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O desequilíbrio do mecanismo de defesa antioxidante do nosso organismo tem sido apontado 

como um dos maiores responsáveis pelo processo de envelhecimento. Por esta razão, os 

antioxidantes representam uma estratégia interessante de proteção cutânea contra o estresse 

oxidativo.1 O ácido elágico é um potente antioxidante de origem natural, encontrado em algumas 

variedades de frutas vermelhas, nozes e romã.2 No entanto, apresenta baixas solubilidade, 

estabilidade e permeabilidade em pH fisiológico, o que dificulta sua aplicação terapêutica.3 Para 

superar esta limitação, novas formas de administração deste ativo têm sido estudadas, dentre as 

quais se destacam os sistemas vesiculares, representados pelos lipossomas, que são carreadores 

esféricos que consistem em uma ou mais bicamadas fosfolipídicas envolvendo um núcleo 

aquoso, sendo assim capazes de encapsular substâncias de diferentes naturezas e pelos 

niossomas, que são vesículas que apresentam seu revestimento constituído por tensoativos não 

iônicos.4 O objetivo deste trabalho foi validar um método analítico por espectrofotometria  

UV/VIS para quantificar ácido elágico em lipossomas e niossomas. As vesículas foram 

desenvolvidas através da metodologia clássica de formação de filme lipídico por evaporação dos 

solventes, com posterior dispersão com água destilada.  Para a quantificação do ácido elágico foi 

validado um método segundo as normas da RE 899, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária.5 Foi feita uma curva analítica usando uma versão modificada do método Folin-

Ciocalteau.4 Foram obtidas nove concentrações diferentes de ácido elágico em metanol (50 a 500 

g.ml-1). 0,1 ml de diferentes concentrações do ácido elágico e 0,5 ml de reagente Folin-

Ciocalteau foram colocados em um tubo de ensaio com 8,4 ml de água. Após 3 min foi 

adicionado 1 ml de carbonato de sódio (solução a 21%) e as absorvâncias foram medidas em 

espectrofotômetro UV-VIS (Varian Cary® 50), 720nm. O mesmo procedimento foi realizado 

com o sobrenadante das suspensões de lipossomas e niossomas produzidos. Os experimentos 

foram realizados em triplicata e a eficiência da encapsulação das vesículas foi calculada. O 

método foi linear (r2= 0,9991) na faixa de concentração de 50 a 500 μg.ml-1. A precisão foi 

demonstrada pela obtenção de desvio padrão relativo inferior a 5%. A eficiência da encapsulação 

foi de 97,7% para os lipossomas e de 98,3% para os niossomas. O método mostrou-se simples, 

rápido e adequado para quantificar ácido elágico em suspensões de lipossomas e niossomas. 
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