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Hidrogéis baseados em nanoemulsões (HBN) são vantajosos para a aplicação tópica 

de fármacos, pois combinam propriedades de estabilidade e de penetração cutânea com a de 

liberação prolongada de fármacos, otimizando os efeitos terapêuticos
1
.  Os hidrogéis de 

quitosana apresentam muco e bioadesividade, aumentando o tempo de residência do fármaco 

na pele e favorecendo a penetração cutânea.  Assim, são bons candidatos a veículos para o 

desenvolvimento de sistemas de liberação dérmica de fármacos 
3;4;5

. O presente trabalho 

propõe o desenvolvimento de HBN para o tratamento tópico do vitiligo.  As nanoemulsões 

(NE) foram preparadas em um homogeinizador de alta pressão, obtendo-se diâmetro de 80 

nm por 3 meses.  Em seguida, os HBN foram produzidos com a adição de 2% p/p de 

quitosana de massas molares diferentes na fase externa das NE.  Os testes de estabilidade 

consideraram condições de armazenamento sob diferentes temperaturas. Foram avaliadas a 

aparência, cor, odor, pH, viscosidade no período de 24 horas. O estudo de estabilidade 

forneceu indicações sobre o comportamento das formulações frente a diferentes condições 

ambientais às quais o produto pode ser submetido, e foi considerado uma ferramenta 

preditiva para a seleção das formulações promissoras.  Foi possível observar e avaliar a 

influência da presença da quitosana e do valor de massa molar deste polímero na 

estabilidade das formulações. 
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