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RESUMO 

ANTÔNIO, Emilli. Desenvolvimento de Nanopartículas de Poli(Ácido Láctico) revestidas 

com Quitosana contendo Ácido Ursólico e avaliação do perfil farmacocinético após 

administração oral em ratos. 2020. 176 p. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) – 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava.  

 

O ácido ursólico (AU) é um triterpenoide pentacíclico derivado de diversas plantas e ervas 

medicinais, e apresenta atividades anti-inflamatória, antioxidante e antitumoral. Entretanto, 

sua baixa hidrossolubilidade limita sua biodisponibilidade, impossibilitando sua 

administração pela via oral. Entre as estratégias para aumentar a biodisponibilidade de 

moléculas pela via oral está a nanoencapsulação. As nanopartículas poliméricas (Nps) 

promovem liberação modificada, proteção do ativo contra degradação, menor toxicidade, 

além do que, os fármacos veiculados podem ter seu tempo de meia-vida alterado e seu perfil 

de biodisponibilidade aumentado. Neste trabalho desenvolveu-se Nps de poli(ácido láctico) 

(PLA) revestidas com quitosana (QS) para veiculação do AU, como estratégia para aumentar 

a sua biodisponibilidade. As Nps foram preparadas pela técnica da emulsificação-evaporação 

do solvente e apresentaram diâmetro médio de 300 nm, potencial zeta de +28 mV, o que 

confirma a presença da QS na superfície das partículas, e cerca de 90% de encapsulação do 

AU. A caracterização por microscopia eletrônica de varredura mostrou o formato esférico das 

partículas e a sua homogeneidade de tamanho. As análises de interação fármaco-polímero 

(difração de raios X, espectroscopia na região do infravermelho, calorimetria exploratória 

diferencial) mostraram que o processo de nanoencapsulação gerou amorfização do AU e não 

causou nenhum tipo de interação que descaracterizasse quimicamente o fármaco. Após o 

armazenamento das Nps liofilizadas por 180 dias, estas não apresentaram tendência à 

agregação, entretanto, as Nps em suspensão tiveram seu potencial zeta alterado quando 

armazenadas por mais de 30 dias.  O estudo de estabilidade das Nps nos fluídos 

gastrointestinais mostrou que as Nps revestidas com QS apresentaram uma boa estabilidade 

no fluído gástrico e intestinal simulado, protegendo o fármaco das variações de pH. O ensaio 

de liberação in vitro demonstrou que após 144 h, cerca de 53% do AU foi liberado através de 

difusão das Nps, seguindo a cinética de liberação de segunda ordem. Os estudos de 

mucoadesão in vitro revelaram elevada capacidade mucoadesiva das Nps revestidas com QS, 

quando comparada as Nps sem revestimento. A aplicabilidade das Nps foi avaliada pelo 

estudo do potencial antioxidante, e também, através da avaliação da citotoxicidade em 

eritrócitos e em linhagens tumorais (células B16-F10 e HEp-2). Em relação ao estudo 



 
 

antioxidante frente ao ácido hipocloroso, as Nps demonstraram serem tão efetivas quanto o 

fármaco livre a partir de 48 h. A citotoxicidade sobre eritrócitos foi maior com o AU livre do 

que com o nanoencpasulado. Nas linhagens tumorais, o AU nanoencapsulado foi menos 

citotóxico em relação ao AU livre, porém manteve a ação citotóxica do fármaco. Por fim, 

observou-se uma melhora significativa nos parâmetros farmacocinéticos do AU quando 

nanoencapsulado, após administração oral de dose única em ratos. A biodisponibilidade do 

AU nas Nps foi 3,84 vezes maior que a apresentada pelo AU livre, e 5,35 vezes maior que as 

partículas sem revestimento. Os resultados apontam que a cobertura de QS é essencial para 

aplicação das nanopartículas de PLA contendo AU pela via oral, e que esse sistema 

nanoestruturado apresenta potencial para tratamentos antioxidantes e antitumorais 

 

Palavras chaves: Nanopartículas poliméricas; PLA; quitosana; ácido ursólico; citotoxicidade; 

farmacocinética; mucoadesividade; antitumoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

ANTÔNIO, Emilli. Development of Poly(Lactic Acid) Nanoparticles coated with 

Chitosan containing Ursolic Acid and evaluation of the pharmacokinetic profile after 

oral administration in rats. 2020. 176 p. Thesis (Ph.D. in Pharmaceutical Sciences) – 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava.  

 

Ursolic acid (UA) is a pentacyclic triterpenoid derived from several medicinal plants and 

herbs, and has anti-inflammatory, antioxidant and anti-tumor activities. However, its low 

water solubility limits its bioavailability, making it impossible to be administered orally. 

Among the strategies to increase the bioavailability of molecules orally is nanoencapsulation. 

Polymeric nanoparticles (Nps) promote modified release, protection of the active against 

degradation, less toxicity, in addition to, the drugs transmitted may have their half-life altered 

and their bioavailability profile increased. In this work it was developed Nps of poly(lactic 

acid) (PLA) coated with chitosan (CS) for placement of UA, as a strategy to increase its 

bioavailability. The Nps were prepared by the solvent emulsification-evaporation technique 

and had an average diameter of 300 nm, a zeta potential of +28 mV, which confirms the 

presence of CS on the surface of the particles, and about 90% UA encapsulation. 

Characterization by scanning electron microscopy showed the spherical shape of the particles 

and their size homogeneity. Analysis of drug-polymer interaction (X-ray diffraction, infrared 

spectroscopy, differential scanning calorimetry) showed that the nanoencapsulation process 

generated amorphization of the UA at Nps and did not cause any type of interaction that 

would de-characterize the drug. After storage of the lyophilized Nps for 180 days, they did 

not show tendency to aggregate, however, the suspended Nps had their zeta potential altered 

when stored for more than 30 days. Stability study of Nps in gastrointestinal fluids showed 

that Nps coated with QS showed good stability in simulated gastric and intestinal fluid, 

protecting the drug from pH variations. The in vitro release assay performed demonstrated 

that after 144 h of assay, about 53% of the UA was released by diffusion of the Nps, 

following the second order release kinetics. In vitro mucoadhesion studies revealed a high 

mucoadhesive capacity of Nps coated with CS, when compared to uncoated Nps. 

Applicability of Nps was assessed by studying the antioxidant potential, and also, by 

assessing cytotoxicity in erythrocytes and tumor lines (B16-F10 and HEp-2 cells). In relation 

to the antioxidant study against with hypochlorous acid, the Nps were shown to be as 

effective as the free drug after 48 h of study. Cytotoxicity on erythrocytes was higher with 

free UA than with nanoencapsulated. In tumor lines, nanoencapsulated UA was less cytotoxic 



 
 

than free UA, but maintained the cytotoxic action of the drug. Finally, there was a significant 

improvement in the pharmacokinetic parameters of UA when nanoencapsulated, after oral 

administration of a single dose in rats. UA bioavailability in Nps was 3.84 times greater than 

that presented by free UA, and 5.35 times greater than in uncoated particles. Results indicate 

that the CS coverage is essential for the application of PLA nanoparticles containing UA 

orally, and that this nanostructured system has potential for antioxidant and anti-tumor 

treatments. 

 

Key words: Polymeric nanoparticles; PLA; chitosan; ursolic acid; cytotoxicity; 

pharmacokinetics; mucoadhesiveness; antitumor. 
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1 INTRODUÇÃO 

A incidência do número de câncer tem aumentado significativamente nos últimos 

anos, se tornando um dos principais problemas de saúde pública mundial. Tal patologia é 

definida como o conjunto de doenças que tem por comum o desvio dos mecanismos de 

controle que dirigem a proliferação e diferenciação celular, causando o crescimento 

desordenado de células que podem se espalhar para várias regiões do corpo (HSIEH et al., 

2012). A exposição repetida a agentes como o tabaco, radiação ultravioleta e infecções está 

associada com risco aumentado de câncer (LIEU; WILLIAM; LIPPMAN, 2010). O incentivo 

à pesquisa na área de oncologia é relevante, pois se estima um aumento de 50% no número de 

novos casos de câncer até 2020 e o dobro do número de mortes. No Brasil, esse desafio é 

ainda maior, pois a sobrevida varia de 2 a 4 anos, enquanto nos países desenvolvidos esse 

índice sobe para 12 a 16 anos (DE OLIVEIRA, 2014).  

