeta a estrutura e a morfologia das fibras devido à dependência 

em relação ao tempo de deposição e o tempo de evaporação (SUBBIAH et al., 2005) 

Portanto, com o ajuste nos parâmetros de processo (tensão, taxa de fluxo e distância 

da agulha à ponta do coletor) é possível obter um cone de Taylor estável durante o 

processo de eletrofiação (LUBAMBO et al., 2015) e fibras livres de defeitos. Outros 

parâmetros também influenciam na estabilidade do cone de Taylor e na geometria das 

fibras, consequentemente, na produção das fibras como concentração da solução, 

campo elétrico, temperatura e as propriedades físicas da solução polimérica como 

viscoelasticidade, viscosidade e tensão superficial (DEITZEL et al., 2001; 

AMIRALIYAN et al., 2009; YU et al., 2016).  
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Outros fatores também afetam a liberação dos fármacos tais como a geometria da 

fibra e a espessura, diâmetro, porosidade e intumescência da fibra, tipo do fármaco 

carregado, solubilidade no polímero no meio liberado/eluição e sua solubilidade e 

compatibilidade no sistema de encapsulação fármaco/polímero/solvente (CUI et al., 

2006; NATU et al., 2010; OKUDA et al., 2010). 

3.3. Microencapsulação pelo método de emulsificação-evaporação do solvente 

A técnica de microencapsulação é amplamente utilizada pela indústria para dar 

revestimento a partículas sólidas, líquidas ou gotas de dispersões de sólidas em 

líquidos por uma película contínua de material polimérico (GHOSH, 2006). Inúmeros 

métodos inovadores de produção de microesferas têm sidos investigados há mais de 

duas décadas (O'DONNELL; MCGINITY, 1997). Com isso, a preparação de esferas 

pode ocorrer por diversas técnicas. Um destes métodos é da 

emulsificação/evaporação do solvente com a polimerização de monômeros, que pode 

ocorrer por metodologias distintas (FREITAS et al., 2005; SOUTO et al., 2012a).  

De forma geral, ocorrem as seguintes etapas: (1) dissolução ou dispersão do 

fármaco/produto natural em solvente contendo o material formador da matriz 

(formação da fase interna da emulsão por gotículas de monômeros insolúveis em 

água) (2) emulsificação da dispersão/dissolução em solução aquosa ácida (pH 1,0-

3,5) contendo um tensoativo (fase contínua) (3) extração do solvente a partir da fase 

dispersa pela fase contínua, evaporação do solvente e difusão dos monômeros das 

gotículas emulsificadas para o interior das micelas, originando as esferas. Na Fig. 2, 

é exemplificada umas das metodologias desta técnica. 

A produção contínua utilizando este método é almejada pelas indústrias farmacêuticas 

e médicas para fabricação de formulações que podem proteger os medicamentos em 

ambientes biológicos instáveis e superar a baixa permeabilidade da pele quando os 

fármacos são administrados através da via transdérmica, além de promover um efeito 

prolongado e liberação em local alvo (LAM; GAMBARI, 2014). Dessa forma, a 

utilização de agitadores estáticos garantem a produção contínua e proporciona um 

melhor controle da distribuição do tamanho das microesferas quando comparado com 

os processos clássicos que utilizam béquer simples (FREITAS et al., 2005).  
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Figura 2. Esquema de produção de microesferas pelo método de emulsificação/evaporação 
do solvente com a polimerização de monômeros.

 

Fonte: Autoria própria. 

 

No que concerne aos fármacos e polímeros utilizados, os mais diversos materiais são 

usados, tais como anti-inflamatórios, antidiabéticos, antifúngicos, hormônios, 

microrganismos e produtos naturais, seus derivados e metabólitos (HRYNYK et al., 

2010; ZHANG et al., 2011; YUEN et al., 2012; JIANG et al., 2013; LAM et al., 2013). 

Com relação aos polímeros, o mais utilizado incialmente era o PLGA, enquanto 

polímeros como quitosana e alginato podem ser utilizados isolados ou associados 

com o PLGA ou outros polímeros (SANNA et al., 2015; RAMAZANI et al., 2016; 

ZHANG et al., 2016). 

No entanto, inúmeros fatores podem interferir nas propriedades das esferas, como os 

parâmetros da solução/dispersão e das fases dispersa ou contínua, propriedades dos 

materiais e condições de operação (O'DONNELL; MCGINITY, 1997; LI et al., 2008; 

JYOTHI et al., 2010; SOUTO et al., 2012b). Na Fig.3 são esquematizados os principais 

fatores que influenciam nas características e propriedades das esferas, bem como no 

perfil de liberação do fármaco ou substância encapsulada. 
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Figura 3. Esquema dos fatores que influenciam as propriedades de microesferas.

 

Fonte: adaptada DE LI; ROUAUD; PONCELET, 2008. 

3.4. Eudragit® L-100 

Os polímeros de Eudragit têm sido usados desde 1953, com a introdução dos 

Eudragit® L-12,5 e Eudragit® S-12,5. O principal atributo da linha de Eudragit é que 

ele tem a capacidade de entregar sua carga de fármaco em diferentes condições de 

pH, com base no conhecimento anatômico do sistema gastrointestinal e de um 

ambiente de pH dinâmico. Para isso, as indústrias Evonik desenvolveram variedades 

de produtos de Eudragit para acomodar e alcançar especificamente áreas do trato 

gastrointestinal (PATEL et al., 2013) 

Eudragit® L-100 (EDGT) é um copolímero aniônico à base de ácido metacrílico e 

metacrilato de metila, sólido, na forma de um pó branco e de odor característico fraco. 

Este copolímero tem sido fabricado desde 1977, para ser utilizado pela indústria 

farmacêutica como agente de matriz e de revestimento (MOUSTAFINE, 2014), sendo 

comumente utilizado para a formulação de formas de liberação controlada e 

sustentada devido à sua solubilidade dependente do pH (JENQUIN et al., 1990).  

A sua estrutura química com duas unidades monoméricas, como mostrado na Fig. 4, 

que são responsáveis por proporcionar a sua dissolução rápida no intestino delgado 

(pH ≥ 6) (Evonik  Industries, 2015).  
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Figura 4. Estrutura química do Eudragit® L-100. 

 

Fonte: EVONIK INDUSTRIES, 2015. 

A farmacocinética é a medida e interpretação das alterações temporais nas 

concentrações de um fármaco em uma ou mais regiões do organismo (RANG et al., 

2012). No entanto, os fármacos convencionais orais apresentam perfis 

farmacocinéticos imprecisos e índices terapêuticos baixos, uma vez que muitas vezes 

a concentração do fármaco no local de interesse não é suficiente para a atividade 

almejada. Por isso, abordagens para melhorar a biodisponibilidade são necessárias 

(PATHAK; RAGHUVANSHI, 2015). 

Sistemas de liberação de fármacos utilizando o EDGT podem ser aplicados a 

fármacos com perfis de solubilidade dependente de pH, para formar uma dispersão 

sólida com fármaco insolúvel e para melhorar a absorção e aumentar a 

biodisponibilidade de compostos terapêuticos (MILLER et al., 2008). Além disso, a 

dissolução no intestino delgado, principal local para absorção de fármacos, possibilita 

sua ação como agente estabilizante de sobressaturação, levando a uma maior 

concentração local do fármaco (JIA et al., 2011). 

Nesta direção, a liberação oral controlada é subdividida de acordo com o processo de 

transporte do agente farmacêutico: dissolução, difusão, pressão osmótica, troca iônica 

e/ou outros (PATEL et al., 2013). O EDGT pode dissolver-se rapidamente mediante 

desprotonação dos grupos de ácido carboxílico a valores de pH específicos 

(SHEIBAT-OTHMAN ET AL., 2008) 
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3.5. Produtos naturais 

Os produtos naturais têm contribuído ao longo do tempo para o desenvolvimento de 

medicamentos para inúmeras indicações (BEUTLER, 2009).  A busca por alívio e cura 

de doenças pela ingestão de ervas e folhas talvez tenha sido uma das primeiras 

formas de utilização destes produtos. Assim, produtos naturais e seus metabólitos 

secundários têm sido uma fonte essencial para conduzir a fármacos que se originam 

da biota da biodiversidade da Terra (DAVID et al., 2015). 

A maioria dos princípios ativos de importância farmacológica encontrada nos extratos 

vegetais é procedente de uma variedade de metabólitos secundários. De constituição 

complexa, são produzidos para modular seus próprios metabolismos e, por essa 

razão, podem alcançar alvos terapêuticos de doenças humanas (FERREIRA; PINTO, 

2010). Um número substancial destes compostos foram descobertos em plantas 

superiores (KINGHORN et al., 2011). 

O Brasil é considerado o país de maior diversidade biológica, o que lhe concede 

posição de destaque diante dos outros países com relação aos cenários ambiental e 

biotecnológico (PEIXOTO; MORIM, 2003). Além disso, é um país de clima e solos 

propícios para a adaptação de inúmeras espécies introduzidas. Este panorama 

propicia estudos e pesquisas voltados para o desenvolvimento de fitoterápicos no 

país. 

3.5.1. Considerações sobre a família Moraceae e o gênero Morus 

A família Moraceae compreende em torno de 50 gêneros e 1500 espécies. No Brasil, 

há 27 gêneros com cerca de 250 espécies incluindo árvores, arbustos, ervas ou lianas, 

geralmente latescentes. Esta família representa fontes de alimentos e para uso 

medicinal (JONES et al., 2011; BAROLO et al., 2014). Dentre a família Moraceae, o 

gênero Morus tem destaque, possuindo 24 espécies e uma subespécie, com no 

mínimo 100 variedades conhecidas (ERCISLI; ORHAN, 2007).  

