
 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 
Formulação líquido cristalina baseada em manteiga de Astrocaryum 

murumuru: obtenção e caracterização física 
 

Junior A. Araújo, Cassia V. P. Corrêa, Carlena S. M. Silva, Thamires S. Alencar, 

Ana E. F. Xavier, Walberson R. Silva, Bruna C. C. Sousa, Wendel C. S. Rodrigues, 

Camila C. Mendonça, Amanda S. Silva, Kariane M. Nunes1 

 
1Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém/PA, Brasil 

 

O desenvolvimento de formulações semissólidas para liberação de fármacos em pele e cavidades 

de mucosa devem apresentar características físico-químicas ideais para sua aplicabilidade, tais 

como viscosidade adequada, moderado grau de tixotropia, bioadesão e possibilidade de 

incorporação de fármacos com diferentes solubilidades.1 Em vista disso, o emprego de sistemas 

líquido cristalinos baseados em lipídeos anfifílicos é uma alternativa inovadora para se alcançar 

as vantagens tecnológicas supracitadas. Desta forma, o objetivo do trabalho foi obter e 

caracterizar formulações líquido cristalinas baseadas em manteiga extraída das sementes de 

Astrocaryum murumuru Mart., Aracaceae, contendo nistatina e óleo de buriti (Mauritia 

flexuosa). As formulações baseadas em manteiga de murumuru foram obtidas por diagrama de 

fase ternária com diferentes razões de manteiga de murumuru, tensoativo (Procetyl®) e água, em 

seguida, as fases líquidas cristalinas foram caracterizadas através de microscopia de luz 

polarizada e do comportamento reológico em modo oscilatório e de fluxo contínuo. Após 24 h 

do preparo, foram selecionadas duas formulações contendo entre 55 a 60% de manteiga de 

murumuru, 30% de tensoativo e 10 a 15% de água, uma vez que, apresentaram anisotropia e 

birrefringência com textura em forma de estrias, característico de fase hexagonal quando 

visualizadas em microscopia de luz polarizada (Figura 1). A incorporação de ambas as 

substâncias ativas, nistatina (500 ui/g) e do óleo de buriti (10%), não modificou a estrutura da 

fase líquido cristalina. No estudo reológico, em fluxo contínuo, as formulações foram 

caracterizadas como fluídos não-Newtoniano do tipo pseudoplástico. Além disso, as formulações 

apresentaram diferentes graus de tixotropia, o que pode ser atribuído ao aumento da viscosidade 

provocado pelo acréscimo da quantidade de água. No estudo oscilatório, formulações contendo 

nistatina e óleo de buriti apresentaram valores de módulo elástico superiores ao módulo viscoso 

(G’>G”), caracterizando-os com comportamento elástico do tipo gel. Esses resultados 

demostram a obtenção de fase líquido cristalina a partir da manteiga de murumuru com 

características reológicas requeridas para promover boa espalhabilidade, retenção e liberação 

sustentada de fármacos em pele e cavidades de mucosa.  
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Figura 1: Fotomicrografia de formulação contendo 60% de murumuru, 30% de tensoativo e 

10% de água, quando observada por microscopia de luz polarizada.  