A dimensão que tal doença tem alcançado, impulsiona a pesquisa de novas substâncias 

potencialmente ativas para o câncer, como é o caso do AU, que já foi relatado em diversos 

estudos por inibir a proliferação de várias linhagens de células cancerosas humanas, e também 

por ter ação quimiopreventiva (BISHAYEE et al., 2011; PRASAD et al., 2011; 

SHANMUGAM et al., 2012; THOPPIL; BISHAYEE, 2011; OVESNÁ et al., 2004). O AU é 

um composto triterpenoide pentacíclico que ocorre em grande variedade de alimentos e 

plantas do Cerrado (AGGARWAL; SHISHODIA, 2006). Muitas pesquisas relataram que o 

AU inibe a proliferação de várias linhagens de células cancerígenas humanas, incluindo 

mama, leucemia, próstata, fígado, cólon, pulmão, endométrio gástrico, pele e melanona (ES-

SAADY et al., 1996; HSU; KUO; LIN, 2004; KASSI et al., 2007; LI; GUO; YANG, 2002; 

LIU, 1995; OVESNÁ; KOZICS; SLAMENOVÁ, 2006). Entretanto, um dos problemas do 

uso do AU é a baixa solubilidade aquosa, o que pode limitar a sua disponibilidade biológica e 

a farmacocinética, reduzindo a sua eficácia (ZHANG et al., 2013). Além do que, existe uma 

forte evidência que o AU apresenta uma baixa permeabilidade, uma vez que seu isômero, o 

ácido oleanólico (AO), já foi demonstrado pertencer à classe IV no Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica (BCS) (TONG et al., 2011). Fármacos altamente hidrofóbicos, e 

possivelmente pouco permeáveis, assim como o AU, provavelmente apresentarão 

biodisponibilidade inadequada ou variável (AHUJA; KATARE; SINGH, 2007; WAN; 

YANG; PADAVAN, 2007). 

Dentre as diversas áreas da medicina, a oncologia é uma das poucas em que a maioria 

dos pacientes são tratados por via intravenosa (O’NEILL; TWELVES, 2002; RUDDY; 



20 
 

MAYER; PARTRIDGE, 2009). Entretanto, levando-se em conta a qualidade de vida e 

necessidade de terapia de acompanhamento após o diagnóstico da doença, a via oral tem 

ganhado maior foco, em comparação com a via parentérica (JEANNERET et al., 2011; 

O’NEILL; TWELVES, 2002; PARTRIDGE et al., 2002), sendo considerada uma das formas 

mais abundantes e tradicionais de liberação de fármacos devido a sua maior segurança, 

conveniência e adesão do paciente. Contudo, a eficácia do tratamento depende da capacidade 

do fármaco em transpor as diversas barreiras para atingir a massa tumoral em concentrações 

terapêuticas, isto inclui barreiras físicas (trato gastrintestinal), barreiras fisiológicas 

(mecanismos celulares de extrusão de fármacos) e barreiras biofísicas (arquitetura vascular 

tumoral e gradientes de pressão intersticial) (FERRARI, 2005). Princípios ativos com baixa 

solubilidade aquosa tal como o AU, quando administrados por essa via, podem apresentar 

biodisponibilidade variável e/ou limitada (OOSTENDORP; BEIJNEN; SCHELLENS, 2009). 

A fim de melhorar a biodisponibilidade de fármacos anticancerígenas por administração oral, 

várias estratégias têm sido investigadas, incluindo a coadministração de drogas com 

inibidores da P-glicoproteína (P-gp) e CYP450 (CHOI; JO; KIM, 2004; MALINGRE et al., 

2001) e o encapsulamento de fármacos em carreadores nanoestruturados, tais como 

lipossomas (JAIN et al., 2012a, 2012b), nanopartículas (BHARDWAJ et al., 2009; WIN; 

FENG, 2006), microemulsões (NORNOO et al., 2009), ciclodextrinas (AGÜEROS et al., 

2009, 2010) e  micelas poliméricas (GAUCHER et al., 2010; MO et al., 2011).  

Dentre os sistemas nanoparticulados, as Nps apresentam como vantagem uma maior 

estabilidade nos fluídos do trato gastrointestinal (TGI). Além de que, em virtude da 

disponibilidade de diversos materiais poliméricos para sua preparação, torna-se possível 

modular as propriedades físico-químicas desses carreadores, tais como hidrofobicidade, carga 

superficial, eficiência de encapsulação do fármaco e seu perfil de liberação, visando otimizar 

o comportamento in vivo desses sistemas (GALINDO-RODRIGUEZ et al., 2005; PLAPIED 

et al., 2011; ZAKERI-MILANI et al., 2013). À vista disso, inúmeras publicações e patentes 

evidenciaram que as Nps podem incrementar a biodisponibilidade oral de substâncias ativas 

em estudos pré-clínicos (PLAPIED et al., 2011; BAEK, CHO, 2017; MATTOS et al., 2016; 

TSAI et al., 2011b). Além disso, as Nps podem ser mais específicas para o tecido tumoral, 

devido ao seu efeito de permeabilidade e retenção aumentadas aos tecidos neoplásicos. Esse 

efeito ocasiona o extravasamento das Nps para o interstício de tumores sólidos liberando 

doses concentradas do fármaco em locais específicos, e como consequência, reduz a 

exposição aos tecidos saudáveis, diminuindo a possibilidade de efeitos colaterais (DANHIER; 

FERON; PRÉAT, 2010).  
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Dentre os diversos polímeros que podem ser utilizados para obtenção das Nps, os 

biodegradáveis são preferíveis, e estes podem ser naturais ou sintéticos. Dentre os sintéticos, 

destaca-se o poli(ácido láctico) (PLA), que é aprovado pelo FDA para uso humano 

(THOMAS; BURG, 2004) e biodegradável a subprodutos atóxicos, sendo assim, um dos 

polímeros de escolha para aplicação na área médica e farmacêutica. A fim de potencializar a 

estabilidade, bem como a absorção das Nps através da via oral, visto que além de baixa 

solubilidade o AU apresenta ainda baixa permeabilidade, pode-se modificar sua superfície 

externa com moléculas dotadas de características específicas, como o polímero natural QS. A 

QS é um polissacarídeo natural, biodegradável, biocompatível e atóxico, extraído da quitina 

(WEI et al., 2012). Sua propriedade mucoadesiva e sua carga positiva, permite a interação 

com membranas carregadas negativamente presentes no organismo humano, promovendo 

uma maior adesão e um maior tempo de retenção da forma farmacêutica no epitélio intestinal 

(CHRONOPOULOU et al., 2013).  

Dessa forma, o revestimento de QS pode adicionar boas propriedades às Nps de PLA. 

Em primeiro lugar, os produtos ácidos resultantes da degradação do PLA podem ser 

neutralizados pela QS, devido à sua alcalinidade, adquirindo assim uma melhor 

biocompatibilidade (LUCKACHAN; PILLAI, 2006). Além de que, a QS na superfície das 

partículas pode melhorar a hidrofilicidade da superfície de Nps de PLA, prolongando 

consideravelmente a circulação sistêmica (SHENG et al., 2009).  

Frente a isto, a proposta do presente trabalho foi desenvolver Nps de PLA revestidas 

com QS contendo AU, para administração oral, como uma nova alternativa para o tratamento 

e prevenção do câncer.  

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

2.1 Câncer 

Acredita-se ter sido Hipócrates, médico da Grécia antiga, o primeiro a reconhecer a 

existência de um tumor (WEISS, 2000). Naquele tempo, denominou-se de karkino, 

designação grega para caranguejo, uma vez que a invasão tumoral lembrava as garras de um 

caranguejo, de onde deriva a palavra carcinoma (PAPAVRAMIDOU; PAPAVRAMIDIS; 

DEMETRIOU, 2010). De acordo com o Instituto nacional de câncer (INCA), câncer é a 

designação dada a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum a proliferação 

descontrolada de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo realizar metástase e se 

espalhar para tecidos adjacentes. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito 

agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de células 

cancerosas) ou neoplasias malignas  (INCA, 2009). O termo câncer refere-se especificamente 

à formação de tumores malignos, ou seja, invasivos (DE ALMEIDA et al., 2005), diferente do 

que ocorre em tumores benignos, localizados no seu tecido de origem (WEINBERG, 2008).  

Atualmente, o câncer é a doença responsável pela maior taxa de mortalidade em nível 

mundial. Em 2018, estimou-se o surgimento de 18 milhões de novos casos em todo mundo, 

dos quais 9,6 milhões foram fatais (BRAY et al., 2018). Para o Brasil, no triênio 2020-2022, 

estima-se a ocorrência de aproximadamente 625 mil casos da doença no País, a cada ano, 

sendo que o tipo de câncer mais incidente em ambos os sexos será o de pele não melanoma 

(177 mil casos novos a cada ano), seguido pelo de próstata em homens (29,2%) e de mama 

em mulheres (29,7%), conforme o Quadro 1 (INCA, 2019).  

 
Quadro 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por 

sexo, exceto pele não melanoma. 