Em 2009 o Ministério da Saúde (MS) divulgou a Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) com a finalidade de apresentar as plantas 

medicinais que apresentam potencial para gerar produtos de interesse ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e também de incentivar estudos e pesquisas para este elenco 
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de plantas medicinais (BRASIL, 2009). Entre as plantas mencionadas encontram-se 

as do gênero Morus. 

As espécies mais conhecidas deste gênero são as da planta amoreira, amplamente 

distribuída na Índia, China, Japão, África do Norte e Sul da Europa, entre outros países 

(THABTI et al., 2014), sendo a amoreira branca (Morus alba L.), amora preta (Morus 

nigra L.) e a amora vermelha (Morus rubra L.) as espécies de maior relevância 

(GUNDOGDU et al., 2011).  

Os frutos da amora são largamente consumidos devido ao seu valor nutritivo e 

terapêutico (ERCISLI; ORHAN, 2007; GUNDOGDU ET AL., 2011) e suas folhas são 

utilizadas por serem capazes de impactar positivamente na saúde humana, já que são 

fontes de compostos fenólicos (MOREIRA, 2015; SÁNCHEZ-SALCEDO et al., 2015; 

SÁNCHEZ-SALCEDO et al., 2016). Estes compostos propiciam as atividades 

hipoglicemiante, hipolipidêmica, anti-inflamatória e antinociceptiva relatadas na 

literatura (HUNYADI et al., 2012; SOUZA et al., 2015; CHEN et al., 2016; QI et al., 

2016).  

3.5.2. Considerações sobre a espécie Morus nigra L. 

Morus nigra, conhecida popularmente como amora preta e na região do Vale do São 

Francisco como amora-miúra (Fig. 5) (ALMEIDA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013), 

é uma das espécies mais importantes do gênero Morus (ALMEIDA et al., 2012). Sua 

popularidade em todo o mundo é em virtude de sua aclimatização em várias regiões 

do mundo, adaptando-se bem às zonas temperadas e subtropicais. Além disso, possui 

frutos comestíveis ricos em nutrientes benéficos (ERCISLI; ORHAN, 2007) e tanto 

seus frutos como suas folhas são utilizados para fins terapêuticos (NADERI et al., 

2004; ÖZGEN et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2013).  
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Figura 5. Fotos de Morus nigra. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

As folhas de Morus nigra possuem grande quantidade de compostos fenólicos, alguns 

já foram identificados por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) a partir de 

diferentes extratos, como a quercetina, rutina, ácido gálico, catequina, ácido 

clorogênico, ácido caféico e ácido ferúlico (MOREIRA, 2015). Estes compostos são 

responsáveis pelas propriedades antioxidantes e pelas inúmeras atividades 

farmacológicas desta espécie, tais como anti-inflamatória, antinociceptiva e 

hipoglicemiante (ÖZGEN et al., 2009; ALMEIDA et al., 2011; SOUZA et al., 2015; 

CHEN et al., 2016).  

Apesar destas propriedades, a administração oral destes compostos fenólicos pode 

exibir baixa biodisponibilidade e a integridade associada com instabilidade frente ao 
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ambiente ácido do estômago, resultando em limitada atividade e benefícios para 

saúde (MUNIN; EDWARDS-LÉVY, 2011). 

3.5.3. Flavonoides: rutina e quercetina  

Os flavonoides representam uma classe de compostos fenólicos, quimicamente são 

constituídos por três anéis, sendo dois aromáticos, e divididos em subclasses com 

base no grau de oxidação, hidroxilação, hidrogenação metilação e/ou sulfonação 

(TESTAI, 2015). O esqueleto básico dos flavonoides pode ter vários substituintes que 

podem ser subdivididos em grandes subclasses como flavonóis, flavonas, 3-flavanol, 

antocianidinas, flavanonas e isoflavonas e em pequenas subclasses como 

diidroflavonol, 3,4-flavanadióis, cumarinas , chalconas, dihidrochalconas e auronas 

(CROZIER et al., 2009).  

Os flavonóis constituem um dos principais grupos de flavonoides, geralmente 

encontrados na dieta como O-glicosídeos (CROZIER et al., 2009), possuem estrutura 

química de 3-hidroxiflavona e as diferentes posições de seus grupos fenólicos OH 

definem os seus numerosos compostos. A quercetina é a mais abundante das 

moléculas de flavonoides, encontrada em uma grande variedade de alimentos e 

plantas medicinais, como inúmeras atividades benéficas para a saúde humana 

(KELLY, 2011), enquanto que a rutina é um flavonoide glicosídeo composto de 

quercetina e um dissacarídeo, chamado rutinose, que apresenta várias atividades 

farmacológicas (GANESHPURKAR; SALUJA, 2016). Na Fig. 6 são apresentadas as 

estruturas químicas da quercetina (C15H10O7) e da rutina (C27H30O16). 
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Figura 6. Estrutura química da quercetina (C15H10O7) e da rutina (C27H30O16). 

 

 

Fonte: CHEMSPIDER, 2015. 

 

Ambos já foram encontrados e identificados em extratos da Morus nigra (MOREIRA, 

2015) e apresentam atividades anti-inflamatória e antidiabética já bem evidenciadas 

na literatura (VESSAL et al., 2003; HUNYADI et al., 2012; BARDY et al., 2013; 

KAPPEL et al., 2013; CHEN et al., 2016).  

3.6. Considerações sobre inflamação  

A inflamação é um mecanismo de reação que opera durante perturbações graves da 

homeostase, como infecção, lesões e exposição a contaminantes, sendo 

desencadeada por receptores da imunidade inata que reconhecem patógenos e 

células danificadas (ASHLEY et al., 2012). Os principais sinais que definem as 

características clínicas da inflamação são conhecidos como rubor, calor, tumor, dor e 

perda de função. 

A via inflamatória consiste de indutores, sensores, mediadores e de tecidos alvo. Os 

sinais indutores ativam os sensores especializados, que por sua vez são expressos 

em células sentinela especializadas, tais como os macrófagos do tecido residente, 

células dendríticas e mastócitos. Estes sensores induzem a produção de mediadores, 

incluindo citocinas, quimiocinas, aminas bioativas, eicosanoides e produtores de 

cascatas proteolíticas, tais como a bradicinina, que alteram os estados funcionais de 

                      Quercetina                                                     Rutina 
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tecidos e órgãos, adaptando-os às condições indicadas pelos indutores 

(MEDZHITOV, 2008). 

Além disso, a resposta inflamatória pode ser dividida em aguda e crônica, de acordo 

com a sua duração e características patológicas. A inflamação aguda apresenta início 

relativamente rápido e duração curta, geralmente de horas a um máximo de dias, 

especificando-se por vasodilatação, exsudação de fluido ou exsudato rico em 

proteínas com formação de edema, migração de células, previamente neutrófilos, para 

o sítio lesado, podendo ou não ativar a cascata de coagulação. Enquanto que a 

inflamação crônica tem duração prolongada e está associada com a presença de 

linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos sanguíneos, fibroses e tecidos 

necrosados (SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004). 

3.6.1. Acidentes ofídicos 

Os acidentes ofídicos têm grande impacto na saúde pública dos países tropicais pela 

frequência com que ocorrem e pela morbimortalidade que ocasionam. No Brasil, em 

2015, foram notificados 106.983 casos de acidentes por serpente segundo o 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) (BRASIL, 

2016). Dentre estes, o mais frequente são os acidentes botrópicos, com 13.490 casos 

notificados no ano de 2015 (BRASIL, 2016). 

Os acidentes botrópicos são causados pelas serpentes do gênero Bothrops, que 

compreendem mais de 30 espécies distribuídas por todo território nacional, 

popularmente conhecidas como jararaca, ouricana, jararacuçu, urutu-cruzeira, 

jararaca do rabo branco, malha de sapo, patrona, surucucurana, combóia e caiçaca 

(PINHO; PEREIRA, 2001).  

O envenenamento por serpentes do gênero Bothrops, geralmente, se manifesta por 

reações inflamatórias graves, com danos complexos aos tecido, uma vez que o  

veneno botrópico têm ação proteolítica, coagulante e hemorrágica (BRASIL, 2001). A 

ação proteolítica tem patogênese complexa. As lesões locais, como edemas, bolhas 

e necrose são atribuídas inicialmente a esta ação e são decorrentes, possivelmente, 

da atividade de proteases, hialuronidases e fosfolipases, da liberação de mediadores 
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da resposta inflamatória, da ação das hemorraginas sobre o endotélio vascular e da 

ação pró-coagulante do veneno.  

Até o momento, a soroterapia é o único tratamento eficaz e validado para 

envenenamentos por picada de cobras (BARBOSA et al., 2008; ESTEVAO-COSTA et 

al., 2016). No entanto, alguns estudos têm demonstrado que os produtos naturais 

podem ser uma alternativa tanto para equivaler como substância antiofídica quanto 

para minimizar a reação local do veneno botrópico (STRAUCH et al., 2013; 

FERNANDES et al., 2014; GÓMEZ-BETANCUR et al., 2014).  

3.7. Modelos animais 

Os roedores (ratos e camundongos) e os seres humanos apresentam semelhanças 

fisiológicas. Os roedores representam as espécies predominantes na pesquisa 

biomédica por causa de sua aquisição e custos de manutenção baixos (habitação e 

alimentação), ambiente higiênico padronizado, boa aceitação ética, biologia 

reprodutiva rápida (RENNER et al., 2016), com a disponibilidade de técnicas bem 

estabelecidas para a modificação genética, o que é associado com a padronização de 

protocolos de fenotipagem e da disponibilidade de um grande banco de dados de 

informações de referência (ANGELIS et al., 2015). 

