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COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO ÁCIDO 

RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURÔNICO ASSOCIADO A 

AMINA LIPOFÍLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL 

 

[01] A presente invenção descreve um processo de obtenção de nanoemulsões 

contendo ácido retinoico revestidas com ácido hialurônico, a partir de uma atração 

eletrostática entre uma amina catiônica (4-fenilciclo-hexilamina, procaína, benzatina, 

dibenzilamina, preferencialmente estearilamina) e o ácido hialurônico; as composições 

dessa forma farmacêutica contendo as nanoemulsões, bem como o uso dessa formulação 

como antineoplásica. 

[02] Os retinoides são moléculas estruturalmente derivadas da vitamina A e 

exercem importantes funções em praticamente todas as células, principalmente na visão, 

na proliferação e diferenciação celular (TANG, X. H.; GUDAS, L. J. 2011. Retinoids, 

retinoic acid receptors, and cancer. Annu Rev Pathol,v. 6, p. 345-64).  O ácido retinoico 

todo-trans (AR) é um dos metabolitos ativos dos retinoides que regula a expressão de 

genes alvo por meio daligação e ativação dos receptores de retinoides 

nucleares:receptores para ácido retinoico (RAR) e receptores retinoide X (RXR). O AR 

tem sido amplamente estudado por inibir a proliferação de células cancerosas, 

geralmente por meio do bloqueio do ciclo celular na fase G1. Estudos sugerem que o AR 

pode ser efetivo para o tratamento de linfoma, leucemia, melanoma, câncer de pulmão, 

câncer de colo uterino, câncer de rim e carcinomas mamários (ORTIZ, M. A. et al. 

Retinoids in combination therapies for the treatment of cancer: mechanisms and 

perspectives. Drug Resist Updat,v. 5, n. 3-4, p. 162-75; BUSHUE, N.; WAN, Y. J. 

2010. Retinoid pathway and cancer therapeutics. Adv Drug Deliv Rev,v. 62, n.13, p. 

1285-98). 

[03] A biodisponibilidade do AR, administrado por via oral, é reduzida e isto 

pode ser atribuído à sua baixa solubilidade em água (log P = 4,6). Além disso, o 

tratamento prolongado proporciona redução nas concentrações plasmáticas, por 

aumentar o seu metabolismo. No entanto, essa solubilidade é um obstáculo para formas 

farmacêuticas convencionais de administração intravenosa. Dessa forma, é necessário 

utilizar sistemas de liberação de fármacos nanoestruturados (MUELLER, R. H. et al. 

Solid lipid nanoparticles (SLN) for controlled drug delivery - a review of the state of the 
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art. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, n. 50, p. 161-177, 

2000). 

[04] Pode ser utilizado os sistemas: concentração de ácido retinoico entre 0,05 

e 0,2% (p/p); concentração de lípides líquidos e/ou sólidos entre de 0,5 e 3% (p/p); 

concentração de amina entra 0,05 e 0,5% (p/p); concentração de tensoativo entre 0,5 e 

4% (p/p); e concentração de ácido hialurônico 0,1 e 2 % (p/p), preferencialmente 0,5% 

(p/p). Os sistemas podem conter farmaceuticamente aceitáveis em quantidades variadas. 

[05] Esses sistemas lipídicos têm sido muito utilizados no carreamento de 

antineoplásicos, por apresentarem diversas vantagens quando comparados a outras 

formas farmacêuticas convencionais, como maior eficácia terapêutica; liberação 

controlada e direcionamento do fármaco a um determinado alvo; redução significativa 

dos efeitos tóxicos associados ao fármaco ou até mesmo aos adjuvantes da formulação 

convencional; menor dosagem empregada na administração, pela capacidade do 

fármaco de superar a resistência oferecida por algumas barreiras biológicas; oferece 

uma maior proteção à degradação enzimática ou inativação química; além de poder ser 

utilizado por diversas vias de administração (MOHANRAJ, V.J.; CHEN, Y. 