 

                                                                                                               Fonte: Adaptado de INCA, 2019. 
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O câncer é, portanto, uma doença heterogênea com diferentes etiologias, que se 

desenvolve através da interação entre fatores genéticos hereditários e ambientais 

(MARTINEZ et al., 2003), caracterizando-se pela sua capacidade de autosuficiência, 

proliferação e invasão de tecidos adjacentes, assim como a capacidade de metastização para 

diferentes órgãos (LOEB; LOEB, 2000). As alterações que geram as neoplasias podem 

ocorrer em duas classes de genes reguladores normais, os proto-oncogenes promotores do 

crescimento e os genes supressores do crescimento canceroso (anti-oncogenes ou genes 

supressores tumorais). Os proto-oncogenes são transformados em oncogenes devido à 

alterações na estrutura do gene, resultando na síntese de um produto gênico anormal 

(oncoproteína) tendo uma função aberrante; ou ainda devido alterações na regulação da 

expressão gênica, resultando no aumento ou produção imprópria da proteína promotora de 

crescimento estruturalmente normal (ROBBINS et al., 1996). O crescimento celular exige 

controle, e, caso ocorra uma falha nesse controle intrínseco, resta ao organismo tentar 

identificar e destruir estas células anormais por meio do sistema imunológico. Se este sistema 

mostrar-se ineficaz, a doença passará a ter condições de evoluir (GIANINI, 2004). 

A formação de um tumor inicia-se, portanto com uma única célula neoplásica rodeada 

de células normais, esta célula neoplásica se multiplicará numa taxa mais rápida do que as 

demais células e, uma vez formada a massa tumoral, o tecido sadio não será mais capaz de 

competir pelos nutrientes provenientes da corrente sanguínea. Dessa forma, as células 

tumorais irão deslocar as células normais até atingirem o tamanho máximo limitado pela 

difusão de nutrientes. As células do tumor continuarão dividindo-se, mas as células periféricas 

terão melhor acesso aos nutrientes e as células no interior do tumor irão formar um núcleo 

necrótico. Quando a taxa de proliferação se igualar à taxa de morte celular, o tumor estará no 

seu tamanho máximo até que novos vasos sanguíneos se formem para fornecer nutrientes 

necessários para a expansão do tumor (BRANNON-PEPPAS; BLANCHETTE, 2004). 

Ao contrário do tumor maligno, o tumor benigno cresce lentamente, visto que as 

mitoses são raras, e não invade tecidos adjacentes e vasos sanguíneos ou linfáticos, não 

apresentando, portanto, metástases (STEVENS; LOWE, 2000). Histologicamente, as células 

do tumor benigno aproximam-se do fenótipo do tecido de onde se originam, podendo 

inclusive, manter a atividade funcional do tecido mãe (CROWLEY, 2012; VERMEULEN et 

al., 2008). Geralmente, o tumor benigno pode ser facilmente removido cirurgicamente, dessa 

forma, dificilmente levam os pacientes a óbito (CROWLEY, 2012). 
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Quanto à origem, os tumores malignos podem ser divididos em carcinomas, que são 

tumores sólidos derivados do tecido epitelial, representando a maioria dos tumores malignos 

já descritos, incluindo pele, boca, garganta, brônquios, esôfago, estômago, intestino, bexiga, 

útero, ovários, ductos mamários, próstata e pâncreas. E os sarcomas, que são cânceres 

derivados dos tecidos de sustentação tais como ossos, tecidos conjuntivo, musculares e 

fibrosos; os cânceres de sistema nervoso e as leucemias (FERREIRA; ROCHA, 2004).  

Segundo a organização mundial de Saúde, um terço de todos os cânceres poderia ser 

curado se detectados precocemente e tratados adequadamente (WHO, 2018). Atualmente, a 

terapia antineoplásica é um dos três pilares do tratamento do câncer, juntamente com 

tratamento cirúrgico e a radioterapia.  O tratamento cirúrgico normalmente é reservado para 

efeito diagnóstico e também para pacientes operáveis com câncer mais localizado e sem 

doença comórbida importante (SPENCE; JOHNSTON, 2003). A radioterapia é uma opção de 

tratamento e baseia-se no emprego de feixe de radiações ionizante, que podem ser 

eletromagnética, raios X ou gama, e particulada, partículas α e β, prótons e nêutrons. Pode ser 

indicada de forma exclusiva ou associada aos outros métodos terapêuticos. Pode ainda, ser 

considerada como um tratamento abrangente, uma vez que mais de 70% de todos os tumores 

malignos terão, durante sua evolução, indicação de serem irradiados (INCA, 2017b). Porém, 

apesar da radiação eliminar o tecido neoplásico, acaba por atingir também tecidos normais 

causando reação inflamatória local (SOARES, 2009). Quanto ao tratamento antineoplásico, é 

considerado a terapia de eleição para os cânceres do sistema hematopoiético e tumores sólidos 

que apresentam metástases (formação de uma nova lesão tumoral) regionais ou a distância 

(BONASSA; SANTANA, 2005). As drogas anticancerígenas são divididas em três 

categorias: biológicas, hormonais e citotóxicas.  

Agentes biológicos ou agentes direcionados incluem anticorpos monoclonais 

(ADAMS; WEINER, 2005; ALLEGRA et al., 2009; MENDELSOHN, 2001; REICHERT; 

VALGE-ARCHER, 2007; SCHRAMA; REISFELD; BECKER, 2006) e vacinas contra o 

câncer (GILBOA, 2007; GRETEN; JAFFEE, 1999; SCHLOM; ARLEN; GULLEY, 2007; 

SRIVASTAVA, 2006), esta terapia conhecida como imunoterapia tem o objetivo de estimular 

o sistema imunológico do paciente no tratamento do câncer. A hormonioterapia inclui o 

tamoxifeno (FISHER et al., 1998; OSBORNE, 1998) e os inibidores da aromatase 

(BRUEGGEMEIER; HACKETT; DIAZ-CRUZ, 2005; ELLIS et al., 2008; SMITH; 

DOWSETT, 2003), foi inicialmente utilizada no câncer de mama, e nos últimos anos vem 

sendo aplicada a outros tumores hormoniossensíveis, como os carcinomas de endométrio e de 
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próstata e os tumores tiroidianos captantes de iodo. A terapia interfere nas vias dependentes 

de hormônios que promovem o desenvolvimento ou o crescimento de células cancerosas. 

Os agentes citotóxicos são as terapias tradicionais que danificam as células 

cancerígenas, interferindo no DNA ou o seu precursor, inibindo a divisão celular. Podem ser 

administrados de maneira isolada (monoquimioterapia) ou combinada (poliquimioterapiana) 

ou ainda em harmonia com a cirurgia e a radioterapia. O tratamento com esses agentes pode 

ser classificado, dependendo do tipo de tumor, da extensão da doença e da condição física do 

paciente, em: curativo - utilizado com o objetivo de conseguir o controle completo do tumor; 

adjuvante - quando é realizado após a cirurgia curativa, visando esterilizar células residuais 

locais ou circulantes, reduzindo a incidência de metástases à distância; neoadjuvante: indicado 

para obter a redução parcial do tumor, com vistas a permitir uma complementação terapêutica 

com a cirurgia e/ou radioterapia; paliativo: quando não tem finalidade curativa, apenas 

proporcionar uma melhora na qualidade da sobrevida do paciente (INCA, 2011). Os 

principais tipos de agentes citotóxicos incluem agentes alquilantes (HELLEDAY et al., 2008; 

ROOS; KAINA, 2006), derivados vegetais (DA ROCHA; LOPES; SCHWARTSMANN, 

2001; JOHNSON et al., 1963; KAVALLARIS et al., 2001) e inibidores da topoisomerase  

(SHENG; MIAO; ZHANG, 2016). 

A quimioterapia antineoplásica ou a utilização de agentes citotóxicos isolados ou em 

combinação tem sido uma das principais formas de tratamento para esta doença 

(MONTEIRO, 2014). Porém, a limitação desses antineoplásicos é a falta de seletividade dos 

fármacos para células cancerígenas. Geralmente, células saudáveis de proliferação rápida, tais 

como as da medula óssea ou do TGI são afetados pela ação citotóxica desses fármacos. Além 

disso, o surgimento de células resistentes durante a quimioterapia pode exigir a utilização de 

doses mais elevadas ou a elaboração de protocolos de combinação de fármacos diferentes, o 

que pode contribuir para aumentar a toxicidade do tratamento (OLIVEIRA, 2014). Os 

intensos efeitos adversos causados por esses medicamentos tornam a pesquisa nessa área um 

desafio e a busca por estratégias alternativas uma necessidade urgente (MELANCON; ZHOU; 

LI, 2011; NAMIKI et al., 2011). 

 Pesquisas estão sendo desenvolvidas com o propósito de produzir novos agentes, 

todavia, a maior ênfase está na descoberta de medicamentos análogos aos já conhecidos, 

porém que apresentem menores efeitos tóxicos, principalmente sobre o coração, pulmões, rins 

e sistema nervoso (BONASSA; SANTANA, 2005). Dessa forma, vários estudos têm focado 

em utilizar características distintas de células tumorais e a permeabilidade vascular alterada 
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em torno dessas células para liberar quimioterápicos, terapia gênica e outros agentes ativos, 

direta e seletivamente nos tecidos cancerosos. Tais estudos concentram-se, principalmente, 

em pró-fármacos, lipossomas, micelas, dendrímeros, nanopartículas lipídicas e poliméricas 

(BETANCOURT; DOIRON; BRANNON-PEPPAS, 2006). 