A predição do potencial farmacológico de um determinado fármaco não pode 

depender somente de um modelo experimental. Dessa forma, é necessário a 

utilização de protocolos que reúnam vários testes. Para avaliar a atividade anti-

inflamatória, a carragenina é um modelo experimental que demonstra um elevado 

grau de reprodutibilidade, sendo caracterizada por um resposta bifásica com formação 

de edema acentuado resultante da rápida produção de vários mediadores 

inflamatórios (THOMAZZI et al., 2010) e a utilização de outras toxinas também pode 

ser considerada, como a toxina de Bothrops jararacussu que induz um edema de início 

precoce, dependente da produção de prostanoide e migração de neutrófilos 

(WANDERLEY et al., 2014).    

Assim, é fundamental a utilização de procedimentos in vitro e in vivo para avaliação 

da ação do extrato de Morus nigra encapsulado em fibras e esferas de Eudragit® L-

100, com relação ao seu perfil de liberação, sua toxicidade e atividade anti-

inflamatória.
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4. PROCEDIMENTOS METODÓLÓGICOS  

4.1. Obtenção do material vegetal  

As folhas de Morus nigra foram coletadas na fazenda Ouro Verde, município de Casa 

Nova, Bahia, Brasil, em janeiro de 2014. Uma exsicata da planta (1764) está 

depositada no Herbário Vale do São Francisco (HVASF) da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco, localizado no Campus Ciências Agrárias, Petrolina-PE.  

4.2. Processamento do material vegetal  

O material vegetal foi dessecado em estufa com ar circulante à temperatura média de 

40 ºC por 72h, até que estivesse completamente seco. Após a secagem e 

estabilização foi pulverizado em moinho, obtendo-se um material vegetal seco e 

pulverizado. 

4.3. Obtenção do extrato etanólico bruto de Morus nigra (Mn-EtOH) 

O material vegetal seco e pulverizado foi submetido à maceração exaustiva com 

etanol 95% em recipiente de aço inoxidável. Foram realizadas extrações frequentes 

num intervalo de 72h entre cada extração até completo esgotamento da droga. A 

solução extrativa obtida foi submetida a um processo de destilação do solvente em 

evaporador rotativo à pressão reduzida a uma temperatura média de 50 ºC. 

Posteriormente a este processo de evaporação do solvente, obteve-se o extrato 

etanólico bruto das folhas de Morus nigra (Mn-EtOH).  

4.4. Perfil cromatográfico por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a 

detector de arranjo de diodo (CLAE-DAD) 

A CLAE tem sido amplamente utilizada como uma ferramenta na bioquímica e análise 

de separação, identificação e quantificação de compostos ativos (HAYES et al., 2014). 

Na CLAE o tempo de análise é reduzido em relação a cromatografia em coluna 

clássica além que a utilização de partículas micrométricas do adsorvente ou suporte 

torna-se possível aumentar a eficiência da coluna substancialmente (SNEHA 

LAKSHMI, 2015). A versatilidade desta técnica reside no grande número de fases 
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estacionárias existentes, as quais possibilitam análises e separações de uma ampla 

gama de compostos com alta eficiência (DEGANI et al., 1998) 

Um cromatógrafo líquido de alta eficiência consiste em um reservatório que contém o 

eluente/fase móvel, uma bomba que impele o eluente pelo sistema cromatográfico, 

um injetor que introduz a amostra no sistema, uma coluna cromatográfica, um detector 

e um registrador para capturar os dados e controlar todo o sistema cromatográfico, 

proporcionando maior operacionalidade e logística de análise (BRASIL, 2010). Na Fig. 

7 é apresentado o esquema de um cromatográfico líquido de alta eficiência.  

 

Figura 7. Esquema de um cromatógrafo líquido de alta eficiência. 

 

Fonte: Adaptada de DEGANI et al., 1998. 

Foram realizadas análises a partir de método analítico desenvolvido e validado por 

CLAE – DAD para quantificação de flavonoides em extrato etanólico das folhas de 

Morus nigra (SOUZA, 2015). Estas análises foram realizadas em equipamento 

Shimadzu® equipado com um sistema quaternário de bombas modelo LC - 20ADVP, 

degaseificador modelo DGU – 20A, detector PDA modelo SPD - 20AVP, forno modelo 

CTO - 20ASVP, injetor automático modelo SIL - 20ADVP e controlador modelo SCL - 

20AVP, e os dados foram analisados através do software Shimadzu® LC solution 1.0 

(Japão). 
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O extrato etanólico bruto (0,1 mg/mL) e as substâncias químicas de referência (rutina 

e isoquercetina nas concentrações de 15, 20, 30, 50 e 100 µg/mL) foram submetidas 

individualmente à análise, seguindo as seguintes condições, conforme Souza (2015): 

a fase estacionária foi constituída por uma coluna C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm), 

Supelco®, e a fase móvel foi composta por duas soluções diferentes, uma solução A: 

água destilada + 0,01% (v/v) de ácido trifluoracético e uma solução B: acetonitrila 

obedecendo a um gradiente de 35 a 65% de B em 25 minutos, 65 a 85% B em 15 min, 

85 a 100% B em 5 min, retornando a 35% de B após 10 minutos, com fluxo de 0,8 

mL.min-1. Todas as soluções foram desgaseificadas e filtradas através de membrana 

filtrante de 0,20 µm de poro (Millipore, Bedford, EUA) e a detecção por UV realizada 

no comprimento de onda de 340 nm. 

4.5. Encapsulação do Mn-EtOH em fibras e esferas de EDGT 

4.5.1. Produção de fibras de EDGT contendo o Mn-EtOH  

As soluções para eletrofiação foram preparadas nas quantidades de 100, 200 e 400 

mg de Mn-EtOH, 1,4 g de EDGT e 6 mL de etanol P.A. Inicialmente, o EDGT foi 

dissolvido em etanol, sendo adicionado, posteriormente, o Mn-EtOH. A solução 

polimérica resultante foi transferida para uma seringa de 10 mL e conectada a uma 

agulha de 70 μm de diâmetro, onde foi aplicada uma tensão de 15 kV. As fibras foram 

depositadas em uma placa de alumínio aterrada, fixada a uma distância de 12 cm da 

extremidade do capilar. Todas as amostras foram produzidas em triplicata.  

4.5.2. Produção de esferas de EDGT contendo o Mn-EtOH  

As soluções para encapsulação de esferas por precipitação foram preparadas nas 

quantidades de 100, 200 e 400 mg de Mn-EtOH para 0,2, 0,4 e 0,8 g de EDGT 

respectivamente, e 20 mL de etanol P.A.. Inicialmente, foram preparadas duas 

soluções independentes, solução (1) EDGT e etanol e solução (2) Mn-EtOH e etanol. 

Posteriormente, misturou-se a solução (1) e (2), resultando em uma solução (3). A 

solução (3) foi transferida para uma seringa de 10 mL para ser gotejada por ação da 

gravidade em 40 mL de solução acidificada de ácido clorídrico (HCl) 38% (m/m) pH=2 

sob agitação constante. Após total gotejamento, a solução final permaneceu sob 

agitação por 60 minutos para evaporação do solvente. Para a obtenção das esferas, 
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a solução resultante permaneceu por 48h em decantação e, em seguida, foi colocada 

por 24h minutos em um recipiente fechado contendo agente secante (dessecador a 

vácuo). Todas as amostras foram produzidas em triplicata. 

4.6. Caracterização e análise das fibras e esferas 

4.6.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura fornece informações precisas sobre o tipo e 

características do material em análise, como forma e tamanho, incluindo melhoria da 

resolução de detalhe estrutural, proporcionando uma visualização direta e em tempo 

real da superfície de estruturas na escala micro ou nanométrica (SUGA et al., 2014; 

HERRERA-BASURTO et al., 2015). 

Figura 8. Microscópio eletrônico de varredura

.  
Fonte: Autoria própria. 

Dessa forma, a morfologia das fibras e esferas de Eudragit® L-100 contendo o Mn-

EtOH foi verificada em microscópio eletrônico de varredura. Todas as amostras foram 

metalizadas com ouro por 120 segundos antes da varredura, formando uma camada 

metálica de 50 nm, já que a metalização impede o acúmulo de cargas na superfície 

da amostra sob análise (VALADARES, 1992). 
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4.6.2. Análise dos diâmetros das estruturas formadas 

Os diâmetros das fibras e esferas foram verificados através do software livre de 

tratamento de imagens ImageJ utilizando a barra de escala das imagens do MEV e a 

ferramenta de calibração e distância do ImageJ. Os valores de média aritmética 

simples e desvio padrão foram calculados no software GraphPad Prism 6.0 através 

de 25 medidas para cada quantidade do Mn-EtOH encapsulado e para cada sistema 

de liberação, fibras ou esferas.  

4.6.3. Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

O FTIR é uma metodologia simples, rápida e não destrutiva para a amostra. A 

propriedade química de analitos pode ser revelada e mostrada no espectro de FTIR, 

através da presença de grupos funcionais específicos. Com base nas formas dos 

picos, posições e intensidades do FTIR é possível identificar compostos diferentes 

através deste método (LI et al., 2014). Além disso, o espectro de FTIR pode confirmar 

a encapsulação de compostos em sistemas de liberação como nas micro/nanofibras 

eletrofiadas (SHARMA et al., 2013; DA COSTA et al., 2015). O equipamento utilizado 

neste trabalho (espectrômetro de infravermelho IR Prestige-21 Shimadzu) é mostrado 

na Fig. 9. 

Figura 9. Espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier.

