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RESUMO 

 

O ácido trans ferúlico (AF) é um composto natural, pertencente à classe dos ácidos 

fenólicos, que apresenta alta atividade antioxidante e citoprotetora, atuando na eliminação 

de radicais livres e na ativação da resposta celular. Entretanto, sua aplicação a partir de 

formas farmacêuticas convencionais de administração oral é limitada, devido 

principalmente à sua baixa solubilidade e permeabilidade em meios aquosos. Assim, o 

carreamento deste composto através de sistemas de liberação modificada vem sendo 

investigada. Neste trabalho, nanopartículas de poli (ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) 

revestidas com quitosana (QS) carreadoras de AF para administração oral foram 

desenvolvidas, caracterizadas e avaliadas in vitro quanto a atividade antioxidante, a 

citotoxicidade sobre células normais (hemácias e células Caco-2) e sobre linhagens 

celulares tumorais. Além disso, a permeabilidade das nanopartículas através de 

monocamadas celulares intestinais foi realizada. Inicialmente, um método simples e 

eficiente para quantificação de AF nas nanopartículas a partir da cromatografia líquida de 

alta eficiência de fase reversa acoplada a detecção por fotodiodos foi desenvolvido e 

validado. As nanopartículas foram eficientemente obtidas pelo método da emulsificação-

evaporação do solvente, apresentando formato esférico ou levemente ovalado, diâmetro 

médio de 242 nm, baixo índice de polisdispersão, potencial zeta de +32 mV e eficiência 

de encapsulação do fármaco de 50%. Ensaios de FTIR, DRX e DSC-TG sugeriram a 

interação do composto com a matriz polimérica e amorfização deste. As nanopartículas 

em suspensão apresentaram-se estáveis fisica e quimicamente durante 6 meses. O ensaio 

de liberação in vitro em tampão fosfato salino (pH 7,4) demonstrou um perfil bifásico de 

liberação, guiado pelo processo de difusão, sendo que em 120 h de ensaio, 28% do AF 

encapsulado foi liberado para o meio. Já a liberação do AF em fluídos de simulação do 

trato gastrointestinal demonstrou a integridade física e estabilidade das nanopartículas 

nestes meios. Ademais, nos ensaios de citotoxicidade em hemácias e células Caco-2, as 

nanopartículas apresentaram baixa toxicidade celular. Na inibição do HOCl, a atividade 

antioxidante obtida pelas nanopartículas igualou-se à obtida pelo AF livre em 96h de 

ensaio. Após 48h, as nanopartículas foram capazes de reduzir a viabilidade celular de 

células B16-F10 e HeLa em 63 e 33%, respectivamente. No ensaio de permeabilidade 

intestinal, o AF encapsulado obteve uma permeação de 6% através do modelo de 

monocamada de células Caco-2 e de 20% sobre a co-cultura tripla de Caco-2/HT29-

MTX/Raji B, em 3h. Portanto, as nanopartículas de PLGA-QS mostraram-se carreadores 



 

 
 

alternativos potenciais para a liberação controlada de AF para a administração oral, 

podendo ser exploradas em tratamentos antitumorais e quimiopreventivos e em doenças 

associadas ao estresse oxidativo.  

 

Palavras chave: Nanopartículas. Ácido ferúlico. Quitosana. Poli (ácido láctico-co-

glicólico). Antioxidante. Citotoxicidade. Permeabilidade intestinal.  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Trans ferulic acid (FA) is a natural compound that belongs to phenolic acids and presents 

high antioxidant and cytoprotective activity. It acts as free radical scavenger and in the 

activation of cellular response. However, its application from conventional oral dosage 

forms is restricted, mainly due to its low solubility and permeability in aqueous media. 

For this reason, the delivery of this compound by modified release systems has been 

investigated. In this work, nanoparticles of poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) coated 

with chitosan (CS) containing ferulic acid (FA) for oral administration were developed, 

characterized and in vitro evaluated for the antioxidant activity, cytotoxicity against 

normal cells (erythrocytes and Caco-2 cells) and tumor cells line (B16-F10 and HeLa). 

Also, the nanoparticles permeability through intestinal cell monolayers was carried out. 

Initially, a simple and efficient method for the FA quantification in the nanoparticles by 

reverse phase high performance liquid chromatography coupled to photodiode array 

detection was developed and validated. Nanoparticles were sucessfully obtained by 

emulsion evaporation technique, presenting a spherical or slightly oval shape, mean 

diameter of about 240 nm, low polydispersity index, zeta potential of +32 mV and 50% 

of encapsulation efficiency. FTIR, XRD and DSC-TGA analyses suggested the FA 

interaction with the polymeric matrix and drug amorphization. The suspended 

nanoparticles were physical and chemically stable for 6 months. The FA in vitro release 

in phosphate buffered saline (pH 7.4) demonstrated a biphasic profile, guided by the 

diffusion process. In 120 h of assay, about 28% of the encapsulated FA was released into 

the medium. For the FA release in simulated gastrointestinal fluids, the physical integrity 

and stability of nanoparticles in these media was presented. Furthermore, low cellular 

toxicity was demonstrated against erythrocytes and Caco-2 cells. In the HOCl scaveging 

activity, the nanoparticles presented the same efficacy of free drug at 96 h of assay. After 

48 h, the nanoparticles were able to reduce the cell viability of B16-F10 and HeLa cells 

in 63% and 33%, respectively. In the intestinal permeability study, the encapsulated FA 

exhibited a permeation of 6% through the Caco-2 monolayer and of 20% through the 

Caco-2/HT29-MTX/Raji B co-culture within 3 h. Therefore, PLGA-CS nanoparticles 

showed be potential carriers for the controlled release of FA for oral administration, and 

may be used in anti-tumor and chemopreventive treatments and in oxidative stress-based 

diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ácido trans ferúlico (AF) é um ácido hidroxicinâmico e fenólico presente em uma 

grande variedade de cereais, frutas e vegetais, como arroz, café, trigo, maçã, amendoim (WU 

et al., 2014), alcachofra, berinjela e farelo de milho (TROMBINO et al., 2013). Apresenta-

se ligado à parede celular de plantas, estando usualmente ligado a proteínas e 

polissacarídeos, sendo pouco encontrado em sua forma livre (ACEITUNO-MEDINA et al., 

2015). Estudos indicam seu uso potencial como anti-inflamatório, antitrombótico, 

antitumoral, antiviral, imunoprotetor, antibacteriano, protetor contra os raios ultravioletas e 

principalmente como antioxidante (KIM et al., 2013;  LIMA et al., 2013). Entretanto, o AF 

apresenta algumas limitações em sua eficácia terapêutica quando administrado por via oral. 

Extensivo efeito de primeira passagem é observado (TROMBINO et al., 2013), além de 

apresentar tempo de meia vida reduzido, baixa solubilidade em água (ZHOU et al., 2015), 

capacidade reduzida de penetração nas membranas biológicas (TROMBINO et al., 2013;  

YANG e SONG, 2015), instabilidade contra a oxidação e baixa absorção celular (KIM et 

al., 2013).  

Uma alternativa vantajosa para superar essas limitações biofarmacêuticas e 

farmacocinéticas e aumentar a biodisponibilidade do AF é a utilização de sistemas 

carreadores nanoestruturados, como as nanopartículas poliméricas. Estas permitem liberação 

local e específica, melhorando a absorção do composto pelas células-alvo, aumentando a 

concentração deste e diminuindo assim sua toxicidade. Além disso, o tamanho nanométrico 

possibilita a ligação e estabilização de proteínas, o escape dos lisossomos após a endocitose 

e a penetração nas membranas celulares (DE JONG e BORM, 2008). Outras vantagens de 

sua utilização incluem a proteção das moléculas ativas carreadas das ações destrutivas do 

ambiente e a manutenção da concentração do composto em limites terapêuticos aceitáveis 

(ŁUKASIEWICZ et al., 2015).  

 Objetivando-se uma maior absorção das nanopartículas a partir da via oral, pode-se 

revestir as mesmas com polímeros ou surfactantes específicos. A quitosana (QS) é um 

polissacarídeo natural, biodegradável e biocompatível, derivado da desacetilação total ou 

parcial da quitina (WEI et al., 2012). Sua propriedade mucoadesiva, quando carregada 

positivamente, permite a interação com membranas carregadas negativamente e mucosas 

presentes no organismo humano, promovendo uma maior interação, adesão e retenção da 

forma farmacêutica no epitélio intestinal (ALQAHTANI et al., 2015;  CHRONOPOULOU 

et al., 2013;  VILA et al., 2002). Além disso, a QS apresenta a capacidade de abrir 
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temporariamente as junções de oclusão do epitélio intestinal, podendo assim, aumentar a 

permeabilidade dos compostos carreados (ARAÚJO et al., 2014).  

 Visando a melhoria das propriedades físico-químicas, biofarmacêuticas e 

farmacocinéticas do AF, a proposta deste trabalho é o desenvolvimento de nanopartículas de 

poli (ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) revestidas com QS carreadoras de AF (NP-PLGA-

QS-AF), para administração oral.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Radicais livres  

O organismo humano produz constantemente em suas reações oxidativas radicais 

livres (RL), e estes podem ser caracterizados como átomos ou moléculas que apresentam 

elétrons desemparelhados em sua órbita externa. Entre os RL celulares, os mais comumente 

produzidos são hidroxila (OH·), ânion radical superóxido (O2–·) e óxido nítrico (NO·). 

Peróxido de hidrogênio (H2O2) e peroxinitrito (ONOO–), apesar de não serem RL, são 

capazes de produzí-los durante reações variadas (UTTARA et al., 2009). O conjunto dos 

radicais de oxigênio, suas espécies reativas não radicais, e espécies reativas de nitrogênio, 

cloro e bromo, é denominado usualmente como espécies reativas de oxigênio (EROs) 

(HALLIWELL, 2006). A produção de EROs é essencial para a manutenção da vida, seu uso 

se faz presente em reações de defesa contra patógenos exógenos e na fagocitose e destruição 

de células infectadas, malignas ou não desejadas. Além disso, essas espécies podem atuar na 

transdução de sinais intracelulares e como mediadores intercelulares (SILVA e BATISTA, 

2017;  WU, 2006). Os radicais de oxigênio, em específico, podem atuar na transcrição de 

genes, transdução de sinal e regulação da guanilato ciclase solúvel. Enquanto o óxido nítrico 

atua como sinalizador, regulando o relaxamento e proliferação de células vasculares 

musculares lisas, adesão de leucócitos, agregação plaquetária, angiogênese, trombose, tom 

vascular e hemodinâmica (UTTARA et al., 2009).  

 As EROs presentes no organismo podem ser produzidas endogenamente devido a 

processos fisiológicos e bioquímicos, devido principalmente ao metabolismo aeróbico 

(UTTARA et al., 2009). Mas sua produção também pode ser induzida por fatores exógenos, 

como é o caso da radiação ultravioleta, poluentes do ar e fumaça de cigarro (OU e KWOK, 

2004). O organismo humano oferece sistemas para combater e eliminar a produção excessiva 

de EROs, são exemplos desses sistemas a superóxido dismutase, catalase, glutationa, 

peroxidase, tioredoxinas, vitamina C e E, entre outros (GÖNENÇ et al., 2006;  SHAADI et 

al., 2009). Entretanto, quando a quantidade de EROs produzida é maior que a capacidade da 

célula em sequestrá-las, ou quando os mecanismos celulares responsáveis pela função 

antioxidante são incapazes de neutralizar os efeitos causados por essas espécies, ocorre o 

estresse oxidativo (SVILAR et al., 2011).   

 A reação de exposição das células às EROs depende do tipo celular, mas aumento da 

proliferação, prevenção da divisão celular, senescência, necrose e/ou apoptose podem 

ocorrer. Além disso, células cancerígenas podem ter sua angiôgenese, metabolismo e 
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metástase afetados pela interação com essas espécies reativas (HALLIWELL, 2007). O 

estresse oxidativo leva a modificações de macromoléculas, causando danos proteicos, 

lipídicos e danos ao DNA (GÖNENÇ et al., 2006;  SILVA e BATISTA, 2017). Assim, 

efeitos celulares deletérios e inflamação excessiva crônica podem ocorrer, levando ao 

desenvolvimento de variadas doenças crônicas, como aterosclerose, câncer, diabetes, artrite 

reumatóide, injúria por perfusão pós-isquêmica, infarto do miocárdio, doenças 

cardiovasculares, inflamação crônica, acidente vascular encefálico, choque séptico, entre 

outras doenças degenerativas (UTTARA et al., 2009).  

 No que se refere ao câncer, as EROs apresentam relação com as características de 

instabilidade genômica, resistência à apoptose, proliferação e angiogênese presentes nas 

células cancerígenas (MORRY, NGAMCHERDTRAKUL e YANTASEE, 2017). Ao 

produzir danos no DNA, como mudanças de base, rearranjos em sua sequência, erros de 

codificação da lesão do DNA, duplicação de genes e ativação de oncogenes, as EROs 

possibilitam o estabelecimento e início de uma variedade de cânceres (WARIS e AHSAN, 

2006).  Efeitos na transdução do sinal e nos fatores de transcrição também podem ser 

considerados mecanismos de carcinogênese (NODA e WAKASUGI, 2001).  Além disso, 

EROs foram encontradas em altas quantidades na maioria das linhagens celulares 

cancerígenas e a presença destas espécies foi relacionada à progressão maligna e à resistência 

ao tratamento (MORRY, NGAMCHERDTRAKUL e YANTASEE, 2017).  

 Visando diminuir os danos causadas pelo excesso de EROs e retardar o progresso de 

doenças crônicas causadas por essas espécies, a busca por antioxidantes é primordial. Entre 

os antioxidantes naturais, uma classe com bastante destaque são os compostos fenólicos. 

Estes apresentam potencialidade para adsorver e neutralizar RL, decompor peróxidos e 

extinguir oxigênio singletes e tripletes (ZHENG e WANG, 2001). O AF é um composto 

muito encontrado em plantas, pertencente a classe dos compostos fenólicos, mais 

especificamente dos ácidos hidroxicinâmicos. Este ácido apresenta uma alta capacidade 

antioxidante, sendo também confirmada sua atividade anticancerígena/quimioterápica em 

uma gama de estudos (SILVA e BATISTA, 2017).   

 

2.2 Ácido trans ferúlico  

Compostos fenólicos são uma classe de produtos naturais que apresentam uma fração 

de anel aromático ligado a um ou mais grupos hidroxilas. Esses compostos podem ser 

divididos em fenóis simples, ácidos fenólicos e polifenóis (SILVA e BATISTA, 2017). Os 

ácidos fenólicos são os responsáveis pela defesa da planta contra patógenos e raios 
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ultravioletas, e seus representantes mais abundantes são os ácidos hidroxicinâmicos, dentro 

dos quais se encontra o AF (POQUET, CLIFFORD e WILLIAMSON, 2007).  

O AF (Figura 1), [ácido (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)propil-2-enoico], é um 

composto encontrado em frutas, vegetais e algumas bebidas, como cerveja e café, além de 

estar presente em algumas ervas medicinais chinesas, como a Angelica sinensis, Cimicifuga 

racemosa e Ligusticum chuangxion (SILVA e BATISTA, 2017). Arroz, trigo, maçã, 

amendoim (WU et al., 2014), alcachofra, berinjela e farelo de milho (TROMBINO et al., 

2013) são exemplos de plantas em que este ácido pode ser detectado em grande abundância. 

Na parede celular de plantas, o AF apresenta-se como monômeros e dímeros covalentemente 

conjugados por ligações ésteres com mono-, di- e polissacarídeos, glicoproteínas, 

poliaminas, ligninas e com hidroxi-ácidos graxos, como suberina e cutina (BARONE, 

CALABRESE e MANCUSO, 2009).  Sua síntese é feita a partir da via metabólica do 

chiquimato, a partir de aminoácidos aromáticos, L-fenilanina e L-tirosina (KUMAR e 

PRUTHI, 2014).  

 

Figura 1. Estrutura química do ácido trans ferúlico. 

 

Fonte: O autor (2017) (ACD/ChemSketch FREEWARE) 

 

Este composto apresenta uma alta atividade antioxidante e citoprotetiva, atuando na 

eliminação de RL e na ativação da resposta celular (MANCUSO e SANTANGELO, 2014). 

Sua ação antioxidante é relacionada a sua cadeia lateral insaturada e ao núcleo fenólico, que 

permitem a estabilização espontânea de estruturas por ressonância (PANWAR et al., 2016b).  

Além disso, estudos mostram que o AF apresenta efeitos antitumorais, anti-inflamatórios, 

hepatoprotetivos, vasodilatatórios, antitrombóticos, anti-alérgicos, anti-viral, anti-

microbiano, atividade fotoprotetora e ainda auxilia no aumento da viabilidade dos 

espermatozóides. Sendo que a maioria destes efeitos farmacológicos é consequência da 

potente atividade antioxidante do AF (KUMAR e PRUTHI, 2014). Este ácido possui ainda 
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aprovação pelo U.S. Food and Drug Administration (FDA) e vem sendo utilizado na inibição 

da auto oxidação de óleos e outros produtos alimentícios (ACEITUNO-MEDINA et al., 

2015;  SOUTO et al., 2005), e em produtos cosméticos para retardar e prevenir o 

envelhecimento celular e como fotoprotetor (OU e KWOK, 2004; SAIJA et al., 1999).  

A atividade antioxidante do AF acontece pelos seguintes mecanismos: quando um 

radical livre (R•) vai de encontro ao AF, um átomo de hidrogênio é transferido para a 

estabilização deste radical (RH). Com isso há formação de um radical fenóxi, o qual é 

altamente estabilizado por ressonância ao longo do anel aromático e de sua cadeia lateral 

insaturada. Este radical fenóxi é praticamente não reativo, e, portanto, não é capaz de 

propagar ou iniciar qualquer reação oxidativa adicional em cadeia. Em contrapartida, ele 

encerra o processo reagindo com outros radicais feruloil para formação de dímeros. O 

mecanismo de estabilização por ressonância do AF está demonstrado na Figura 2. Outro 

mecanismo está relacionado com a presença da insaturação altamente conjugada em sua 

estrutura, a qual possui alta capacidade de absorver a luz UV. Ao atenuar a quantidade desta 

radiação que incide em outros compostos, o AF pode protegê-los do dano oxidativo (SILVA 

e BATISTA, 2017).  Ademais, uma proteção contra à peroxidação lipídica também pode ser 

proporcionada pelo AF, a partir da ligação do grupo ácido carboxílico com a bicamada 

lipídica presente na membrana celular (ITAGAKI et al., 2009).   

 

Figura 2. Mecanismo da ação antioxidante do ácido ferúlico (AF) pela estabilização por 

ressonância de seu radical fenóxi.  

 

Fonte: SILVA e BATISTA, 2017. 

 

Entretanto, o AF apresenta propriedades que dificultam sua absorção a partir do trato 

gastrointestinal (TGI) quando administrado por formas farmacêuticas convencionais de 

aplicação oral. Um extensivo efeito de primeira passagem é observado, sendo que em 
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estudos com roedores e humanos apenas 9 a 20% do AF administrado foi encontrado 

inalterado no plasma (TROMBINO et al., 2013). Além disso, apresenta tempo de meia vida 

reduzido (inferior a 10 min), baixa solubilidade em água (0,4 mg/mL a 17,65 ºC) (ZHOU et 

al., 2015), capacidade reduzida de penetração nas membranas biológicas (TROMBINO et 

al., 2013; YANG e SONG, 2015), instabilidade contra a oxidação e baixa absorção celular 

(KIM et al., 2013). Devido a essas limitações, a incorporação do AF em sistemas de liberação 

modificada, como as nanopartículas, vem sendo estudada, como forma de melhorar seus 

parâmetros físico-químicos, biofarmacêuticos e farmacocinéticos, aumentando assim sua 

biodisponibilidade. Alguns dos sistemas já investigados para a entrega do AF estão descritos 

na sequência. 

 

2.2.1 Sistemas desenvolvidos para carreamento do AF 

Anselmi et al. (2006), Anselmi et al. (2008), Casolaro, Anselmi e Picciocchi (2005), 

Monti et al. (2011), Wang, J. et al. (2011) e Zhang et al. (2009) desenvolveram complexos 

de inclusão do AF com variados tipos de ciclodextrinas, a fim de, principalmente, melhorar 

sua estabilidade.   

Micropartículas para entrega de AF também foram desenvolvidas. Nadal et al. 

(2016b) produziram micropartículas de Eudragit® L100 contendo AF a partir da técnica de 

spray dryer. Estas micropartículas mostraram uma liberação controlada do AF, com efeitos 

citoprotetivos e antiplaca melhorados. Nadal et al. (2016a) também desenvolveram um 

estudo em que três sistemas carreadores de AF, na forma de dispersões sólidas contendo 

polivinilpirrolidona K30, polietilenoglicol 6000 e poloxamer-188, foram produzidos por 

spray dryer. Estas formulações comprovaram um aumento da solubilidade e da taxa de 

dissolução do AF. Ainda, a formulação contendo polietilenoglicol 6000 apresentou atividade 

antioxidante adequada e um melhorado efeito anti-placa. O desenvolvimento de 

micropartículas de goma laca para carrear o AF também foi verificado, Yu et al. (2013) 

comprovaram sua aplicabilidade na liberação sustentada deste composto fenólico.  