Nanoparticles – A Review. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, v. 5, n.1, p. 

561-573, 2006). Além disso, vantagem do preparo de nanoemulssões é a possibilidade 

de pequenos lotes de formulação em baixas temperaturas, sendo interessante, por 

exemplo, para sistemas lipídicos temossensíveis e/ou para utilização de fármacos 

termolábeis. Além disso, por ser um procedimento rápido, simples e de baixo custo 

(TEIXEIRA, H. et al. Preparação e caracterização de nanoemulsões contendo 

oligonucleotideos antisense através de técnica de emulsificação espontânea. Caderno de 

Farmácia, vol. 18, n. 2, p. 89-93, 2002). 

[06] O ácido hialurônico (AH) foi isolado pela primeira vez por Karl Meyer e 

John Palmer em 1934, a partir do humor vítreo bovino. O AH é constituído por um 

polissacárido linear com uma estrutura química simples, mas com propriedades 

extraordinárias. É sintetizado com uma carga negativa sendo um grande polímero 

composto por repetições de dissacarídeo de ácido D-glicurônico (GlcA) e N-acetil-D-

glicosamina (GlcNAc) ácido D-glicurônico (GlcA), [-β (1,4) -GlcUA- β (1,3) –GlcNAc 

- β (1,4) -GlcUA- ]n(MEYER, K.; PALMER, J. W. The polysaccharide of the vitreous 
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humor. J Biol Chem, p.629-634,1934. TOOLE, B. P. Hyaluronan: From extracellular 

glue to pericellular cue. Nature Reviews Cancer, v. 4, n. 7, p. 528-539, 2004). 

[07] O CD44 é uma molécula de adesão, multifuncional e multiestrutural, 

pertencente à família de glicoproteínas transmembrana e está intimamente relacionada 

com a progressão tumoral (KLINGBEIL et al.CD44 is over expressed in basal-like 

breast cancers but is not a driver of 11p13 amplification. Breast Cancer Research and 

Treatment, p.95-109, 2009). Está envolvida nas interações célula a célula e entre a 

célula e a matriz (NAOR, D.; SIONOV, R.V.; ISH-SHALOM, D. CD44: structure, 

function, and association with the malignant process. Advances in Cancer Research, v. 

71, p. 241-319, 1997). O enfraquecimento do mecanismo de adesão celular é o pré-

requisito básico para a ocorrência de metástase (POZDNYAKOVA et al. Prognostic 

value of E-cadherin, beta-catenin, CD44v6, and HER2/neu in 55 metastatic cutaneous 

adenocarcinoma. Archives of Pathology and Laboratory Medice, v. 133, n. 8, p.1285-

90, 2009), porém pouco se sabe sobre o mecanismo pelo o qual a molécula CD44 

interfere nas metástases. Além disso, o CD44 é o principal receptor de superfície celular 

para o AH sendo expresso em algumas linhagens celulares tais como, as células 

inflamatórias ativadas e alguns tipos de células tumorais, como mama, ovário, cólon, 

pulmão e estômago (HAMILTON et al.The hyaluronan receptors CD44 and Rhamm 

(CD168) Form Complexes with ERK1,2 that sustain high basal motility in breast cancer 

cells. The Journal of Biological chemistry, v.262, n.22, p.16667-80, 2007; ALMALIK, 

et al. HA-coated chitosan nanoparticles for CD44-mediated nucleic acid delivery. 

Macromol Biosci,v. 13, n. 12, p. 1671-80, 2013.; TRAN et al.,  Hyaluronic acid-coated 

solid lipid nanoparticles for targeted delivery of vorinostat to CD44 overexpressing 

cancer cells. Carbohydr Polym, v. 114, p. 407-15, 2014). Em um estudo com 

carcinomas mamários invasivos, verificou-se que as linhagens celulares deste tumor 

produziam HA endógeno, possivelmente aumentando a rapidez da motilidade dessas 

células (HAMILTON et al.The hyaluronan receptors CD44 and Rhamm (CD168) Form 

Complexes with ERK1,2 that sustain high basal motility in breast cancer cells. The 

Journal of Biological chemistry, v.262, n.22, p.16667-80, 2007). 