 

Fonte: Autoria própria. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
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A espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier foi utilizada para 

verificar a interação entre o EDGT e o Mn-EtOH nas fibras eletrofiadas através da 

identificação dos grupos funcionais de um dos componentes do Mn-EtOH, a rutina. 

Para tal, as amostras (0,001 g) foram maceradas com 0,1 g de brometo de potássio 

(KBr), prensadas a 20 kN/cm2 de pressão e analisadas em espectrômetro de 

infravermelho IR Prestige-21 Shimadzu, tendo como referência o espectro de KBr. 

4.6.4. Espectroscopia na região do UV-Vis 

A espectrofotometria na região UV e visível é um método utilizado para determinações 

analíticas, sendo aplicado para análise de compostos orgânicos e inorgânicos. A 

espectroscopia de absorção UV-Vis é importante para a determinação quantitativa de 

compostos contendo grupos absorventes. Com esta finalidade a região UV do 

espectro é considerada na faixa de 200 a 400 nm e a região do visível entre 400 a 800 

nm (VINADÉ E VINADÉ, 2005).  

Os componentes de um espectrofotômetro (Fig. 10) utilizado para medir a absorção 

de radiação ultravioleta e visível são uma ou mais fontes, seletores de comprimento 

de onda, recipientes para amostra, transdutores de radiação e processadores de sinal 

e dispositivos de leitura (SKOOG et al., 2002) 

Figura 10. Espectrofotômetro UV-Vis.

 

Fonte: Autoria própria. 
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Para a determinação dos comprimentos de onda dos máximos de absorção foi 

realizada leitura da absorbância nos comprimentos de onda de 100 -1100 nm, em 

espectrofotômetro UV-Vis Hach DR 5000, de uma solução do Mn-EtOH em etanol 

P.A. para determinação do comprimento de onda do máximo de absorção. A partir 

deste resultado, foi selecionado o comprimento de onda de maior absorbância (pico 

característico do Mn-EtOH) para a elaboração da curva de calibração. Para a curva 

de calibração, foram preparadas 10 soluções de concentrações a partir de uma 

solução inicial, realizando diluições em etanol P.A.. As concentrações usadas 

variaram de 1,0 - 0,03219 mg.mL-1. A linha-base foi feita com o solvente etanol P.A.. 

Para a leitura da absorbância no espectrofotômetro no comprimento de onda de maior 

absorção do Mn-EtOH foi retirada uma alíquota de cada solução. Os valores de 

concentração em solução e a absorbância correspondente foram organizados em um 

gráfico de pontos. Com base neste gráfico, os dados foram ajustados linearmente, 

originando uma equação da reta do tipo 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥, em que “a” é o coeficiente linear 

e “b” é o coeficiente angular que determina a inclinação da reta, sendo este utilizado 

para definir a concentração do Mn-EtOH liberado a partir dos valores de absorbância 

no estudo de liberação in vitro.  

4.6.5. Avaliação do perfil de liberação in vitro do Mn-EtOH utilizando método 

espectrofotométrico 

Para avaliação do perfil de liberação in vitro do Mn-EtOH foi utilizada uma solução 

simulada de fluido intestinal preparada de acordo com o manual de reagentes, 

indicadores e soluções da Farmacopeia Americana (USP 36). Para a preparação 

desta solução, foram dissolvidos 6,8 g de fosfato monobásico de potássio em 250 mL 

de água. Em seguida adicionoram 77 mL de solução hidróxido de sódio 0,2 mol.L-1 e 

mais 500 mL de água deionizada. O pH foi verificado em pHmetro de bancada 

calibrado com soluções padrão e ajustado para pH 6,8 com solução hidróxido de sódio 

0,2 mol.L-1 ou com solução de HCl pH 2.  

Para analisar o perfil de liberação in vitro foram pesadas 50 mg de fibras ou esferas 

contendo o Mn-EtOH nas concentrações de 100, 200 e 400 mg. Após a pesagem, as 

fibras ou esferas foram colocadas em 80 mL da solução simulada de fluido intestinal 

preparada sob agitação constante de 90 rpm. Foi retirada uma alíquota a cada 5 
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minutos do sistema e introduzida em uma cubeta de quartzo para leitura da 

absorbância em espectrofotômetro na região do UV-Vis em um intervalo de tempo 

total de 180 minutos. A linha de base foi feita com a solução simulada de fluido 

intestinal. Cada leitura e teste de liberação foi realizado em duplicata e os resultados 

expressos em médias aritméticas simples ± desvio padrão. 

4.7. Análise de toxicidade e atividade anti-inflamatória in vivo 

4.7.1. Animais 

Foram utilizados camundongos albinos Swiss (Mus musculus) de ambos os sexos, 

pesando entre 30-50 g, todos procedentes do Biotério Central da UNIVASF, Campus 

Ciências Agrárias. Antes de iniciar os experimentos (no mínimo 48h antes), os animais 

foram transferidos do Biotério para o laboratório de fisiologia (Campus Petrolina) ou 

para o laboratório de farmacologia e biofísica (Campus Ciências Agrárias) onde foram 

realizados os experimentos.  

Durante o tempo em que ficaram nos laboratórios, os animais foram manipulados 

somente para manejo de remoção de dejetos das caixas e foram randomicamente 

mantidos em gaiolas de polipropileno com ventilação e temperatura (22 ± 2 °C) 

controladas, em um ciclo claro-escuro de 12 horas, com a fase de luz iniciando às 6:00 

e terminando às 18:00 horas, com livre acesso à ração tipo “pellets” (Labina®) e água 

(disponível em frascos de plástico com bicos apropriados). Os animais foram privados 

de ração somente 12 horas antes dos experimentos.  

Todos os procedimentos foram conduzidos de acordo com os princípios éticos na 

experimentação animal, sendo aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF sob os 

números 0001/161215 e 12081038. 

4.7.2. Toxicidade de dose única 

A toxicidade de dose única avalia a toxicidade produzida por uma substância 

administrada em uma ou mais doses durante um período não superior a 24 horas, 

seguido de observação dos animais por 14 dias após a administração  (ANVISA, 

2013).  
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Neste estudo, 30 camundongos foram utilizados e divididos em 3 grupos, compostos 

por 5 machos e 5 fêmeas (n=10).  Após período de jejum alimentar de 12 horas os 

camundongos foram tratados com solução de cloreto de sódio (NaCl) 0,15 M (v.o., 

grupo controle), Mn-EtOH 2 g/kg (v.o, grupo teste) e fibras de EDGT contendo o Mn-

EtOH 2 g/kg (v.o., grupo teste).  

Posteriormente, os animais foram observados durante 14 dias a fim de identificar 

sinais de toxicidade a partir de comportamentos específicos (Anexo C). No primeiro 

dia os animais foram observados e avaliados em 0,5, 1, 2, 3 e 4 h e nos demais dias 

apenas em um momento. Além disso, o consumo de ração, água e alteração do peso 

corporal também foi avaliado diariamente durante os 14 dias.  

Ao final dos 14 dias do experimento, os animais foram anestesiados com uma 

associação de cetamina (90 mg/kg, i.p.) e xilazina (5 mg/kg, i.p.) e posteriormente, 

realizado o deslocamento cervical para a eutanásia dos animais. Os seguintes órgãos 

foram removidos: pulmão, coração, fígado, rins direito e esquerdo, baço, estômago e 

pâncreas. Os órgãos foram lavados imediatamente em solução salina 0,9%, para 

análise macroscópica e verificação do peso de cada órgão.  

4.7.3 Testes de atividade anti-inflamatória 

4.7.3.1 Hiperalgesia  

O teste de edema hiperalgesia foi realizado de acordo com a metodologia de Cunha 

e colaboradores (2004), no entanto, o agente flogístico utilizado foi a toxina Bothrops 

jararacussu (TBj). A análise quantitativa da nocicepção mecânica plantar 

mediante pressão mecânica foi mensurada utilizando o analgesímetro digital 

tipo Von Frey monofilamentado (Insight®). 

Neste protocolo foram utilizados 30 camundongos, fêmeas, divididas em 6 grupos com 

cinco animais cada. Após período de jejum alimentar de 12 horas os camundongos 

foram tratados com 0,2 mL de solução de NaCl 0,15 M por via oral (v.o, grupo 

controle), Mn-EtOH 200 mg/kg (v.o, grupo teste) ou tratamento intraperitoneal com 

flunixin meglumine (1 mg/kg). Decorridos 60 minutos do tratamento foi infiltrado na 

região subplantar do membro posterior direito 30 µL de solução NaCl 0.15 M (veículo) 

ou TBj na dose de 4 μg/pata. As avaliações quantitativa da nocicepção mecânica 
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plantar mediante pressão na pata lesionada foram realizadas antes da 

inoculação intraplantar da TBj ou NaCl 0,15 M e a cada uma hora pós-

inoculação perfazendo o período experimental de seis horas.  

Na tentativa de elucidar os possíveis mecanismos envolvidos no efeito 

analgésico do Mn-EtOH frente a hipernocicepção mecânica induzida pela TBj, um 

grupo separado de animais foi pré-tratado com Naloxona (1 mg/kg, i.p.) ou Flumazenil 

(3 mg/kg, i.p.), e decorridos 15 minutos recebeu (v.o) Mn-EtOH 200 mg/kg, e após 60 

minutos foi infiltrado TBj para quantificação da nocicepção mecânica ao longo de seis 

horas. 

Na Fig. 12 encontra-se a representação esquemática do protocolo de 

hiperalgesia induzida por TBj. 

Figura 12. Representação esquemática do protocolo de hiperalgesia induzida por TBj 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.7.3.2. Edema de pata  

O teste de edema de pata foi induzido por TBj e realizado de acordo com a 

metodologia adaptada de Wanderley e colaboradores (2014), onde a mensuração do 

volume da pata posterior foi até a articulação tarsometatársica, e realizada mediante 

o uso do pletismômetro digital (Pan Lab, LE 7500).  