Da mesma forma, nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) foram alvo de estudos na 

liberação controlada do AF. Picone et al. (2009) formularam NLS contendo AF; estas 

mostraram-se capazes de inibir o estresse oxidativo e a morte celular induzida por 

oligômeros beta amiloides. NLS baseadas em ácido esteárico e esteril ferulato carreadoras 

de AF também foram desenvolvidas, estas nanopartículas foram capazes de facilitar a 

absorção celular do AF devido a sua característica de lipofilicidade. Ambas as nanopartículas 

apresentaram efeitos antioxidantes em microssomas cerebrais de ratos. E as NLS de esteril 
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ferulato ainda foram capazes de evitar a degradação do AF encapsulado (TROMBINO et al., 

2013). 

Observou-se ainda, que nanoestruturas lipídicas carreadoras (NLC) contendo AF 

produzidas pela técnica de microemulsão demonstraram ser ótimos carreadores celulares, 

com atividade protetiva contra o estresse oxidativo induzida por neurônios, possuindo 

utilização na doença de Alzheimer (BONDI et al., 2009). NLC também mostraram potencial 

no tratamento do glioblastoma, a partir do seu comprovado efeito citotóxico em células 

cancerígenas U87MG (CARBONE et al., 2014).  Além disso, Zhang et al. (2016) estudaram 

e confirmaram a capacidade de NLC contendo oleato de etila em aumentar a 

biodisponibilidade oral do AF; estes sistemas ainda mostraram vantagens em relação às 

NLS.  

A entrega do AF por nanopartículas poliméricas também foi investigada. Merlin et 

al. (2012) produziram nanopartículas de PLGA carregadas com AF a partir da técnica da 

emulsão dupla. O AF apresentou efeito anticâncer in vitro sobre células não-pequenas de 

carcinoma de pulmão (NCI-H460). Além disso, a encapsulação deste composto 

proporcionou um aumento neste efeito anticancerígeno. Verificou-se também, que o uso de 

nanopartículas de QS carreadoras de AF apresentou efeito antifúngico, atuando contra 

biofilmes de Candida Albicans (PANWAR et al., 2016a), e potencial uso contra a 

proliferação de células cancerígenas ME180 de câncer cervical (PANWAR et al., 2016b). 

Ademais, Wu et al. (2014) produziram nanopartículas de glicol-QS para entrega do AF e 

demonstraram seu potencial de utilização na restauração funcional da medula espinhal 

traumaticamente ferida.  

Outros sistemas para carreamento e liberação do AF incluem: fibras/nanofibras 

(ACEITUNO-MEDINA et al., 2015;  VASHISTH et al., 2015;  YANG et al., 2013), sistemas 

vesiculares (CHEN, LIU e FAHR, 2010), micelas (CRAPARO et al., 2009), 

híbridos/nanohíbridos (KIM et al., 2013;  LIMA et al., 2013), filmes (WORANUCH, 

YOKSAN e AKASHI, 2015) e sistemas produzidos pela incorporação do AF a variados 

polímeros por polimerização (IEMMA et al., 2010;  OUIMET et al., 2013).  

 

2.3 Nanopartículas 

A nanomedicina, como o próprio nome se refere, é a aplicação da nanotecnologia na 

medicina, na qual materiais são precisamente manipulados e projetados em nanoescala para 

o desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas e/ou diagnósticas (ZHANG et al., 

2008). Seu estudo e desenvolvimento é vantajoso, pois possibilita um alto grau de transporte 
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e entrega de componentes ativos em meios biológicos (ELSABAHY e WOOLEY, 2012). 

Entre os materiais aplicados na nanomedicina estão as nanopartículas, caracterizadas como 

sistemas coloidais com diâmetros submicrônicos (menores que 1 µm), geralmente, mas não 

obrigatoriamente, compostas por polímeros (BRIGGER, DUBERNET e COUVREUR, 

2012).  A produção de nanopartículas permite a entrega de uma grande variedade de 

princípios ativos, como macromoléculas biológicas, compostos hidrofóbicos e hidrofílicos e 

vacinas (MIRAKABAD et al., 2014).  A Figura 3 apresenta os tipos de nanopartículas 

carreadoras de fármacos e suas principais características biofísico-químicas.  

 

Figura 3. Nanopartículas utilizadas no carreamento de fármacos/compostos e suas 

características biofísico-químicas. 

 

Fonte: adaptado de SUN et al., 2014. 

 

O tamanho nanométrico das nanopartículas permite o transporte destas pelos 

capilares e barreiras do organismo, atingindo desta forma seu local de ação. O menor capilar 

do organismo humano apresenta diâmetro de 5 a 6 µm, portanto partículas com tamanhos 

inferiores a 1µm conseguem facilmente penetrar nestes e serem transportadas 

sistematicamente. A grande área superficial destas partículas também possibilita um maior 

contato com as células alvo, aumentando sua adsorção (LAI et al., 2014). Além disso, a 

superfície das nanopartículas pode ser modificada quimicamente de forma a interagir com 

receptores de células-alvo e com outras áreas específicas, aumentando assim sua circulação 

sistêmica e sua especificidade (ANITHA et al., 2014;  LAI e GUO, 2011;  LAI et al., 2014;  
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YADAV et al., 2010). Esta liberação direcionada proporciona um tratamento mais eficiente, 

com menores efeitos colaterais e tóxicos. Com o uso de nanopartículas, percebe-se ainda, 

que fármacos com baixa solubilidade em água podem ser eficientemente entregues em 

concentrações superiores. Estes sistemas também conseguem proteger o ativo de condições 

ambientais severas, como o pH ácido presente no estômago, enzimas e lisossomos celulares, 

proporcionando um aumento do tempo de meia vida na circulação sistêmica e uma maior 

biodisponibilidade. Liberações controladas/sustentadas também podem ser conseguidas com 

o uso de nanopartículas, gerando efeitos mais precisos e a longo prazo. E finalmente, uma 

liberação combinada de múltiplos fármacos pode ser obtida (LAI et al., 2014;  SUN et al., 

2014). 

Uma classe de nanopartículas de grande destaque na área médica são as 

nanopartículas poliméricas. A ótima eficiência de endocitose, a capacidade de encapsular 

uma grande variedade de princípios ativos, a alta eficiência de encapsulação e a liberação 

passiva tumor-específica, são características que possibilitam que as nanopartículas 

poliméricas estejam entre os sistemas nanométricos carreadores de fármacos de maior 

interesse (HE et al., 2010). Além disso, essas nanopartículas apresentam melhores 

estabilidade e potencial na liberação prolongada de fármacos quando comparadas a sistemas 

nanoparticulados não poliméricos. A partir do uso de variados polímeros, com composições 

químicas, hidrofilicidades, cargas e estruturas físicas diferentes, é possível encapsular uma 

grande gama de compostos, sendo as nanopartículas produzidas adaptáveis a variadas 

configurações clínicas. A capacidade de controle da degradação ou desmontagem das 

nanopartículas também permite um maior domínio dos aspectos temporais da administração 

do ativo (CHENG et al., 2015).  

As nanopartículas poliméricas têm suas formulações desenvolvidas segundo a via de 

administração, sítio ativo e aplicação terapêutica. Podendo-se incorporar certas 

funcionalidades com o objetivo de modular a capacidade de resposta das nanopartículas em 

ambientes biológicos ou em resposta à estímulos externos (ELSABAHY e WOOLEY, 

2012). Para isso, as superfícies das nanopartículas podem ser modificadas por adsorção ou 

ligação química a outras moléculas específicas, como o polietilenoglicol, poloxamer e outras 

moléculas ativas (DES RIEUX et al., 2006). Essas nanopartículas ainda apresentam 

vantagens quando administradas por via oral, pois apresentam-se mais estáveis no TGI do 

que outros sistemas, como os lipossomas por exemplo, e podem proteger o ativo encapsulado 

das agressões provenientes do ambiente gastrointestinal (DES RIEUX et al., 2006). Diversas 

plataformas podem ser classificadas como nanopartículas poliméricas, entre estas estão as 
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nanopartículas poliméricas sólidas, micelas poliméricas, conjugados poliméricos, 

dendrímeros, poliplex, polimersomas e sistemas híbridos polímero-lipídeo. Estas 

plataformas estão esquematizadas na Figura 4 (PRABHU, PATRAVALE e JOSHI, 2015). 

O uso desses sistemas em formulações terapêuticas é bastante amplo, possuindo estudos no 

tratamento de cânceres, problemas cardíacos, infecções do trato pulmonar e urinário, 

infecções virais, entre outros (ELSABAHY e WOOLEY, 2012).   

 

Figura 4. Ilustração esquemática das diversas plataformas de nanopartículas poliméricas. 

 

Fonte: PRABHU; PATRAVALE; JOSHI, 2015 

 

Entre as nanopartículas poliméricas, as desenvolvidas com polímeros biodegradáveis 

são preferíveis. Estas possibilitam a liberação controlada e sustentada de fármacos e, além 

disso, são biodegradáveis, biocompatíveis, atóxicas, estáveis ao sangue, não-trombogênicas, 

não-inflamatórias, não imunogênicas, evitam o sistema retículo endotelial e não permitem a 

ativação de neutrófilos (KUMARI, YADAV e YADAV, 2010). Nanopartículas poliméricas 

biodegradáveis já apresentaram uso potencial na entrega de fármacos, proteínas, peptídeos, 

genes e vacinas (CHAUDHURY e DAS, 2011).  

Para que um biomaterial seja considerado biodegradável, este não deve ocasionar 

inflamação sustentada ou toxicidade de nenhum tipo; deve possuir um tempo de vida útil 

aceitável;  ser degradado naturalmente, de forma que seus produtos de degradação sejam 

também capazes de serem metabolizados e eliminados pelo organismo de forma atóxica; o 

tempo desta degradação deve coincidir com o tempo de tratamento para o qual está sendo 
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utilizado; além de possuir propriedades mecânicas e de permeabilidade adequadas ao seu 

propósito (NAIR e LAURENCIN, 2007). Entre os polímeros biodegradáveis utilizados no 

desenvolvimento de nanopartículas poliméricas, o PLGA apresenta-se como o de maior uso 

e investigação, devido a sua conhecida e histórica experiência clínica e comportamento 

adequado de liberação modificada e degradação (KAMALY et al., 2016).  

 

2.4 Poli (ácido láctico-co-glicólico)  

O PLGA é um poliéster extensivamente conhecido por sua função de polímero 

biodegradável. É definido como um copolímero do ácido láctico e do ácido glicólico e sua 

estrutura química está demonstrada na Figura 5. Este composto apresenta-se com boas 

propriedades mecânicas, solúvel em uma variedade de solventes laboratoriais, altamente 

biocompatível e atóxico, além disso, pode ser moldado em uma grande diversidade de 

formatos e tamanhos e pode encapsular fármacos de qualquer dimensão.  (BALA, 

HARIHARAN e KUMAR, 2004;  MAKADIA e SIEGEL, 2011). Este polímero é aprovado 

pelo FDA e European Medicine Agency para uso em diversos sistemas de liberação de 

fármacos e usos laboratoriais. Estudos demostram sua potencial utilização na encapsulação 

de fármacos, proteínas, ácidos nucleicos; na quimioterapia; em doenças inflamatórias; na 

vacinação; no tratamento de infecções, de doenças cerebrais e cardiovasculares; na medicina 

regenerativa, entre outros (DANHIER et al., 2012). Além disso pode ser utilizado em 

reconstrução de ligamentos, curativos cirúrgicos, substituição traqueal, reparos de faturas e 

enxertos dos mais variados tipos (BALA, HARIHARAN e KUMAR, 2004).  

 

Figura 5. Estrutura química do ácido do poli (ácido láctico-co-glicólico) (x é o número de 

unidades de ácido láctico e y de ácido glicólico). 

 

Fonte: MAKADIA e SIEGEL, 2011 (Adaptação em ACD/ChemSketch FREEWARE).  
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A extensa utilização deste composto na liberação modificada de fármacos é devida 

principalmente a sua atoxicidade. Sua degradação é realizada por clivagem hidrolítica das 

ligações ésteres, resultando nos monômeros de ácido láctico e glicólico, os quais são 

convertidos em dióxido de carbono e água a partir do ciclo de Krebs (BALA, HARIHARAN 

e KUMAR, 2004;  DANHIER et al., 2012). Essa hidrólise está representada na Figura 6. Sua 

total degradação pode levar de meses a anos, dependendo de sua proporção de ácido láctico 

e glicólico, grau de cristalinidade, estereoquímica e de seu peso molecular (DANHIER et 

al., 2012;  MI et al., 2003). Em geral a degradação do PLGA será mais rápida para um menor 

peso molecular, maior hidrofilicidade, forma amorfa do polímero e uma proporção mais 

elevada de ácido glicólico, já que este apresenta-se mais hidrofílico que o monômero ácido 

láctico (BALA, HARIHARAN e KUMAR, 2004). Estudos indicam que a principal forma 

de degradação do PLGA é dada por erosão (BALA, HARIHARAN e KUMAR, 2004), 

porém os sistemas contendo este poliéster podem também sofrer difusão ou uma combinação 

dos dois mecanismos (MAKADIA e SIEGEL, 2011).  

 

Figura 6. Hidrólise do PLGA. 

 

Fonte: Adaptado de DANHIER et al., 2012;  MAKADIA e SIEGEL, 2011 (Adaptação em 

ACD/ChemSketch FREEWARE).  

 

As nanopartículas de PLGA, por serem hidrofóbicas, podem ser reconhecidas pelo 

sistema retículo endotelial e opsonizadas pelos macrófagos e deste modo poderão ser 

fagocitadas e eliminadas da corrente sanguínea para o fígado e baço. Este fato leva a uma 

menor retenção das nanopartículas nas células alvo e uma inefetiva absorção, resultando em 

uma baixa eficácia terapêutica. Uma forma de melhorar essa captação das nanopartículas 

pelas células é realizar uma modificação da superfície destas, adicionando ligantes 

específicos a receptores celulares ou modificando a carga superficial. Nanopartículas 

carregadas positivamente podem interagir com as membranas celulares carregadas 

negativamente, de forma a aumentar a internalização do sistema nanoparticulado. A carga 

positiva ainda permite que as nanopartículas escapem do lisossomo após sua internalização 
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e se estabeleçam em uma área perinuclear, enquanto as negativamente carregadas preferem 

ficar localizadas com os lisossomos (DANHIER et al., 2012). Uma forma de tornar uma 

nanopartícula de PLGA, negativamente carregada em pH fisiológico, em um sistema com 

carga superficial positiva, é o revestimento desta com QS, um polímero natural, 

mucoadesivo, biodegradável, biocompatível e de baixa toxicidade (CHRONOPOULOU et 

al., 2013;  PAWAR et al., 2013;  WEI et al., 2012). 

 

2.5 Quitosana e a via de administração oral de fármacos 

A administração de fármacos por via oral, além de não-invasiva, permite uma 

aplicação mais simples, com menos dor e desconforto ao paciente do que as injeções e uma 

menor possibilidade de contaminantes (CHAUDHURY e DAS, 2011;  DES RIEUX et al., 

2006). Seus métodos de produção são ainda mais baratos e há uma aprovação facilitada pelos 

órgãos reguladores. Porém para o sucesso do tratamento, o composto ativo deve ser capaz 

de resistir ao meio ácido e às enzimas intestinais e permanecer no lúmen intestinal por 

período que permita à adesão do fármaco à superfície apical das células e sua transcitose por 

células intestinais (DES RIEUX et al., 2006). A administração oral de fármacos 

anticancerígenos, em específico, além de ser mais conveniente e permitir uma melhor 

qualidade de vida para os pacientes, possibilita uma exposição mais prolongada e contínua 

das células tumorais aos fármacos, utilizando-se concentrações inferiores destes. Desta 

forma há menor ocorrência de efeitos colaterais e uma menor chance de crescimento dos 

vasos sanguíneos tumorais. Entretanto, a maioria dos fármacos antitumorais apresentam uma 

baixa biodisponibilidade, devido principalmente às suas baixas solubilidade, estabilidade e 

permeabilidade. Ademais, estes fármacos poderiam ser eliminados por efeito de 1ª passagem 

pelo citocromo P450 e pela bomba de efluxo de glicoproteínas. Uma forma de transpassar 

essas dificuldades, seria o encapsulamento dos fármacos e compostos anticancerígenos em 

nanopartículas poliméricas biodegradáveis. Seus pequenos diâmetros e a possibilidade de 

revestí-las com materiais bioadesivos poderiam melhorar a interação, adesão e absorção 

perante às células intestinais e permitir o escape das bombas de efluxo multi-fármacos (YIN 

WIN e FENG, 2005).  

É conhecido que as propriedades de superfície das nanopartículas têm grande 

importância na absorção destas pelas células epiteliais intestinais, e por este motivo muitos 

estudos vêm sendo realizados com o objetivo de modificar estas propriedades superficiais 

ou acoplar moléculas com direcionamento específico em suas superfícies.  A modificação 

superficial das partículas possibilita alteração do potencial zeta e da hidrofilicidade, 
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influenciando em sua estabilidade, mucoadesividade, adsorção de proteínas e na absorção 

oral das nanopartículas. Essas modificações são conseguidas a partir de revestimentos com 

estabilizadores hidrofílicos, polímeros ou tensoativos bioadesivos, ou pela incorporação na 

formulação de copolímeros biodegadáveis contendo uma porção hidrófila (DES RIEUX et 

al., 2006). A QS, um polímero natural, é muito utilizada para esta função, sendo usualmente 

aplicada como revestimento de nanopartículas em estudos para liberação oral de fármacos. 

A QS é um polissacarídeo biocompatível, biodegradável, com baixa toxicidade e 

mucoadesivo, sintetizado a partir da desacetilação alcalina da quitina, presente 

principalmente em cascas e carapaças de crustáceos e insetos. Ela é composta por unidades 

repetidas de N-acetilglucosamina e glucosamina em diferentes proporções, as quais irão 

determinar o grau de desacetilação do polímero (BOWMAN e LEONG, 2006;  

CHAUDHURY e DAS, 2011). Geralmente QSs com menor peso molecular e grau de 

desacetilação são mais solúveis e mais rapidamente degradadas (BOWMAN e LEONG, 

2006). A estrutura química da QS está representada pela Figura 7.  

 

Figura 7. Estrutura química da quitosana e representação de suas subunidades. 

 

Fonte: AHMED e ALJAEID, 2016 (Adaptação em ACD/ChemSketch FREEWARE). 

 

Apresentando um pKa de aproximadamente 6,5 em seus grupos aminos, a QS 

apresenta-se insolúvel em pH neutro, porém solúvel e carregada positivamente em pHs 

ácidos (BOWMAN e LEONG, 2006;  CHEN et al., 2013). Esta característica está 

relacionada à sua propriedade mucoadesiva. O muco presente no epitélio intestinal é 

composto por sais e glicoproteínas hidratadas, como as lisozimas e mucinas, as quais são 

responsáveis pela viscoelasticidade do muco. As mucinas apresentam em sua estrutura 

resíduos de ácido siálico, os quais mostram-se carregados negativamente em pH fisiológico, 

devido ao seu pKa de 2,6. Portanto, esses grupos, quando ionizados, podem interagir 

eletrostaticamente com moléculas catiônicas, como é o caso da QS positivamente carregada 
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(BOWMAN e LEONG, 2006). Essa interação possibilita um maior tempo de retenção das 

nanopartículas no seu sítio/superfície de absorção, permitindo uma maior biodisponibilidade 

pela via de administração oral (WANG, J. J. et al., 2011). Além disso, a QS também é capaz 

de reduzir a resistência elétrica transepitelial (TEER) das monocamadas celulares e de abrir 

transitoriamente as junções de oclusão presentes entre as células epiteliais do intestino, 

melhorando assim a permeabilidade das nanopartículas por este epitélio (ANDRADE et al., 

2011;  BOWMAN e LEONG, 2006;  SARMENTO et al., 2007).  

A composição celular do epitélio intestinal está demonstrada na Figura 8. Este 

epitélio é composto principalmente pelos enterócitos, células capazes de transportar 

nutrientes a partir do transporte ativo ou difusão passiva. Além disso, também estão 

presentes as células caliciformes e as células M. As células caliciformes são as responsáveis 

pela produção do muco, o qual tem a função de barreira contra patógenos. Já as células M, 

presentes em sua maioria nas placas de Peyer do íleo, são células epiteliais especializadas 

que podem absorver antígenos e microrganismos do lúmen intestinal e apresentá-los ao 

sistema imune subjacente da mucosa. Estas células são caracterizadas por uma superfície 

achatada e ausência de camada de muco (CHEN et al., 2013). Ao revestir nanopartículas 

com QS, há uma maior interação destas partículas com as células do epitélio intestinal, 

aumentando o transporte transcelular e paracelular de moléculas e potencializando assim, a 

absorção destas.   
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Figura 8. Ilustração esquemática da estrutura do epitélio intestinal. 

 

Fonte: Adaptado de CHEN et al., 2013. 

 

Ainda tem sido reportado que a QS apresenta propriedade analgésica, antitumoral, 

antioxidante, antimicrobiana e anti-hipercolesterolêmica (ANDRADE et al., 2011).  

Ademais, devido às propriedades de biocompatibilidade, biodegradabilidade, 

mucoadesividade, baixa toxicidade e baixo potencial antigênico, a QS tem sido aplicada com 

sucesso associada a carreadores farmacêuticos nas mais variadas vias de administração. 