 

 

2.2 Ácido ursólico 

Plantas são consideradas fontes importantes para a descoberta de medicamentos 

(NEWMAN; CRAGG, 2007), visto que fitoquímicos bioativos podem servir como ponto de 

partida para a identificação de diversos novos medicamentos (GELDENHUYS et al., 2012). 

Os terpenos ou terpenoides constituem um dos maiores grupos de produtos naturais derivados 

de unidades de isopreno (C5). Por meio de ligações sucessivas de esqueletos de carbono, 

obtêm-se as principais classes, como: hemiterpenos (C5), monoterpenos (C10), 

sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), triterpenos (C30) e tetraterpenos (C40) (PEÑUELAS; 

MUNNÉ-BOSCH, 2005; RABI; BISHAYEE, 2009; SACCHETTINI; POULTER, 1997; 

WITHERS; KEASLING, 2007).  

A maioria dos terpenos são produzidos nas plantas através da ciclização do esqualeno 

a partir de unidades bioquimicamente ativas que são representadas pelo isopentenil 

pirofosfato (IPP) e dimetilalil pirofosfato (DMAPP). Normalmente, os terpenoides não 

ocorrem de forma linear, mas sob a forma de estruturas cíclicas sucessivas. A enzima ciclase 

que atua no componente farnesil pirofosfato pode produzir um triterpeno pentacíclico, o AU, 

conforme representado na Figura 1 (BOUVIER; RAHIER; CAMARA, 2005; LIBY; YORE; 

SPORN, 2007; PHILLIPS et al., 2006). 

Os triterpenos pentacíclicos são estruturas com trinta átomos de carbono e cinco anéis, 

podendo ser divididos em três grandes grupos: lupanos, oleanos e ursanos. Os lupanos 

possuem quatro anéis hexagonais, e o quinto pentagonal. Enquanto que os oleanos e ursanos 

apresentam cinco anéis hexagonais, diferenciando-se, entre si, apenas, na posição dos seus 

grupos metila: nos oleanos situam-se os dois no C-20, enquanto nos ursanos uma metila se 

encontra no C-20, e a outra no C-19 (NUNES, 2013). Estes triterpenoides pentacíclicos, têm 

sido extensivamente estudados devido suas amplas atividades terapêuticas, tais como anti-

inflamatória, quimiopreventiva, e anticancerígena (BISHAYEE et al., 2011; PRASAD et al., 

2011; SHANMUGAM et al., 2012; THOPPIL; BISHAYEE, 2011). 
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Figura 1. Diferentes padrões de ciclização do esqualeno para a formação de triterpenoides.  

 

Fonte: Adaptado de YADAV et al., 2010.  

 

 O AU, ácido 3β-hidroxi-urs-12-en-28-óico (Figura 2), é um triterpeno pentacíclico 

derivado de diversas plantas e ervas medicinais, incluindo ginseng (Panax ginseng), calêndula 

(Calendula officinalis), alecrim (Rosmarinus officinalis), melaleuca (Melaleuca 

leucadendron), e também frutos como, por exemplo, na casca da maçã (Malus domestica), 

pera (Pyrus pyrifolia) e ameixa (Prunus domestica) (BABALOLA; SHODE, 2013). Este 

composto foi descoberto e isolado do Tomilho (Thymus vulgaris) em 1949 e geralmente surge 

associado ao seu isômero, o AO (ROWE et al., 1949). 

 

Figura 2. Estrutura química do AU e AO 
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O AU tem um peso molecular de 456,68 g.mol-1e fórmula C30H48O3, e possui 

diferentes nomes populares incluindo: malol, micromerol, urson e prunol (AHMAD et al., 

2006; PINON et al., 2011). Suas principais propriedades físico-químicas estão dispostas no 

Quadro 2. 

 

 Quadro 2. Especificações e propriedades físico-químicas do AU. 

 Nome químico (IUPAC) (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-

1,2,6a,6b,9,9,12ª heptamethyl 2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13, 

14b tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid. 

Número do CAS 77-52-1 

Peso molecular 456,7 g.mol-1 

Fórmula molecular C30H48O3 

Aparência Sólido branco 

Solubilidade 

        Etanol 

        DMSO 

        Água 

 

5mg.mL-1 

> 25mg.mL-1 

1,02 X 10-4 mg.L-1 

solúvel em 2% de hidróxido de sódio alcoólico 

Ponto de fusão 285-288 ºC 

Densidade 1,10g/cm3 

pKa 5,29 

Log P 8,731 

                                                                                          Fonte: Adaptado de RESENDE, 2013. 

 

Dentre os diversos efeitos atribuídos ao AU, alguns estão relacionados ao sistema 

nervoso central, o AU demonstrou efeito antinociceptivo, ou seja, diminuiu a percepção de 

dor em camundongos e ratos, quando estes foram avaliados no teste de contorções abdominais 

induzidas pela administração de ácido acético (TAVIANO et al., 2007; VERANO et al., 

2013). Também foi demonstrado que o AU possui efeito neuroprotetor contra a 

neurotoxicidade induzida pela D-galactose em camundongos idosos (LU et al., 2007), e é 

capaz de proteger contra o aumento de marcadores pró-inflamatórios como interleucina 1-β, 

interleucina 2, interleucina 6, fator de necrose tumoral-α, entre outros, ocasionado pelo 

modelo utilizado (WANG et al., 2011b). O AU mostrou ainda capacidade de reverter a 

ativação da caspase-3, enzima envolvida em vias de morte celular, relacionada a alterações 

idade dependentes, e proteção contra a diminuição da atividade de diferentes enzimas 
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antioxidantes como a superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase e glutationa 

redutase, tal como contra o aumento no conteúdo de malondialdeído, produto da peroxidação 

lipídica, demonstrando um potencial efeito antioxidante  (LU et al., 2007). Mediante a esses 

dados, o AU tem-se mostrado um potencial terapêutico para doenças relacionadas ao 

envelhecimento, tais como depressão, doença de Alzheimer e demência. 

Este triterpeno apresenta ainda propriedade hepatoprotetora por meio da diminuição da 

necrose de células parenquimatosas do fígado, fibrose, prevenção da cirrose hepática e 

intensificação da regeneração do fígado (JEONG; KIM; HWANG, 2005). Também foram 

relatados efeitos cardiovasculares benéficos (SOMOVA et al., 2003), atividade anti-

inflamatória (VASCONCELOS et al., 2006), atividade antidiabética (JANG et al., 2009; LEE 

et al., 2010; WANG et al., 2010) e melhoria do sistema imunológico (RAPHAEL; KUTTAN, 

2003). A atividade antibacteriana significativa, porém limitada à bactérias Gram-positivas 

também foi relatado por Fontanay e colaboradores (2008). Além disso, o AU tem emergido 

como uma estratégia nutricional para o aumento da massa muscular, sendo portanto utilizado 

como suplementação na dieta de praticantes de treinos de resistência (BANG et al., 2014).  

Recentemente, o AU tem se tornado foco de pesquisa para cura do câncer, devido 

atuar em vários estágios do desenvolvimento de tumores, incluindo a inibição da angiogênese 

tumoral, promoção, proliferação e metástase (SHANMUGAM et al., 2013). Vários estudos 

publicados têm explorado os efeitos farmacológicos do AU em modelos humanos, animais e 

células. Muitos pesquisadores relataram que o AU inibe a proliferação de várias linhagens de 

células cancerígenas humanas, incluindo mama, leucemia, próstata, ovário, fígado, cólon, 

pulmão, endométrio gástrico e melanoma (ES-SAADY et al., 1996; HSU; KUO; LIN, 2004; 

KASSI et al., 2007; LEE et al., 2008; LI; GUO; YANG, 2002; LIU, 1995; OVESNÁ; 

KOZICS; SLAMENOVÁ, 2006).  

O mecanismo de ação antitumoral do AU ainda é bastante confuso, porém sabe-se que 

três principais atividades farmacológicas estão relacionadas à sua capacidade antitumoral: a 

citotóxica, a anti-inflamatória e a antioxidante (VECHIA DALLA; GNOATTO; GOSMANN, 

2009). A provável justificativa para apoptose celular parece ser a inibição de enzimas 

metabólicas do DNA. Neste sentido, diversos trabalhos surgiram na tentativa de explicar a 

apoptose mediada por este triterpeno através da inibição de enzimas importantes nos 

mecanismos de reparo e replicação celular, como a DNA polimerase β, (DENG; STARCK; 

HECHT, 1999; PRAKASH CHATURVEDULA et al., 2003), DNA ligase (TAN et al., 1996) 

e as topoisomerases I e II (MIZUSHINA et al., 2000; VECHIA DALLA; GNOATTO; 

GOSMANN, 2009). Segundo Kim e colaboradores (2000), o AU seria capaz de inibir o 
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processo inicial de replicação do DNA a partir da inibição destas enzimas, e isso portanto 

desencadearia uma interrupção do ciclo celular ou apoptose da célula. Em um estudo 

realizado por Li e colaboradores (2002) o tratamento com 60 µmol.L-1 de AU causou 

apoptose de células da linhagem HCT15.  O tratamento com AU (4 a 16 µmol.L-1) causou 

também efeito apoptótico pronunciado em três linhagens celulares de câncer de pulmão e 

diminuiu a invasão e migração das células cancerígenas, em um estudo realizado por Huang e 

colaboradores (2011).  Além disso, fragmentação do DNA e ativação da caspase-3 (eventos 

típicos de apoptose) foram observadas em células leucêmicas, em células de carcinoma de 

próstata, em câncer endometrial, em hepatocarcinoma e em melanoma tratados com AU 

(ACHIWA et al., 2005; ACHIWA; HASEGAWA; UDAGAWA, 2005; CIPAK et al., 2006; 

HARMAND et al., 2005; KASSI et al., 2007; LI; GUO; YANG, 2002).  