Para este teste, foram utilizados 45 camundongos, fêmeas, divididas em 9 grupos 

(n=5), após período de jejum alimentar de 12 horas. Os camundongos foram tratados 

com 0,2 mL de NaCl 0,15 M (v.o., grupo controle negativo) ou Mn-EtOH 200 mg/kg 
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(v.o.) ou as fibras ou esferas de EDGT contendo o Mn-EtOH 200 mg/kg (v.o.), ou rutina 

100 mg/kg (v.o.), ou quercetina na dose de 25 mg/kg (v.o.), ou Flunixin meglumine 1 

mg/kg ou soro polivante (SPV) (v.i., grupos controle positivo). 

Inicialmente, foi realizada a aferição do volume da pata basal. Após este 

procedimento, os animais receberam os tratamentos por via oral ou/e intraperitoneal, 

no tempo definido como tempo 0 (zero) e decorridos 60 minutos, 8 μg de TBj ou 30 μL 

de salina foram injetados na região subplantar (i.pl) da pata posterior direita. 

Posteriormente, a aferição do volume da pata foi realizada 0,5, 1, 2, 4 e 6 horas depois.  

A porcentagem da variação no volume da pata (edema) foi calculada para cada animal 

através da seguinte fórmula ∆ 𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑎 (%) =
(𝑉𝐹−𝑉𝐼)𝑥 100

𝑉𝐼
, onde “VF” é o 

volume final da pata e “VI” é o volume inicial da pata.  

Na Fig.13 encontra-se a representação esquemática do protocolo de edema de pata 

induzido por toxina Bothrops jararacussu. 

Figura 13. Representação esquemática do protocolo de edema de pata induzido por TBj. 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.8. Análise estatística 

 Os dados obtidos foram analisados através do programa GraphPad Prism, versão 

6.0, e expressos como média ± desvio padrão da média. As diferenças entre os grupos 

foram analisadas por meio de testes t de Student e para comparações múltiplas, os 

dados foram analisados por ANOVA e pelo pós-teste de Tukey, pelo programa 

GraphPad Prism 7.0. Foram considerados estatisticamente significantes valores de p 

< 0,05.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Perfil cromatográfico por CLAE-DAD 

No Mn-EtOH foi possível identificar três substâncias: rutina (A) em 28 min (λ = 252/354 

nm), a isoquercetina (B) em 29 min (λ = 253/354 nm) e canferitrina  (C) em 31 min (λ 

= 247/354 nm) (Fig. 14). Dentre elas foi possível quantificar com precisão a rutina (A) 

com teores de 5,05 µg/mL± 1,3 e a isoquercetina com teores de 22,3 µg/mL ± 3,02 

nas amostras do extrato bruto.  

Com esta técnica já foi possível identificar ácido clorogênico, rutina e isoquercitrina de 

Morus alba (HUNYADI et al., 2012) e rutina, quercetina e canferol de frutos de Morus 

nigra e Morus alba (PAWLOWSKA et al., 2008). Corroborando estes resultados, a 

partir da CLAE-DAD extratos etanólicos de folhas de Morus nigra também 

apresentaram rutina e derivados da quercetina (RADOJKOVIĆ et al., 2016) e o extrato 

metanólico apresentou quercetina e canferol (TALLINI et al., 2015). Com isso, é 

possível afirmar que Morus nigra apresenta uma variedade de flavonoides que podem 

ser identificados a partir de extrações utilizando diferentes solventes. 

Figura 14. Perfil cromatográfico do Mn-EtOH por CLAE.

 
Fonte: Adaptado de SOUZA, 2015. 
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5.2. MEV e determinação dos diâmetros dos sistemas de liberação 

A morfologia dos sistemas encapsulados foi investigada pela microscopia eletrônica 

de varredura. Nas imagens é possível visualizar a geometria e tamanho médio das 

fibras apenas com o EDGT e das fibras e esferas contendo o Mn-EtOH em diferentes 

concentrações.  

A Fig. 15a mostra a imagem das fibras eletrofiadas contendo apenas o polímero 

entérico EDGT e revela que fibras na forma de fitas foram produzidas, com aspecto 

liso, uniforme e sem defeitos, evidenciando que foi produzido um cone de Taylor 

estável durante o processo de eletrofiação com ajustes adequados na tensão, taxa de 

fluxo e distância da agulha à ponta do coletor (LUBAMBO et al., 2015). Além disso, 

Da Costa e colaboradores (2015) demonstraram que a concentração do EDGT 

interfere diretamente na geometria e diâmetro das fibras, bem como na presença de 

defeitos.  

Figura 15. Microscopia eletrônica de varredura de fibras eletrofiadas contendo apenas o 

EDGT (a), fibras de EDGT contendo o Mn-EtOH (100 mg) (b), fibras de EDGT contendo o Mn-

EtOH (200 mg) (c) e fibras de EDGT contendo o Mn-EtOH (400 mg) (d). 

 

Fonte: Autoria própria. 



Soares, J.M.D. Preparação, caracterização e atividade anti-inflamatória do extrato etanólico bruto de Morus nigra L. encapsulado 

 

55 
 

Na Fig. 15b, 15c e 15d é mostrada as fibras eletrofiadas de EDGT contendo o Mn-

EtOH nas quantidades de 100, 200 e 400 mg, respectivamente. É perceptível que a 

encapsulação do Mn-EtOH nas concentrações utilizadas não altera a forma nem o 

aspecto aparente destas fibras. Neste ponto de vista, demonstra que o extrato foi 

incorporado pela solução polimérica adequadamente e não interferiu na viscosidade 

da solução. Na Fig. 15d podem ser vistos alguns pontos não uniformes provavelmente 

devido à alta concentração do extrato, o que dificultou a dissolução por completo do 

extrato na solução polimérica. 

Na Fig. 16a, 16b e 16c é apresentada as esferas de EDGT contendo o Mn-EtOH nas 

concentrações de 100, 200 e 400 mg, respectivamente. Na Fig. 16a as esferas 

apresentam formato esférico regular e uniforme, diferentemente das imagens das 

Figs. 16b e 16c. Tal efeito deve ser devido ao aumento da concentração do extrato. 

Segundo Li e colaboradores (2008) a concentração da substância na fase dispersa 

pode interferir na morfologia das partículas bem como na distribuição de tamanhos.   

Figura 16. Microscopia eletrônica de varredura de esferas de EDGT contendo o Mn-EtOH (100 

mg) (a), esferas de EDGT contendo o Mn-EtOH (200 mg) (b) e esferas de EDGT contendo o 

Mn-EtOH (400 mg) (c). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na Fig. 17 é apresentada a análise dos diâmetros das esferas e das fibras de EDGT 

contendo o Mn-EtOH pelo software ImageJ. O tamanho foi apresentado pela média ± 

desvio padrão. As esferas na concentração de 100, 200 e 400 mg de Mn-EtOH 

apresentaram diâmetro médio de 1,18 ± 0,32 μm; 0,89 ± 0,26 μm e 0,84 ±0,31 μm 
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respectivamente, sendo possível observar diferença apenas na concentração de 100 

mg (p < 0,05). 

As fibras de EDGT e as fibras contendo o Mn-EtOH nas concentrações de 100, 200 e 

400 mg apresentaram diâmetro médio de 1,75 ± 0,40 μm; 1,78 ± 0,31 μm; 1,68 ± 0,26 

μm e 1,86 ± 0,32 μm, respectivamente. Não houve diferença entre fibras de EDGT e 

as fibras contendo o Mn-EtOH nas diferentes concentrações (p > 0,05).  

Figura 17. Distribuição dos diâmetros das esferas e das fibras de EDGT em diferentes 
quantidades do Mn-EtOH  
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Fonte: Autoria própria. 

 

5.3. Espectroscopia na região do UV-Vis 

A varredura completa do Mn-EtOH nos comprimentos de onda do espectro do UV-vis 

(190 - 1100 nm) no espectrofotômetro pode ser observada na Fig. 18.  
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Figura 18. Espectro do Mn-EtOH na região do UV-Vis.
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Fonte: Autoria própria. 

 

Com isso, foi possível observar um pico característico na região visível, referente a 

maior absorção, que foi em 670 nm, como evidenciado na Fig. 19. 

Figura 19. Pico característico do Mn-EtOH na região visível, em 670 nm. 
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Fonte: Autoria própria. 
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Com a identificação do comprimento de onda de maior absorção de luz, foi elaborada 

uma curva de calibração do Mn-EtOH, pela qual foi viável a determinação do 

coeficiente de correlação linear (R2)  (Fig. 20). 

Figura 20. Curva de calibração do Mn-EtOH.
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Fonte: Autoria própria. 

 

O coeficiente de correlação, conhecido por R2, é uma medida de ajuste do modelo 

estatístico linear, com variação entre 0 e 1 e quanto mais próximo de 1 melhor será o 

ajuste, ou seja, menor a dispersão em torno da reta e portanto, mais explicativo será 

o modelo. Para a curva de calibração do Mn-EtOH foi obtido R2 = 0,99681, indicando 

que à proporção que a concentração do Mn-EtOH altera, a absorbância também é 

alterada equivalentemente.  

Com isso, é possível avaliar o comportamento da concentração do Mn-EtOH em 

função da variação da absorbância. Tal predição, é fundamental para análise de 

liberação in vitro de fármacos ou substâncias, uma vez que com a curva de calibração 

pré-estabelecida é possível calcular a quantidade cumulativa de fármaco/substância 

liberada (SHARMA et al., 2013; DA COSTA et al., 2015; LIU et al., 2016) 
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5.4. FTIR 

Na Fig. 21 é possível observar o espectro das fibras de EDGT contendo o Mn-EtOH, 

bem como das fibras de EDGT e o Mn-EtOH apenas. 