Proteínas, peptídeos, fatores de crescimento, antibióticos, anti-inflamatórios, agente 

antitumorais e vacinas são exemplos de ativos já estudados e carreados por estes sistemas 

contendo QS (AHMED e ALJAEID, 2016;  CHAUDHURY e DAS, 2011). A utilização da 

QS na engenharia de tecidos e regeneração nervosa também tem sido demonstrada (DASH 

et al., 2011).   



 

37 
 

3 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

3.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento, caracterização físico-química, 

avaliação da atividade antioxidante e antitumoral, e da permeabilidade intestinal de 

nanopartículas de PLGA revestidas com QS carreadoras de AF para a sua administração 

oral. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 Desenvolver e validar metodologia analítica por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) para quantificação de AF nas nanopartículas e no meio de 

liberação in vitro. 

 Obter nanopartículas de PLGA-QS contendo AF pelo método de emulsificação-

evaporação do solvente. 

 Caracterizar físico-quimicamente as nanopartículas produzidas quanto ao seu 

diâmetro médio, índice de polidispersão (IP), potencial zeta (PZ), eficiência de 

encapsulação (EE%), morfologia por microscopia eletrônica de varredura com 

emissão de campo (MEV-FEG), interação composto-polímero por espectroscopia na 

região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), estado físico por 

difração de raios X (DRX) e análise térmica por calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) e termogravimetria (TG). 

 Investigar a estabilidade física e química das nanopartículas desenvolvidas quando 

armazenadas em suspensão.  

 Avaliar o perfil de liberação in vitro do AF a partir das nanopartículas de PLGA-QS 

e determinar a cinética e o mecanismo de liberação.  

 Avaliar a atividade antioxidante in vitro das nanopartículas a partir da inibição do 

ácido hipocloroso. 

 Avaliar a citotoxicidade ex vivo das nanopartículas sobre células normais (hemácias 

e células Caco-2) e sobre células tumorais (B16-F10 e HeLa). 

 Avaliar ex vivo a permeabilidade intestinal das nanopartículas através de 

monocamadas celulares.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  Materiais 

 

4.1.1 Reagentes  

 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina - TMB (Sigma Aldrich®, EUA); 

 Acetonitrila grau HPLC (LiChrosolv-Merck®, Alemanha);  

 Ácido acético 99,9% (Vetec®, Brasil);  

 Ácido clorídrico 37% (Dinâmica®, Brasil);  

 Ácido ferúlico (99%, Sigma-Aldrich®, EUA);  

 Água ultrapura (sistema Milli-Q Gradiente, resistividade de 18,2 MΩ/cm) 

(Millipore®, Alemanha); 

 Álcool isopropílico (Fmaia®, Brasil);  

 Aminoácidos não-essenciais (Invitrogen Corporation® - Life Technologies, S.A., 

Espanha);   

 Azul de Tripan (Sigma-Aldrich®, EUA);  

 Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2il) -2,5-difenil tetrazólio - MTT (Sigma-Aldrich®, 

EUA);  

 Células B16-F10 (American Type Culture Collection® - ATCC, USA); 

 Células Clone C2BBe1 de Caco-2 (American Type Culture Collection® - ATCC, 

USA); 

 Células HeLa (American Type Culture Collection® - ATCC, USA); 

 Células HT29-MTX (fornecidas pelo Dr. T. Lesuffleur - INSERM U-178, França);  

 Células Raji B (fornecidas pelo Dr. Alexandre Carmo - Cellular and Molecular 

Biology Institute – IBMC, Portugal); 

 Cloreto de sódio (Biotec®, Brasil); 

 D(+) Sacarose P.A. (Vetec®, Brasil);  

 Diclorometano (Fmaia®, Brasil);  

 Dimetilformamida 99,8% (Dinâmica® - Química Contemporânea, Brasil);  

 Estreptomicina (Sigma-Aldrich®, EUA; Invitrogen Corporation® - Life 

Technologies, S.A., Espanha);  

 Etanol 95% (Fmaia®, Brasil);  

 Fosfato de sódio dibásico (Biotec®, Brasil);  
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 Fosfato de sódio monobásico anidro (Vetec®, Brasil);  

 Fosfato de potássio monobásico anidro (Vetec®, Brasil); 

 Glicose (Sigma-Aldrich®, EUA);  

 Heparina sódica (Hipolabor®, Brasil);  

 Hidróxido de sódio (Biotec®, Brasil); 

 Hipoclorito de sódio (comercial); 

 Iodeto de potássio (Vetec®, Brasil);  

 Meio de cultura Dulbecco modificado por Iscove (Sigma-Aldrich®, EUA);  

 Meio de cultura Eagle modificado por Dulbecco (Lonza®, Bélgica);  

 Pancreatina de pâncreas porcino (P1625 - Sigma-Aldrich®, EUA)  

 Penicilina (Sigma-Aldrich®, EUA; Invitrogen Corporation® - Life Technologies, 

S.A., Espanha);  

 Pepsina da mucosa gástrica porcina (P7125 - Sigma-Aldrich®, EUA) 

 Peróxido de hidrogênio 30% (Biotec®, Brasil); 

 Poli (álcool vinílico) - PVA (Sigma Aldrich®, EUA) (31KDa, 88% hidrolisado) 

 Poli (ácido láctico-co-glicólico) - PLGA (Sigma Aldrich®, EUA) (65:35, 40000-

75000 Da);  

 Quitosana – QS (Sigma Aldrich®, EUA) (médio peso molecular, 75-85% 

desacetilada) 

 Solução balanceada de sais de Hanks – HBSS (Gibco®, EUA) 

 Soro fetal bovino (Gibco®, EUA; Invitrogen Corporation® - Life Technologies, S.A., 

Espanha);   

 Tripsina (Gibco®, EUA);  

 Triton X-100 (Spi-Chem®, EUA) 

 Tween 80 (CRQ® - Cromato produtos químicos, Brasil); 

 

4.1.2 Equipamentos e acessórios 

 Autoclave vertical (AV Plus®, USA) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica, 

UNICENTRO; 

 Balança analítica (M214A - Tecnal®, Brasil) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Banho ultratermostático (Solab®, Brasil) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica, UNICENTRO; 
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 Bomba a vácuo TE 058 (Tecnal®, Brasil) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Calorímetro (SDT Q600 - TA Instruments®, USA) – DEFIS, UNICENTRO; 

 Capela de fluxo laminar vertical (Veco®, Brasil) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Capela para exaustão de gases (Lucadema®, Brasil) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Coluna C18 (250mm x 4,6mm; 5 μm) (Vertical®, Tailândia)  

 Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (2695 - Waters®, EUA) - Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Detector de Arranjo de Diodo (2998 - Waters®, EUA) - Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Difratômetro de Raios X - D2 PHASER (Bruker®, USA) – DEQ – UNICENTRO; 

 Dispersor Ultrasônico (QR1000, Eco-Sonic®, Brasil) - Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Equipamento para análise do potencial zeta (ZetaSizer ZS - Malvern®, Inglaterra) – 

DEQ – UNICENTRO; Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Equipamento para medida do espalhamento dinâmico da luz - Dynamic Light 

Scattering (Brookhaven 90 Plus - Brookhaven®, USA - Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Espectrômetro de Infravermelho (Bomem MB Serie - Hartmann & Braun®, 

Alemanha) – DQUI, UFPR; 

 Estufa de CO2 (Quimis®, Brasil) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica, 

UNICENTRO; 

 Evaporador rotatório (TE 120 - Tecnal®, Brasil) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Incubadora de Bancada com Agitação Orbital (Q816M22 - Quimis®, Brasil); 

 Incubadora de agitação orbital (IKA® KS 4000 IC Control, Alemanha) - Instituto de 

Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto, Portugal; 

 Lavadora ultrasônica (Unique®, Brasil) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Leitor de microplacas (Spectra Max 190 - Molecular Devices®, USA); 



 

41 
 

 Liofilizador (Terroni®, Brasil) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica, 

UNICENTRO; 

 Membranas filtrantes (acetato de celulose 0,22 μm e PTFE 0,45 μm) (Millipore®, 

Alemanha); 

 Microscópio óptico (CX21 - Olympus®, Japão) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo (MIRA3 LM – Tescan®, 

República Checa) - C-LABMU/PROPESP, UEPG;  

 Osmose reversa laboratorial (Vexer®, Brasil) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Placas Transwell® TM de 6 poços (diâmetro do poro de 3 µm, policarbonato, 4,67 

cm2) (Corning Life Sciences®, Holanda) 

 Pipetas monocanal (Labmate®, Inglaterra); 

 Sistema de filtração por membranas (Millipore®, Alemanha) - Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Sistema de ultrapurificação de água (Milli-Q Gradiente, resistividade de 18,2 

MΩ/cm) (Millipore®, Alemanha) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica, 

UNICENTRO; 

 Ultracentrífuga refrigerada (Z36HKl - Hermle®, Alemanha) – Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica, UNICENTRO; 

 Voltohmmetro equipado com eletrodos “chopstick” (World Precision Instruments, 

EUA) - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto, 

Portugal. 

 

4.2 Métodos  

 

4.2.1 Desenvolvimento e validação de metodologia analítica para análise quantitativa 

de AF em nanopartículas de PLGA-QS por cromatografia líquida de alta 

eficiência  

 

4.2.1.1  Condições Cromatográficas 

Para o desenvolvimento e validação da metodologia foi utilizado um cromatógrafo 

líquido de alta eficiência Waters® 2695 acoplado a um detector de arranjo de diodo Waters® 

2998. O sistema foi equipado com um compartimento de coluna com temperatura 
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controlada, degaseificador, bomba quaternária, auto injetor e auto amostrador. As análises 

foram realizadas utilizando uma coluna cromatográfica de fase reversa C18 (Vertical®) com 

5 μm de tamanho de partícula, 4,6 mm de diâmetro interno e 250 mm de comprimento. 

Para a obtenção das condições cromatográficas ideais, variações nas proporções dos 

componentes da fase móvel, no solvente de diluição da amostra, no fluxo da fase móvel e no 

volume de injeção foram realizadas. A condição cromatográfica mais adequada foi 

selecionada a partir das características do pico cromatográfico e posteriormente foi validada. 

A fase móvel foi composta por acetonitrila e ácido acético 0,5% (37:63, v/v), eluída à um 

fluxo de 1,0 mL/min em modo isocrático. O volume de injeção foi de 10 μL e as análises 

foram realizadas a 320 nm e 25,0 ± 1,0 °C. 

 

4.2.1.2  Preparação das soluções padrão e amostra 

Uma solução estoque de AF (1 mg/mL) foi preparada em acetonitrila. Após, diluições 

subsequentes em acetonitrila foram realizadas a fim de se obter seis soluções padrão (10; 30; 

50; 60; 80 e 100 μg/mL). As soluções amostra foram caracterizadas como o sobrenadante 

obtido após a ultracentrifugação das nanopartículas contendo AF, conforme descrito 

posteriormente, diluídas em acetonitrila. Anteriormente às injeções, as soluções padrão e 

amostras foram filtradas em filtro de 0,22 μm de porosidade.  

 

4.2.1.3 Adequação do sistema 

A adequação do sistema foi realizada a partir da análise de cinco replicatas de 

soluções padrão de AF (50 μg/mL). A performance do sistema foi analisada pelos seguintes 

parâmetros: número de pratos teóricos, fator de cauda e fator de retenção.  

 

4.2.1.4 Validação do método 

A validação foi conduzida seguindo as diretrizes de recomendação da International 

Conference on Harmonization (ICH, 2005), AOAC International Standard (AOAC, 2012) e 

da Agência Brasileira de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2003). Os parâmetros avaliados 

foram linearidade, intervalo, exatidão, precisão, limite de detecção (LD), limite de 

quantificação (LQ), especificidade e robustez.  

O método validado foi posteriormente publicado no periódico Brazilian Journal of 

Pharmaceutical Sciences (LIMA, KHALIL e MAINARDES, 2017).  
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4.2.1.4.1 Linearidade e intervalo 

A linearidade do método foi verificada pela construção de três curvas de calibração 

independentes (área do pico x concentração do fármaco) utilizando-se seis soluções padrão 

(10; 30; 50; 60; 80 e 100 μg/mL). A linearidade foi determinada por regressão linear simples, 

teste de falta de ajuste (ambos no nível de 95% de confiança) e coeficiente de correlação (r), 

e pode ser considerada satisfatória se (r) ≥ 0,99 (ANVISA, 2003).  

 

4.2.1.4.2 Limite de detecção e limite de quantificação 

O LD e LQ foram determinados a partir de uma curva de calibração específica, 

construída pela análise em triplicata de cinco soluções padrão de AF com concentrações de 

0,5; 2; 5; 7 e 10 μg/mL. Como demonstrado na Equação1 e Equação 2, os valores de LD e 

LQ foram determinados baseados na inclinação (b) da curva de calibração e no desvio padrão 

(DP) obtido a partir da resposta (s) (ICH, 2005): 

𝐿𝐷 = 3.3 × 
𝑠

𝑏
    Equação 1 

𝐿𝑄 = 10 ×  
𝑠

𝑏
    Equação 2 

 

4.2.1.4.3 Precisão (Repetitividade e precisão intermediária) 

A repetitividade do método foi avaliada pela análise de soluções amostra 

(sobrenadante de nanopartículas carregadas com AF) em concentrações finais de 10, 50 e 

100 μg/mL de AF. Para cada concentração, cinco soluções foram injetadas no mesmo dia. 

Para a precisão intermediária, as soluções amostra foram analisadas da mesma forma, porém 

repetidas em três diferentes dias. A precisão foi expressa como média ± desvio padrão e 

desvio padrão relativo (DPR).  

 

4.2.1.4.4 Exatidão 

A exatidão foi verificada a partir da adição de concentrações conhecidas de AF em 

sobrenadantes de nanopartículas brancas (NP-B) (sem AF) a fim de se obter concentrações 

finais de 10, 50 e 100 μg/mL. As análises foram feitas em quintuplicata. Foram determinados 

o DPR e a porcentagem de recuperação (Equação 3).  

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 = 100 × 
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
    Equação 3  
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4.2.1.4.5 Robustez 

A habilidade do método em resistir a pequenas e deliberadas variações dos 

parâmetros analíticos foi determinada por alterações nas proporções de fase móvel 

(acetonitrila:0.5% ácido acético - 35:65 e 39:61, v/v) e na velocidade de fluxo (0,95 e 1,05 

mL/min). Foram utilizadas soluções padrão de AF em concentrações de 10, 50 e 100 μg/mL. 

A porcentagem de recuperação e o DPR foram determinados, e afim de verificar a presença 

de diferença significativa, uma ANOVA de um fator juntamente com o teste de comparações 

múltiplas de Tukey foram realizados (p < 0,05).  

 

4.2.1.4.6 Especificidade 

A especificidade foi avaliada comparando-se cromatogramas obtidos pelo 

sobrenadante de NP-B (sem AF) e por solução de QS, com cromatogramas de soluções 

amostra e padrão de AF.    

 

4.2.1.4.7 Estudos de degradação forçada 

Para avaliação da estabilidade do fármaco e da seletividade com respeito aos 

produtos de degradação, soluções padrão de AF (50 μg/mL) foram submetidas a um estudo 

de degradação forçada. As soluções foram expostas por 24h a hidrólise básica (NaOH 1 

mol/L; pH=13,50), hidrólise ácida (HCl 1 mol/L; pH=0,39), reação de oxidação (H2O2 3%), 

luz visível ou temperatura de -20 °C. Os resultados foram avaliados pela inspeção, 

comparação e quantificação dos cromatogramas obtidos com o da solução padrão.  

 

4.2.2 Obtenção das nanopartículas de PLGA revestidas com QS carreadoras de AF 

(NP-PLGA-QS-FA) 

As NP-PLGA-QS-AF foram obtidas pelo método da emulsificação simples com 

posterior evaporação do solvente. Uma solução orgânica foi preparada pela dissolução de 50 

mg de PLGA e de 10 mg de AF em etanol (200 µL) e diclorometano (1,8 mL). A fase aquosa 

consistiu de 10 mL de solução de QS (0,16%, m/v) e álcool polivinílico (PVA) (1%, m/v), 

ambos dissolvidos em ácido acético 2% (v/v). A fase orgânica foi adicionada à aquosa e 

sonicada por 5 min utilizando-se um sonicador de ponta (QR1000, Eco-Sonic®) para 

produzir uma emulsão óleo em água. Após, o solvente orgânico foi evaporado sob pressão 

reduzida por 15 min a 37 ºC por um evaporador rotatório (TE 120 - Tecnal®). As 

nanopartículas foram recuperadas e isoladas da droga livre não encapsulada por 

centrifugação (19000 rpm, 20 °C, 45 min) (Z36HK Centrifuge, Hermle®). O sobrenadante 
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foi armazenado para posterior análise de eficiência de encapsulação do fármaco. O 

precipitado foi suspenso em água ultrapurificada e armazenado na forma de suspensão, 

protegido da luz. Para alguns ensaios de caracterização físico-química (FTIR, DRX, DSC, 

TG/DTG), o armazenamento foi realizado na forma de pó, e para isso o precipitado foi 

disperso no crioprotetor sacarose 15% (m/v), congelado a -18 ºC e posteriormente 

liofilizado. As NP-B, caracterizadas pela ausência de fármaco, foram desenvolvidas da 

mesma forma, porém sem a etapa de adição do AF.   

A Figura 9 apresenta um esquema ilustrativo do método utilizado para a obtenção 

das nanopartículas. 

 

Figura 9. Esquema ilustrativo da preparação das nanopartículas de PLGA-QS-AF pelo 

método da emulsificação-evaporação do solvente. 

Fonte: O autor (2017).  

 

4.2.3 Caracterização físico-química das nanopartículas  

 

4.2.3.1  Diâmetro médio e índice de polidispersão das partículas  

Para a determinação do diâmetro médio e do IP das nanopartículas foi utilizada a 

espectroscopia de correlação de fótons ou Dynamic Light Scattering (DLS). Uma alíquota 

da suspensão das nanopartículas foi diluída em água ultrapura (1:200, v/v) e analisada a 25 
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°C, em ângulo de espalhamento de 90° e em comprimento de onda de 659 nm. Para cada 

amostra analisada foram realizadas três leituras, e a média e DP do diâmetro médio e do IP 

foram obtidos a partir da análise de no mínimo três amostras.  

 

4.2.3.2  Potencial zeta  

Para a análise do PZ das dispersões de nanopartículas foi utilizado o método de 

anemometria de laser Doppler baseado na mobilidade eletroforética destas. As amostras 

foram diluídas em água ultrapura e acondicionadas em célula eletroforética a 25°C e com 

uma aplicação de potencial de ± 150 mV. Para cada amostra foram estabelecidas no mínimo 

três determinações do potencial de superfície, seguido do cálculo da média e DP. Os cálculos 

foram realizados pelos resultados obtidos de no mínimo três amostras.  

 

4.2.3.3  Eficiência de encapsulação  

A determinação da quantidade de AF encapsulado nas nanopartículas foi realizada 

indiretamente. O sobrenadante obtido após ultracentrifugação da dispersão de 

nanopartículas, o qual continha o fármaco livre, foi diluído em acetonitrila (1:10, v/v), 

filtrado em membrana de poro 0,22 µm e analisado por CLAE pela metodologia 

anteriormente validada (LIMA, KHALIL e MAINARDES, 2017). A EE% foi obtida em 

triplicata a partir da Equação 4 e expressa na forma de EE% média e DP de no mínimo três 

amostras.  

𝐸𝐸% =  
𝐴𝐹 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝐴𝐹 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒

𝐴𝐹 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 × 100   Equação 4 

Em que, AF inicial corresponde a quantidade de AF adicionada inicialmente na 

produção das nanopartículas e AF livre é relacionado ao AF não incorporado à partícula, 

quantificado pelo método analítico.  

 

4.2.3.4  Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

A fim de identificar os grupamentos principais presentes nas nanopartículas bem 

como possíveis interações, foram feitas análises por FTIR. Amostras liofilizadas de NP-

PLGA-QS-AF e NP-B, além do PLGA, QS e AF puros foram separadamente compactados 

juntamente com KBr em prensa hidráulica de forma a se obter pastilhas. Estas foram 

analisadas entre 4000 e 400 cm-1, a 64 scans e resolução de 4 cm-1 em um espectrofotômetro 

Bomem MB-Serie (Hartmann & Braun®).  
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4.2.3.5  Difração de raios X  

A DRX foi realizada com o objetivo de se conhecer a cristalinidade dos compostos 

utilizados na produção das nanopartículas e a cristalinidade do produto final. Para isso, foi 

utilizado um difratômetro de Raios X - D2 PHASER (Bruker®), usando-se radiação Kα do 

Cu (λ= 1,5418 Å). As análises foram feitas em tensão de 30 kV e corrente de 10 mA. 

Amostras do polímero PLGA, AF, QS, NP-B e das NP-PLGA-QS-AF foram separadamente 

dispostas em suporte de vidro e analisadas em ângulo aberto de 2θ entre 10 e 60º. 