Como citado anteriormente, o AU é também relatado por sua atividade anti-

inflamatória, e sabe-se que um processo inflamatório é normalmente acompanhado de estresse 

oxidativo, que pode, por sua vez, gerar mutações progressivas, levando ao desenvolvimento 

tumoral. Sendo assim, a atividade antitumoral do AU pode também estar relacionada às suas 

propriedades anti-inflamatórias.  Enzimas como iNOS e COX-2 estão envolvidas no processo 

inflamatório, tendo papel importante na resposta dos tecidos ao dano e a agentes infecciosos 

(RANG et al., 2016), e embora essas enzimas desempenhem atividades fisiológicas benéficas, 

sua expressão excessiva acarreta a patogenia de muitas doenças. Desse modo, agentes capazes 

de suprimir a expressão ou a atividade destas enzimas geralmente são potenciais agentes anti-

inflamatórios e quimiopreventivos.  

Desta forma, Suh e colaboradores (1998) testaram alguns triterpenos sintéticos 

derivados do AO e AU quanto à modulação dos níveis das enzimas iNOS e COX-2 em 

macrófagos de camundongos ativados por citocinas inflamatórias. Eles observaram uma 

diminuição na taxa de transcrição destas duas enzimas que foi relacionado com a supressão do 

fator de transcrição NF-κB, crítico para a indução de enzimas como iNOS e COX-2. A 

inibição da ativação de NF-κB ocasionada por estes triterpenos é abordada tanto no contexto 

da atividade citotóxica quanto anti-inflamatória. Isto ocorre devido à ampla influência deste 

fator de transcrição em diversos processos celulares, tais como processos regulatórios do ciclo 

celular e processos inflamatórios (VECHIA DALLA; GNOATTO; GOSMANN, 2009).  

Ainda que menos citada que as anteriores, a atividade antioxidante, também está 

relacionada às atividades antitumoral e quimiopreventiva, uma vez que a produção excessiva 

de radicais livres pode causar danos ao DNA provocando dessa forma, mutações que podem 

ser permanentes e, em muitos casos, levar à malignidade das células (GERHÄUSER et al., 
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2003). Chen e colaboradores (2002) relacionaram o potencial quimiopreventivo do AU à 

capacidade de inibir a geração de radial superóxido em leucócitos sob estresse oxidativo 

induzido. Outro estudo, realizado por Ovesná, Kozics e Slamenová (2006), mostrou que AO e 

AU são capazes de inibir as quebras na fita de DNA induzidas por peróxido de hidrogênio em 

células leucêmicas, e este seria um indício do mecanismo responsável pela atividade 

antitumoral destes triterpenos. 

Apesar do AU ser bastante investigado quanto às suas atividades citotóxicas, 

representa um desafio do ponto de vista tecnológico, pois sendo este altamente lipofílico, 

impõe limitações na sua aplicação terapêutica, que acaba por comprometer sua 

biodisponibilidade. A incorporação de substâncias lipofílicas em nanocarreadores tem sido 

uma alternativa para aumentar a solubilidade aparente dos fármacos e consequentemente 

aumentar a biodisponibilidade. Dessa forma, algumas estratégias farmacotécnicas tais como 

dispersões sólidas (ELOY; MARCHETTI, 2014), dendrímeros (GAO et al., 2015), 

lipossomas (ZHAO et al., 2015), ciclodextrinas (LI et al., 2009) e nanopartículas (ANTÔNIO 

et al., 2017; JIN et al., 2016; YANG et al., 2012; ZHANG et al., 2013, 2015; ZHOU et al., 

2009) vêm sendo exploradas a fim de vencer tal limitação do AU.  

 

2.3 Administração oral de fármacos antineoplásicos 

A via intravenosa ainda é a mais utilizada para o tratamento do câncer (O’NEILL; 

TWELVES, 2002; RUDDY; MAYER; PARTRIDGE, 2009), no entanto, visando à qualidade 

de vida e a necessidade de seguimento da terapia após o diagnóstico da doença, a via oral tem 

ganhado foco principal, em comparação a via parentérica (JEANNERET et al., 2011; 

O’NEILL; TWELVES, 2002; PARTRIDGE et al., 2002). Um interessante estudo foi 

realizado para avaliar a preferência por via de administração dos pacientes com câncer de 

mama recorrente e verificou-se que 78,7% preferiam ser tratados por via oral, enquanto que 

cerca de 2,7% optaram pela via parentérica e 18,6% disseram não ter preferências 

(WOJTACKI; ROLKA-STEMPNIEWICZ; GRZEGORCZYK, 2006). Levando em 

consideração estudos como esse, as últimas décadas têm testemunhado uma mudança de 

paradigma no tratamento do câncer de administração parenteral para oral (LIU et al., 1997; 

O’NEILL; TWELVES, 2002; THANKI et al., 2013).  

No regime terapêutico em que os fármacos anticancerígenos são administrados a partir 

de injeção intravenosa ou infusão, estes podem alcançar níveis acima da concentração 

máxima tolerável (CMT) do fármaco no plasma e em seguida serem rapidamente excretados, 
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resultando em uma área-sob-a-curva limitada (ASC). Apesar de superar os padrões de 

absorção variável do TGI e apresentar uma biodisponibilidade imediata e completa, esta via 

pode ser perigosa devido elevada concentração do fármaco a ser distribuído para os tecidos 

normais, causando assim efeitos secundários graves (KRUIJTZER; BEIJNEN; SCHELLENS, 

2002; MEERUM TERWOGT et al., 1999). Além disso, a preparação de formulações 

injetáveis exige a utilização de excipientes farmacêuticos específicos, o que pode contribuir 

para a toxicidade da formulação final. A exemplo disso, está o Cremophor EL que é utilizado 

para administração do paclitaxel, fármaco altamente lipofílico. Este excipiente provoca várias 

reações de hipersensibilidade, nefrotoxicidade e neurotoxicidade (SINGLA; GARG; 

AGGARWAL, 2002) e também já foi relatado que este aditivo pode alterar a cinética do 

fármaco (GELDERBLOM et al., 2002; VAN TELLINGEN et al., 1999). Da mesma forma, o 

tensoativo polissorbato 80 (Tween® 80) é utilizado na formulação intravenosa do docetaxel e 

tem sido implicado na ocorrência de reações de hipersensibilidade graves (BAKER et al., 

2004). 

Dessa forma, a quimioterapia oral torna-se uma alternativa muito interessante, uma 

vez que esta é capaz de manter uma concentração moderada e sustentada do fármaco na 

circulação, alcançando assim uma exposição prolongada das células cancerosas à droga, bem 

como, evitar o pico elevado de fármaco superior a CMT. Isto irá aumentar a eficácia 

terapêutica e reduzir a incidência de efeitos colaterais (FENG; CHIEN, 2003; FENG; ZHAO; 

TANG, 2011; MEI et al., 2013; O’NEILL; TWELVES, 2002). Além disso, a via oral é 

considerada uma das formas mais seguras, abundantes e tradicionais de entrega de fármacos 

tendo como vantagens adicionais:  

- Evitar o desconforto da injeção e poder ser conduzido em casa. Esta abordagem pode 

aumentar a cooperação do paciente e sua qualidade de vida, o que é uma questão importante 

e, portanto, merece grande atenção para qualquer tratamento médico (BANNA et al., 2010). 

- Os riscos de infecção e extravasamento associados às linhas de infusão intravenosa 

podem ser evitado (BANNA et al., 2010). 

- O custo do tratamento para o paciente pode ser altamente reduzido devido à evasão 

de hospitalização, fabricação estéril, profissionais treinados (BANNA et al., 2010). 

- Especialmente importante para pacientes com câncer no último estágio, que são 

demasiado fracos para suportar o tratamento médico rigoroso. Quimioterapia oral pode 
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fornecer, pelo menos, um tratamento paliativo para dar-lhes esperança e prolongamento de 

sobrevivência (MEI et al., 2013). 

Diversas moléculas já estão disponíveis no mercado para a terapia oral de câncer 

(Quadro 3), e um grande número estão em desenvolvimento. Grande parte dos antineoplásicos 

orais não são novas moléculas, mas são novas formulações de drogas já utilizadas para via 

intravenosa (MAZZAFERRO; BOUCHEMAL; PONCHEL, 2013). No entanto, deve notar-se 

que muitos fármacos anticancerígenos pertencem à classe IV do BCS, que compreende 

substâncias com baixa solubilidade em fluídos aquosos e baixa permeabilidade aparente. 