[08] Nesse contexto, o revestimento com AH é visto como uma alternativa 

promissora para atingir tumores caracterizados pela sobre-expressão do receptor CD44, 

de forma que a utilização de revestimento de sistemas nanoestruturados para promover 

Petição 870170086131, de 08/11/2017, pág. 6/17



4 / 11 
 

direcionamento seletivo e aumento do tempo de permanência na circulação sanguínea, 

resultante da superfície hidrofílica do AH.  (ALMALIK, et al. HA-coated chitosan 

nanoparticles for CD44-mediated nucleic acid delivery. Macromol Biosci,v. 13, n. 12, p. 

1671-80, 2013.; TRAN et al.,  Hyaluronic acid-coated solid lipid nanoparticles for 

targeted delivery of vorinostat to CD44 overexpressing cancer cells. Carbohydr Polym, 

v. 114, p. 407-15, 2014). 

[09] A patente PI0801417-5 A2 reivindica a formação do par iônico entre os 

retinoides e aminas lipofílicas como a estearilamina como elevadas eficiências de 

encapsulação. Esse pedido de patente é indicado para uso cosmético. 

[010] A patente BR 102012027363-2 A2 descreve o processo de obtenção de 

nanopartículas lipídicas sólidas de retinóides a partir da formação de par iônico através 

da reação química entre os retinoides e aminas lipofílicas ou hidrofílicas (trietilamina, 

benetamina, 4-fenilciclo-hexilamina, procaína, benzatina, dibenzilamina), apresentando 

elevado teor de encapsulação, em torno de 100%. 

[011] Contudo, em nenhuma das patentes citada foi descrito ou reivindicado o 

uso da amina lipofílica catiônica (estearilamina) para promover o revestimento com 

ácido hialurônico de nanocarreadores lipídicos tais como nanoemulsões, nanopartículas 

lipídicas sólidas, dentre outros. 

[012] Os receptores CD44 são importantes para tratamento do câncer de mama 

(MDA-MB-231 e MCF-7), pulmão e ovário, sendo este invento uma importante 

contribuição para potencial uso no tratamento que envolvam doenças que precisem de 

alguma intervenção nos receptores CD44, para um direcionamento ativo. 

[013] BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[014] A FIGURA 1 mostra os espectros de absorção molecular na região do 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). 

[015] A FIGURA 2 apresenta a caracterização das nanoemulsões com 

diferentes concentrações de soluções de AH.  
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[016] A FIGURA 3 refere-se aos estudos de viabilidade celular, avaliados por 

ensaio de MTT, do AR livre, NE brancas e carregadas com AR, ambas revestidas e sem 

revestir em células tumorais, MDA-MB-231, após 48h de tratamento. Dados expressos 

como média ± sd de três experimentos independentes.  

[017] A FIGURA 4 refere-se a representação esquemática do preparo das NE 

pelo método de emulsificação espontânea. 

 

[018] DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

[019] A presente invenção se caracteriza por ser o produto e o processo de 

obtenção de nanoemulsões (i) matriz lipídica de lípides líquidos (óleo de soja, de 

algodão, de sésamo, de milho, preferencialmente triglicerídeos de cadeia média 

(triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico) com ou sem lípides sólidos, tais como, 

tricaprina, trilaurina tripalmitina, triestearina; glicerídeos hidrogenados de coco, 

estearatos e palmitato de glicerila; palmitato de cetila; ácido esteárico, decanóico e 

behênico, preferencialmente behenatos de glicerila); (ii) tensoativos compreenderem 

ésteres de sorbitano, co-polímeros de poli-óxido de propileno com poli-óxido de etileno; 

colato de sódio; glicocolato de sódio; preferencialmente polissorbatos, ésteres de 

sorbitano etoxilado, lecitinas; (iii) amina catiônica (4-fenilciclo-hexilamina, procaína, 

benzatina, dibenzilamina, preferencialmente estearilamina);  contendo ácido retinóico 

recobertas com ácido hialurônico, a partir da atração eletrostática entre uma amina 

lipofílica catiônica e o ácido hialurônico; a composição dessa forma farmacêutica bem 

como o uso dessa formulação como antineoplásica.  