 

4.2.3.6  Calorimetria Exploratória Diferencial e termogravimetria  

A caracterização por análise térmica das amostras de NP-B, NP-PLGA-QS-AF, AF, 

PLGA e QS foi realizada pelas técnicas de DSC e TG/DTG. As amostras foram 

acondicionadas em cadinho de alumina (10 mg) e analisadas em calorímetro SDT Q600 (TA 

Instruments®). Utilizou-se faixa de temperatura entre 20 e 450 ºC, razão de aquecimento de 

10 ºC/min, sob atmosfera de nitrogênio e vazão de gás de arraste de 30 mL/min. A célula de 

DSC foi previamente calibrada utilizando-se padrões de zinco, oxalato de cálcio e safira. 

 

4.2.3.7  Microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo  

A morfologia das nanopartículas carreadoras de AF foi avaliada por MEV-FEG com 

o auxílio de microscópio MIRA3 LM (Tescan®). Para isso as amostras em suspensão, 

diluídas em uma proporção de 1:1000, foram depositadas em suporte metálico (stubs) e 

deixadas em estufa para secagem e formação de filme. Após, o filme foi metalizado sob 

vácuo com ouro coloidal e analisado em uma tensão de aceleração de 20 kV. As micrografias 

foram obtidas com magnificação de 20.000 e 50.000 vezes.  

 

4.2.4 Avaliação da estabilidade física e química das nanopartículas de PLGA-QS 

contendo AF 

A fim de avaliar a manutenção das características iniciais das nanopartículas 

produzidas durante o decorrer do tempo, a estabilidade das NP-PLGA-QS-AF foi avaliada 

quanto aos parâmetros físicos e químicos: análise macroscópica, diâmetro médio, IP, PZ e 

teor de fármaco. Para isso, três lotes de nanopartículas em suspensão foram armazenados e 

protegidos da luz por seis meses em duas diferentes condições: em temperatura ambiente e 

refrigeradas (8 ºC).  
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Para o ensaio de teor de fármaco, a avaliação foi realizada mensalmente, a partir da 

centrifugação das amostras armazenadas (19000 rpm, 20 ºC, 15 min), coleta do sobrenadante 

contendo o AF livre não encapsulado, e análise por CLAE por método previamente validado.  

Os resultados obtidos periodicamente durante o tempo analisado e os valores iniciais 

foram comparados a partir da ANOVA de dois fatores e pós-teste de Tukey para comparação 

múltipla de médias (p < 0,05), avaliando-se os fatores tempo e temperatura de 

armazenamento.   

 

4.2.5 Estudo de liberação in vitro 

 

4.2.5.1  Estudo da solubilidade do AF no meio receptor 

A solubilidade do AF nos meios de dissolução receptores utilizados nos ensaios de 

liberação foi avaliada com o objetivo de se conhecer quais as condições sink a serem 

seguidas. Segundo HO et al. (1996), a condição sink é estabelecida quando a concentração 

utilizada no ensaio é de no máximo 10 a 15% da solubilidade máxima do fármaco. O 

estabelecimento destas condições garante a não ocorrência de saturação do meio pelo 

fármaco (KLOSE, DELPLACE e SIEPMANN, 2011). 

Foram utilizados como meios de dissolução três diferentes soluções: fluído de 

simulação gástrica (FSG) (pH 1,2), fluído de simulação intestinal (FSI) (pH 6,8), ambos com 

adição de enzimas e formulados segundo a Farmacopéia Americana - USP 39 (USP, 2016), 

e tampão fosfato salino (PBS) (pH 7,4). Os três meios foram adicionados de tensoativo tween 

80 a 1% (m/v).  

Inicialmente, soluções saturadas de AF foram preparadas nestes meios e deixadas em 

agitação a 150 rpm e 37 ºC por 48h, de forma a garantir o equilíbrio. Após, as amostras 

foram centrifugadas a 16500 rpm/20 ºC/15 min, filtradas em membrana de 0,22 μm, diluídas 

em acetonitrila em faixa de concentração linear adequada, e quantificadas por CLAE de 

acordo com a metodologia previamente validada (LIMA, KHALIL e MAINARDES, 2017).    

 

4.2.5.2  Perfil de liberação in vitro em fluídos de simulação gástrico e intestinal 

Objetivando-se avaliar e simular o trânsito das NP-PLGA-QS-AF pelo trato 

gastrointestinal, um ensaio de liberação in vitro em FSG e FSI foi realizado. Utilizou-se a 

metodologia de agitação em shaker com posterior ultracentrifugação (CASA et al., 2015), e 

a condição sink, obtida anteriormente pelo estudo de solubilidade, foi mantida. A liberação 
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foi determinada durante 2h em meio gástrico e 4h em meio intestinal, totalizando 6h de 

ensaio.  

Inicialmente, aproximadamente 80 μg de AF encapsulado foram diluídos em 1 mL 

de FSG contendo 1% de tween 80, e o sistema foi deixado em agitação a 150 rpm e 37 ºC 

por tempos pré-determinados (0,5; 1 e 2h). Após cada intervalo, as suspensões foram 

centrifugadas a 16.500 rpm, 20 ºC por 15 min, e ressuspensas em mesma quantidade de meio 

fresco, e retornadas à agitação. O sobrenadante foi coletado para posterior quantificação por 

CLAE. Após a centrifugação e coleta do sobrenadante realizada em 2h, as nanopartículas 

(precipitado) foram ressuspensas em 1 mL de FSI contendo 1% tween 80, e deixadas em 

agitação por mais 4h, com intervalos de coleta e reposição de meio intestinal em 3, 4, 5 e 6h 

(em relação ao tempo total do teste).  

Todos os sobrenadantes coletados foram filtrados em membrana de 0,22 μm e 

analisados por CLAE em metodologia previamente validada (LIMA, KHALIL e 

MAINARDES, 2017), afim de se quantificar o teor de AF liberado das nanopartículas 

durante a análise. O ensaio foi realizado em triplicata e expresso por média e DP.   

 

4.2.5.3 Perfil de liberação in vitro em tampão fosfato salino (pH 7,4)  

O perfil de liberação in vitro também foi avaliado em PBS (50 mM, pH 7,4) com 

adição de tween 80 a 1%. A análise foi realizada durante 120h, e a condição sink foi mantida. 

Foi utilizada a metodologia de agitação em shaker com rotação orbital, e posterior 

ultracentrifugação (CASA et al., 2015).  

Para isso, aproximadamente 80 μg de AF encapsulado foram diluídos em 1 mL de 

PBS contendo 1% de tween 80 e deixados em agitação a 150 rpm e 37 ºC. Após intervalos 

pré-determinados (0,5; 2; 4; 8; 24; 48; 72, 96h e 120h), o sistema foi ultracentrifugado 

(16.500 rpm, 20 ºC, 15 min) e o sobrenadante foi coletado. O meio foi reposto com PBS 

fresco, ressuspendendo assim as nanopartículas (precipitado), e as amostras retornaram à 

agitação. O ensaio foi realizado em triplicata. 

Para a quantificação do AF liberado das nanopartículas, os sobrenadantes coletados 

foram filtrados em membrana de 0,22 μm e analisados por metodologia validada em CLAE 

(LIMA, KHALIL e MAINARDES, 2017). A partir dos resultados obtidos, uma curva do 

percentual cumulativo do AF em função do tempo foi plotada.   

Para determinar a cinética e mecanismo de liberação do AF a partir das NP-PLGA-

QS-AF, os dados do perfil de liberação foram analisados por estudos matemáticos de acordo 

com os modelos de ordem zero, primeira ordem, segunda ordem, Higuchi e pelo modelo de 
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Korsmeyer-Peppas (RITGER e PEPPAS, 1987). A avaliação foi feita com o auxílio do 

software MicroMath Scientist®, conforme as equações descritas na Tabela 1 (JAIN e 

KUMAR, 2010).  

 

Tabela 1. Modelos matemáticos para a cinética de liberação. 

Modelo Equação 

Ordem Zero 𝑄𝑡 = 𝑄0 + 𝐾𝑡 

Primeira Ordem 𝑙𝑛𝑄𝑡 = 𝑙𝑛𝑄0 + 𝐾𝑡 

Segunda Ordem 𝑄𝑡 𝑄∞⁄ = (𝑄∞ − 𝑄𝑡)𝐾𝑡 

Higuchi 𝑄𝑡 = 𝐾√𝑡 

Korsmeyer-Peppas 𝑄𝑡 𝑄∞  = 𝐾𝑡𝑛⁄  

Em que, Qt é a quantidade de fármaco liberado no tempo t; Q∞ é a quantidade inicial de 

fármaco; K é a constante de velocidade de liberação; e n é o expoente de liberação, indicativo 

do mecanismo de liberação. 

 

4.2.6 Ensaios biológicos das nanopartículas de PLGA-QS-FA 

 

4.2.6.1 Avaliação da atividade antioxidante a partir da inibição do ácido hipocloroso  

A atividade antioxidante das nanopartículas de PLGA-QS contendo o AF foi avaliada 

pela inibição do ácido hipocloroso (HOCl). Este foi preparado imediatamente antes da 

utilização, a partir de solução de hipoclorito de sódio e água baseificada (pH 12,0). Sua 

concentração foi verificada espectrofotometricamente em 292 nm por meio de seu 

coeficiente de extinção molar (ε292nm = 350 M-1 cm-1). O revelador foi preparado pela 

diluição de 10 mmol/L de 3,3’,5,5’–tetrametilbenzidina (TMB) em 50% de 

dimetilformamida, com posterior adição de iodeto de potássio (100 µmol/L) e ácido acético 

(400 mmol/L).   

Amostras de AF livre e NP-PLGA-QS-AF em concentrações de 0,5; 1,0; 2,0 e 2,5 

µg/mL e NP-B, foram incubadas em shaker a 150 rpm e temperatura controlada de 37 ºC. 

Em intervalos pré-determinados (0, 24, 48 e 96h), alíquotas dessas amostras foram 

adicionadas ao HOCl (50 µM), juntamente com tampão fosfato (PB) (50mM, pH 7,4), até 

volume final de 200 µL. Após incubação de 15 min (37 ºC e 150 rpm), o revelador foi 

adicionado. Passados 5 min, a absorbância foi medida em 650 nm em leitor de microplacas 

Spectra Max 190 (Molecular Devices®). A solução de PB junto com o HOCl foi utilizada 

como controle.  
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As análises foram realizadas em triplicata e avaliadas estatisticamente por ANOVA 

de dois fatores e pós-teste de Tukey (p < 0,05), avaliando-se os fatores concentração e grupo 

(AF livre, NP-PLGA-QS-AF e NB). A porcentagem de inibição do HOCl foi calculada 

segundo a Equação 5: 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 =  (𝐴𝑏𝑠𝑐 − 𝐴𝑏𝑠𝑎) 𝐴𝑏𝑠𝑐 × 100⁄   Equação 5 

Em que, Absc está relacionada à absorbância do controle; e Absa à absorbância da amostra.  

 

4.2.6.2 Ensaios citotóxicos 

 

4.2.6.2.1 Cultura celular 

Todas as manipulações celulares foram feitas em ambiente estéril, em fluxo laminar 

e utilizando-se materiais esterilizados. As linhagens celulares B16-F10 (ATCC CRL-6475), 

HeLa (ATCC CCL-2) e Caco-2 (ATCC HTB-37), utilizadas nos ensaios de citotoxicidade, 

foram cultivadas em meio de cultura Dulbecco modificado por Iscove e suplementado com 

penicilina 10.000 UI/mL, estreptomicina 10 mg/mL, e 10% de soro fetal bovino. As células 

foram mantidas a 37 ºC, 95% de ar e 5% de CO2 gasoso. A cada três dias foi realizado o 

subcultivo das células, de forma a se retirar o meio de cultura e adicionar solução PBS (pH 

7,4) e tripsina com 0,03% de etilenodiaminotetracético (EDTA), para remoção do meio 

restante e digestão das proteínas da matriz extracelular.  Logo após a desagregação das 

células, o meio de cultura foi adicionado, com o objetivo de inativar a tripsina, já que esta 

pode ser prejudicial às células. Posteriormente, as células foram centrifugadas a 1.000 rpm 

por 1 min, e o sobrenadante foi descartado. O precipitado contendo as células foi ressuspenso 

em meio de cultura, e uma alíquota foi retirada para a contagem celular, a qual foi realizada 

em câmara de Newbauer. Em seguida, as células foram distribuídas, conforme a 

concentração celular desejada, em frascos de culturas e/ou placas adequadas para os testes 

de citotoxicidade e acumulação.   

A viabilidade celular foi determinada pelo método da contagem em câmara de 

Newbauer a partir do teste de exclusão do corante (Azul de tripan), no qual as células mortas, 

que apresentam a integridade da membrana celular danificada, incorporam seletivamente 

este composto, apresentando uma coloração violeta ao microscópio. Assim, uma alíquota da 

suspensão celular foi diluída em Azul tripan 0,4% e analisada em câmara de Newbauer para 

determinação no número de células por mL de suspensão. A porcentagem de viabilidade 

celular obtida foi determinada pela Equação 6, após verificação do número de células vivas 

e mortas.  
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% 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = (𝑛º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠)  × 100⁄   Equação 6 

Já as linhagens utilizadas no ensaio de permeabilidade intestinal, Caco-2, HT29-

MTX e Raji B, foram cultivadas em meio de cultura Eagle modificado por Dulbecco e 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% (v/v) de penicilina (100 UI/mL) e 

estreptomicina (100 μg/mL), e 1% (v/v) de aminoácidos não essenciais. As células foram 

mantidas em atmosfera saturada com água, a 37 ºC e 5% de CO2.  

 

4.2.6.2.2 Citotoxicidade das nanopartículas de PLGA-QS contendo AF sobre 

hemácias 

Para a avaliação da atividade citotóxica do AF livre e das nanopartículas carreadoras 

de AF sobre hemácias, um protocolo experimental foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Centro-Oeste, sob o registro n° 

113.217/2015 e CAAE: 07776312.3.0000.0106.  

Foram coletados e homogeneizados aproximadamente 10 mL de sangue total de três 

indivíduos voluntários sadios adultos em tubo de coleta de vidro contendo 10 µL de heparina 

sódica. O conteúdo foi centrifugado a 2500 rpm, 4 ºC, durante 10 min, e o plasma e a camada 

de leucócitos foram retirados por aspiração e descartados. As hemácias foram lavadas três 

vezes com PBS (10 mM, pH 7,4). Após a terceira lavagem os eritrócitos foram ressuspensos 

neste tampão (fresco), juntamente com glicose (1,08 mg/mL), estreptomicina (0,5 mg/mL) 

e penicilina (0,3 mg/mL), acertando-se o volume globular para 2%.   

Para o ensaio, amostras de AF livre (diluídas em etanol) e NP-PLGA-QS-AF 

(diluídas em PBS 10 mM, pH 7,4), em concentrações de 25 e 50 µg/mL de AF, foram 

incubadas com a suspensão de hemácias a 150 rpm e 37 ºC. Controles baseados em etanol, 

PBS (10 mM, pH 7,4), água e NP-B também foram feitos. Após tempos pré-determinados 

de 24, 48 e 72h, as amostras foram centrifugadas a 2500 rpm, 4 ºC, por 5 min e os 

sobrenadantes foram coletados. A citotoxicidade foi avaliada a partir do conteúdo de 

hemoglobina liberado (grau de hemólise), o qual foi determinado pela análise 

espectrofotométrica do sobrenadante em 540 nm (CRUZ SILVA et al., 2001;  ITALIA et 

al., 2009), com o auxílio de um leitor de microplacas Spectra Max 190 (Molecular 

Devices®).  

As análises foram feitas em triplicata e os resultados expressos como percentual de 

hemólise, de acordo com a Equação 7. Finalmente, os dados foram comparados 

estatisticamente por ANOVA de um fator com pós-teste de Tukey (p < 0,05).    

% 𝐻𝑒𝑚ó𝑙𝑖𝑠𝑒 = (𝐴𝑏𝑠𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑐𝑝) × 100⁄   Equação 7 
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Em que, Absa é relacionado à absorbância da amostra; e Abscp à absorbância do controle 

positivo (100% de hemólise), obtida pela amostra incubada com água destilada.  

 

4.2.6.2.3 Citotoxicidade das nanopartículas produzidas sobre linhagem tumoral B16-

F10 e HeLa  

A atividade citotóxica das NP-PLGA-QS-AF foi avaliada separadamente sobre 

células tumorais da linhagem B16-F10 (ATCC CRL-6475; melanoma de camundongo) e da 

linhagem HeLa (ATCC CCL-2; câncer cervical).  

 Para o ensaio citotóxico, em placas de 96 poços, semeou-se 1x105 células/mL em 

meio de cultura e incubou-se as placas por 24h a 37 ºC e 5% de CO2 gasoso. Após este 

período, o meio foi retirado por aspiração e a monocamada celular foi lavada com PBS. Em 

seguida, as células foram incubadas com AF livre ou NP-PLGA-QS-AF. Foram utilizadas 

concentrações finais de AF de 5; 10; 30 e 60 µg/mL, e os tempos de análise foram de 24h e 

48h. Os controles utilizados foram: meio Iscove, solventes e NP-B. Após cada tempo de 

incubação retirou-se o meio contendo o fármaco, lavou-se as células com PBS e adicionou-

se meio de cultura.  

  Subsequentemente ao período de recuperação, adicionou-se às células dimetiltiazol-

2-il-2,5-difenil brometo de tetrazolio (MTT), e o sistema foi deixado em incubação por mais 

3h. Após este período, retirou-se o meio com o MTT e adicionou-se 50 µL de etanol, para 

diluição dos cristais e 150 µL de uma mistura 1:1 de PBS e álcool isopropílico. Este método 

de contagem baseia-se na redução do MTT, o qual é inicialmente amarelo, mas por redução 

converte-se em um produto de coloração violeta denominado formazan, e que absorve em 

570 nm. As desidrogenases celulares mitocondriais presentes somente nas células vivas é 

que são as responsáveis por esta redução. Por fim, as absorbâncias das soluções resultantes 

foram lidas em espectrofotômetro de placa no comprimento de onda de 570 nm. E a 

viabilidade celular foi determinada pela Equação 8: 

% 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝐴𝑏𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑟𝑎 𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒⁄  × 100  Equação 8 

O ensaio foi feito em triplicata, e a análise estatística foi realizada por ANOVA de dois 

fatores com pós teste de Tukey (p < 0,05), avaliando-se os fatores concentração e grupo (AF 

livre e NP-PLGA-QS-AF).   

 

4.2.6.2.4 Citotoxicidade das nanopartículas de PLGA-QS-AF sobre células Caco-2 

A citotoxicidade das nanopartículas sobre células Caco-2 foi determinada a partir do 

método MTT, seguindo o mesmo procedimento utilizado no ensaio sobre células B16-F10 e 
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HeLa (item 4.2.6.2.3). Porém, as células Caco-2 foram expostas ao AF livre e encapsulado 

por apenas 3h em concentrações de 100 e 300 µg/mL. A análise estatística foi realizada a 

partir de ANOVA de um fator com com pós teste de Tukey (p < 0,05).   

 

4.2.6.3 Avaliação da permeabilidade intestinal in vitro 

A avaliação da permeabilidade intestinal foi realizada baseada nos trabalhos de 

Antunes et al. (2013) e Araújo et al. (2013, 2016). Monoculturas de células Caco-2 e uma 

triplo co-cultura de Caco-2:HT29-MTX:Raji B, em uma proporção de 90:10 entre as células 

Caco-2 e HT29-MTX, foram cultivadas em placas Transwell® TM de 6 poços (diâmetro do 

poro de 3 µm, policarbonato, 4,67 cm2) (Corning Life Sciences, Amsterdam, Holanda). As 

células Caco-2 e HT29-MTX foram semeadas em insertos de cultura de células Transwell®, 

em concentração final de 1x105 células/cm2, e incubadas por 14 dias, sendo o meio 

substituído a cada 2 dias. Subsequentemente, a fim de induzir a alteração de fenótipo das 

células Caco-2 em células M e produzir um modelo triplo de co-cultura, as células Raji B 

foram adicionadas a câmara basolateral, em concentração de 1x105 células/cm2, e deixadas 

em incubação por mais 7 dias.  

Após, em incubadora de agitação orbital (IKA® KS 4000 IC Control, Alemanha) a 37 

ºC e 100 rpm, os experimentos foram realizados, em triplicata, na direção apical para a 

basolateral na solução balanceada de sais de Hanks (HBSS). A concentração inicial apical 

de AF livre e de nanopartículas contendo AF foi de 300 μg/mL em um volume final de 1,5 

mL. Em tempos pré-determinados de 15, 30, 60, 120 e 180 min, amostras (200 μl) foram 

coletadas do compartimento basolateral e a mesma quantidade de tampão HBSS fresco (pH 

7,4) foi adicionada, de forma a repor o volume retirado. A quantificação do AF nas amostras 

coletadas foi realizada por CLAE por metodologia previamente validada (LIMA, KHALIL 

e MAINARDES, 2017). E a integridade das monocamadas celulares foi avaliada a partir da 

medida da TEER antes, durante e ao final da permeabilidade, utilizando um voltohmmetro 

equipado com eletrodos “chopstick” (World Precision Instruments, Sarasota, FL, Estados 

Unidos) (ARAÚJO et al., 2014;  FONTE et al., 2012). Os resultados foram expressos em 

porcentagem de permeabilidade e porcentagem de TEER e analisados estatisticamente por 

ANOVA de dois fatores e pós-teste de Sidak para comparação múltipla de médias (p < 0,05), 

avaliando-se os fatores tempo e grupo (AF livre/modelo de monocamada de células Caco-2, 

AF livre/modelo de co-cultura triplo, NP-PLGA-QS-AF/modelo de monocamada de células 

Caco-2 e NP-PLGA-QS-AF/modelo de co-cultura triplo).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  Desenvolvimento e validação de metodologia analítica para análise quantitativa 

de AF em nanopartículas de PLGA-QS-AF por cromatografia líquida de alta 

eficiência  

 

5.1.1 Condições cromatográficas 

A Farmacopéia Britânica apresenta uma metodologia de quantificação do AF por 

CLAE, porém sua eluição é por gradiente, utilizando ácido fosfórico e acetonitrila (BRITISH 

PHARMACOPOEIA, 2011). Um método com eluição isocrática apresenta maior 

simplicidade de execução, menor custo e tempo reduzido. Na literatura, solventes como 

acetonitrila, metanol, ácido acético, solução tampão de acetato e água ultrapura têm sido 

descritos na determinação do AF em plantas, plasma e algumas partículas lipídicas 

(CARBONE et al., 2014;  LI et al., 2008;  LI  et al., 2004;  LI e BI, 2003;  LU et al., 2005;  

SEO et al., 2011;  TROMBINO et al., 2013;  WANG et al., 2015).  

