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Introdução. Estados oxidativos provocam alterações morfoﬁsiológicas em microambientes
teciduais. Na pele, causam o envelhecimento cutâneo e podem contribuir para a promoção e/ou
agravamento de enfermidades ﬁsiológicas e dermatológicas relacionadas ao estresse oxidativo.
Nesse contexto, o ácido ferúlico é um antioxidante interessante para a aplicação na proﬁlaxia e/ou
no tratamento dessas condições, pois apresenta atividade anti-inﬂamatória, anticarcinogênica,
neuroprotetora, hepatoprotetora e cardioprotetora. Porém, esse composto ativo possui limitações
para a sua aplicação, como baixa solubilidade em água e fotolabilidade. Por sua vez, as
nanocápsulas poliméricas são sistemas carreadores capazes de proteger moléculas frente à
fotodegradação, bem como proporcionar boa distribuição cutânea e liberação controlada de
substâncias ativas. Objetivos. Desenvolver nanocápsulas poliméricas contendo ácido ferúlico
visando a sua aplicação cutânea, bem como avaliar seu potencial scavenger pelo método de
descolorização do radical cátion (ABTS). Materiais e Métodos. Foram preparadas suspensões de
nanocápsulas contendo 0,5 mg/mL de ácido ferúlico, utilizando etilcelulose, tensoativos de baixo e
alto EHL, e triglicerídeos de cadeia média (NC-TCM-AF) ou óleo de coco (NC-OC-AF), pelo método de
deposição interfacial de polímero pré-formado. As formulações foram caracterizadas quanto ao pH,
diâmetro médio/distribuição de tamanho de partículas (Zetasizer® e Mastersizer®), potencial zeta,
teor (cromatograﬁa a líquido-CLAE-UV) e eﬁciência de encapsulamento (ultraﬁltraçãocentrifugação). Foi avaliado o efeito scavenger in vitro do ácido ferúlico (0,5 – 2,5 μg/mL)
encapsulado ou não frente ao radical ABTS de coloração azul [2,2′-Azino-bis (3-etilbenzotiazoline-6sulfônico ácido)] na concentração de 2,45 mM, utilizando a vitamina C como controle positivo,
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sendo analisados estatisticamente por ANOVA de uma via, post roc de SNK. Resultados e
discussão. As suspensões contendo ácido ferúlico apresentaram distribuição granulométrica na
faixa submicrométrica, sendo que NC-TCM-AF apresentou diâmetro médio de partículas menor (137
± 1 nm; p <0,05, test t) e potencial zeta maior (-9,7 ± 0,8 mV), em modulo, em relação à NC-OC-AF
(171 ± 4 nm; - 8,2 ± 0,3 mV). As formulações também demonstraram distribuição homogênea de
tamanho (IPd < 0,2; Span < 2), pH ácido e teores de ácido ferúlico próximos ao teórico. As
formulações NC-OC-AF e NC-TCM-AF apresentaram eﬁciência de encapsulamento de 57 e 61 %,
respectivamente. Quanto ao efeito scavenger, evidenciou-se que as nanocápsulas contendo ácido
ferúlico apresentaram melhor atividade quando comparada à do composto livre (0,5 – 1,5 μg/mL).
Na concentração de 2,5 μg/mL de ácido ferúlico, foi possível evidenciar que apenas a suspensão
NC-OC-AF apresentou maior inibição do radical em relação ao ácido fenólico não encapsulado
(p<0,05). As nanocápsulas sem substância ativa e os respectivos óleos dispersos apresentaram
baixa inibição, sem diferenças estatísticas entre os mesmos. Conclusão. Foi possível desenvolver
nanocápsulas poliméricas contendo ácido ferúlico, parcialmente encapsulado, tanto com TCM
quanto com óleo vegetal, sendo que esses sistemas apresentaram potencial para aumentar seu
efeito scavenger, consistindo em carreadores promissores para futura aplicação cutânea em
condições de estresse oxidativo.
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