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Resumo 
 

Fundamentalmente a nanotecnologia tem seu foco no desenvolvimento de técnicas e 

ferramentas adequadas, nas quais o tamanho da partícula é de suma importância por alterar a 

natureza das interações das forças entre as moléculas do material e, consequentemente, 

modificar os impactos que estes processos ou produtos nanotecnológicos têm junto ao meio 

ambiente e a saúde humana. Sendo assim, o objetivo deste projeto é desenvolver e avaliar 

nanoemulsões cosméticas e terapêuticas em simulação de microgravidade, através do uso de 

um Clinostato Tridimensional (3D), desenvolvido no Centro de Microgravidade/PUCRS. Este 

projeto é parte de uma cooperação entre a University of South Florida (USF/EUA) e a 

PUCRS. Amostras de nanoemulsões contendo Probucol, Fenofibrato ou Ácido α-lipóico 

foram produzidas na USF e enviadas ao Laboratório de Farmácia Aeroespacial para a 

realização de experimentos em microgravidade simulada. A escolha destas substâncias foi 

baseada nas suas funções: o Probucol age inibindo a oxidação da lipoproteína LDL, o 

Fenofibrato reduz o colesterol e triglicerídeos pela inibição da produção destes, e o Ácido α-

lipóico é conhecido por sua ação antioxidante, devido a sua capacidade de curar a célula 

envelhecida. 

As amostras foram preparadas e divididas nos seguintes grupos: Controle, 24h, 48h e 7 

dias de simulação de microgravidade. Para a análise das amostras foram empregados os 

equipamentos Mastersizer e Zetasizer, os quais medem o tamanho das partículas e o potencial 

zeta, respectivamente. Através da análise das amostras no Mastersizer foi possível observar 

que houve uma pequena variação no tamanho das partículas de todas as amostras testadas; no 

entanto, as análises realizadas com o Zetasizer demonstraram que somente o Fenofibrato 
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reduziu o seu valor de potencial zeta nas primeiras 24h após simulação de microgravidade, a 

qual continuou reduzindo até 48h de simulação. Já o Probucol apresentou redução de seu 

valor de potencial apenas após 48h em microgravidade simulada. O Ácido α-lipóico, por sua 

vez, teve o seu potencial zeta reduzido no período de 48h e após a análise de 7 dias. Estes 

resultados sugerem que as amostras de nanoemulsões de Probucol, Fenofibrato e Ácido α-

lipóico analisadas possuem uma maior estabilidade quando permanecem em microgravidade 

simulada por um período de 48h, e que portanto, este período de tempo pode ser empregado 

como referência para o estudo de novas nanoemulsões terapêuticas ou cosméticas. 
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