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Introdução: Trichilia catigua A. Juss., Meliaceae, é conhecida popularmente como catuaba.¹ A 

fração acetato de etila das cascas de T. catigua mostrou atividade inibitória frente às bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas.² Dentre as várias formas de sistemas de liberação modificada 

destacam-se os lipossomas, vesículas constituídas de bicamadas concêntricas de fosfolipídios 

capazes de incorporar compostos com características hidrofílicas ou hidrofóbicas.³ Neste 

contexto o objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização parcial de lipossomas contendo 

fração acetato de etila de T. catigua, para futura incorporação em gel facial. Material e métodos: 

Os lipossomas foram obtidos pelo método de injeção de etanol em água deionizada utilizando 

fosfolipídios DPPC e DMPC, colesterol e fração acetato de etila liofilizada de Trichilia catigua. 

Para padronização do tamanho das vesículas utilizou-se o método de extrusão, empregando mini 

extrusora e membrana de policarbonato com poros de tamanho controlado (100 nm) a 45 ºC. O 

tamanho, a polidispersividade e o potencial zeta foram avaliados utilizando o aparelho Nanoplus 

zeta/nano Particle Analyzer. Os parâmetros foram ajustados utilizando agua como solvente e 

temperatura de 25oC. Para análise de potencial zeta utilizou-se célula de fluxo.4 Resultados e 

discussão: O tamanho médio das partículas obtidas variou entre 181,6 nm e 17085,7 nm. 

Verificou-se que a presença da fração nos lipossomas leva a obtenção de partículas de maior 

tamanho. Em relação a polidispersividade, todos os lipossomas não extrusados apresentaram 

polidispersividade superior a 0,3, enquanto para os extrusados o valor variou entre 0,09 e 0,484, 

indicando maior homogeneidade das vesículas lipossomais, pois valores iguais ou menores que 

0,1 permitem classificar o sistema como completamente monodisperso. O potencial zeta médio, 

que avalia a estabilidade das formulações, mostrou valores variando entre -6,04 e +9,10. Os 

baixos valores de potencial zeta eram esperados devido as características dos fosfolipídios 

utilizados no processo de produção dos lipossomas. Conclusões: Os resultados apresentados 

demonstram a efetividade do processo de extrusão na obtenção de partículas mais homogêneas.  
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