Infelizmente, após a administração oral de tais drogas, apenas uma fração da dose, estará 

disponível na circulação sistêmica para a execução da resposta terapêutica. Por exemplo, a 

biodisponibilidade oral de antitumorais clássicos como paclitaxel, docetaxel, tamoxifeno, está 

na faixa de 5 a 20% (KUPPENS et al., 2005; PELTIER et al., 2006; SHIN; CHOI; LI, 2006). 

Além das propriedades físico-químicas peculiares, quando prevista a administração oral 

destas moléculas, barreiras fisiológicas tais como instabilidade da molécula ativa frente ao 

ambiente gastrointestinal (GI), nível elevado de efluxo da P-gp e metabolismo pré-sistémico 

também devem ser levados em consideração (ENSIGN; CONE; HANES, 2012; HUANG et 

al., 2014; THANKI et al., 2013). 

 

Quadro 3. Alguns exemplos de medicamentos quimioterápicos orais aprovados. 

Fármaco Nome Comercial Forma Indicação 

Abiraterona, acetato 

de 

Zytiga ® Comprimidos Câncer de próstata 

metastático resistentes 

Altretamina Hexalen® Cápsulas Câncer de ovário 

Bexaroteno Targretin® Cápsulas Linfoma de célula T 

cutâneo 

Bussulfano Myleran® Comprimidos 

revestidos 

Leucemia mielóide crônica 

Capecitabina Xeloda® Comprimidos 

revestidos 

Câncer de mama 

metastático e colorretal 

Clorambucila Chloraminophene® Cápsulas Leucemia linfocítica 

crônica, linfomas malignos 

e doença de Waldenstrom 

Ciclofosfamida Endoxan® Comprimidos 

revestidos 

Câncer de mama, ovário e 

leucemia 

                                                                                                                                Continua  
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Continuação. Alguns exemplos de medicamentos quimioterápicos orais aprovados. 

Erlotinibe, cloridrato 

de 

Tarceva® Comprimidos 

revestidos 

Câncer de pulmão e 

pâncreas 

Dasatinibe Srrycel ® Comprimidos 

revestidos 

Leucemia linfocítica e 

mielocítica 

Estramustina Estracyt® Cápsulas Câncer de próstata 

hormônio resistente 

Etoposide Vepesid® Cápsulas Câncer de pulmão, gânglios 

linfáticos e leucemia 

Fludarabina Fludara® Comprimidos 

revestidos 

Leucemia linfocítica 

crônica 

Gefitinib Iressa® Comprimidos Carcinoma de pulmão 

Ácido ibandrônico Ácido Ibandrónico 

Sandroz® 

Comprimidos Neoplasia de mama 

Idarrubicina Zavedos® Cápsulas Leucemia mielogênica 

aguda 

Imatinib Givec® Cápsulas ou 

comprimidos 

Leucemia, tumor estromal 

gastrointestinal 

Lapatinib Tyverb® Comprimidos Neoplasia de mama 

Lenalidomida Revlimid® Cápsulas Mieloma múltiplo 

Melfalano Alkeran® Comprimidos 

revestidos 

Mieloma múltiplo 

Mercaptopurina Purinethol® Comprimidos Leucemia linfoblástica 

aguda 

Metotrexato Metotrexato 

Bellon® 

Comprimidos Diferentes tipos de câncer 

Mitotane Lysodren® Cápsulas Carcinoma adrenal 

Nilotinibe Tasigna® Cápsulas Leucemia mielóide crônica 

Procarbazina Natulan®, 

Matulan® 

Cápsulas Linfoma de Hodgkin e 

outros 

Sorafenibe tosilato Nexavar® Comprimidos 

revestidos 

Carcinoma de células renais 

e câncer de fígado 

Malato de sunitinibe Sutent® Cápsulas Carcinoma de células renais 

e tumor estroma 

gastrointestinal 

Tamoxifeno, citrato 

de 

Nolvadex-D Comprimidos 

revestidos 

Câncer de mama 

                                                                                                                              Continua 
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Continuação. Alguns exemplos de medicamentos quimioterápicos orais aprovados. 

Tegafur-uracil UFT® Cápsulas Tumor cólon-retal 

metastático 

Tegafur-gimeracil-

oteracil 

Teysuno® Cápsulas Câncer de estômago 

Temozolomida Temodal® Cápsulas Tumor Cerebral 

Tioguanina Lanvis® Comprimidos Leucemia aguda e leucemia 

granulocítica crônica 

Topotecano Hycamtin® Cápsulas Câncer de pulmão, útero, 

cervical e neoplasia de 

ovário 

Toremifeno Fareston® Comprimidos  Neoplasia de mama 

Tretinoína Vesanoid® Cápsulas Leucemia promielocítica 

aguda 

Vinorelbina Navelbne® Cápsulas Câncer de pulmão 

 Fonte: Adaptado de MAZZAFERRO; BOUCHEMAL; PONCHEL, 2013. 

 

Muitas estratégias têm sido desenvolvidas para melhorar a biodisponibilidade e 

eficácia de entrega oral de fármacos anticancerígenos. Uma das principais abordagens 

envolve o encapsulamento de ativos em nanocarreadores, tais como lipossomas (BENIVAL; 

DEVARAJAN, 2012; JAIN et al., 2012b), microemulsões (NORNOO et al., 2009), 

nanopartículas ou micelas poliméricas (BROMBERG, 2008; ENSIGN; CONE; HANES, 

2012; JAIN et al., 2011; MO et al., 2011), devido à capacidade desses transportadores 

melhorarem a solubilidade do fármaco e a internalização celular, proteger o ativo contra a 

degradação no TGI e inibição da função de efluxo de P-gp (ENSIGN; CONE; HANES, 2012; 

MARKOVSKY et al., 2012; MEI et al., 2013; THANKI et al., 2013). 

 

2.3.1 Barreiras Fisiológicas para absorção de nanocarreadores 

A adesão e a difusão do fármaco no microambiente do TGI é um desafio para a 

quimioterapia por via oral. Antes das moléculas de ativo atingirem o seu destino final (sistema 

sanguíneo, sistema linfático, tecido ou célula alvo), elas precisam passar através do estômago, 

o lúmen do intestino, a camada de muco que reveste o epitélio intestinal, e, finalmente, o 

epitélio em si (ENSIGN; CONE; HANES, 2012; GOLDBERG; GOMEZ-ORELLANA, 

2003). Assim que um fármaco é ingerido, a sua estabilidade é desafiada pela condição 
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altamente ácida no estômago (pH 1,2 a 2), que pode causar oxidação, desamidação, ou 

hidrólise de proteínas terapêuticas, o que conduz a perda de atividade. As enzimas digestivas 

(proteases, nucleases e lipases) que são segregadas ao longo de todo o TGI, também podem 

potencialmente degradar drogas terapêuticas (ALLÉMANN; LEROUX; GURNY, 1998; 

GOLDBERG; GOMEZ-ORELLANA, 2003). Portanto, a nanoestrutura desenvolvida deve ser 

resistente e estável nessas condições. Diante disso, a estabilidade dos nanosistemas vem sendo 

amplamente estudada e, em alguns casos, modificações nas formulações têm sido propostas. 

Alguns estudos têm demonstrado que o revestimento dos nanocarreadores com 

polietilenoglicol (LI et al., 2003; RAMACHANDRAN; PAUL; SHARMA, 2009; TOBÍO et 

al., 2000) ou QS (FILIPOVIĆ-GRCIĆ; SKALKO-BASNET; JALSENJAK, 2007; PREGO et 

al., 2006) é capaz de incrementar a estabilidade dos mesmos. Esses constituintes, por meio de 

um mecanismo de estabilização estérica, podem impedir que o ambiente ácido e a ação 

enzimática afetem a estrutura dos carreadores (ROGER et al., 2010). 

A partir do lúmen do intestino delgado, o agente terapêutico deve atingir a barreira 

mucosa para que então ocorra a absorção. A barreira mucosa intestinal pode ser dividida em 

barreira extrínseca e intrínseca (JOHNSON et al., 1987). A barreira extrínseca consiste no 

microambiente que recobre as células epiteliais, em particular a camada de muco. O muco é 

um hidrogel complexo composto de restos celulares, proteínas, hidratos de carbono, lipídeos, 

sais, anticorpos e bactérias. O componente proteico principal do muco é a mucina, 

glicoproteína que diminui significativamente a difusão de pequenas e grandes moléculas 

criando, por conseguinte, uma barreira física para a absorção das partículas (PLAPIED et al., 

2011). Entretanto, sistemas de liberação nanoestruturados que apresentem carga superficial 

positiva podem ser transportados com mais facilidade através do muco já que, o elevado 

número de moléculas de ácido siálico e açúcar presentes na estrutura da mucina, conferem à 

mesma uma carga negativa elevada (ROGER et al., 2010). Consequentemente, a interação 

eletrostática com as cargas presentes na mucina tende a favorecer a absorção das partículas 

através do muco e aumentar sua internalização pelas células epiteliais, as quais também são 

carregadas negativamente (LAI; WANG; HANES, 2009; NORRIS; PURI; SINKO, 1998). 