[020] A solubilidade aquosa de fármacos altamente lipofílicos representa um 

grande desafio no desenvolvimento de medicamentos para administração parenteral. 

Dessa forma, as nanoemulsão apresenta uma alternativa interessante para a veiculação 

desses fármacos.Recentemente, esses sistemas lipídicos têm sido muito utilizados no 

carreamento de antineoplásicos, por apresentarem diversas vantagens quando 

comparados a outras formas farmacêuticas convencionais, como maior eficácia 

terapêutica; liberação controlada e direcionamento do fármaco a um determinado alvo; 

redução significativa dos efeitos tóxicos associados ao fármaco ou até mesmo aos 

adjuvantes da formulação convencional; menor dosagem empregada na administração, 

pela capacidade do fármaco de superar a resistência oferecida por algumas barreiras 
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biológicas; oferece uma maior proteção à degradação enzimática ou inativação química; 

além de poder ser utilizado por diversas vias de administração (MOHANRAJ, V. J.; 

CHEN, Y. Nanoparticles - A Review. Tropical Journal of Pharmaceutical Reserach, v. 

5, n. 1, p. 561-573, 2006). 

[021] A escolha apropriada da fase oleosa é muito importante, pois irá 

influenciar na seleção dos outros componentes da formulação. Normalmente, dentre os 

óleos pré-selecionados, aquele com potencial máximo para a solubilização do fármaco 

pretendido é escolhido como fase oleosa (DATE, A. A.; NAGARSENKER, M. S. 

Parenteral microemulsions: an overview. Int J Pharm,v. 355, n. 1-2, p. 19-30, 2008). 

[022] As nanoemulsões foram preparadas pelo método de emulsificação 

espontânea, que consiste na solubilização previa dos componentes da fase interna (fase 

oleosa) em um solvente orgânico, que é vertido em água (fase aquosa) sob agitação 

magnética, seguido da retirada do solvente normalmente por destilação de pressão 

reduzida. Esse método pode ser melhor entendido pelo esquema apresentado na 

FIGURA 4. A formação das gotículas ocorre quando a fase orgânica é vertida na fase 

aquosa provocando uma turbulência interfacial que ocorre durante a difusão do solvente 

orgânico na água. Observa-se um rápido espalhamento da interface, como resultado da 

difusão mútua dos solventes, fornecendo energia suficiente para a formação das 

gotículas (ALMEIDA, M. E.; TEIXEIRA, H. F.; KOESTER, L. S. Preparação de 

Emulsões Submicrométricas: Aspectos Teóricos sobre os Métodos Empregados na 

Atualidade. Latin American Journal of Pharmacy,v. 27, n. 5, p. 780-8, 2008.). E em 

seguida, as nanoemulsões foram revestidas pelo método de atração eletrostática. Essa 

invenção pode ser melhor entendida com os exemplos abaixo apresentados: 

[023] Exemplo 1 – Desenvolvimento das nanoemulsões 

[024] As NE foram preparadas pelo método de emulsificação espontânea. 