Figura 21. Espectro de FTIR de fibras de EDGT, do Mn-EtOH e das fibras de EDGT 
contendo o Mn-EtOH. 
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 Fonte: Autoria própria. 

 

Na amostra que contém apenas as fibras de contendo o EDGT, é possível caracterizar 

este polímero através dos seguintes picos de FTIR: 3503 cm-1 atribuído a forma de 

ácido carboxílico livre e 2998 cm-1 e 2953 cm-1 as vibrações CHx (ARAÚJO et al., 

2016), 1729 cm-1 referente à grupos carboxílicos esterificados (EVONIK  

INDUSTRIES, 2015) e 1162 cm-1
 de ligações C-O de éster e ácido carboxílicos 

(SANTOS et al., 2014). 

Para caracterização do Mn-EtOH foi adotado a rutina, um dos componentes 

detectados na CLAE, para identificar os picos de FTIR característicos na amostra, 

encontrando: 3424 cm-1 atribuído a vibração em OH (UIVAROSI et al., 2010), 2924 

atribuído a C-H (SAMSONOWICZ et al., 2015), 1614 cm-1 referente a C=C em anéis 

de benzeno e di-hidroxifenil, 1369 cm-1 atribuído a C-H em anéis manopiranosil e 1064 
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cm-1 atribuído a C-O entre anéis glicopiranosil e manopiranosil (PACZKOWSKA et al., 

2015). 

Por fim, no espectro das fibras de EDGT contendo o Mn-EtOH são observados picos 

característicos tanto do polímero quanto do Mn-EtOH: em 3503 cm-1, 1729 cm-1 e 1162 

cm-1 referentes ao polímero e 3424 cm-1, 2924 cm-1, 1369 cm-1 e 1064 cm-1 indicativos 

da presença do Mn-EtOH. As observações de tais picos confirmam a presença do Mn-

EtOH nas fibras, evidenciando que o espectro de FTIR pode também confirmar a 

encapsulação de produtos naturais para sistemas de liberação.  

No espectro de FTIR para confirmar a encapsulação nas esferas foi utilizado, as 

esferas de EDGT contendo o Mn-EtOH, o pó de EDGT e o mesmo espectro do Mn-

EtOH utilizado na figura anterior (Fig. 21). Os picos encontrados para as fibras foram 

semelhantes para as esferas, uma vez que o material é o mesmo apenas o sistema e 

o processo utilizado para sua fabricação diferem. No pó de EDGT foram encontrados 

os picos em: 2998 cm-1 e 2953 cm-1 as vibrações CHx (ARAÚJO et al., 2016), 1729 

cm-1 referente à grupos carboxílicos esterificados (EVONIK  INDUSTRIES, 2015) e 

1162 cm-1
 de ligações C-O de éster e ácido carboxílicos (SANTOS et al., 2014). 

Com isso, nas esferas de EDGT contendo o Mn-EtOH foram encontrados os picos 

característicos tanto do polímero quanto do Mn-EtOH: em 1729 cm-1, 1162 cm-1, 2998 

cm-1 e 2953 cm-1 referentes ao polímero e em 2924 cm-1 e 1369 cm-1 indicativos da 

presença do Mn-EtOH.  
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Figura 22. Espectro de FTIR do pó de EDGT, do Mn-EtOH e das esferas de EDGT contendo 
o Mn-EtOH.
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Fonte: Autoria própria. 

 

5.5. Perfil de liberação in vitro de Mn-EtOH de fibras e esferas de EDGT utilizando 

método espectrofotométrico 

Os valores de absorbância foram transformados em concentração relativa do extrato, 

a partir da curva de calibração. A Fig. 23 mostra a liberação in vitro das fibras contendo 

o Mn-EtOH nas concentrações de 100, 200 e 400 mg/1,4 g de EDGT, 

respectivamente. 
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Figura 23. Liberação in vitro do Mn-EtOH das fibras produzidas nas concentrações de 100 

mg, 200 mg e 400 / 1,4 g de EDGT. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 

Com isso, pode-se verificar que a liberação do Mn-EtOH das fibras de EDGT possui 

um pico de explosão de liberação seguida por uma liberação sustentada de rápida 

duração, que culmina em um período que não é possível mais observar liberação. O 

pico de explosão de liberação ocorreu em diferentes duração de tempo para cada 

concentração, sendo o pico de liberação até os 30 minutos, 50 minutos e 70 minutos, 

para as concentrações de 100 mg, 200 mg e 400 mg do Mn-EtOH, respectivamente.  

Na Fig. 24 é possível visualizar a liberação in vitro das esferas contendo o Mn-EtOH 

nas concentrações de 100, 200 e 400 mg para 0,2, 0,4 e 0,8 de EDGT, 

respectivamente. 
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Figura 24. Liberação in vitro do Mn-EtOH das esferas produzidas nas concentrações de 100 

mg, 200 mg e 400 / 0,2, 0,4 e 0,8 g de EDGT, respectivamente. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

No perfil de liberação das esferas, pode-se notar que a liberação do Mn-EtOH das 

esferas de EDGT possui um perfil semelhante, porém, com um pico de explosão de 

liberação maior seguida também por uma liberação sustentada de tempo superior. 

Com isso, o pico de explosão de liberação ocorreu até os 60 minutos, 125 minutos e 

140 minutos, para as concentrações de 100 mg, 200 mg e 400 mg do Mn-EtOH, 

respectivamente.  

O pico de explosão na liberação é caracterizado pela formação de poros em sistemas 

matriciais associado a erosão do polímero. A formação dos poros e erosão da massa 

do polímero através do rompimento das cadeias poliméricas ocorre devido à 

penetração do líquido de dissolução (LOPES et al., 2005; TATAVARTI et al., 2008), 

permitindo a liberação do fármaco por meio de difusão através dos canais. Essa 

dissolução é possível devido a solubilidade do polímero em pH>6, e por isso a 

liberação ocorreu por dissolução no meio de difusão e por dissolução a partir de 

partículas menores que sofreram erosão (MANADAS et al., 2002). 
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Após o pico de liberação, há uma liberação sustentada do extrato e por fim o período 

onde a quantidade máxima é liberada. Resultados semelhantes a estes foram 

encontrados utilizando fármacos e/ou substâncias para liberação in vitro prolongada 

por horas ou dias, para aplicação ou não em sistemas in vivo (SHARMA et al., 2013; 

LEE et al., 2014; LEE et al., 2015).  

Na Fig. 25 é possível observar o processo de liberação in vitro do extrato das esferas 

e das fibras em dois momentos distintos, em a) 15 minutos e b) 180 minutos, 

evidenciando que realmente houve a erosão da massa do polímero após um tempo e 

dissolução e difusão do extrato.  

Figura 25.  Imagens do processo de liberação in vitro do Mn-EtOH das esferas e fibras de 

EDGT, em a) 15 minutos e b) 180 minutos (concentração 200 mg).  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela (Tab.) 1 é possível verificar a quantidade liberada do Mn-EtOH no final da 

liberação das fibras e das esferas de EDGT. A partir das fibras nas concentrações de 

100, 200 e 400 mg do extrato foram liberados 31,28 μg, 63,13 μg e 168,75 μg de Mn-

EtOH, respectivamente. As esferas liberaram uma quantidade mais expressiva de Mn-

EtOH nas mesmas concentrações, foram liberados 217,01 μg, 333,22 μg e 450,34 μg. 
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Tabela 1. Quantidade de Mn-EtOH liberado das fibras e das esferas de EDGT no final da 
liberação. 

Sistema 
de 

liberação 

Tempo de 
liberação 

(min)  

Quantidade de 
Mn-EtOH 

encapsulado 
(mg) 

Quantidade 
de EDGT (g) 

Quantidade final 
de Mn-EtOH 
liberado (μg) 

Fibra 180 100 1,4 31,28 

Fibra 180 200 1,4 63,13 

Fibra 180 400 1,4 168,75 

Esfera 180 100 0,2 217,01 

Esfera 210 200 0,4 333,22 

Esfera 210 400 0,8 450,34 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com isso, é possível verificar que as esferas apresentaram um melhor perfil, com uma 

maior quantidade de Mn-EtOH liberado. Isto pode ser devido a diversos fatores como 

as diferentes metodologias de fabricação, a geometria, a morfologia e a superfície de 

contato. Esta diferença na liberação pode ser útil para diversos tipos de ensaios a 

depender do modelo experimental almejado, com liberação lenta ou rápida e por uma 

maior ou menor duração. Dessa forma, as esferas e fibras de EDGT podem ser 

utilizadas para aplicação e tratamentos de úlceras, hiperglicemia e/ou doenças anti-

inflamatórias.   

Além disso, este modelo de liberação in vitro baseado em fibras e esferas de EDGT 

apresenta uniformidade de liberação para cada sistema, com o aumento da 

concentração há o aumento da quantidade de Mn-EtOH liberado, corroborando 

estudos que já têm demonstrado que as fibras e as esferas são sistemas de liberação 

de fármacos promissores, capazes de garantir uma liberação controlada de 

substâncias (MERRELL et al., 2009; SHARMA et al., 2013; LEE et al., 2014; WANG 

et al., 2015; LI et al., 2016).  
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5.6. Toxicidade e atividade anti-inflamatória in vivo 

5.6.1. Microscopia das fibras antes e depois da maceração para os ensaios de 

toxicidade e atividade anti-inflamatória in vivo 

A administração das fibras eletrofiadas em animais para a experimentação pode ser 

difícil dependendo do local, quando aplicada sobre úlceras possui uma alta adesão no 

local (LEE et al., 2015). No entanto, quando administrada por outras vias este 

processo pode ser complexo, como por exemplo a aplicação como adesivo 

transmucosal  (SHARMA et al., 2013).  