A barreira intrínseca consiste da monocamada de células epiteliais, que representa a 

maior barreira para difusão do fármaco do lúmem para corrente sanguínea, as células mantem 

esta barreira por meio da formação de junções apertadas, que são fusões entre membranas 

laterais adjacentes de células que regulam a permeabilidade da monocamada. Diferentes 

mecanismos são utilizados para transportar nanosistemas através da barreira intestinal, 
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teoricamente estão disponíveis 3 rotas para a passagem de fármaco: transporte passivo 

transcelular; via transcelular ativo ou mediado por transportador; e transporte paracelular 

(Figura 3). Uma das possíveis rotas para a penetração dos fármacos é o transporte passivo 

transcelular, o qual inclui a difusão através das células intestinais (FASANO, 1998). Nessa 

via, a razão de absorção é governada pela lei de Fick, que é dependente das propriedades 

físico-química do fármaco e do gradiente de concentração (ROGER et al., 2010). Tal 

transporte é reconhecido como preferencial para substâncias suficientemente lipofílicas e de 

moderado peso molecular. Por conseguinte, em teoria, estruturas supramoleculares como os 

nanocarreadores não poderiam difundir-se de maneira satisfatória através dessa via (Situação 

B – Figura 3). 

 

Figura 3. Representação esquemática de possíveis rotas para a captação de nanosistemas. (A) 

Transporte ativo transcelular, via receptor (pinocitose), (B) Transporte passivo transcelular, (C) 

Transporte paracelular, (D) Transporte ativo transcelular, via células. 

 

Fonte: Adaptado de PLAPIED et al., 2011. 

 

Por sua vez, o transporte ativo através das células M bem como pelo enterócitos 

parece ser mais adequado para a absorção de nanoestruturas (PLAPIED et al., 2011; ROGER 

et al., 2010). As células M são células especializadas da mucosa, que possuem propriedades 

absortivas, devido a isto, a captação de sistemas nanoestruturados por essas células é 

amplamente descrita na literatura. Porém estas células representam menos de 1% das células 

epiteliais do intestino (BRAYDEN; JEPSON; BAIRD, 2005; DES RIEUX et al., 2006) 

(Situação D – Figura 3). De modo similar, os enterócitos vêm sendo amplamente estudados 

como um mecanismo de captação dos nanosistemas (DES RIEUX et al., 2006), tal captação 
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pode ser alcançada, sobretudo, pelo processo de pinocitose (macropinocitose ou endocitose) 

(Situação A – Figura 3). Alguns autores atribuem que a pinocitose envolvendo a ligação das 

nanoestruturas com receptores específicos, pode constituir uma excelente estratégia para o 

aumento da absorção das mesmas (PLAPIED et al., 2011). 

O transporte dos fármacos pode ainda ocorrer de maneira passiva através dos espaços 

intercelulares (Situação C - Figura 3). Porém, nessa rota existe uma limitação para a absorção 

de nanosistemas, visto que o diâmetro dos poros nesses espaços é da ordem de 3 a 10 Å 

(ROGER et al., 2010) e estes representam menos de 1% da área absortiva total do intestino 

(PLAPIED et al., 2011). Contudo, é importante levar-se em consideração a presença das 

junções oclusivas. Estas junções são compostas por um grupo de proteínas citosólicas e 

transmembranares, principalmente ocludinas, claudinas, actina e zona de oclusão e, entre esse 

complexo de proteínas, estão definidos os espaços intercelulares. Para que haja a passagem do 

fármaco (ou das nanoestruturas), as junções oclusivas devem ser abertas (DELI, 2009). À 

vista disso, nanosistemas poliméricos que utilizam na sua composição polímeros tais como 

QS (SADEGHI et al., 2008) ou seus derivados (N,N,Ntrimetilquitosana) (CAO et al., 2009) e 

poli(amidoamina) (KITCHENS et al., 2007), vêm sendo desenvolvidos visando o aumento do 

transporte, a partir da abertura reversível das junções oclusivas (DELI, 2009).  

Além dessas limitações já mencionadas, existe ainda o mecanismo de efluxo mediado 

principalmente pela P-gp, que é uma proteína da membrana plasmática com uma cadeia de 

1280 aminoácidos (peso molecular de aproximadamente 170 kDa), codificada nos humanos 

por dois genes MDR: o gene MDR1/ABCB1 e o gene MDR3/ABCB4 (também designado 

MDR2), localizados no cromossomo 7. Atua como barreira fisiológica uma vez que expulsa 

toxinas e xenobióticos para o exterior das células (RAGHAVA; LAKSHMI, 2012; 

SHAROM, 2011). É nas células epiteliais colunares do TGI inferior que se encontra a maior 

fração de P-gp no organismo, estando correlacionada com a excreção de fármaco para interior 

do lúmen do TGI. Desta forma, a P-gp contribui para a expulsão de muitos fármacos dos 

hepatócitos e túbulos renais para o espaço luminal adjacente, conseguindo reduzir 

potencialmente a biodisponibilidade de várias moléculas (AMIN, 2013; VARMA et al., 

2003). Atualmente existe um interesse considerável na tentativa de aumentar a absorção e 

biodisponibilidade oral de fármacos pela inibição do efluxo do fármaco mediado pela P-gp e 

estudos têm demonstrado a capacidade de Nps atuarem como inibidores da P-gp (LING et al., 

2010; PATIL et al., 2009), melhorando dessa forma a biodisponibilidade da droga 

encapsulada. 
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2.4 Sistemas nanoestruturados para liberação oral de fármacos 

Para auxiliar os agentes anticancerígenos administrados oralmente a atingir uma 

concentração plasmática adequada em tempo adequado e para atenuar a sua acumulação em 

órgãos e tecidos potencialmente saudáveis, sistemas de distribuição de drogas em nanoescala 

surgiram como uma indispensável plataforma para a terapia moderna do câncer (DAVIS; 

CHEN; SHIN, 2008; LAMMERS; HENNINK; STORM, 2008). A nanotecnologia é uma 

ciência multidisciplinar que tem emergido rapidamente com potencial aplicação em diversos 

setores, como física, engenharia, tecnologia de informação, biologia e medicina. A 

nanomedicina é definida como a aplicação e o desenvolvimento da nanotecnologia para 

resolver os problemas na medicina, ou seja, para diagnosticar, tratar e prevenir doenças em 

nível celular e molecular. A nanomedicina pode mudar radicalmente a forma de fazermos os 

medicamentos e a forma e frequência que os administramos, fornecendo desta maneira uma 

solução ideal para a quimioterapia oral (BATRAKOVA; KABANOV, 2008; FENG, 2008, 

2006; ZHANG; TAN; FENG, 2012). 

Historicamente, o uso de nanocarreadores começou no início do século 20, quando 

Paul Ehrlich propôs o modelo conhecido como “bala mágica”, em que o fármaco seria ligado 

a um transportador e direcionado ao alvo específico, exercendo sua atividade farmacológica 

(WITKOP, 1999). Anos depois, em meados da década de 70, foram desenvolvidos os 

primeiros sistemas coloidais denominados de lipossomas, prosseguindo com o advento dos 

dendrímeros e Nps convencionais. No final dos anos 80, surgiram as nanopartículas 

magnéticas e na década de 90 outros sistemas derivados dos anteriores, foram desenvolvidos.  

O primeiro produto nanoparticulado comercializado na área farmacêutica foi o 

Abraxame® (albumina sérica humana nanoparticulada contendo paclitaxel), que surgiu no 

mercado no início de 2005 (KREUTER, 2007). A partir desse momento, outros produtos 

foram surgindo como o Combidex®, nanocápsulas de óxido de ferro empregadas como 

agentes de contraste em exames de imagem por ressonância magnética para avaliação de 

tumores.  

Atualmente a área de nanotecnologia tem recebido grandes investimentos por parte 

das indústrias farmacêuticas por ser promissora para o desenvolvimento de sistemas de 

liberação de fármacos para diferentes usos. Utilizando a nanotecnologia é possível:  melhorar 

a eficácia terapêutica e reduzir efeitos adversos de fármacos; melhorar a absorção de fármacos 

pouco hidrossolúveis; controlar a liberação da droga incorporada; possibilitar a coliberação de 

dois ou mais ativos terapêuticos visando uma terapia combinada; promover a permeação e 
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penetração de fármacos através das barreiras endoteliais e epiteliais (FAROKHZAD; 

LANGER, 2009; FERRARI, 2005; SHI et al., 2010); proteger o fármaco da inativação no 

TGI (GUTERRES et al., 1995; RAFFIN et al., 2003). Além disso, fármacos veiculados em 

sistemas nanoparticulados podem ainda ter seu tempo de meia-vida alterado (LIM et al., 

2011), seu perfil de biodisponibilidade aumentado (BAEK; CHO, 2017; KHDAIR et al., 

2016; SONAJE et al., 2010), além de alterações no perfil de distribuição tecidual (HAAS et 

al., 2009).  