Baseado na literatura, inicialmente, foram testadas como fase móvel proporções 

variadas de acetonitrila e ácido acético glacial 0,5%, utilizando um fluxo de 0,8 mL/min. 

Com baixas proporções de acetonitrila (menos de 20%), picos largos e assimétricos foram 

obtidos, portanto, a proporção de fase móvel foi alterada afim de aumentar a quantidade 

deste componente. O melhor pico, em relação à simetria e largura, foi encontrado usando-se 

um fluxo de 1,0 mL/min e uma fase móvel composta por 37:63, v/v de acetonitrila:ácido 

acético 0,5%. Nessas condições, o AF foi detectado em aproximadamente 4,5 min (Figura 

10), um tempo que permite um grande número de análises em um curto período e com um 

custo relativamente baixo com solventes.  
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Figura 10. Cromatograma representativo de uma solução padrão de ácido ferúlico de 100 

μg/mL. Fase móvel: acetonitrila:ácido acético 0,5% (37:63, v/v/), fluxo: 1,0 mL/min, λ: 320 

nm. 

 

 

5.1.2 Adequação do sistema 

A adequação do sistema foi avaliada a partir do número de pratos teóricos, simetria 

de pico (descrita pelo fator de cauda) e fator de retenção. O ensaio foi realizado em 

quintuplicata, pela análise de soluções padrão de AF. Os resultados obtidos, apresentados na 

Tabela 2, estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo FDA (US FDA, 1994).  

 

Tabela 2. Adequação do sistema do método cromatográfico (n=5). 

Parâmetro cromatográfico Resultados Critério de aceitação 

Números de pratos teóricos (N) 3211,07 ± 29,88 N > 2000 

Fator de cauda (T) 1,09 ± 0,02 T ≤ 2 

Fator de retenção (k) 2,15 ± 0,00 k > 2 
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5.1.3 Validação do método 

 

5.1.3.1  Linearidade e intervalo 

A linearidade indica a habilidade de um método em demonstrar que os resultados 

obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito existente na amostra, dentro 

de um intervalo específico (ICH, 2005). No presente estudo, a linearidade foi analisada a 

partir da construção de uma curva de calibração (Figura 11) com seis diferentes 

concentrações entre 10 e 100 µg/mL e pela análise da regressão linear e do coeficiente de 

correlação (r) pelo método dos mínimos quadrados.  

Um valor de (r) de 0,999 foi obtido, demonstrando uma possível relação linear entre 

a absorbância e a concentração. Adicionalmente, a equação da reta calculada, y = 

54629,2405 (±932,5326) x + 48094,7369 (±24960,6400), foi utilizada nos ensaios 

subsequentes para quantificação das soluções amostra e padrão. A validade do teste foi 

confirmada por ANOVA característica da regressão linear e pelo teste de falta de ajuste, os 

quais demonstraram a significância da regressão (p < 0,05) e que o desvio da linearidade não 

foi significativo (p > 0,05).  

 

Figura 11. Curva analítica do ácido ferúlico em acetonitrila (área do pico versus 

concentração). Fase móvel: acetonitrila:ácido acético 0,5% (37:63, v/v), em 320 nm (n=3). 
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5.1.3.2  Limite de detecção e limite de quantificação  

O LD é a menor quantidade de analito que pode ser detectada em uma amostra, mas 

não necessariamente quantificada. Já o LQ demonstra a menor quantidade de analito 

determinada com aceitável exatidão e precisão (ICH, 2005). Para esta análise, uma curva de 

calibração específica com concentrações abaixo do intervalo previsto foi construída e 

analisada por regressão linear. A partir do DP do intercepto com o eixo y e da inclinação da 

curva, o LD e o LQ foram calculados.  

As concentrações obtidas foram de 102,18 ng/mL para o LD e 309,65 ng/mL para o 

LQ. Estes valores demonstram a sensibilidade do método, justificando sua confiável utilização 

em análises com baixas concentrações de AF, como nos ensaios de perfil de liberação e na 

quantificação do composto no sobrenadante das nanopartículas.  

 

5.1.3.3 Precisão (Repetitividade e precisão intermediária) 

Soluções amostra em concentrações finais baixa, média e alta (10, 50 e 100 µg/mL) 

foram preparadas em quintuplicata e analisadas no mesmo dia (intracorrida) ou em três dias 

diferentes (inter-corrida), para demonstrar a precisão em nível de repetitividade e de precisão 

intermediária, respectivamente.  

Segundo a AOAC (2012), para um método ser considerado preciso, o DPR máximo 

não deve ultrapassar 5,3% para soluções de 100 µg/mL e 7,3% para concentrações de 10 e 

50 µg/mL. Neste ensaio, foram obtidos DPR abaixo do limite recomendável, sendo o maior 

valor de 3,15% (Tabela 3). Portanto, a precisão da metodologia foi confirmada.  
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Tabela 3. Ensaio de precisão: Repetitividade e precisão intermediária (n=5). 

Solução amostra 

de AF (µg/mL) 

Concentração 

quantificada ± DP 

(µg/mL) 

Recuperação ± DP (%) DPR (%) 

Repetitividade 

10 9,74 ± 0,31 97,40 ± 3,07 3,15 

50 49,30 ± 0,88 98,60 ± 1,76 1,79 

100 101,60 ± 1,34 101,60 ± 1,34 1,32 

Total (n=15)  99,20 ± 2,73 2,75 

Precisão intermediária 

Dia 1 

10 9,74 ± 0,31 97,40 ± 3,07 3,15 

50 49,30 ± 0,88 98,60 ± 1,76 1,79 

100 101,60 ± 1,34 101,60 ± 1,34 1,32 

Dia 2 

10 10,13 ± 0,12 101,29 ± 1,25 1,23 

50 50,53 ± 1,40 101,06 ± 2,79 2,77 

100 102,10 ± 1,25 102,10 ± 1,25 1,23 

Dia 3 

10 9,89 ± 0,27 98,88 ± 2,67 2,70 

50 48,00 ± 1,05 96,00 ± 2,09 2,18 

100 101,59 ± 1,18 101,59 ± 1,18 1,16 

Total (n=45)  99,84 ± 2,79 2,80 

AF: ácido ferúlico; DP: desvio padrão; DPR: desvio padrão relativo. 

 

5.1.3.4 Exatidão 

A exatidão do método foi comprovada pela porcentagem de recuperação de soluções 

de AF de três diferentes concentrações (10, 50 e 100 µg/mL), obtidas por adição de AF em 

sobrenadantes de NP-B. Os resultados expressos na Tabela 4 indicam a exatidão do método. 

Segundo a AOAC (2012), para que o método seja considerado exato, os valores de 

recuperação devem estar entre 90 a 107% para a solução de concentração de 100 µg/mL e 

entre 80 a 110% para as concentrações de 50 e 10 µg/mL.  
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Tabela 4. Porcentagem de recuperação e desvio padrão relativo obtidos no ensaio de 

exatidão (n=5). 

Solução amostra de 

AF (µg/mL) 

Concentração 

quantificada ± DP 

(µg/mL) 

Recuperação ± DP 

(%) 
DPR (%) 

10 10,13 ± 0,12 101,29 ± 1,25 1,23 

50 50,53 ± 1,40 101,06 ± 2,79 2,77 

100 102,10 ± 1,25 102,10 ± 1,25 1,23 

Total (n=15)  101,48 ± 1,83 1,80 

AF: ácido ferúlico; DP: desvio padrão; DPR: desvio padrão relativo. 

 

5.1.3.5 Robustez 

A robustez é a capacidade do método de resistir a pequenas e deliberadas variações 

dos parâmetros analíticos (ICH, 2005). A tabela 5 apresenta os resultados da quantificação 

do AF, na forma de porcentagem de recuperação e DPR, após alterações no fluxo e na 

proporção da fase móvel. Não houve diferença significativa nas porcentagens de recuperação 

quando obtidas pelo método de referência e quando variações na proporção de fase móvel 

foram aplicadas (p > 0,05). Porém, a metodologia mostrou-se sensível a alterações no fluxo 

de vazão, necessitando maior precaução e atenção quanto a pequenas variações neste 

parâmetro cromatográfico (p < 0,05). Ademais, como os valores de recuperação obtidos 

mantiveram-se dentro do intervalo recomendado, o método pôde ser considerado robusto 

quanto aos dois parâmetros avaliados.  
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Tabela 5. Resultados da robustez em diferentes níveis de fluxo de vazão e de proporção da 

fase móvel (n=3). 

Variação 
Recuperação ± DPR (%) 

10 µg/mL 50 µg/mL 100 µg/mL 

Referência 99,32 ± 4,67a 98,04 ± 1,57a 101,02 ± 1,41a 

Fluxo de 0,95 mL/min 102,40 ± 2,93b 107,25 ± 1,66b 109,12 ± 0,49b 

Fluxo de 1,05 mL/min 91,27 ± 3,18c 92,59 ± 1,48c 95,57 ± 0,86c 

Fase móvel acetonitrila:ácido 

acético 0,5%; 35:65 v/v 
100,29 ± 1,89a 102,21 ± 1,05a 104,67 ± 0,99a 

Fase móvel acetonitrila:ácido 

acético 0,5%; 39:61 v/v 

 

99,98 ± 1,64a 

 

101,97 ± 1,97a 

 

104,49 ± 0,06a 

DPR: desvio padrão relativo.  

a, b, c Médias em uma mesma coluna com diferentes sobrescritos diferem significativamente 

(p < 0,05) por ANOVA de um fator e pós-teste de Tukey. 

 

5.1.3.6  Especificidade   

A especificidade do método foi avaliada pela comparação de cromatogramas de 

potenciais interferentes da formulação (sobrenadante de NP-B e solução de QS a 0,5%) com 

solução padrão de AF (Figura 10) e de solução amostra de AF (Figura 12A). Pode-se 

observar na Figura 12, o tempo de retenção de 4,5 min (A), já nos cromatogramas obtidos a 

partir do sobrenadante de NP-B (B) e da solução de QS (C), não foram encontrados picos 

neste mesmo tempo de retenção. Os resultados mostram que não houve interferência no 

tempo de retenção do AF por outros componentes da formulação, portanto, o método 

analítico não apresenta interferentes que possam afetar a exatidão e precisão do método, 

sendo assim específico para a determinação do AF.   
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Figura 12. Cromatogramas representativos de: A) solução amostra de ácido ferúlico, B) 

sobrenadante de nanopartículas brancas de PLGA e C) Solução de quitosana 0,5%.

 

 

5.1.3.7  Estudos de degradação forçada     

De forma a verificar a especificidade do método quanto às impurezas e produtos de 

degradação, assim como para promover informação sobre a estabilidade do AF, um estudo 

de degradação forçada foi realizado. Para avaliar este parâmetro, soluções padrões de AF 

(50 µg/mL) foram expostas à hidrólise básica, hidrólise ácida, oxidação, luz visível e 

temperatura de -20 ºC.  Os cromatogramas e as porcentagens de recuperação obtidas após a 

leitura das amostras estão apresentadas na Figura 13 e Tabela 6, respectivamente.   

Os cromatogramas das amostras expostas à hidrólise ácida, oxidação, luz visível e 

temperatura de -20 ºC, não apresentaram alterações no tempo de retenção do AF, permitindo 

sua quantificação. Entretanto, quando as amostras de AF foram expostas ao pH alcalino, 
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houve deslocamento do pico, sendo que o tempo de retenção deste foi de 4,03 min. Este 

deslocamento para um tempo de retenção menor ocorre pela desprotonação do ácido 

carboxílico, a qual resulta em um aumento na polaridade do composto. Além disso, os 

possíveis produtos de degradação obtidos pela hidrólise alcalina, alteraram o formato 

característico do pico do AF (Figura 13B). O cromatograma da amostra degradada por pH 

ácido, mostrou um pico adicional com muito baixa intensidade no tempo de retenção de 2,2 

min (Figura 13C). E o cromatograma do AF tratado com H2O2 apresentou um pico adicional 

em 2,5 min (Figura 13D). 

As porcentagens de recuperação (Tabela 6) foram adequadas para a exposição ao 

meio ácido, luz visível e temperatura de -20 ºC (entre 97,49 ± 0,40 e 101,52 ± 0,27), 

indicando estabilidade nestas condições. Para a exposição à oxidação, a recuperação foi 

ligeiramente menor, apesar de ainda estar em conformidade com as recomendações da 

AOAC (2012) para a concentração de 50 µg/mL (80 a 110%). Já para a exposição ao meio 

básico, devido ao deslocamento e alteração do formato do pico por possíveis produtos de 

degradação, a quantificação não foi possível de ser realizada.  

 

Tabela 6. Resultados da quantificação do ácido ferúlico após ensaio de degradação forçada 

por 24 h (n=3).  

Condição de estresse 
Concentração quantificada 

± DP (µg/mL) 
Recuperação ± DP (%) 

Referência 50,53 ± 1,40 NA 

Hidrólise básica NQ NQ 

Hidrólise ácida 49,26 ± 0,20 97,49 ± 0,40 

Oxidação 46,28 ± 1,30 91,59 ± 2,58 

Luz visível 51,30 ± 0,14 101,52 ± 0,27 

-20 °C 50,94 ± 0,82 100,81 ± 1,63 

DP: desvio padrão; NA: não aplicável; NQ: não quantificável. 
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Figura 13. Cromatogramas obtidos após ensaio de degradação forçada por 24 h A) Solução 

padrão de ácido ferúlico – Referência (50 µg/mL), B) após hidrólise básica (NaOH 1 mol/L), 

C) após hidrólise ácida (HCl 1 mol/L), D) após oxidação (H202 3%), E) após exposição à luz 

visível e F) Após armazenamento a -20 ºC.  

 

 

5.2  Obtenção das nanopartículas de PLGA revestidas com QS carreadoras de AF 

(NP-PLGA-QS-FA) 

As nanopartículas de PLGA revestidas com QS carreadoras de AF, assim como as NP-

B, foram eficientemente obtidas pelo método de emulsificação-evaporação do solvente. 

Após a liofilização, um pó de coloração branca e pulverulento foi obtido. Já quando em 
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suspensão aquosa, obteve-se um líquido sem aglomerações detectáveis a olho nu, e de 

coloração branca leitosa (característico de suspensões contendo nanopartículas PLGA).  

Essa metodologia é considerada a mais popular e comumente utilizada no preparo de 

nanopartículas poliméricas sólidas, principalmente as desenvolvidas com dispersões de 

polímeros pré-formados (RAO e GECKELER, 2011). Além disso, pode ser considerada um 

método simples e com capacidade de encapsular com eficiência uma grande variedade de 

compostos hidrofóbicos (DESGOUILLES et al., 2003;  HANS e LOWMAN, 2002).  

 

5.3 Caracterização físico-química das nanopartículas 

 

5.3.1 Diâmetro médio e índice de polidispersão das partículas  

Avaliar o diâmetro médio e o IP das partículas é fundamental na determinação da 

interação entre as nanopartículas e o sistema vivo biológico (MONTES-BURGOS et al., 

2010). Esses dois parâmetros estão extremamente relacionados com a área superficial da 

partícula; com a dissolução do sistema e consequente biodisponibilidade do fármaco; com a 

segurança toxicológica; e com a estabilidade físico-química, sedimentação e agregação das 

partículas (LIVERSIDGE; CUNDY, 1995;  MONTES-BURGOS et al., 2010;  WU, 

ZHANG e WATANABE, 2011). 

Apesar da denominação nanopartícula englobar partículas com diâmetros entre 1 e 

1000 nm, para fármacos e polímeros, tamanhos inferiores a 300 nm já podem ser 

considerados apropriados, já que estas partículas são capazes de atingir a microcirculação 

pelos capilares sanguíneos ou penetrar por poros presentes nas superfícies e membranas 

(GUPTA, 2006).   

O IP avalia a dispersão das partículas em torno do diâmetro médio. Sua escala varia 

de 0 a 1, sendo 0 formulações monodispersas e 1 polidispersas (MURDOCK et al., 2008). 

Quanto menor seu valor, mais homogênea é a distribuição, e maior será a estabilidade a 

longo prazo (DELLA PORTA, CAMPARDELLI e REVERCHON, 2013;  HOLLIS e LI, 

2013). Um IP entre 0,1 e 0,25 indica uma faixa estreita de distribuição, enquanto valores 

maiores que 0,5 são encontrados em distribuições bastante amplas (HOLLIS e LI, 2013). 
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Tabela 7. Diâmetro médio, índice de polidispersão, potencial zeta e eficiência de 

encapsulação das nanopartículas de PLGA-QS-AF, nanopartículas brancas (NP-B), e 

nanopartículas de ácido ferúlico sem revestimento de quitosana (NP-PLGA-AF).  

Formulação 

Diâmetro 

médio ± DP 

(nm) 

Índice de 

polisdispersão 

± DP 

Potencial zeta 

± DP (mV) 

Eficiência de 

Encapsulação 

± DP (%) 

NP-PLGA-QS-

AF (n=10) 
242 ± 19a 0,20 ± 0,03a +32 ± 5a 50 ± 4a 

NP-B (n=3) 248 ± 14a 0,23 ± 0,07a +32 ± 7a NA 

NP-PLGA-AF 

(n=3) 
196 ± 4b 0,11 ± 0,02b -10 ± 1b 60 ± 3b 

DP: desvio padrão; NA: não aplicável. 

a, b Médias em uma mesma coluna com diferentes sobrescritos diferem significativamente (p 

< 0,05) por ANOVA de um fator e pós-teste de Tukey.    

 

Como exposto na Tabela 7, tanto as NP-PLGA-QS-AF, quanto as NP-B e as 

nanopartículas de PLGA-AF sem o recobrimento com QS, apresentaram diâmetros médio 

inferiores a 300 nm, portanto adequados ao objetivo terapêutico proposto. Merlin et al. 

(2012) ao trabalharem com a metodologia de emulsão dupla, com o mesmo polímero 

(PLGA) e fármaco (AF) obtiveram nanopartículas com 483 nm, diâmetro duas vezes 

superior ao obtido neste trabalho (242 nm). Chakravarthi e Robinson (2011), também 

obtiveram partículas de diâmetros superiores (386 e 357 nm) ao desenvolverem, pelo mesmo 

método, nanopartículas de PLGA revestidas com QS para encapsulação de paclitaxel. Outros 

trabalhos envolvendo a produção de nanopartículas de PLGA pelo método da emulsão-

evaporação obtiveram diâmetros semelhantes aos aqui apresentados, entre 200 e 300 nm 

(BIVAS-BENITA et al., 2004;  PANYAM et al., 2004). 

Quanto ao IP, todas as três variedades de nanopartículas obtiveram valores inferiores 

a 0,25, caracterizando distribuições pouco heterogêneas dos tamanhos. A Figura 14 

representa o perfil de distribuição de uma amostra representativa das nanopartículas de 

PLGA-QS contendo AF, a qual apresentou diâmetro médio de 254 nm e IP de 0,15. Esta 

amostra exibiu um perfil bimodal, no qual 14% das partículas apresentaram tamanhos entre 

95 e 149 nm e 86% entre 251 e 346 nm. Apesar desta bimodalidade, a quantidade de 
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nanopartículas com diâmetro inferior a 150 nm foi de apenas 14%, uma quantia pequena 

quando comparada ao todo.      

 

Figura 14. Distribuição do tamanho de uma amostra representativa das nanopartículas de 

PLGA-QS-AF. Diâmetro médio de 254 nm e índice de polidispersão de 0,15.  

