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INTRODUÇÃO 

O anestésico local benzocaína (BZC), sintetizado por esterificação de Fischer do ácido para-amino-benzoico 
(PABA) em etanol (KHAIR et al, 2019), é comumente utilizado em anestesia tópica odontológica. A BZC não possui 
o grupo amino terminal comum aos demais anestésicos locais comerciais, o que lhe confere carga neutra em pH 
acima de 3 (FRACETO et al., 2006) e baixa solubilidade em meio aquoso direcionando-a para aplicações tópicas 
(STRICHARTZ et al 1990; SOUZA, 2021). Além disso, a BZC apresenta toxicidade sistêmica relacionada com a 
formação de metahemoglobina pelo PABA (produto de sua 
degradação), ocasionando anemia funcional e hipóxia 
tecidual (MARTIN et al., 1995; NASCIMENTO et al, 2008; 
KHANAL et al, 2018). Assim, no intuito de melhorar a 
potência da BZC na mucosa oral e atenuar sua toxicidade, 
este trabalho visou o desenvolvimento de nanocápsulas 
lipídicas (LNC) para encapsulamento da benzocaína. LNC 
são sistemas de entrega de fármacos baseados em lipídios. 
Estas partículas coloidais com diâmetros <100 nm são 
preparadas pelo método de inversão de fase (HEURTAULT 
et al, 2002) e são constituídas por um núcleo oleoso 
circundado por uma camada de surfactante não iônico, 
acrescida de lecitina, conforme Figura 1. Desse modo, as 
LNC são sistemas com imenso potencial como carreadores de fármacos hidrofóbicos (HUYNH et al, 2009). 

 

METODOLOGIA 
1.      Preparo das LNC 
As nanocápsulas lipídicas foram preparadas pelo método de inversão de fase por temperatura (HEURTAULT et al, 2002), com 
algumas adaptações (FERNANDES, 2021). Cada excipiente foi pesado e adicionado a um Erlenmeyer de 10 mL, vedado com 
duas camadas de papel alumínio para evitar perda hídrica. Foi adicionado um termômetro em orifício do papel alumínio de 
vedação e a haste do termômetro foi vedada com três camadas de alumínio. O sistema foi submetido ao aquecimento com 
agitação magnética em um banho-maria simulado por meio de uma placa de Petri posicionada em uma chapa 
aquecedora/agitadora magnética, contendo solução salina, como forma de evitar a rápida evaporação da água. Quando o 
sistema atingiu 85 °C a amostra foi transferida para outra placa de Petri posicionada sobre um agitador magnético, atingindo a 
temperatura de 65 °C. Ao final de 5 desses ciclos de aquecimento/resfriamento o último resfriamento foi feito de forma rápida em 
banho de gelo, sob agitação manual, com o auxílio de uma bagueta, até atingir a temperatura de 30 °C, como mostra a figura 2. 

Figura 1. Esquema da nanocápsula lipídica desenvolvida 
no projeto. Adaptado de HUYNH et al., 2009 
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1. Caracterização (Tamanho PDI e potencial 
zeta) 

O tamanho médio das partículas, o índice de 
polidispersão (PDI) e o potencial zeta (PZ) das LNC 
foram determinados por espalhamento dinâmico de luz 
- DLS (dynamic light scattering) no aparelho Zetasizer 
Nano ZS90 (Malvern, Reino Unido). As medidas foram 
realizadas em triplicata, na diluição de 1:2000 em água 
Mili- Q, à temperatura ambiente (25 ºC), em cubetas de 
poliestireno (10 mm de caminho óptico). Os dados 
foram expressos como a média ± desvio padrão. 

 
2. Planejamento experimental 

 
Utilizou-se planejamento experimental para estudar a 

influência de cada excipiente na formulação e encontrar 
uma formulação estável. Para isso foi utilizado um 
planejamento fatorial 23 com triplicata do ponto central. As 
variáveis experimentais e as propriedades de interesse 
são mostradas na tabela 1. O preparo das 11 formulações 
(conforme figura 3 e Tabela 2) foi realizado de maneira 
randômica e os dados tratados com o software Design Expert 11 (Stat-Ease Inc., MN, EUA).  
 
Tabela 1. Variáveis experimentais, níveis e propriedades de interesse (respostas) para os sistemas LNC_BZC. Os triglicerídeos 
correspondem a mistura dos ácidos cáprico e caprílico, o surfactante corresponde ao Kolliphor HS15. Quantidades de Phospholipon 
40 H (lecitina de soja) foram mantidas constantes a 1,5% 

 

Variáveis experimentais Nível baixo Nível alto 

Conc. Total de Triglicerídeo (% m/m) 17 23 
Conc. Surfactante (HS15) (% m/m) 15 19 
Concentração benzocaína (% m/m) 1 3 

Propriedades de interesse Critérios (Desejabilidade) 

Tamanho da partícula (nm) < 100 nm 
< 0,200 
≤ 20 mV 

Índice de polidispersão (PDI) 

Potencial Zeta (PZ) (|mV|) 

 

3. Estabilidade física 
A estabilidade física das 11 formulações preparadas no planejamento experimental foi avaliada pelos parâmetros 
tamanho de partícula, PDI e PZ nos tempos de 7, 15, e 30 dias após preparo, na temperatura de 25 ºC. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Planejamento experimental 

Após o preparo das formulações, foram medidas por DLS seu tamanho, PDI e potencial Zeta (PZ). Os 

resultados obtidos, assim como a quantidade de cada excipiente empregadas são apresentadas na tabela 2. Como 

desejado, as LNC apresentaram tamanhos pequenos ( 50 nm). Os valores de PDI <0,200 indicam um bom grau 

de homogeneidade do sistema, uma vez que indica uma distribuição monodispersa da população de partículas 

(MÜLLER et al. 2000). De maneira semelhante, os valores de PZ de todas as formulações foram indicativos de 

partículas estáveis, já que foram diferentes de zero (negativos e maiores que 13,9 mV, em módulo). 
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Tabela 2. Planejamento experimental 23 com triplicata no ponto central (em amarelo). Variação de excipientes (triglicerídeos de ácidos 

cáprico e caprílico, TCL), benzocaína (BZC) e o surfactante Kolliphor HS15 (HS15) e as respostas de interesse (tamanho, PDI e PZ). A 

lecitina de soja (Phospholipon 40 H) foi mantida constante (1,5%) em todas as formulações.  