Para o ensaio de toxicidade foi administrado tanto o Mn-EtOH como as fibras de EDGT 

contendo o Mn-EtOH via oral, por gavagem. Dessa forma, foi necessária a maceração 

das fibras no veículo (solução salina). Na Fig. 26 é possível visualizar a microscopia 

das fibras de EDGT contendo Mn-EtOH (2g de Mn-EtOH / 2g de EDGT). Na Fig. 26a 

e 26b após o processo de eletrofiação e na Fig. 26c e 26d após a maceração em 

solução salina para administração via oral, por gavagem. Com isso, é possível afirmar 

que apesar do processo de maceração as fibras permanecem com sua estrutura 

parcialmente intacta. 

Figura 26. Microscopia das fibras de EDGT contendo Mn-EtOH (2g de Mn-EtOH / 2g de 
EDGT) em a e b após o processo de eletrofiação e em c e d após a maceração em solução 

salina. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Na Fig. 27a e 27b é possível visualizar a microscopia das fibras e esferas de EDGT 

contendo Mn-EtOH (200 mg) para o ensaio da atividade anti-inflamatória, 

respectivamente, após a maceração em solução salina observa-se na Fig. 27c as 

fibras e 27d as esferas. Com isso, é possível observar fragmentos das fibras e das 

esferas, demonstrando que apesar da maceração, a estrutura das fibras e esferas são 

mantidos parcialmente.  

Figura 27. Microscopia das fibras e das esferas de EDGT contendo Mn-EtOH (200 mg) em a 
e b após o processo de eletrofiação e microencapsulação e em c e d após a maceração em 

solução salina, das fibras e esferas, respectivamente. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.6.2. Toxicidade de dose única 

5.6.2.1. Avaliação comportamental dos camundongos 

Na avaliação comportamental e de algumas funções fisiológicas não foram 

observadas alterações, nem sinais de toxicidade conforme o protocolo de Almeida 

(1999), indicando baixa toxicidade do Mn-EtOH e das fibras de EDGT contendo o Mn-

EtOH na dose de 2 g/kg pela via oral. 

5.6.2.2. Consumo de ração 

O consumo de ração pelos camundongos tratados com o Mn-EtOH e as microfibras 

de EDGT contendo o Mn-EtOH não apresentou alterações significativas. No final do 
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experimento, a quantidade média de ração consumida (por cada grupo) foi de 30,21 

± 1,56 g para o grupo controle, 28,93 ± 1,80 g e 30,43 ± 2,08 g para os grupos tratados 

com a dose 2 g/kg das fibras de EDGT contendo o Mn-EtOH e apenas do Mn-EtOH, 

respectivamente (Fig. 28).  

 

Figura 28. Consumo de ração pelos animais tratados com Mn-EtOH e com as fibras de 

EDGT contendo o Mn-EtOH pelo período de 14 dias. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

5.6.2.3. Consumo de água 

O consumo de água pelos camundongos tratados apenas com o Mn-EtOH não 

apresentou alterações significativas. No entanto, os camundongos tratados com as 

microfibras de EDGT contendo o Mn-EtOH diminuíram o consumo, em comparação 

ao grupo controle (p<0,05) e ao grupo tratado com o Mn-EtOH (p<0,005). A 

quantidade de água consumida diariamente no final do experimento foi de 41,39 ± 

2,17 mL para o grupo controle, 39,21 ± 2,02 mL e 44,04 ± 4,74 mL para os grupos 

tratados com a dose 2 g/kg das microfibras de EDGT contendo o Mn-EtOH e apenas 

do Mn-EtOH, respectivamente (Fig. 29). Embora a redução do consumo de água 

possa ser considerada uma toxicidade sistêmica (PIRES JÚNIOR et al., 2012), esta 

redução foi pouca expressiva e não foi capaz de comprometer a saúde geral dos 

animais tratados. Além de que, outros fatores ambientais e fisiológicos podem ter 

contribuído para essa redução, bem como o posicionamento da garrafa de água e/ou 

perdas durante o manejo.  
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Figura 29. Consumo de água pelos animais tratados com Mn-EtOH e com as fibras de 

EDGT contendo o Mn-EtOH pelo período de 14 dias. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

5.6.2.4. Variação do peso corporal dos animais 

A variação do peso corporal dos camundongos tratados com o Mn-EtOH e as 

microfibras de EDGT contendo o Mn-EtOH não apresentou alterações significativas. 

No final do experimento, a média da variação do peso corporal foi de 0,086 ± 0,36 g 

para o grupo controle e 0,078 ± 0,38 g e 0,14 ± 0,63 g para os grupos tratados com a 

dose 2 g/kg das microfibras de EDGT contendo o Mn-EtOH e apenas do Mn-EtOH, 

respectivamente (Fig. 30).  

Figura 30. Variação do peso dos animais tratados com Mn-EtOH e com as fibras de EDGT 

contendo o Mn-EtOH (v.o.) pelo período de 14 dias.
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Fonte: Autoria própria. 
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5.6.2.5. Análise macroscópica e peso dos órgãos 

 

Na análise macroscópica dos órgãos, um animal tratado com as fibras de EDGT 

contendo Mn-EtOH apresentou o fígado com discretas regiões amareladas na porção 

inferior do lóbulo direito. Nos demais, todos os órgãos apresentaram textura e 

morfologia normais. Não houve diferença significativa nos pesos dos órgãos quando 

comparados ao controle; quanto aos grupos tratados houve diferença apenas no peso 

do pâncreas (Tab.  2). No entanto, esta diferença pode ser devido o pâncreas ser difícil 

de ser isolado em roedores, já que é relativamente disseminado e intercalados com 

tecido adiposo e linfonodos (SELLERS et al., 2007). Resultado semelhante em um 

teste de toxicidade de dose repetida utilizando 2 g/kg e 5g/kg de extrato etanólico de 

Morus nigra via intraperitoneal durante 30 dias não apresentou alterações 

hematológicas, alterações macroscópicas e nos pesos dos órgãos e nenhuma morte 

(ALMEIDA et al., 2011). 

Tabela 2. Peso dos órgãos de camundongos tratados com NaCl 0,15 M, Mn-EtOH (2 g/kg, 
v.o.) e com as fibras de EDGT contendo Mn-EtOH (2 g/kg, v.o.) após 14 dias (n= 10 por grupo). 

Valores são expressos em média ± erro padrão da média. Teste t de Student p<0,05.*p<0,05.  

Fonte: Autoria própria. 

5.6.3. Testes de atividade anti-inflamatória 

5.6.3.1. Hiperalgesia induzida por TBj. 

Para determinar o possível efeito antinociceptivo do Mn-EtOH foi realizado o teste de 

hiperalgesia mecânica. O Mn-EtOH diminuiu significativamente (p<0,05) a nocicepção 

induzida pela TBj, neste modelo, a partir das 2h da realização do experimento, 

permanecendo com este efeito até o fim da avaliação (Fig. 31).  

Parâmetros  Grupos 

 Controle Microfibra  Extrato 

Pulmão (g) 0,29 ± 0,06 0,25 ± 0,04 0,25 ± 0,02 

Coração (g) 0,20 ± 0,03 0,20 ± 0,02 0,18 ± 0,02 

Rim direito (g) 0,29 ± 0,02 0,28 ± 0,03 0,27 ± 0,02 

Rim esquerdo (g) 0,29 ± 0,01 0,26 ± 0,03 0,26 ± 0,02 

Baço (g) 0,18 ± 0,02 0,18 ± 0,02 0,18 ± 0,04 

Fígado (g) 1,96 ± 0,37 1,89 ± 0,13 1,89 ± 0,22 

Pâncreas (g) 0,15 ± 0,05 0,15 ± 0,05 0,10 ± 0,05* 

Estômago (g) 0,45 ± 0,03 0,58 ± 0,13 0,57 ± 0,13  
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 Estudos anteriores apontam que o Mn-EtOH apresenta atividade antinociceptiva 

envolvendo mecanismos de ação periférica e central (PADILHA et al., 2009; SOUZA 

et al., 2015). Dessa forma, para avaliar o possível mecanismo de ação do Mn-EtOH 

neste modelo, utilizamos dois fármacos a naloxona e o flumazenil. A naloxona é um 

fármaco antagonista dos receptores opioides (JAN et al., 2011; Hansson et al., 2016), 

sendo comumente utilizado na clínica para o reverter os efeitos dos opioides, evitando 

mortes por overdose de opioides (NIELSEN; VAN HOUT, 2016), enquanto o 

flumazenil é um antagonista dos receptores benzodiazepínicos (JAZVINŠĆAK 

JEMBREK et al., 2008; DEAR; BATEMAN, 2016).  

No entanto, é possível observar que tanto a naloxona quanto o flumazenil não inibiram 

a atividade do Mn-EtOH. Dessa forma, é possível afirmar que o extrato tem atividade 

antinociceptiva, no entanto, sua ação não ocorre através dos receptores opioides ou 

benzodiazepínicos.  

O fármaco controle flunixin mostrou inibição significativa da nocicepção mecânica, 

neste modelo, a partir da 2h da realização do experimento, permanecendo com este 

efeito até a 5h do experimento. O flunixin é um fármaco anti-inflamatório não-esteroide 

(AINE) que possui uma meia vida curta. Segundo Odensvik; Johansson (1995) 

quando administrado em dose única possui uma meia-vida de 4 h. Dessa forma, para 

este modelo, o Mn-EtOH apresentou resultados promissores, a priori, melhores do 

que um reconhecido anti-inflamatório utilizado na rotina da medicina veterinária.  
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Figura 31. Hiperalgesia induzida pela TBj 4 µg/pata em animais tratados com NaCl 0,15 M 

(0.3 mL), Flunixin Meglumine 1 mg/kg ou Mn-EtOH (200 mg/Kg), pré-tratados ou não com 

Naloxona (1 mg/kg), Flumazenil (3 mg/kg) ou Salina.  