 

 

Conforme apresentado na Tabela 7, o diâmetro médio e IP obtidos para as NP-PLGA-

QS-AF e NP-B apresentaram-se bem semelhantes, com ausência de diferença significativa 

(p > 0,05). Porém, percebeu-se, que a adição da QS provocou um aumento nestes dois 

parâmetros (p < 0,05), passando de 196 nm para 242 nm, e o IP de 0,11 para 0,20. Este 

aumento, pode ser considerado um indício de que a QS realmente foi incorporada à 

superfície das nanopartículas, e pode ser explicado pelo aumento da viscosidade relacionada 

à QS, a qual diminui a tensão de cisalhamento durante a sonicação sobre a emulsão, e leva a 

um aumento no tamanho das gotas de emulsão (GUO e GEMEINHART, 2008). Resultados 

semelhantes foram obtidos por Nafee et al. (2009) ao produzirem nanopartículas de PLGA 

modificadas com QS e por Yuan et al. (2010) em trabalho com nanopartículas de PLGA-QS 

carreadoras de siRNA. 
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5.3.2 Potencial zeta  

O PZ é o potencial elétrico criado entre a superfície da partícula com seu íons 

associados e o meio circundante (WEINBERGER et al., 2014), representando a carga 

superficial das nanopartículas. Essa medida pode variar dependendo do material de interesse, 

e qualquer revestimento adicionado ou material adsorvido pode alterar seu valor 

(BALHARRY et al., 2014). Altos valores absolutos de PZ indicam uma superior estabilidade 

físico-química da suspensão, isso ocorre devido a uma maior força de repulsão entre as 

partículas, o que diminui as chances de coagulação ou floculação (YEBOAH e D'SOUZA, 

2009). Além disso, estudos apontam que a carga de superfície tem influência na absorção 

celular e na especificidade de nanopartículas a células tumorais (HOLLIS e LI, 2013).  

O PLGA, em meio neutro, apresenta um potencial de superfície negativo, atribuído 

a grupos carboxilas terminais (em torno de -45 mV). Porém, a adição de PVA na formulação 

das nanopartículas geralmente leva a uma redução nessa carga negativa (-6 a -10 mV), 

devido a um mascaramento dos grupos de superfície pelo tensoativo (SAHOO e 

LABHASETWAR, 2006). Isso pode ser demonstrado ao se analisar a Tabela 7, na qual as 

nanopartículas de PLGA-AF, produzidas sem o revestimento de QS, apresentaram um PZ 

de -10 mV.    

As nanopartículas revestidas com QS (NP-PLGA-QS-AF e NP-B) apresentaram 

carga superficial altamente positiva, +32 mV. Isto é consequência dos grupos aminos 

presentes neste polissacarídeo, e sugere que as nanopartículas de PLGA-AF foram 

adequadamente recobertas pela QS. A QS, inicialmente, se adere às nanopartículas de PLGA 

por interação eletrostática, formando uma primeira camada monomolecular. Após, ligações 

de hidrogênio ou de van der Waals são as responsáveis pela adsorção/recobrimento adicional 

de QS (WANG, M. et al., 2013).  

Além da alta estabilidade promovida por este elevado valor em módulo, cargas 

superficiais positivas são atraídas pelas cargas negativas das membranas celulares, 

promovendo adesão e retenção no epitélio intestinal, além de aumentar a absorção do sistema 

nanométrico (ALQAHTANI et al., 2015;  CHRONOPOULOU et al., 2013;  VILA et al., 

2002). A adesão às células cancerígenas também é aumentada, já que a maioria das células 

tumorais apresentam membranas carregadas negativamente (WANG, LI e KONG, 2013).  

Além disso, a presença da QS pode diminuir a absorção e interação das nanopartículas pelos 

fagócitos; devido a essa absorção acontecer com maior frequência em superfícies 

hidrofóbicas e negativamente carregadas (PARVEEN e SAHOO, 2011).  
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5.3.3 Eficiência de encapsulação    

A EE% é um importante parâmetro na liberação de fármacos e na biodisponibilidade, 

além disso quanto maior seu valor, menor a dose terapêutica requerida (ITALIA et al., 2009).  

Como indicado na Tabela 7, a EE% obtida para as NP-PLGA-QS-AF foi de 50%, enquanto 

que para as nanopartículas de PLGA-AF não revestidas o valor de encapsulação foi um 

pouco maior, 60%. Parveen e Sahoo (2011), também perceberam que a adição do 

revestimento de QS em nanopartículas de PLGA diminuiu levemente a porcentagem de 

paclitaxel encapsulada quando comparada com as nanopartículas de PLGA sem 

revestimento, e apresentaram como provável motivo a hidrofilicidade da QS, que poderia 

impedir o aprisionamente do fármaco hidrofóbico.  

A quantidade de AF encapsulada nas nanopartículas de PLGA revestidas com QS  

foi similar à encontrada em outros trabalhos nos quais houve a nanoencapsulação deste 

composto. Panwar et al. (2016a) e Panwar et al. (2016b), ao trabalharem com nanopartículas 

de QS carreadoras de AF, obtiveram uma EE% de 11,5 a 63% e de 14,71 a 56,45%, 

respectivamente. Já Merlin et al. (2012), ao desenvolverem nanopartículas de PLGA-AF, 

atingiram uma encapsulação de 76%. Determinar a quantidade de fármaco encapsulado em 

uma partícula é importante principalmente ao se trabalhar com fármacos caros (ZHANG; 

FENG, 2006). Pelo AF apresentar-se como um composto de baixo custo, a EE% aqui obtida 

pode ser considerada como um bom e apropriado resultado.  

 

5.3.4 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier  

A caracterização das nanopartículas por FTIR se faz importante, pois permite 

determinar os principais grupos funcionais pertencentes às nanopartículas e a seus 

componentes principais. Assim como verificar a interação entre composto e polímero, e a 

integridade do fármaco após a encapsulação. A Figura 15 apresenta os espectros obtidos para 

as NP-PLGA-QS-AF, NP-B, PLGA, QS e AF.  
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Figura 15. Espectros na região do infravermelho. Nanopartículas de PLGA-QS-AF, 

nanopartículas brancas (NP-B), PLGA, quitosana (QS), ácido ferúlico (AF). 

 

 

O poliéster PLGA apresentou bandas características similares às apresentadas na 

literatura. As bandas entre 1052 a 1271 cm-1 estão relacionadas ao estiramento de C–O de 

um éster; já a banda intensa e estreita encontrada em 1759 cm-1 representa vibrações do 

estiramento simétrico de grupos carbonilas (C=O). Nos números de onda entre 3000 a  2850 

cm-1  foram verificadas bandas relacionadas ao estiramento de grupamentos CH, CH2, CH3. 

E por fim, a banda larga e fraca encontrada em 3508 cm-1 é relativa aos grupamentos 

hidroxilas (OH) (ARASOGLU, DERMAN e MANSUROGLU, 2016;  ARUNKUMAR et 

al., 2015;  DEY et al., 2009;  ERBETTA et al., 2012;  MAINARDES, GREMIÃO e 

EVANGELISTA, 2006). 

O espectro obtido para a QS também apresentou-se de acordo com suas bandas 

características. As bandas presentes em 1078 cm-1  e 1317 cm-1  representam o estiramento 

de C-O e do C-N residual do grupo N-acetila (amida III), respectivamente. Em 1572 cm-1, 

encontra-se a banda relacionada a ligação N-H do grupo amida II e de ligações aminas. A 

banda relativa ao estiramento de C=O do grupo amida I está representada em 1658 cm-1. Já, 

a vibração do estiramento de C-H está demonstrada pela banda encontrada em 2902 cm-1.  
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Pode-se observar ainda que em 3230 cm-1 há uma banda larga que reflete a vibração dos 

grupos hidroxilas (OH) e que se sobrepõe a vibrações de N-H de aminas (YADAV e 

SHIVAKUMAR, 2012;  LIU et al., 2013;  LIU et al., 2014;  WORANUCH e YOKSAN, 

2013).  

Quanto ao espectro do AF, foram apresentadas bandas em: 805 cm-1 e 853 cm-1 

correspondentes à vibração angular fora do plano de ligações C-H do anel, em 1176 cm-1 

característica do grupo carbonila (C=O), e em 1692 cm-1 devido ao estiramento de um grupo 

carbonila α,β-insaturado (C=O). Nos comprimentos de onda de 1619, 1598, 1514, 1433 e 

1206 cm-1 foram encontradas bandas correspondentes a vibrações de estiramento de C=C de 

anéis aromáticos. A banda em 1465 cm-1 representa deformações de C–H e de vibrações de 

anel aromático, e a banda em 1272 cm-1 caracteriza vibrações de estiramento assimétrico de 

C–O–C. Já em 3436 cm-1, observou-se uma banda fina e intensa relacionada ao estiramento 

de grupos hidroxilas (OH) e em 2837 cm-1 uma banda relativa a vibrações de estiramento de 

grupo metila (C–H) (HARWANSH et al., 2015;  NADAL et al., 2016a;  NADAL et al., 

2016b;  WANG, J. et al., 2011;  WORANUCH e YOKSAN, 2013).  

Pode-se observar na Figura  15, que os espectros obtidos para as NP-B e NP-PLGA-

QS-AF foram bem semelhantes aos espectros do PLGA, já que este apresenta-se em maior 

concentração nas formulações, e também da QS. Além disso, há evidências da incorporação 

da QS no revestimento das nanopartículas na banda larga entre 3600 a 3300 cm-1, referente 

a vibrações de grupos hidroxilas (OH) e de grupos N-H. Devido à sobreposições de bandas 

do PLGA e do AF, este último não pôde ser identificado no espectro obtido para as NP-

PLGA-QS-AF.  

Devido a ausência de novas bandas e de mudanças significativas nos espectros 

obtidos, os resultados demonstram que o processo de nanoencapsulação não alterou a 

estrutura química dos componentes utilizados, conservando os principais grupos funcionais 

de cada material.  

  

5.3.5 Difração de raios X   

A Figura 16 apresenta os difratogramas obtidos para as NP-PLGA-QS-AF, NP-B, 

PLGA, QS e AF: 
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Figura 16. Difratogramas de: A) nanopartículas de PLGA-QS-AF, B) nanopartículas 

brancas, C) PLGA, D) quitosana e E) ácido ferúlico (AF). 

  

 

Observa-se que o AF (Figura 16E) apresentou um difratograma característico de 

composto altamente cristalino, com picos intensos e bem definidos em 2θ: 10,35; 12,71; 

15,53; 17,39; 18,07, 21,56; 24,57; 26,14; 29,26; e 31,51º. Além disso apresentou outros picos 

menores em 20,94; 22,32; 34,70 e 38,88º (NADAL et al., 2016a;  NADAL et al., 2016b;  

WANG, J. et al., 2011;  YU et al., 2010). A QS (Figura 16D) apresentou pico característico 

em 19,69º (LIU et al., 2013;  LIU et al., 2014;  WORANUCH e YOKSAN, 2013), 

comprovando sua cristalinidade, a qual geralmente é relacionada a ligações de hidrogênio 

inter e intramoleculares (WORANUCH e YOKSAN, 2013). Já o difratograma do PLGA 

(Figura 16C) não apresentou picos bem definidos, indicando sua natureza amorfa (PANG et 

al., 2011;  PARRA et al., 2015).  
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As NP-B (Figura 16B) e as NP-PGA-QS-AF (Figura 16A) apresentaram 

difratogramas bastante semelhantes ao obtido para o PLGA, indicando seus caráteres 

amorfos. Os picos característicos do AF e da QS não foram exibidos nos padrões de difrações 

encontrados para as nanopartículas. A ausência destes picos cristalinos é indicativa de 

amorfização do fármaco e sugere que o AF esteja em sua maior parte em um estado 

dissolvido ou disperso na matriz polimérica, além de confirmar sua encapsulação (PARRA 

et al., 2015).  

A amorfização do fármaco possui vantagens biofarmacêuticas, pois formas amorfas 

apresentam alta energia livre e baixa densidade, além de possuírem uma organização 

aleatória das moléculas, a qual exige uma menor energia para separá-las, propiciando assim 

uma maior dissolução quando em comparação com as formas cristalinas (BABU e 

NANGIA, 2011;  NADAL et al., 2016b). Ademais, o fármaco encapsulado em sua forma 

amorfa, permite uma maior dispersão deste pela matriz polimérica, possibilitando assim uma 

maior absorção e biodisponibilidade (ARUNKUMAR et al., 2015;  CHEN et al., 2006).     

 

5.3.6 Calorimetria Exploratória Diferencial e termogravimetria  

A análise térmica das nanopartículas e de seus componentes permite verificar a 

interação composto-polímero, assim como avaliar o estado físico do composto no sistema 

nanométrico. A Figura 17 apresenta os resultados obtidos para as curvas DSC e para as 

curvas de TG/DTG. 
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Figura 17. Curvas DSC e DTG de A) nanopartículas de PLGA-QS-AF, B) nanopartículas 

brancas (NP-B), C) PLGA, D) quitosana (QS) e E) ácido ferúlico (AF).  

 

 

A curva DSC do polímero PLGA, exibido na Figura 17C, apresentou evento 

endotérmico em 52 ºC relacionado a sua temperatura de transição vítrea (Tg). Já em 360 ºC 

outro pico endotérmico foi obtido, com perda de massa de 81,82%, sendo este relativo ao 

seu processo de decomposição térmica. Devido ao caráter amorfo do PLGA, não foi 

apresentado pico característico de ponto de fusão.   

A QS (Figura 17D) apresentou em sua curva DSC um pico endotérmico em 83 ºC 

relacionado a perda de água residual e um pico exotérmico em 302 ºC devido a processos de 

decomposição (WORANUCH; YOKSAN, 2013). Em suas curvas TG/DTG houve de perda 

de massa em duas etapas, a primeira em 66 ºC (1,9%) devido a evaporação da água da cadeia 

polimérica, e a segunda em 294 ºC (27,89%) ocasionada pela decomposição e 

despolimerização de unidades acetiladas e desacetiladas do polímero e pela desidratação de 

anéis de açúcar (LIU et al., 2014).  
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A curva DSC obtida para o AF (Figura 17E) apresentou um pico endotérmico intenso 

em 173 ºC característico de seu ponto de fusão (NADAL et al., 2016b;  PANWAR, et al., 

2016a;  WANG, J. et al., 2011;  YU et al., 2010), já que este composto apresenta estrutura 

cristalina. Outro pico endotérmico foi encontrado em temperaturas superiores (239 ºC), 

devido a decomposição térmica. Sua curva DTG demontrou pico em temperatura semelhante 

a esta última, 233 ºC, com perda de massa de 61,22%.   

As NP-B (Figura 17B) e nanopartículas carreadoras do AF (Figura 17A) 

apresentaram curvas DSC semelhantes entre si. A curva de DSC das NP-B apresentou picos 

endotérmicos em 49, 78, 156 e 260 ºC e eventos exotérmicos em 352 ºC. E a curva DSC das 

NP-PLGA-QS-AF exibiu picos endotérmicos em 49, 172 e 254 ºC e exotérmicos em 39 e 

429 ºC. Para os dois tipos de nanopartículas, os picos em 49 ºC representam a Tg relacionada 

ao polímero PLGA, e os outros picos têm relação com a decomposição térmica. As 

nanopartículas contendo o AF apresentaram o pico em 172 ºC mais intenso que o pico em 

156 ºC das NP-B, isto ocorreu porque a decomposição das NP-PLGA-QS-AF é relacionada 

tanto com polímeros quanto com o fármaco (MAINARDES, GREMIÃO e 

EVANGELISTA, 2006).  

Além disso, as NP-PLGA-QS-AF e NP-B apresentaram uma leve redução na Tg 

obtida (49 ºC para ambas) quando comparadas a exibida pelo PLGA puro (52 ºC). Isto pode 

ser justificado por uma diminuição na força de atração entre as cadeias do polímero (PARRA 

et al., 2015), pela maior superfície das nanopartículas, a qual permite um relaxamento das 

cadeias poliméricas em uma temperatura inferior (TERRY et al., 2014), ou pela 

possibilidade do composto ativo apresentar um efeito plastificante. Também percebeu-se 

que o pico endotérmico do AF, característico de sua fusão cristalina, não foi exibido na curva 

DSC das nanopartículas contendo este composto, sugerindo que a nanoencapsulação 

possibilitou a amorfização do AF. Os dados apresentados anteriormente no ensaio de DRX 

corroboram com esses resultados.  

Já as curvas TG/DTG obtidas para as nanopartículas, confirmaram os dados obtidos 

pela técnica de DSC. Foram verificadas perdas de massa em 78 (2,30%) e 267 ºC (42,61%) 

para as NP-B e em 168 (3,11%) e 265 ºC (42,73%) para as NP-PLGA-QS-AF. Observou-se 

também pelas curvas TG/DTG, que ambas as nanopartículas produzidas apresentaram 

estabilidade térmica inferior a dos polímeros utilizados (PLGA e QS); devido a maior área 

superficial das nanopartículas, estas podem sofrer decomposição mais rapidamente 

(MAINARDES, GREMIÃO e EVANGELISTA, 2006).  

 



 

76 
 

5.3.7 Microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo   

A morfologia das NP-PLGA-QS-AF foi avaliada por microscopia eletrônica de 

varredura com emissão de campo (MEV-FEG). Técnica esta que permitiu a adequada 

determinação do formato das partículas e da homogeneidade destas.  

Observa-se na Figura 18, que as nanopartículas obtidas apresentaram uma 

morfologia praticamente esférica ou levemente ovalada, sem a presença de aglomorações; 

indicativo da eficiência do método de preparo de emulsão-evaporação do solvente e da 

estabilidade do sistema. Os diâmetros obtidos variaram entre 157 e 215 nm, um pouco 

inferiores aos atingidos por DLS (242 nm). Esta discrepância ocorre por diferenças técnicas 

relacionadas a cada metodologia, enquanto o DLS determina o diâmetro hidrodinâmico das 

partículas, incluindo as camadas de solvatação, com base na mobilidade da partícula em um 

líquido; o MEV-FEG determina o diâmetro com base na partícula seca (HOFFMANN et al., 

1997;  JENKINS et al., 2012). Além disso, a partir da MEV-FEG, pôde-se observar uma 

relativa homogeneidade de tamanhos, o que confirma o IP obtido por DLS (0,20).   

As características morfológicas aqui apresentadas, como o formato esférico e o um 

tamanho reduzido (inferior a 500 nm), têm sido relatadas como importantes para uma maior 

eficiência na internalização celular das partículas (SEMETE et al., 2010). Confirmando, 

portanto, a adequabilidade dos parâmetros encontrados frente ao objetivo terapêutico 

pretendido.  

 



 

77 
 

Figura 18. Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura com emissão de 

campo (MEV-FEG) das nanopartículas de PLGA-QS-AF. Magnificação de 20 e 50 kx.  

 

 

5.4   Avaliação da estabilidade físico-química das nanopartículas de PLGA-QS 

contendo AF    

A estabilidade de produtos farmacológicos é fundamental na segurança e eficácia 

medicamentosa. Problemas relacionados a estabilidade podem ser desencadeados tanto na 

produção do produto farmacêutico, quanto na estocagem e transporte deste. O uso de altas 

pressões e temperaturas no preparo pode levar a alterações na cristalinidade do fármaco. 

Enquanto problemas como sedimentação, aglomeração e crescimento de cristais podem 

aparecer durante os períodos de estocagem e envio (WU, ZHANG e WATANABE, 2011). 

Além disso, mudanças na estabilidade química também podem ocorrer, como é o caso da 

degradação do fármaco e/ou do polímero (AGARWAL e BAJPAI, 2013).  

Para avaliar a estabilidade físico-química em curto período, as NP-PLGA-QS-AF em 

suspensão foram armazenadas por 6 meses (180 dias) em diferentes condições: em 

temperatura ambiente e em refrigeração a 8 ºC. E durante este período foram avaliados os 

parâmetros macroscópicos, diâmetro médio, IP, PZ e o teor de AF. 

Macroscopicamente, as amostras apresentaram-se com aspecto leitoso e 

esbranquiçadas, sem a formação de precipitados ou aglomerações. Durante todo o ensaio, 

essas características foram mantidas, tanto pelas amostras armazenadas em temperatura 

ambiente, quanto pelas refrigeradas.  
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Para os parâmetros diâmetro médio, IP e PZ, a ANOVA indicou diferenças 

significativas para o fator tempo (p < 0,05), porém não foram apresentadas diferenças 

estatísticas quanto ao fator temperatura de armazenamento e quanto à interação entre eles (p 

> 0,05). Já para o parâmetro teor de fármaco, o fator temperatura de armazenamento não 

apresentou diferenças significativas (p > 0,05), entretanto, diferenças significantes foram 

obtidas pelo fator tempo e pela interação (p < 0,05). Pode-se então presumir que a forma de 

armazenamento em temperatura ambiente ou em refrigeração não influenciou a estabilidade 

física e química das nanopartículas em suspensão.  

Quanto ao diâmetro médio (Figura 19), diferenças significativas (p < 0,05) em 

relação ao valor inicial ocorreram a partir dos 90 dias para as duas condições de 

armazenamento. Entretanto, os diâmetros obtidos mantiveram-se abaixo de 300 nm, 

variando entre 266 e 204 nm. Já para o IP (Figura 20), diferenças estatísticas perante a 

medida inicial não foram observadas durante todo o ensaio (p > 0,05), indicando que não 

houve agregação significativa das nanopartículas produzidas e que a distribuição de 

tamanhos continuou adequada (inferior a 0,25).  

 

Figura 19. Diâmetro médio das nanopartículas de PLGA-QS-AF ± desvio padrão em função 

do tempo, sob diferentes condições de armazenamento (n=3).  