Primeiramente a fase oleosa (FO) e a fase aquosa (FA) foram pesadas separadamente, 

de acordo com as quantidades da tabela 1, sendo que a FO foi solubilizada no solvente 

orgânico. Em seguida, verteu-se por gotejamento a fase orgânica na FA, com o auxílio 

de uma seringa de 10 mL e agulha 25 mm x 0,7 mm e manteve-se sob agitação 

magnética de 750 RPM de amplitude por 10 minutos.  Após esse processo submeteu a 

formulação por 10 minutos em banho de ultrassom (Unique USC 1400, São Paulo, 
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Brasil). Removeu-se completamente o solvente orgânico com o auxílio de um 

evaporador rotatório (Fisatom 803, São Paulo, Brasil) a pressão reduzida de - 500 a - 

600 mmHg, com rotação de 120 rpm, em 35 ºC. O pH das formulações foi ajustado para 

7,0 com soluções de HCl ou NaOH 0,1 M, com auxílio de um pHmetro (MS 

Tecnopon® mPA 210, Piracicaba, Brasil). 

[025] O revestimento das NE foi feito com 1 mL da dispersão NE-AR foi 

lentamente adicionada a 1 mL da solução de AH, sob agitação magnética vigorosa 

(amplitude 50%). Manteve-se a agitação por 10 minutos após o término da adição da 

formulação. Foram investigadas as seguintes concentrações de AH: 0,1 mg/mL; 0,25 

mg/mL; 0,5 mg/mL; 1,0 mg/mL; 2,0 mg/mL e 4,0 mg/mL.  

[026] Tabela 1 – Composição das NE (% p/v). 

Componente NE 1 NE 2 NE 3 NE 4 NE 5 

Fase oleosa      

TCM 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Colesterol 0,15 0,15 0,15 - - 

AS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Tween
®
 80 1,0 - - - - 

Lecitina - - 0,5 0,5 0,5 

Etanol 5 mL 5 Ml 5mL 5 mL - 

Acetona - - - - 5 mL 

Fase aquosa      

Glicerol 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Tween
®
 80 - 1,0 0,5 0,5 0,5 

Água qsp 100 100 100 100 100 
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[027] Exemplo 2 – Caracterização físico química das Nanoemulsões (NE) 

[028] O tamanho médio das nanopartículas foi determinado por análise 

unimodal por meio de espalhamento dinâmico da luz, utilizando-se o Zetasizer 3000 

HSA (Malvern, Worcestershire, Inglaterra), em ângulo fixo de 90° e em temperatura de 

25 °C. E as medidas foram realizadas em triplicata. 

[029] O potencial zeta foi determinado pela análise da mobilidade 

eletroforética das nanopartículas e do seu espalhamento dinâmico de luz. As análises 

foram feitas em triplicata. As leituras serão realizadas empregando-se o Zetasizer 3000 

HSA (Malvern, Worcestershire, Inglaterra), na temperatura de 25 °C, a um ângulo de 

90°.  

[030] Nota-se na figura 2-a que ao aumentar a concentração de AH leva ao 

aumento do diâmetro médio e do IP da nanoemulsão.  A NE-AR-AH revestida com a 

concentração 0,25 mg/mL não foi caracterizada devido a aglomeração da formulação 

(Figura 2-a,b). Isso comum ocorrer em torno do ponto isoelétrico. Dessa forma, sugere-

se ter atingido o ponto isoelétrico. As NE-AR-AH revestidas com as concentrações de 

0,5 e 1,0 mg/mL apresentam diâmetro médio e potencial zeta aceitáveis para a 

administração parenteral. No entanto, a concentração 1,0 mg/mL não foi escolhida 

devido ao alto valor de IP de 0,64 ± 0,016, que caracteriza uma formulação polidispersa. 

AH é um biopolímero com carga negativa em pH = 7,0, assim a mudança do potencial 

zeta de positivo para negativo indica que os glóbulos foram revestidos (Figura 2-b). 

[031] Após a otimização dos parâmetros da formulação obteve-se os seguintes 

resultados: 

[032] Tabela 2: Caracterização das nanoemulsões revestidas e sem revestir. 