 

 
As proporções dos excipientes do ponto central foram obtidas em testes preliminares. A partir dos 

resultados encontrados nas 11 formulações e com o auxílio do software design expert, foi analisada a influência 
de cada excipiente em cada propriedade de interesse, a partir da geração de modelos matemáticos e sua 
significância por análise estatística (ANOVA). A resposta “tamanho de partículas” gerou um modelo significativo 
(p<0,05) sem falta de ajuste. Na figura 4 podemos ver a contribuição da alteração das proporções de excipientes 
na formação das LNC em relação ao seu tamanho e ao valor do PDI.  

 
 

Formulação TCL (%) BZC (%) HS15 (%) Tamanho (nm) PDI PZ (mV) 

1 17 3 19 37,54 0,095 -19,22 

2 17 3 15 47,07 0,096 -16,80 

3 23 3 15 64,27 0,111 -22,9 

4 17 1 19 42,34 0,130 -24,3 

5 20 2 17 48,99 0,060 -14,9 

6 20 2 17 49,55 0,088 -21,6 

7 23 1 15 67,10 0,071 -18,5 

8 23 1 19 56,67 0,082 -13,5 

9 20 2 17 50,99 0,083 -18,2 

10 23 3 19 51,81 0,049 -13,9 

11 17 1 15 48,11 0,093 -27,4 
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Figura 4. Gráficos de superfície de resposta para as formulações de LNC em relação a: A e B) Tamanho de partículas; 
C e D) índice de polidispersão. 

Em relação ao tamanho, os triglicerídeos, o Kolliphor HS15 e o fármaco BZC foram as variáveis de maior 
influência, conforme figura 4A e 4B. Assim, quanto maior for a proporção de HS15 e de BZC menor será o tamanho 
das partículas. Enquanto isso, os triglicerídeos exercem o efeito oposto, uma vez que em proporções altas 
aumentam o tamanho das partículas. No que se refere ao PDI (Índice de polidispersão) foi observado que 
proporções altas de triglicerídeos promovem a diminuição do PDI. Além disso, foram verificadas interações entre 
as combinações de HS15 e BZC, em que menores concentrações de HS15 com maiores concentrações de BZC 
promoveram a diminuição do PDI, enquanto concentrações maiores de HS15 e menores de BZC aumentaram o 
PDI, conforme figura 4C e 4D. Foi também feita a análise de influência das combinações de excipientes sobre o 
potencial zeta, porém não foram encontradas variáveis significativamente contributivas para esta resposta.  
 

1. Estabilidade 

A seguir, acompanhamos a estabilidade das 11 formulações por 30 dias em relação ao tamanho, PDI e PZ. 

Esses resultados são dados na figura 3. A partir destes resultados verificamos que, do total de 11 formulações, 

apenas 5 delas mantiveram parâmetros visuais e físicos desejáveis, como mostra a figura 5. Nas demais 

formulações, representadas com símbolos circulares na fig. 5, houve separação de fases (formação de 

precipitado). Vale ressaltar que as formulações 5,6 e 9 (em símbolos triangulares) correspondem à triplicata do 

ponto central. 

 

Figura 5. Estabilidade das formulações de LNC em relação a tamanho (A), PDI (B) e PZ (C) no período de 
30 dias. As formulações não estáveis, isto é, que apresentaram alteração visual (símbolos circulares) foram 
retiradas do gráfico no dia em que apresentaram tal alteração. 

CONCLUSÕES 

A BZC é um anestésico local de relativa baixa solubilidade aquosa e apresenta certa incompatibilidade 
com alguns excipientes lipídicos, o que contribuiu para a não manutenção da estabilidade e necessidade de 
reformular várias vezes a formulação. Isso fez com que voltássemos a etapas anteriores, o que ocasionou no 
prolongamento do tempo do desenvolvimento das formulações. Apesar disso, o uso do planejamento fatorial 
possibilitou determinar o papel e a influência dos excipientes na estabilidade das formulações de LNC com 
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benzocaína, bem como orientou para as possíveis modificações para o desenho das próximas formulações. Assim, 
o teste de estabilidade foi crucial para a escolha de uma formulação para a continuação deste projeto, uma vez 
que apenas 5 das 11 formulações se mostraram estáveis. Ainda assim, um estudo mais detalhado com diferentes 
composições pode ser realizado a fim de entender a desestabilização do sistema de LNC para a encapsulação da 
benzocaína, um anestésico local hidrofóbico. Em síntese, conseguimos preparar formulações com pequeno 
tamanho de partículas, baixa polidispersão de tamanhos e alto potencial Zeta (em módulo) que se mantiveram 
estáveis pelo período de 30 dias. Pretendemos agora acompanhar a estabilidade das formulações por mais tempo 
e passar as etapas seguintes do estudo, como a determinação da porcentagem de encapsulação de BZC nas 
nanocápsulas, testes de caracterização por microscopia eletrônica e difração de Raios X, ensaios de toxicidade in 
vitro em cultura de células de fibroblastos 3T3, a fim de caracterizar a formulação otimizada e demonstrar seu 
potencial para liberação sustentada de Benzocaína. 
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