 

a, b Médias com diferentes sobrescritos diferem significativamente em relação ao valor inicial 

(p < 0,05) (ANOVA de dois fatores e pós-teste de Tukey). 
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Figura 20. Índice de polidispersão das nanopartículas de PLGA-QS-AF ± desvio padrão em 

função do tempo, sob diferentes condições de armazenamento (n=3).  

 
a Médias com diferentes sobrescritos diferem significativamente em relação ao valor inicial 

(p < 0,05) (ANOVA de dois fatores e pós-teste de Tukey). 

 

A variação do PZ está demonstrada na Figura 21. As amostras armazenadas em 

temperatura ambiente apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) quanto ao PZ inicial 

a partir dos 7 dias, ocorrendo uma diminuição em módulo neste parâmetro. Já as amostras 

armazenadas a 8 ºC, apresentaram-se mais estáveis quanto ao PZ, pois diferenças estatísticas 

(p < 0,05) apareceram somente a partir de 180 dias. Tem sido reportado na literatura que a 

viscosidade relacionada a QS diminui com o aumento do tempo e da temperatura de 

armazenamento (ÇELEBI; ERMIŞ; ÖZKAN, 2015; NO et al., 2006; SZYMAŃSKA e 

WINNICKA, 2015). Uma menor viscosidade presente em temperatura ambiente, poderia ser 

a responsável pelo decaimento mais rápido e mais intenso do PZ nas amostras armazenadas 

nestas condições, já que uma viscosidade diminuída poderia permitir a saída da QS do 

revestimento das nanopartículas para o meio aquoso no qual estas estão suspensas.  Apesar 

do decaimento em módulo do PZ, as nanopartículas em refrigeração em 180 dias ainda 

apresentaram um valor de +14, considerado um potencial longe o suficiente da neutralidade 

para fornecer estabilidade.   
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Figura 21. Potencial zeta das nanopartículas de PLGA-QS-AF ± desvio padrão em função 

do tempo, sob diferentes condições de armazenamento (n=3).  

 
a, b Médias com diferentes sobrescritos diferem significativamente em relação ao valor inicial 

(p < 0,05) (ANOVA de dois fatores e pós-teste de Tukey). 

 

Por fim avaliou-se o teor de fármaco total contido nas nanopartículas durante os 180 

dias (Figura 22). Todas as amostras apresentaram diferença estatística significativa (p < 

0,05) quando comparadas com o teor de fármaco inicial (100%). Durante todo o ensaio, as 

amostras armazenadas em temperatura ambiente liberaram 6,9% do fármaco encapsulado 

inicial, enquanto as nanopartículas armazenadas a 8 ºC liberaram 5,3%. Esta quantidade de 

fármaco liberada provavelmente está relacionada ao fármaco adsorvido na superfície das 

nanopartículas, de forma que ao entrar em contato com o meio de dispersão sofre dessorção 

e é liberado para o meio aquoso. 
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Figura 22. Teor de AF das nanopartículas de PLGA-QS-AF ± desvio padrão em função do 

tempo, sob diferentes condições de armazenamento (n=3).  

 
a, b Médias com diferentes sobrescritos diferem significativamente em relação ao valor inicial 

(p < 0,05) (ANOVA de dois fatores e pós-teste de Tukey). 

 

5.5  Estudo de liberação in vitro   

O perfil de liberação de um sistema farmacêutico é fundamental para se avaliar e 

otimizar uma formulação. Os ensaios in vitro permitem avaliar a relação entre estrutura e 

função dos materiais, possibilitam um melhor controle e adaptação da formulação a fim de 

se obter uma liberação controlada ótima e apresentam uma percepção de como seria o 

desempenho do sistema in vivo (FU e KAO, 2010). Além disso, quando se trata de fármacos 

com atividade antitumoral, avaliar o perfil de liberação é  primodial. Pois uma liberação mais 

longa e contínua do medicamento às células cancerígenas, além de uma dose relativamente 

inferior e mais segura deste, diminui as chances de crescimento dos vasos sanguíneos 

tumorais e permite uma maior eficácia com menores efeitos adversos (PARVEEN; SAHOO, 

2011).  

Muitos são os parâmetros que influenciam no processo de liberação de fármacos, 

entre eles estão a carga de fármaco; tipo de polímero; peso molecular, degradação e 

hidratação do polímero; aditivos; difusão de água e fármacos; dissolução do fármaco, 

diâmetro e geometria da partícula; alterações no pH do ambiente; autocatálise, entre outros 

(EAVARONE et al., 2010;  SIEPMANN; GÖPFERICH, 2001). Entre estes fatores, a difusão 

do soluto, a hidratação da matriz polimérica e a degradação do material têm sido sugeridos 
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como as forças motrizes para o transporte do soluto a partir de sistemas contendo matrizes 

poliméricas (FU e KAO, 2010).  

 

5.5.1 Estudo da solubilidade do AF no meio receptor  

Antes de se iniciar o estudo de liberação em si, um ensaio para verificar a solubilidade 

do AF nos meios receptores foi realizado, a fim de se garantir que a condição sink fosse 

mantida durante todo o período de realização dos ensaios de liberação in vitro. Uma forma 

de se aumentar a solubilidade de fármacos pouco solúveis e assim obter resultados 

experimentais significativos, é a adição de surfactantes ao meio de dissolução (TANG; 

KHAN e MUHAMMAD, 2001). Por este motivo, aos meios utilizados nos ensaios de 

solubilidade e liberação (PBS – pH 7,4; FSG e FSI) foi adicionado o tensoativo tween 80 a 

1%.  

Os resultados encontrados para o ensaio de solubilidade estão expressos na Tabela 8. 

A solubilidade obtida do AF foi superior para meios mais próximos da neutralidade: PBS > 

FSI > FSG, sendo a solubilidade em PBS aproximadamente 16 vezes maior que em pH 1,2. 

Este fenômeno pode ser explicado pelo pKa do AF de 4,44 ± 0,03 (TROMBINO et al., 2013), 

pois em pHs acima desse valor a ionização do ácido carboxílico leva a um aumento da 

solubilidade do composto no meio disperso. A partir dos resultados encontrados, decidiu-se 

utilizar nos ensaios de liberação uma quantidade de AF correspondende a aproximadamente 

15% da solubilidade máxima em FSG.  

 

Tabela 8. Solubilidade do ácido ferúlico nos meios: tampão fosfato salino (PBS; 50 mM), 

fluído de simulação gástrico (FSG) e fluído de simulação intestinal (FSI), a 37 °C e 150 rpm 

(n=3).  

Meio Solubilidade (µg/mL) ± DP 

PBS (pH 7,4) – tween 80 1% 9531,98 ± 236,03 

FSG (pH 1,2) – tween 80 1% 583,52 ± 60,92 

FSI (pH 6,8) – tween 80 1% 5177,87 ± 325,70 

DP: desvio padrão. 

 

5.5.2 Perfil de liberação in vitro em fluídos de simulação gástrico e intestinal    

De forma a prever a liberação do AF em condições similares ao TGI, as 

nanopartículas foram incubadas por 2 h em FSG (pH 1,2) e após este período as mesmas 

nanopartículas foram incubadas em FSI (pH 6,8), permanecendo 4 h neste meio. Os 
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resultados estão demonstrados na Figura 23. Quando adionadas ao FSG, as nanopartículas 

de PLGA recobertas com QS liberaram aproximadamente 15% de AF após 2h de incubação. 

Esta liberação pode ser relacionada ao AF adsorvido nas camadas mais superficiais das 

nanopartículas, o qual é rapidamente liberado devido a interações fracas entre o fármaco e 

polímero, caracterizando um efeito burst (MOHANRAJ; CHEN, 2006). Após a mudança do 

meio para FSI, somente 0,5% do AF foi liberado a partir das nanopartículas, após 4h de 

incubação. A maior liberação do AF em meio ácido pode ser relacionada a maior 

solubilidade da QS em pHs baixos. Em meios ácidos, os grupos aminas presentes na QS 

encontram-se em sua maioria protonados levando à dissolução da QS em meio aquoso, 

diminuindo as camadas de revestimento que circundam as nanopartículas, e permitindo, 

desta forma, um aumento da difusão do fármaco pela matriz de PLGA (CHRONOPOULOU 

et al., 2013).  

Ao final do ensaio, apenas 15,5% do AF encapsulado foi liberado para o meio. Estes 

resultados sugerem o potencial uso das nanopartículas na administração oral do AF, uma vez 

que as partículas poderiam efetivamente reter a maior parte do conteúdo de fámaco, de 

acordo com as condições simuladas do TGI.   
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Figura 23. Perfil de liberação do ácido ferúlico a partir das nanopartículas de PLGA-QS-AF 

no fluído de simulação gástrico (FSG; pH=1,2) e no fluído de simulação intestinal (FSI; 

pH=6,8) contendo 1% de tween 80. O ensaio foi conduzido durante 2h no FSG e por mais 

4h no FSI (37 °C / 150 rpm). Resultados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 

 

 

5.5.3 Perfil de liberação in vitro em tampão fosfato salino (pH 7,4)   

Como demonstrado na Figura 24, o perfil de liberação do AF a partir das NP-PLGA-

QS em PBS (50 mM, pH 7,4) apresentou-se bifásico. Inicialmente houve uma liberação 

rápida do composto, sendo que 19,15% do AF total foi liberado em 8h. Esse fenômeno inicial 

é caracterizado pelo desprendimento do composto adsorvido na superfície das 

nanopartículas, o qual encontra-se fracamente ligado ao polímero. Após, houve uma 

liberação mais lenta e prolongada, característica de nanopartículas poliméricas, relacionada 

à difusão do composto pela matriz polimérica. Após 120h, aproximadamente 28% do AF foi 

liberado das nanopartículas. Resultados similares foram obtidos por outros autores. 
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Figura 24. Perfil de liberação do ácido ferúlico a partir das nanopartículas de PLGA-QS-AF 

em tampão fosfato salino (PBS; 50 mM, pH 7,4) contendo 1% de tween 80 (37 °C / 150 

rpm). Resultados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 

 

 

Chronopoulou et al. (2013) perceberam uma liberação bastante lenta e sustentada de 

dexametasona a partir de nanopartículas de PLGA-QS. Eles atribuíram essa característica a 

uma forte interação entre o fármaco e a QS, e também à propriedade do revestimento em 

agir como uma barreira física à difusão do fármaco. Araújo et al. (2014) obtiveram resultados 

semelhantes ao trabalhar com nanopartículas revestidas com QS, houve uma diminuição da 

quantidade total de fármaco liberado e do efeito burst, além de um aumento na estabilidade 

das nanopartículas, proporcionando uma liberação controlada do composto ativo. Esse efeito 

também foi atribuído a função de barreira da QS. Parveen e Sahoo (2011) mostraram após 

120h de ensaio que aproximadamente 20% de paclitaxel foi liberado de nanopartículas de 

PLGA revestidas com QS. Também foi verificado que a adição da QS diminuiu a velocidade 

de liberação do paclitaxel. Pode-se então presumir, que a liberação do AF das nanopartículas 

de PLGA-QS não apresentou altos valores devido ao mesmo príncipio de proteção da matriz 

das nanopartículas pelo revestimento de QS, levando a uma menor difusão do fármaco.  

De forma a se verificar qual modelo cinético é o mais adequado ao mecanismo de 

liberação do AF a partir das nanopartículas,  os dados obtidos no perfil de liberação em PBS 
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(50 mM, pH 7,4, contendo 1% de Tween 80) foram avaliados matematicamente a partir do 

ajuste dos dados experimentais aos modelos matemáticos. Considerou-se os valores do 

critério de seleção do modelo (MSC) e do coeficiente de correlação; quanto maior o valor 

destes parâmetros, maior a adequabilidade ao modelo.  

Os resultados expostos na Tabela 9, revelam que a liberação do AF a partir das 

nanopartículas de PLGA-QS segue o modelo de segunda ordem, ou seja, a liberação é guiada 

por duas constantes de liberação ou constantes cinéticas, α e β. A constante α é responsável 

pela etapa rápida da liberação, relacionada a liberação do fármaco localizado mais 

externamente na nanopartícula, já a constante  β está relacionada a etapa lenta, advinda da 

dissolução do fármaco localizado mais internamente (PEREIRA et al., 2006).  

Também foi aplicado o modelo de Korsmeyer-Peppas, o qual é utilizado para 

predizer qual o mecanismo de liberação do fármaco ou composto. Geralmente, para matrizes 

esféricas, um n ≤ 0,43 está relacionado a processos de difusão do fármaco através da parede 

polimérica (mecanismo Fickiano); um n ≥ 0,85 indica um processo de erosão da matriz; e 

0,43 < n < 0,85 indica uma combinação dos processos de difusão e erosão, conhecido como 

transporte anômalo (RITGER e PEPPAS, 1987;  XIONG, TAM e GAN, 2005). Para as NP-

PLGA-AF-QS, o n encontrado foi de 0,1344, indicando que o processo de liberação do AF 

foi regulado pelo processo de difusão pela matriz polimérica. 

 

Tabela 9. Análise cinética de liberação do ácido ferúlico a partir de nanopartículas de 

PLGA-QS em tampão fosfato salino (PBS; 50 mM, pH=7,4, contendo 1% de Tween 80). 

Modelo (r) MSC k(h-1) 

Ordem zero 0,9468 NA 0,2999 

Primeira Ordem 0,9575 NA 0,0037 

Segunda Ordem 0,9977 4,4694 
α=0,2609 / 

β=0,0010 

Higuchi 0,9468 NA 0,1819 

(r) = coeficiente de correlação; MSC = critério de seleção de modelo; k = constante de 

liberação; NA = não se aplica. 

 

5.6  Ensaios biológicos das nanopartículas de PLGA-QS-FA 
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5.6.1 Avaliação da atividade antioxidante a partir da inibição do ácido hipocloroso  

EROs, como radicais hidroxilas (•OH), ânions superóxido (O2
•-), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e óxido nítrico (NO), são compostos produzidos no funcionamento 

normal das células. Porém, por serem altamente reativos, podem levar à peroxidação lipíca, 

oxidação de enzimas e a uma massiva degradação e oxidação de proteínas (MATÉS, 2000). 

Efeitos como, degradação celular, dano ao DNA e carcinogênese podem ser causados pelo 

excesso de EROs, e podem desencadear uma variedade de doenças e desordens, como 

envelhecimento, câncer, hipertensão, doenças cardiológicas e neurodegenerativas, artrite 

reumatóide, diabetes mellitus e aterosclerose (LIU et al., 2013;  NGO; KIM, 2014). Apesar 

do organismo apresentar sistemas de proteção e reparação quanto aos danos oxidativos, estes 

não são suficientes para conter totalmente os efeitos prejudiciais. Por isso o estudo e busca 

por antioxidantes que possam conter os RL e retardar o progresso de doenças crônicas é 

essencial (LIU et al., 2013;  LIU et al., 2014).        

O ácido hipocloroso (HOCl) é um poderoso oxidante produzido por neutrófilos 

ativados. Este ácido é obtido a partir de reação catalisada pela mieloperoxidase, na qual o 

H2O2 reage com íons cloreto (GATTO et al., 2002;  YAN et al., 1996). Acredita-se que o 

HOCl apresenta relação com a defesa a microorganismos, porém seu excesso pode ser 

prejudicial, levando a danos teciduais e a doenças como aterosclerose e câncer 

(MIYAMOTO et al., 2006).  

Os resultados de inibição do HOCl pelo AF livre, NP-B e NP-PLGA-QS-AF estão 

expostos na Tabela 10. Diferenças significativas foram obtidas para o fator concentração, 

para o fator grupo e para a interação entre eles, em todos os tempos analisados.  

O AF livre apresentou atividade antioxidante concentração-dependente. Em 0h, na 

maior concentração, praticamente todo o HOCl foi inibido. A atividade antioxidante foi 

mantida durante todo o ensaio. Esta alta atividade antioxidante já era esperada, pois o AF já 

vem sendo utilizado principalmente em produtos cosméticos para retardar e prevenir o 

envelhecimento celular e como fotoprotetor (OU; KWOK, 2004;  SAIJA et al., 1999). Além 

disso, muitos estudos reportam sua destacada propriedade antioxidante, inclusive 

relacionando esta a efeitos anticarcinogênicos e quimiopreventivos (JAYAPRAKASAM et 

al., 2006;  MERLIN et al., 2012;  PANWAR, RICHA et al., 2016b), antibacterianos (LEE 

et al., 2014), antifúngicos (PANWAR, R. et al., 2016a) e neuroprotetores (CHENG et al., 

2008a;  CHENG et al., 2008b;  KOH, 2012). A capacidade do AF em formar um radical 

fenóxi estabilizado por ressonância, é que permite sua ação e uso como antioxidante (OU e 

KWOK, 2004).  
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Controversamente, as NP-B também apresentaram atividade antioxidante durante 

todo o experimento e isto está provavelmente relacionado ao revestimento de QS das 

nanopartículas, já que sua propriedade antioxidante tem sido relatada.  Kerch (2015) e Ngo 

e Kim (2014) apresentaram nos últimos anos extensa revisão bibliográfica na qual as 

propriedades antioxidantes da quitina, QS e seus derivados foram expostas e discutidas. 

Ademais, estudos vêm sendo feitos a fim de aumentar a capacidade antioxidante da QS, de 

forma a conjugar esta com compostos polifenólicos, como o AF, ácido cafeico, ácido 

sinápico e ácido gálico. Nestes estudos, a atividade antioxidante da QS foi comprovada e 

além disso, percebeu-se que a associação destes ácidos com o polissacarídeo elevou esta 

atividade, aumentando a remoção dos RL ou melhorando os efeitos inibitórios da 

peroxidação lípidica (LEE et al., 2014;  LIU et al., 2013;  LIU et al., 2014). 

Os resultados da inibição do HOCl pelas NP-PLGA-QS-AF mostraram que em até 

48h de ensaio, a atividade antioxidante foi menor que a do AF livre (p < 0,05). Isso é devido 

à liberação lenta e sustentada do AF, como demonstrado no ensaio de liberação in vitro. Em 

96h de ensaio, na maior concentração de amostra a atividade antioxidante das NP-PLGA-

QS-AF foi similar ao do AF livre (p > 0,05). Pode-se assumir que a atividade antioxidante 

alcançada pelas nanopartículas carreadoras de AF é uma somatória das inibições provocadas 

pelo AF liberado e pela QS presente no revestimento destas partículas. Este fenômeno 

explica como uma alta inibição do HOCl foi obtida a partir das NP-PLGA-QS-AF, sendo 

que no perfil de liberação in vitro em PBS apenas 25% do AF foi liberado em 96h.  

Os resultados obtidos demonstram que a encapsulação do AF em nanopartículas de 

PLGA revestidas com QS não inibiu a alta atividade antioxidante deste. Inclusive, o 

revestimento de QS aumentou a potencial utilização do sistema como antioxidante. Além 

disso, a liberação lenta, cumulativa e prolongada do AF no meio, permite uma diminuição 

nas chances de metabolização deste antes de sua atuação farmacológica. Estas 

características, associadas à liberação sítio-específica e as vantagens farmacocinéticas, 

demonstram que as nanopartículas podem apresentar efeito antioxidante ainda mais 

promissor que o AF livre.  
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Tabela 10. Porcentagem de inibição do ácido hipocloroso (HOCl) pelo ácido ferúlico (AF), 

nanopartículas de PLGA-QS-AF e nanopartículas brancas (NP-B), nos tempos de 0, 24, 48 

e 96 h (n=3).  

Inibição do HOCl (%) 

Concentração 

(µg/mL) 
AF  NP-PLGA-QS-AF  NP-B  

0h 

0,50 27 ± 13a 15 ± 9a 28 ± 6a 

1,0  61 ± 7a 42 ± 4b 28 ± 12c 

2,0 90 ± 3a 32 ± 8b 31 ± 6b 

2,5  93 ± 2a 45 ± 5b 27 ± 11b 

24h 

0,50  24 ± 7a 26 ± 8a 15 ± 7a 

1,0  68 ± 10a 40 ± 9b 17 ± 9c 

2,0  93 ± 3a 54 ± 12b 27 ± 7c 

2,5 94 ± 5a 65 ± 1b 29 ± 13c 

48h 

0,50  24 ± 5a 25 ± 8a 9 ± 13a 

1,0  33 ± 7a,b 46 ± 10a 10 ± 13b 

2,0  85 ± 7a 51 ± 8b 6 ± 7c 

2,5  97 ± 1a 52 ± 13b 12 ± 10c 

96h 

0,50  37 ± 2a,b 21 ± 11a 39 ± 2b 

1,0  67 ± 13a 32 ± 27b 26 ± 11b 

2,0  75 ± 8a 33 ± 12b 34 ± 12b 

2,5  89 ± 1a 69 ± 9a 29 ± 9b 

DP: desvio padrão. 

a, b, c Porcentagem de inibição do ácido hipocloroso ± desvio padrão analisado por linha. 

Médias com diferentes sobrescritos diferem significativamente (p < 0,05) (ANOVA de dois 

fatores e pós-teste de Tukey).  

 

5.6.2 Ensaios citotóxicos 
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5.6.2.1 Citotoxicidade das nanopartículas de PLGA-QS contendo AF sobre hemácias 

Devido à aplicabilidade das nanopartículas que carreiam componentes 

farmacológicos em usos e administrações biomédicas, ensaios de biocompatibilidade devem 

ser realizados. Entre estes, a avaliação das propriedades hemolíticas é o ensaio mais comum 

na determinação da interação entre as nanopartículas e os componentes sanguíneos 

(DOBROVOLSKAIA et al., 2008). A Figura 25 expõe os resultados obtidos na avaliação da 

atividade citotóxica das nanopartículas e de seus compontentes sobre hemácias.  