 
Os dados foram expressos em média ± E.P.M., n = 6, * p< 0,05 vs. controle (Salina 0,9%) ou # p < 0,05 

vs. TBj. 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.6.3.2. Edema de pata 

Para determinar o possível efeito anti-inflamatório do Mn-EtOH, e dos flavonoides 

rutina e quercetina, foi utilizado o modelo de edema de pata induzido pela TBj em 

camundongos (WANDERLEY et al., 2014). O Mn-EtOH inibiu significativamente (p < 

0,05) o edema de pata durante as 6h de observação (Tab.3) 

O soro polivalente inibiu significativamente o edema de pata apenas após 6h (p < 0,05) 

e o flunixin meglumine inibiu significativamente o edema de pata apenas após 4h e 6h 

da infiltração da TBj. Com estes resultados, verifica-se que o Mn-EtOH teve melhores 

efeitos sobre inflamação e edema ocasionados pela TBj em relação às substâncias 

utilizadas como controle positivo. 

Já a rutina e a quercetina inibiram significativamente o edema de pata a partir das 

primeiras 1 e 2 h de indução da inflamação, respectivamente. Segundo Guardia e 

colaboradores (2001) a rutina tem excelentes propriedades anti-inflamatórias e é 

bastante eficaz na redução de edema em ratos, utilizando o modelo experimental de 
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edema de pata, e inclusive no modelo de edema de pata induzido por carragenina a 

rutina apresenta efeito somente após 1 hora em camundongos (SELLOUM et al., 

2003).  

A quercetina apresenta efeitos benéficos em doenças inflamatórias demonstrando 

múltiplos mecanismos de ação em modelos in vitro e in vivo (KARUPPAGOUNDER et 

al., 2016). Nossos resultados demonstraram que a rutina tem efeito anti-inflamatório 

a partir de 1 h frente ao modelo de edema induzido pela TBj. No entanto, estudos na 

literatura são controversos com relação ao flavonoide que possui o melhor efeito sobre 

o modelo de edema de pata induzido pela carragenina (GUARDIA et al., 2001; 

ROTELLI et al., 2003)  

Tabela 3. Efeito do Mn-EtOH (200 mg/kg), e flavonoides (rutina e quercetina), soro polivalente 

(SPV), e Flunixin Meglumine sobre o edema de pata induzido pela TBj (8 µg/pata). 

  Volume Plantar (%) após infiltração com a toxina de Bothrops 
jararacussu  

Tratamentos 0.5 h 1 h 2 h 4 h 6 h 

NaCl 0,15 
M 

(Controle) 

24.4 ± 4.3# 6.4 ± 3.3 # 3.3 ± 2.1 # 3.3 ± 2.1 # 2.5 ± 1.7 # 

TBj  77.4 ± 2.0 64.1 ± 9.0 70.7 ± 9.2 77.8 ± 6.3 93.5 ± 8.6 

Mn-EtOH + 
TBj  

24.8 ± 2.7# 13.4 ± 3.7# 6.4 ± 3.3 # 3.2 ± 2.0 # 1.6 ± 1.5 # 

Rutina + 
TBj  

66.8 ± 11.3 29.1 ± 5.1# 26.9 ± 5.8 # 21.3 ± 3.3 
# 

2.4 ± 1.8 # 

Quercetina 
+ TBj  

51.2 ± 9.5 33.4 ± 5.3 25.4 ± 6.4 # 9.9 ± 3.2 # 0 ± 0 # 

SPV + TBj  62.8 ± 5.4 45.9 ± 7.0 49.5 ± 5.4 56.3 ± 5.1 52.5 ± 5.0# 

Flunixin 
Meglumine 

+ TBj  

56.0 ± 5.6 43.2 ± 4.6 38.3 ± 6.8 # 56.7 ± 11.3 48.9 ± 10.3# 

# p < 0.05  vs. TBj 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com tais resultados, o Mn-EtOH mostrou efeitos anti-inflamatórios e analgésicos 

animadores frente aos efeitos da TBj ao longo das avaliações.  Outros estudos 

corroboram com nossos resultados quanto a atividade anti-inflamatória da Morus nigra 

(PADILHA et al., 2010; CHEN et al., 2016) e quanto a atividade antinociceptiva 
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(SOUZA et al., 2015). Considerando que a injúria local desencadeada pela inoculação 

da TBj, em acidentes botrópicos pode culminar com um processo degenerativo 

subcrônico (ESTEVAO-COSTA et al., 2016). Decidimos investigar se o Mn-EtOH 

encapsulado em fibras e esferas de EDGT, configurando um sistema de liberação 

lenta do Mn-EtOH impregnado, apresentaria efeito biológico frente ao modelo de 

inflamação induzido pela TBj.  

Conforme a Fig. 32, é possível observar que as fibras e esferas de EDGT contendo o 

Mn-EtOH apresentaram efeito (p < 0,05) a partir das 2 e 4 h após o estímulo, 

respectivamente, persistindo até o fim da avaliação. Este resultado corrobora os 

resultados iniciais do extrato e com os dados da literatura sobre a atividade controlada 

da liberação de substâncias e alteração da farmacocinética de substâncias (ALLEN; 

CULLIS, 2004; SAFARI; ZARNEGAR, 2014).  

Figura 32. Demonstração representativa do efeito anti-inflamatório do Mn-EtOH (200 mg/kg), 

das fibras de EDGT contendo o Mn-EtOH (Fibras_Mn-EtOH, 200 mg/kg) ou das esferas de 

EDGT contendo Mn-EtOH (Esferas_Mn-EtOH, 200 mg/kg) sobre o edema de pata induzido 

por TBj (8 µg/pata) em camundongos.  

 
 

Os dados foram expressos em média ± E.P.M., n = 5-7, * p<0,05 vs. NaCl 0.15 M, e p<0.05 vs. TBj a 

partir do (    , para Mn-EtOH), (     , para Fibras_Mn-EtOH) e (    , para Esferas_Mn-EtOH). 

Fonte: Autoria própria 
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Apesar das fibras e esferas contendo o polímero EDGT retardarem o efeito anti-

inflamatório do Mn-EtOH, elas demostram um modelo interessante para o uso em 

modelos de inflamação e antinocicepção subcrônico, como no caso de acidentes 

ofídicos como os acidentes botrópicos, que são caracterizados pela dor, edema 

hemorragia e necrose (RODRIGUES et al., 2014). Além disso, tal aplicabilidade como 

manobra terapêutica pode ser pertinente e promissora pois pode reduzir a toxicidade, 

melhorar a estabilidade e proporcionar uma duração de ação prolongada, além de 

melhorar a biodisponibilidade dos compostos fenólicos presentes no extrato 

(MERRELL et al., 2009; MUNIN; EDWARDS-LÉVY, 2011; SHARMA et al., 2013; LEE 

et al., 2015). 
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6. CONCLUSÕES 

O Mn-EtOH foi encapsulado com sucesso em diferentes sistemas de liberação, nas 

fibras e esferas, utilizando o EDGT como polímero entérico para liberação controlada. 

Foram produzidas fibras no formato de fitas e micropartículas no formato de esferas, 

sem a presença visível do extrato aglomerado sobre a superfície dos sistemas.  

O espectro de FTIR confirmou a incorporação do Mn-EtOH na cadeia polimérica do 

EDGT, tanto das fibras quanto das esferas. Os testes de liberação das fibras e das 

esferas de EDGT contendo Mn-EtOH em diferentes concentrações demonstraram que 

a formação de poros em sistemas matriciais associada à erosão do polímero e a 

dissolução no meio de difusão propiciaram um pico de liberação e posteriormente uma 

liberação sustentada rápida.  

No que diz respeito à investigação do perfil de segurança, através do estudo de 

toxicidade de dose única, tanto o Mn-EtOH como as fibras de EDGT contendo o Mn-

EtOH não foi capaz de provocar toxicidade nos animais. Além de que, não foram 

observadas alterações comportamentais, variação do peso corporal e do consumo de 

ração. A alteração no consumo de água precisa ser estudada para ver a importância 

clínica desta alteração, possivelmente por estudo de toxicidade de doses repetidas. 

No que concerne a atividade antinociceptiva o Mn-EtOH demonstrou atividade 

promissora. Além disso, foram testados dois mecanismos possíveis de ação que 

indicaram que sua ação não ocorre através dos receptores opioides ou 

benzodiazepínicos para este modelo experimental. São necessários estudos futuros 

para elucidar o mecanismo de ação envolvido em tal analgesia.  

Quanto a atividade anti-inflamatória o Mn-EtOH apresentou resultados promissores, a 

priori, melhores do que um reconhecido anti-inflamatório utilizado na rotina da 

medicina veterinária. As fibras e esferas de EDGT contendo o Mn-EtOH postergaram 

a latência do efeito do Mn-EtOH (p < 0,05). Demonstrando que os dois modelos de 

sistema de liberação, apresentam uma liberação controlada in vivo, como a observada 

in vitro. Conclui-se que o modelo experimental utilizado de sistemas de liberação para 

Morus nigra é uma promissora fonte de pesquisas para aplicabilidade em 

investigações para tratamento da inflamação e outras patologias, principalmente para 

as enfermidades que necessitam de manejo terapêutico prolongado.
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