Revestimento de 

AH (mg/mL) 
Tamanho (nm) IP 

Potencial Zeta (ζ) 

(mV) 

Teor de encapsulação 

(%) 

- 129 ± 2 

0,18 

± 

0,005 

35,7 ± 1,0 96,7 ± 4,9 

0,5 158 ± 5 0,31 

± 
(-) 19,7 ± 

99,2 ± 0,5 
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0,009 1,2 

 

[033] A tabela acima mostra os resultados das nanoemulsões revestidas e sem 

revestir quanto as caracterizações físico químicas e o teor de encapsulação. Verifica-se 

que ambas as formulações são monodispersas com pequeno diâmetro médio dos 

glóbulos favorecendo o direcionamento passivo da formulação, além de apresentarem 

elevado TE. Sendo uma alternativa interessante para administração intravenosa do 

fármaco.Portanto, considerando que a formulação desenvolvida é para administração 

intravenosa a concentração escolhida para efetuar o revestimento da nanoemulsão foi de 

0,5 mg/mL de AH por apresentar resultados aceitáveis pra administração por esta via. 

[034] Exemplo 3 – Infravermelho 

[035] As análises de infravermelho foram realizadas um equipamento Thermo 

Scientific, modelo Nicolet 6700 acoplado a um módulo para reflectância total atenuada, 

ATR, entre 4000 e 600 cm
-1

, janela de Germânio, 32 varreduras por espectro e 

resolução de 4 cm
-1

. 

[036] Na figura 1 observa-se que a presença de banda do comprimento de onda 

1640 cm
-1

 na NE-AR-AH, cuja banda é característica do AH. E ausência dessa mesma 

banda na NE-AR. Quando quantificamos a intensidade da mesma observamos que é a 

presença de uma banda pequena, sugerindo um aumento significativamente (p>0,05). 

Além disso, há um aumento na banda em 1700 cm
-1

, presente apenas na NE-AR-AH, 

que é característico de ésteres ionizados sendo justificado pelo pKa dos grupos 

carboxílico do dissacarídeo GlcA é entre 3 e 4, logo em pH=7,0 esses grupos são 

predominantemente ionizados. Assim, foi proposto que o revestimento foi por atração 

eletrostática entre o excesso de estearilamina e o ácido hialurônico. 

[037] Exemplo 4: Estudos in vitro 

[038] Cultivo das Linhagens celulares 

[039] Os estudos de atividade in vitro foram conduzidos utilizando as linhagens 

de células normais e neoplásicas sendo L929 (fibroblastos de rato) e MDA-MB-231 

(adenocarcinoma de mama humano), respectivamente. L929 foram cultivadas em meio 
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RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 com glicose e L-glutamina foi adquirido 

da American Type Culture Collection (ATCC) (Manassas, EUA). As células MDA-

MB-231 foram cultivadas em DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium) foi obtido 

da Sigma-Aldrich (Saint Louis, EUA). Os meios de cultivo foram suplementados com 

10% de SFB e antibióticos (estreptomicina 100 μg/mL e penicilina 100 UI/mL) 

adquiridos pela Gibco® Life Technologies (Carlsbad, EUA). As culturas de células 

serão mantidas garrafas T-75 em uma estufa umidificada em ambiente de 5% de gás 

carbônico (CO2) em 37 °C. 

[040] Viabilidade celular: método de MTT 

[041] A proliferação celular foi avaliada pelo ensaio do brometo de 

dimetiltiazol-2-il-2,5-difenil tetrazólio (MTT). Alíquotas das células em suspensão 

MDA-MB-231 (2,0 x 10
4
 células/mL) ou L929 (1,0 x 10

6
 células/mL) foram semeadas 

em placas de 96 poços pré-incubadas por 24 horas em 37 ºC e 5% de CO2 para permitir 

a adaptação antes da adição das formulações testadas. 