 

Figura 25. Porcentagem de hemólise produzida pelo controle positivo (CP; água), etanol, 

tampão fosfato salino (PBS; 10 mM, pH 7,4), nanopartículas brancas (NP-B; 50 μg/mL), 

ácido ferúlico livre (AF; 25 e 50 μg/mL) e nanopartículas de PLGA-QS-AF (25 e 50 μg/mL). 

A) 24 h, B) 48 h e C) 72 h (n=3).  

 

a, b Médias com diferentes sobrescritos diferem significativamente (p < 0,05) (ANOVA de 

um fator e pós-teste de Tukey).  

 

A amostra contendo água apresentou lise de 100% dos eritrócitos já no primeiro 

tempo avaliado (24h), confirmando seu uso como controle positivo. O efeito hemolítico da 

água, advêm da pressão osmótica exercida sobre as hemácias, a qual resulta na ruptura destas 

(ITALIA et al., 2009). Além disso, percebeu-se que não houve diferença significativa entre 
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a hemólise obtida pelos controles negativos (etanol e PBS 10 mM; pH 7,4), pelo AF livre, 

pelas NP-B, e pelas NP-PLGA-QS-AF, em todas as concentrações e tempos testados. 

Demonstrando que a citotoxicidade resultante foi basicamente gerada pelos solventes usados 

na dissolução do AF livre (etanol) e das nanopartículas (PBS). Comprovando-se também, a 

biocompatibilidade e adequada escolha do polímero PLGA, a qual já era esperada, devido 

ao seu extenso uso e aprovação pelo FDA para utilização em dispositivos a base de 

biomateriais, em razão de sua biodegrabilidade e biocompatibilidade (JI et al., 2012). 

Também verificou-se que os valores totais de hemólise encontrados para este ensaio 

foram bem baixos, inferiores a 6%, indicando a baixa toxicidade e a biocompatibilidade do 

sistema nanoparticulado produzido, assim como seu uso potencial para aplicações 

farmacêuticas,  biomédicas e biotecnológicas.  

 

5.6.2.2 Citotoxicidade das nanopartículas produzidas sobre linhagem tumoral B16-

F10 e HeLa  

Uma das propriedades terapêuticas dos compostos fenólicos, tal como o AF, é a sua 

atividade antitumoral, podendo atuar nos processos de iniciação, promoção e progressão dos 

tumores. Para isso estes compostos atuam modificando o estado redox e interferindo em 

funções celulares básicas das células tumorais, como: apoptose, ciclo celular, inflamação, 

invasão, angiogênese e metástase (DAI e MUMPER, 2010). O AF em específico pode inibir 

o desenvolvimento de tumores pela captação de EROs ou pelo seu envolvimento no ciclo 

celular mediante a captação celular (YANG, G. W., JIANG e LU, 2015). Além disso, Yang,  

Jiang e Lu (2015), ao estudarem a ação do AF na supressão do melanoma em células B16-

F10, obtiveram resultados que indicaram que a inibição do crescimento destas células está 

relacionada com a capacidade do AF em inibir a angiogênese tumoral. Vários estudos já 

relataram a propriedade anticarcinogênica e quimioprotetora do AF, entre estes foram 

determinadas atividades em câncer de pâncreas (FAHRIOGLU et al., 2016), mamas (CHOI 

e PARK, 2015), pele (ALIAS et al., 2009), melanoma (YANG, JIANG e LU, 2015), 

carcinoma cervical (KARTHIKEYAN et al., 2011), carcinogênese oral (MORI et al., 1999), 

entre outros.   

A determinação da atividade citotóxica do AF livre, do AF encapsulado e das NP-B, 

foi realizada perante as células tumorais B16-F10 (melanoma de camundongo) e HeLa 

(câncer cervical) e foi avaliada durante um período de 48h. Ademais, ensaios com os 

solventes  também foram realizados, e estes apresentaram em todos os tempos, viabilidade 

celular em torno de 100%, confirmando sua não interferência nos dados obtidos. Os 
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resultados estão expressos na forma de porcentagem de viabilidade celular e apresentados 

nas Figuras 26.   

 

Figura 26. Efeito do ácido ferúlico livre (AF), nanopartículas de PLGA-QS-AF e 

nanopartículas brancas (NP-B), em 24 e 48 h, sobre as linhagens celulares A) B16-F10 e B) 

HeLa. Resultados expressos como média ± desvio padrão (n=3).  

 

a, b, c Médias com diferentes sobrescritos diferem significativamente (p < 0,05) (ANOVA de 

dois fatores e pós-teste de Tukey).  

 

Tanto para as células B16-F10 quanto para as células HeLa, no tempo de 24 h, a 

análise por ANOVA indicou que não houve diferenças significativas para o fator grupo (p > 

0,05), além disso, para o fator concentração e para a interação, diferenças estatísticas foram 

obtidas (p < 0,05). No entanto, no tempo de 48 h, diferenças significativas não foram 

encontradas para a interação entre os fatores e para o fator grupo (p > 0,05). Já o fator 
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concentração apresentou diferenças para a linhagem B16-F10 (p < 0,05) e ausência de 

diferenças significantes para a linhagem HeLa (p > 0,05). 

No tempo de 24h, nos ensaios com a linhagem celular B16-F10, para as 

concentrações de 5, 10 e 30 µg/mL não houve diferença estatística (p > 0,05) entre a 

atividade antitumoral obtida pelo AF livre e as NP-PLGA-QS-AF, além disso esta atividade 

foi bem discreta, exibindo uma viabilidade celular mínima de 74%. Já para a concentração 

de 60 µg/mL, o AF não encapsulado apresentou atividade superior à das nanopartículas 

carreadoras de AF, suas viabilidades celulares foram de 49% e 93%, respectivamente. Isso 

ocorreu devido a lenta taxa de liberação do AF pelas nanopartículas, comprovada pelo ensaio 

de liberação in vitro, no qual apenas 20% do AF encapsulado foi liberado para o meio em 

24h. Já no teste realizado com as células tumorais HeLa, não houve diferença significativa 

(p > 0,05) entre a viabilidade celular obtida pelo AF e pelas nanopartículas em todas as 

concentrações testadas. Sendo que o menor valor de viabilidade celular encontrado foi de 

69%.  

Em 48h as inibições tanto das células B16-F10 quanto das células HeLa foram 

aumentadas, e para todas as concentrações não houve diferença significativa (p > 0,05) entre 

o AF e as NP-PLGA-QS-AF. Para a linhagem B16-F10, as menores viabilidades obtidas 

ocorreram na concentração de 60 µg/mL, sendo de 46% para o AF livre e de 37% para as 

nanopartículas contendo AF. Enquanto que para as células HeLa, a atividade antitumoral foi 

inferior, sugerindo que a ação do AF perante as células B16-F10 é mais eficaz. A viabilidade 

celular das células HeLa chegou a um mínimo de 52% utilizando-se uma concentração de 

30 µg/mL para as nanopartículas carreadoras do AF. Os resultados demonstrados nos ensaios 

com as duas linhagens de células tumorais mostraram-se promissores, pois demonstram que 

a nanoencapsulação do AF não inibiu a atividade antitumoral do AF.   

Observou-se também que tanto em 24h quanto em 48h as NP-B apresentaram uma 

viabilidade celular entre 70 e 80% para as células B16-F10 e de 75 e 50% para as HeLa, 

indicando que o sistema nanoparticulado, mesmo sem a encapsulação do fármaco, já exerce 

uma atividade antitumoral de entre 20 e 50% de inibição. Por este motivo, apesar da 

liberação do AF pelas nanopartículas acontecer de forma lenta e prolongada, a inibição 

celular foi semelhante a obtida pelo fármaco isolado no curto período de tempo de 48h, já 

que a atividade antitumoral das nanopartículas não advêm somente do fármaco, mas também 

do próprio sistema carreador.  Esta atividade antitumoral das nanopartículas sem 

encapsulação de AF possivelmente pode ser relacionada com a presença da QS no 

revestimento das nanopartículas. Qi et al. (2005) e Qi e  Xu (2006), ao realizarem ensaios in 
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vitro em células MGC803 de carcinoma gástrico e in vivo em Sarcoma-180 e hepatoma H22, 

respectivamente, obtiveram resultados que apontam atividade antitumoral de nanopartículas 

de QS. A aplicação de QS de baixo peso molecular solúvel em água, na inibição de células 

tumorais Sarcoma-180 in vivo, também apresentou atividade anticancerígena (QIN et al., 

2002). Relata-se que a atividade antitumoral da QS está relacionada com atividades indutivas 

de apoptose e rompimento de membrana (QI e XU, 2006).  

Deve-se avaliar ainda que a aplicação das nanopartículas para carreamento do AF in 

vivo pode trazer resultados diferentes e potencialmente superiores, já que o uso de sistemas 

nanoparticulados pode melhorar os parâmetros farmacocinéticos, biofarmacêuticos e físico-

químicos enfrentados pelo AF, aumentando seu tempo de meia vida no organismo e 

consequentemente sua biodisponibilidade. O encapsulamento de fármacos antitumorais 

pode levar a uma liberação tumor-específica e ampliar a permeabilidade e retenção destes 

devido ao fenômeno “Enhanced permeability and retention” (EPR) (WU et al., 2015). Neste 

evento, os tumores, por apresentarem angiogênese irregular e rápida em seus tecidos, 

apresentam um aumento nas fenestrações de seus vasos sanguíneos e neovasculatura, 

atingindo tamanhos em torno de 380 e 780 nm (podendo ocorrer variabilidades conforme o 

tipo do tumor e seu grau de vascularização tumoral). Por este motivo as nanopartículas com 

seus tamanhos reduzidos conseguem extravasar para o interstício do tumor, e aumentar sua 

concentração nestes (BLANCO, SHEN e FERRARI, 2015;  NGOUNE et al., 2016). 

Enquanto isso, a vasculatura de tecidos normais apresenta junções mais apertadas, nas quais 

não é possível permear partículas com tamanhos superiores a 2-4 nm, ocorrendo muito pouco 

acúmulo das nanopartículas no interstício de tecidos saudáveis (BAZAK et al., 2014).  

 

5.6.2.3 Citotoxicidade das nanopartículas de PLGA-QS-AF sobre células Caco-2 

De forma a avaliar a biocompatibilidade e segurança das nanopartículas durante sua 

administração oral, um ensaio de citotoxicidade perante às células intestinais Caco-2 foi 

realizado, devido a esta linhagem celular se assemelhar aos enterócitos, representantes de 

90% das células epiteliais presentes no intestino (ARAÚJO et al., 2014). O ensaio foi 

realizado durante 3h, utilizando-se duas concentrações de AF livre e encapsulado, 100 e 300 

µg/mL. Este período de tempo foi escolhido por representar o tempo médio de trânsito no 

trato intestinal (ARAÚJO et al., 2014). Deve-se também ressaltar, que este ensaio não foi 

realizado com o objetivo de avaliar a atividade antitumoral das nanopartículas sobre as 

células Caco-2, já que o tempo de incubação utilizado foi menor que o tempo de duplicação 

dessa linhagem celular, e por isso a toxicidade obtida não é relacionada a efeitos 
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farmacológicos (ALMEIDA et al., 2017). Portanto seus resultados refletem somente a 

segurança do material produzido.  

A Figura 27 expressa os resultados obtidos na forma de porcentagem de viabilidade 

celular. Primeiramente, percebeu-se que a citotoxicidade foi independente da concentração 

de composto ativo adicionada. Além disso não houve diferença significativa (p > 0,05) entre 

as viabilidades celulares obtidas para o AF não encapsulado e para as NP-PLGA-QS-AF, 

sendo estas superiores a 88 e 82%, respectivamente. Diferenças estatísticas também não 

foram observadas (p > 0,05) quando se comparou os valores obtidos para todas as amostras 

com o controle negativo e com o solvente utilizado para diluição do AF e das nanopartículas. 

Estes resultados demonstram a baixa toxicidade das nanopartículas desenvolvidas, nas 

concentrações testadas, perante às células intestinais, podendo, portanto, serem utilizadas 

com segurança para a liberação oral do AF.  
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Figura 27. Viabilidade celular das células intestinais Caco-2 após 3 h de exposição ao 

controle negativo, solvente, ácido ferúlico livre (AF) (100 e 300 µg/mL) e nanopartículas de 

PLGA-QS-AF (100 e 300 µg/mL). Resultados expressos como média ± desvio padrão (n=3).  

 

a Médias com diferentes sobrescritos diferem significativamente (p < 0,05) (ANOVA de um 

fator e pós-teste de Tukey).  

 

5.6.3 Avaliação da permeabilidade intestinal in vitro 

Com o intuito de selecionar fármacos e avaliar o potencial de absorção intestinal 

destes, muitos modelos in vitro vêm sendo estudados e utilizados (LECHANTEUR, DAS 

NEVES e SARMENTO, 2017). Estes modelos apresentam vantagens quando comparados 

com os ensaios in vivo de permeabilidade intestinal, pois além de serem menos trabalhosos 

e com menores custos, apresentam também benefícios quanto a questões éticas (JAIN et al., 

2016).  Neste ensaio, a avaliação da permeabilidade intestinal do AF em solução e do AF 

encapsulado nas NP-PLGA-QS-AF foi realizada e comparada em dois diferentes modelos 

celulares, monocamada de células Caco-2 e monocamada celular de co-cultura tripla de 

Caco-2/HT29-MTX/Raji B. Este último modelo de monocamada intestinal possui maior 

semelhança com as condições in vivo do que a monocamada celular de Caco-2, pois 
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apresenta enterócitos (células Caco-2), as células caliciformes produtoras de muco (HT29-

MTX) em proporções fisiológicas (90:10) e a indução de células M pelas células Raji B 

(ARAÚJO et al., 2014;  LOPES et al., 2016;  SHRESTHA et al., 2015).   

A Figura 28 apresenta a quantidade cumulativa de AF permeado e os valores de 

TEER obtidos, ambos expressos em porcentagem, para os modelos de monocamada de 

células Caco-2 e para a co-cultura tripla de Caco-2/HT29-MTX/Raji B. A análise por 

ANOVA, tanto para a porcentagem de AF permeado quanto para a porcentagem de TEER, 

demostrou que diferenças estatísticas foram obtidas para o fator tempo (p < 0,05), porém 

não houve diferenças significativas para o fator grupo e para a interação (p > 0,05).   

Inicialmente, percebeu-se que a permeação do AF livre nos dois modelos celulares, 

em 180 min de ensaio, foi superior a 50%. Esta alta permeabilidade pode ser explicada por 

dois fatores: a possível remoção de algum meio aquoso presente no compartimento 

basolateral ao longo dos tempos de coleta, a qual facilita o processo de difusão; e devido ao 

fato de o volume do meio basolateral ser superior ao do meio apical, proporcionando um 

favorecimento da permeabilidade por difusão passiva, quando em equilíbrio. Além disso, 

observou-se uma maior permeação do AF em solução do que do AF encapsulado (p < 0,05), 

isso ocorreu provavelmente devido à liberação lenta e sustentada do AF pelas NP-PLGA-

QS-AF. Araújo et al. (2014) também obtiveram uma permeabilidade inferior do GLP-1 

quando este foi encapsulado em diferentes nanopartículas, compostas por PLGA, Witepsol® 

E85 e silicone poroso, e relacionou este fato ao padrão de liberação sustentada advinda destas 

nanopartículas. Entretanto, a permeação do AF a partir das NP-PLGA-QS-AF através do 

modelo de monocamada tripla chegou a um máximo de 20%, valor este superior ao AF que 

deveria ter sido liberado das nanopartículas segundo o ensaio de liberação in vitro 

(aproximadamente 17% em 180 min). Por este motivo, especula-se que haja a destruição de 

algumas nanopartículas durante a passagem destas pela membrana celular, assim, mesmo 

com uma baixa permeabilidade do sistema nanoparticulado, o composto ativo poderia ser 

liberado e permeado durante esse processo.    

Percebeu-se ainda que a permeabilidade do AF encapsulado foi maior no modelo de 

co-cultura tripla do que no modelo de monocamada de células Caco-2, em 60 e 180 min (p 

< 0,05). A presença do muco produzido pelas células HT29-MTX, composto em grande 

parte por glicoproteínas carregadas negativamente (MADUREIRA et al., 2016), é a principal 

responsável por esta permeabilidade aumentada. A QS presente no revestimento das 

nanopartículas, devido a sua carga superficial positiva, apresenta propriedades 

mucoadesivas, permitindo um maior contato das nanopartículas com o epitélio do intestino 
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(ALMEIDA et al., 2017; ANTUNES et al., 2013; ARAÚJO et al., 2014; SHRESTHA et al., 

2015; SHRESTHA et al., 2014). Com isso há um aumento na concentração do composto 

ativo no local de absorção e sua maior permeação para- ou transcelular (FONTE et al., 2012). 

Além disso, a presença das células M no modelo co-cultura tripla de Caco-2/HT29-

MTX/Raji, pode também possibilitar um aumento na permeabilidade celular, já que estas 

células são especializadas na absorção de microrganismos e antígenos, podendo assim ser 

uma porta de entrada para absorção intestinal de proteínas e nanopartículas (ARAÚJO et al., 

2014; SHRESTHA et al., 2015).  

Quanto aos valores de TEER obtidos, percebeu-se uma leve diminuição nos valores 

antes e após a realização do ensaio de permeabilidade, chegando a um mínimo de 31% 

abaixo do valor inicial, resultado da abertura das junções oclusivas celulares (SILVA, D. S. 

et al., 2017). Entretanto, não houve diferença significativa (p > 0,05) entre as porcentagens 

de TEER obtidas para o AF livre e o AF encapsulado e entre os dois modelos estudados, 

demonstrando, portanto, semelhante integridade das monocamadas celulares. 
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Figura 28. Permeação cumulativa do ácido ferúlico (AF) e medidas do TEER das 

monocamadas celulares através da monocamada de Caco-2 e da co-cultura tripla de Caco-

2/HT29-MTX/Raji B, a partir A) do ácido ferúlico livre e B) das nanopartículas de PLGA-

QS-AF. Resultados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 
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6 CONCLUSÕES     

 O método cromatográfico para determinação do AF em nanopartículas de PLGA 

revestidas com QS foi adequadamente desenvolvido e validado, e pôde ser 

devidamente aplicado no ensaio de eficiência de encapsulação e de liberação in vitro. 

 As NP-PLGA-QS-AF foram eficientemente obtidas pelo método da emulsão-

evaporação do solvente.  

 A caracterização físico-química mostrou nanopartículas com morfologia esférica ou 

levemente ovaladas, tamanho reduzido, baixo IP, adequada EE%, carga superficial 

positiva e distante da neutralidade. Além disso demonstrou a interação composto 

com a matriz polimérica e a amorfização deste.  

 No ensaio de estabilidade, as NP-PLGA-QS-AF em suspensão mostraram-se estáveis 

físico e quimicamente por um período de 6 meses. 

 No perfil de liberação in vitro do AF em fluídos de simulação gástrico e intestinal foi 

constatada a manutenção da integridade física e estabilidade das nanopartículas 

nestes meios, demonstrando resistência às alterações de pH, podendo assim evitar a 

liberação prematura do composto. 

 Na liberação in vitro em PBS (7,4) foi verificado o perfil bifásico de liberação do AF 

pelas nanopartículas de PLGA-QS-AF. Seu perfil cinético foi determinado como de 

segunda ordem, regido pelas constantes α (etapa de liberação rápida) e β (etapa de 

liberação lenta e prolongada), indicando ainda que a liberação ocorreu por meio de 

processo de difusão.  

 No teste de citotoxicidade frente a hemácias e células intestinais Caco-2, as 

nanopartículas apresentaram baixa toxicidade, comprovando sua biocompatibilidade 

e possível uso com segurança quando administradas por via oral. 

 A atividade antioxidante obtida pelas NP-PLGA-QS-AF, avaliada pela inibição do 

HOCl, mostrou-se com valores consideráveis, demonstrando que a encapsulação do 

AF não inibiu sua propriedade antioxidante. Além disso, a inibição do HOCl pelas 

nanopartículas mostrou possivelmente ser resultado da atividade em conjunto do AF 

e da QS presente em seu revestimento.  

 No ensaio de citotoxicidade sobre as células B16-F10 e HeLa, observou-se que o AF 

livre e as nanopartículas carreadoras de AF apresentaram propriedades antitumorais 

e que esta foi maior sobre a linhagem B16-F10. Ademais, percebeu-se que a 

propriedade antitumoral das nanopartículas desenvolvidas ocorre possivelmente por 

uma associação entre os efeitos do AF e da QS.   
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 Na avaliação da permeabilidade intestinal das nanopartículas desenvolvidas, a 

permeação do AF encapsulado mostrou-se mais proeminente na presença de muco e 

células M, devido principalmente à presença da QS mucoadesiva. 

 Portanto, as NP de PLGA-QS desenvolvidas podem ser consideradas carreadores 

alternativos potenciais para a liberação controlada de AF a partir da administração 

oral, podendo ser utilizadas em tratamentos antitumorais e quimiopreventivos e em 

doenças associadas ao estresse oxidativo. Necessitando, entretanto, de ensaios in vivo 

para avaliação desta possibilidade.   
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