[042] As células foram tratadas com solução de AR livre, NE-AR, NE-AR-AH 

ou NE brancas com e sem revestimento. As formulações foram adicionadas aos poços 

(20 μL) em concentrações de 100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125 e 1,56 mM de AR, sendo 

que a formulação branca fori diluída conforme a formulação contendo AR. Após 48 

horas de incubação em atmosfera de 5% de CO2 e em 37 ºC, adicionou-se 20 μL de 

solução de MTT a 5 mg/mL a cada poço. Após esse tratamento as placas foram 

novamente incubadas nas mesmas condições já citadas, por 4 h e, em seguida, o meio 

foi removido e substituído por 200 μL de ácido clorídrico 0,04 M em isopropanol. 

[043] A viabilidade celular foi avaliada pela taxa de redução mitocondrial 

através das leituras de absorbância no comprimento de onda de 595 nm. Os valores de 

absorbância obtidos dos poços cujas células foram mantidas apenas no meio, sem 

tratamento, foram considerados como 100% de viabilidade celular. Os grupos controles 

incluíram controle negativo, em que as células foram tratadas com solvente e o controle 

positivo, utilizando a estaurosporina. Os resultados foram expressos como porcentagem 

de viabilidade celular em relação ao controle das células. Serão realizados 3 

experimentos independentes, avaliados em sextuplicatas. 
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[044] Cinco grupos de tratamentos foram avaliados para investigar a atividade 

antineoplásica das NE revestidas e sem revestir. Os resultados obtidos estão 

apresentados na figura 3.  

[045] As formulações foram testadas in vitro e a NE-AR-AH apresentou maior 

seletividade para as células de MDA-MB-231 quando comparada com as demais 

formulações sugerindo-se o direcionamento das formulações revestidas para o receptor 

CD44 expressos nessa linhagem. 

[046] Tabela 3: Índice de seletividade*  

Linhagem 

Celular 
AR-LIVRE NE-AR NE-AR-AH 

MDA 0,39 ± 0,02 0,74 ± 0,18 2,81 ± 0,32 

[047] *Valores expressos com média ± desvio padrão (n = 3). 
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REIVINDICAÇÕES 

1. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO 

ÁCIDO RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURÔNICO 

ASSOCIADO A AMINA LIPOFÍLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL 

caracterizado por conter ácido hialurônico, ácido retinoico, amina, sistema de 

tensoativos, isotonizante, matriz lipídica em forma de emulsão e excipientes. 

2. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO 

ÁCIDO RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURÔNICO 

ASSOCIADO A AMINA LIPOFÍLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL, 

considerando a reivindicação 1, caracterizado pelo produto ser formado por: (i) matriz 

lipídica de lípides líquidos (óleo de soja, de algodão, de sésamo, de milho, 

preferencialmente triglicerídeos de cadeia média (triglicerídeos dos ácidos cáprico e 

caprílico) com ou sem lípides sólidos, tais como, tricaprina, trilaurina tripalmitina, 

triestearina; glicerídeos hidrogenados de coco, estearatos e palmitato de glicerila; 

palmitato de cetila; ácido esteárico, decanóico e behênico, preferencialmente behenatos 

de glicerila); (ii) tensoativos compreenderem ésteres de sorbitano, co-polímeros de poli-

óxido de propileno com poli-óxido de etileno; colato de sódio; glicocolato de sódio; 

preferencialmente polissorbatos, ésteres de sorbitano etoxilado, lecitinas; (iii) amina 

catiônica (4-fenilciclo-hexilamina, procaína, benzatina, dibenzilamina, 

preferencialmente estearilamina).   

3. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO 

ÁCIDO RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURÔNICO 

ASSOCIADO A AMINA LIPOFÍLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL, 

considerando as reivindicações 1 e 2, caracterizado pelo produto ser obtido de uma 

pluralidade de tipos de matriz lipídica de lípides líquidos; e tensoativos, exemplificado 

pelo sistema: concentração de ácido retinoico entre 0,05 e 0,2% (p/p); concentração de 

lípides líquidos e/ou sólidos entre de 0,5 e 3% (p/p); concentração de amina entra 0,05 e 

0,5% (p/p); concentração de tensoativo entre 0,5 e 4% (p/p); e concentração de ácido 

hialurônico 0,1 e 2 % (p/p), preferencialmente 0,5% (p/p), sendo que os sistemas podem 

conter farmaceuticamente aceitáveis em quantidades variadas. 
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4. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO 

ÁCIDO RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURÔNICO 

ASSOCIADO A AMINA LIPOFÍLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL, 

considerando as reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo produto ser obtido de uma 

pluralidade de tipos de matriz lipídica de lípides líquidos; e tensoativos, exemplificado 

pela composição: concentração de ácido retinoico entre 0,05 e 0,2% (p/p); concentração 

de lípides líquidos e/ou sólidos entre de 0,5 e 3% (p/p); concentração de amina entra 

0,05 e 0,5% (p/p); concentração de tensoativo entre 0,5 e 4% (p/p); e concentração de 

ácido hialurônico 0,1 e 2 % (p/p), preferencialmente 0,5% (p/p), cujos sistemas podem 

conter farmaceuticamente aceitáveis em quantidades variadas. 

5. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO 

ÁCIDO RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURÔNICO 

ASSOCIADO A AMINA LIPOFÍLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL, 

considerando as reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo processo de obtenção de 

nanoemulsão contendo matriz lipídica e tensoativos, preferencialmente, ácido retinóico 

revestido com ácido hialurônico através da atração eletrostática entre aminas catiônicas, 

utilizando: (i) método de baixa energia por inversão de fase e preferencialmente por 

emulsificação espontânea; e (ii) método de alta energia por homogeneização à alta 

pressão, preferencialmente de emulsificação espontânea; sendo que em ambos os 

processos o revestimento da fase dispersa se dá através da através da interação 

utilizando aminas catiônicas, lipofílicas ou hidrofílicas, preferencialmente por interação 

eletrostática de aminas carregadas positivamente. 

6. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO 

ÁCIDO RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURÔNICO 

ASSOCIADO A AMINA LIPOFÍLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL, 

considerando as reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo processo formar emulsões com 

fase dispersa em tamanhos variados em tamanho nanométrico, inferiores a 500 nm, 

preferencialmente entre e 120 a 160 nm. 

7. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO 

ÁCIDO RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURÔNICO 

ASSOCIADO A AMINA LIPOFÍLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL, 

considerando as reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo processo de formação de 
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emulsões apresentarem sistemas com potencial Zeta antes o revestimento da formulação 

positivo e após o revestimento com ácido hialurônico negativo, variando 

preferencialmente de -15 a -40 mV. 

8. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO 

ÁCIDO RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURÔNICO 

ASSOCIADO A AMINA LIPOFÍLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL, 

considerando as reivindicações 1 a 6, caracterizada por compreender o uso em linhagens 

de células neoplásicas que apresentam sobre expressão de receptores CD44 por 

promover direcionamento seletivo para esses receptores e aumento do tempo de 

permanência na circulação sanguínea, resultante da superfície hidrofílica do AH. 

9. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO 

ÁCIDO RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURÔNICO 

ASSOCIADO A AMINA LIPOFÍLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL, de 

acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo uso da composição farmacêutica na 

forma de nanoemulsões ser um medicamento para o tratamento do câncer que 

superexpresso o receptor CD44. 
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RESUMO 

COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA DE NANOEMULSÃO CONTENDO ÁCIDO 
RETINOICO REVESTIDA COM ÁCIDO HIALURQNICO ASSOCIADO A 

AMINA LIPOFÌLICA COM ATIVIDADE ANTITUMORAL 

A presente invenção descreve um processo de obtenção de nanoemulsões contendo 

ácido retinóico revestidas com ácido hialurônico, a partir da atração eletrostática entre 

uma amina lipofílica catiônica e o ácido hialurônico; a composição dessa forma 

farmacêutica bem como o uso dessa formulação como um sistema para ação 

antineoplásica. 
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