No caso dos tumores, as nanopartículas possuem ainda a vantagem de um 

direcionamento passivo, pois os mesmos apresentam vasos sanguíneos de forma irregular, 

com dilatações e grandes fenestrações. Enquanto o endotélio vascular normal apresenta 

fenestrações entre 5 e 10 nm, nas neoplasias sólidas, os neovasos possuem fenestrações bem 

maiores entre 100 e 780 nm (HOBBS et al., 1998; SCHUBIK, 1982). Por conseguinte, 

nanopartículas com diâmetro médio de 300 nm conseguem extravasar para o interstício de 

tumores sólidos, liberando dessa maneira doses concentradas nos locais específicos, pelo 

efeito de permeabilidade e retenção aumentadas (Enhanced Permeability and Retention - 

EPR) reduzindo a exposição dos tecidos saudáveis e, consequentemente, diminuindo a 

possibilidade de efeitos tóxicos. Em alguns casos, essa tecnologia pode aumentar em até 70 

vezes a concentração do fármaco encapsulado nos tumores sólidos  (LIECHTY; PEPPAS, 

2012). 

A aplicação da nanotecnologia farmacêutica é especialmente interessante quando 

usada em formulações orais, uma vez que aumentam a sua biodisponibilidade sem qualquer 

tipo de alteração da estrutura química do fármaco. Diversos mecanismos estão relacionados 

com o aumento da biodisponibilidade dos fármacos quando administrados através de 

nanocarreadores pela via oral, estes incluem o aumento da absorção a partir de enterócitos 

(devido ao aumento da solubilização e de dissolução), mucoadesão (interação entre o 

nanocarreador positivamente carregado, e a mucina com carga negativa) (LAI; WANG; 

HANES, 2009), modulação das junções de oclusão (capacidade dos nanocarreadores de 

interagir com as proteínas das junções de oclusão) (DELI, 2009), endocitose e transcitose 

mediada por receptores (ROGER et al., 2009), fagocitose por meio de células M 

especializadas de placas de Peyer (JAIN et al., 2012c) e absorção linfática via mecanismo de 

captação dos quilomícron a partir dos enterócitos (HARDE; DAS; JAIN, 2011).  
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2.4.1 Nanopartículas poliméricas 

Quando comparada aos demais sistemas nanoestruturados para aplicação oral, as Nps 

apresentam algumas vantagens. Por exemplo, em relação aos lipossomas e micelas, os 

carreadores nanoparticulados poliméricos mostram-se mais estáveis nos fluídos do TGI e 

também quando armazenadas por longo tempo. Além disso, devido à possibilidade de 

utilização de diferentes materiais poliméricos, é possível modular as propriedades físico-

químicas das Nps, tais como hidrofobicidade, carga superficial, eficiência de incorporação do 

fármaco e seu perfil de liberação, visando otimizar o comportamento in vivo desses sistemas 

(GALINDO-RODRIGUEZ et al., 2005; LE DROUMAGUET et al., 2012; PLAPIED et al., 

2011). Além disso, os processos de produção são relativamente simples, é possível a 

utilização de matrizes biocompatíveis e biodegradáveis e há grande variedade de polímeros 

disponíveis (SCHAFFAZICK et al., 2003). 

Nps são sistemas coloidais sólidos de natureza polimérica, que apresentam diâmetro 

entre 100-1000 nm. Dependendo do processo de preparação das Nps, estas podem ser 

classificadas genericamente como nanoesferas e nanocápsulas (Figura 4). Nanoesferas são 

estruturas contínuas, nas quais os compostos ativos podem estar adsorvidos na superfície, 

aprisionados ou dissolvidos na matriz. Contrariamente, nas nanocápsulas pode-se identificar 

uma capa polimérica e um núcleo interno geralmente oleoso diferenciado. Neste caso, as 

substâncias ativas estão normalmente dissolvidas no núcleo, mas também podem estar 

adsorvidas na superfície. Nanocápsulas e nanoesferas são excelentes carreadores de fármacos, 

pois moléculas frágeis podem ser preservadas tanto de degradações químicas como 

enzimáticas quando estão presas a um nanocarreador (VAUTHIER; BOUCHEMAL, 2009). 

 

Figura 4. Desenho esquemático de uma nanoesfera (sistema matricial) e uma nanocápsula (sistema 

reservatório). 
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A utilização dos polímeros para a encapsulação de diversos fármacos é uma ótima 

opção para mascarar as propriedades físico-químicas da substância, e melhorar portanto sua 

interação com membranas, bem como o transporte através delas, uma vez que após a 

associação fármaco-polímero, a distribuição biológica passa a depender das características 

físico-químicas do carreador e não mais das propriedades do fármaco (COUVREUR; 

VAUTHIER, 2006). Além disso, são ainda excelentes controladores da farmacocinética, uma 

vez que a biodegradabilidade aliada à solubilidade da matriz polimérica está diretamente 

relacionada às taxas de liberação do fármaco a partir das Nps. Vários polímeros sintéticos 

podem ser utilizados na preparação das nanocápsulas e nanoesferas, sendo o PLA, poli (ácido 

láctico-co-glicólico) (PLGA), poli (e-caprolactona) (PCL), copolímeros do ácido metacrílico e 

derivados de cianoacrilato, os mais amplamente empregados (PLAPIED et al., 2011). Por 

outro lado, Nps à base de polímeros naturais, tais como QS, albumina, dextrano, alginato e 

gelatina, também estão sendo desenvolvidas (ROGER et al., 2010). Em geral, os polímeros 

são constituídos, por mais de 50 unidades repetitivas, e ao se agregarem em um padrão 

regular, formam um reservatório ou matriz onde o fármaco estará inserido. Além disso, tais 

polímeros apresentam características adequadas no que diz respeito à biocompatibilidade, 

biodegradabilidade e toxicidade. 

O uso das Nps biodegradáveis para entrega de ativos por via oral tem demonstrado 

potencial terapêutico significativo no tratamento do câncer. Jain e colaboradores (2011) 

conseguiram um aumento de 3,84 e 11,19 vezes na biodisponibilidade oral do tamoxifeno, 

após incorporação em Nps de PLGA, em relação ao analógo comercial, citrato de tamoxifeno 

e base livre, respectivamente. Além disso, uma eficácia antitumoral significativamente maior 

e hepatotoxicidade reduzida também foram observados a partir das Nps em comparação com 

a base livre. Nps de copolímero PLA-TPGS também mostraram-se uma boa estratégia para 

melhorar a biodisponibilidade de fármacos antitumorais. O docetaxel carreado por Nps de 

PLA-TPGS alcançou uma quimioterapia sustentada de 360 horas com 3,4 vezes a ASC do 

Taxotere® (formulação comercial de docetaxel) (GAN; CHIEN; FENG, 2010). Ademais, o 

Quadro 4 revela outros estudos em que Nps foram implementadas para melhorar a 

administração oral de fámacos anticancerígenas.  
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Quadro 4. Lista de polímeros aplicados para melhorar a capacidade de entrega oral de vários agentes 

anticancerígenos. 

Polímero Droga Resultados Referência 

Eudragit E100 Naringina Biodisponibilidade 

aumentada em cerca de 

96 vezes em comparação 

com Naringina livre. 

(CHAURASIA et al., 

2018) 

Quitosana (-) Galato 

epigalotequina 

Biocompatibilidade 

superior, maior 

permeabilidade de Caco-

2 e biodisponibilidade 

oral. 

(HU et al., 2012) 

PAA-cisteína Paclitaxel Aumento de 7 vezes na 

permeabilidade e 

aumento de cerca de 5 

vezes na 

biodisponibilidade oral. 

(IQBAL et al., 2011) 

Polianidridos Paclitaxel Biodisponibilidade 

relativa de até 70%. 

(ZABALETA et al., 

2012) 

PLA  

PLA-PEG 

5-Fluorouracila Biodisponibilidade 

aumentada em 4 vezes 

(MATTOS et al., 

2016) 

PLA Paclitaxel Redução de 40% nos 

valores de IC50, em 

comparação com o taxol 

(ZHANG; FENG, 

2006) 

PLGA Docetaxel Diminuição de cerca de 

16 vezes o valor de IC50 

para in vitro a 

citotoxicidade contra 

linhas celulares MCF-7 

(CHEN et al., 2011) 

PLGA 5-Fluorouracila Biodisponibilidade 

aumentada em 2,27 

vezes 

(LI et al., 2008) 

PLGA Curcumina Biodisponibilidade 

aumentada em 22 vezes 

(TSAI et al., 2011b) 

PCL–TPGS Paclitaxel Biodisponibilidade 

aumentada em 2,7 e 3, 

78 em relação ao Taxol e 

Abraxane 

(BERNABEU et al., 

2014). 

PAA: ácido poliacrílico; PLA: poli (ácido lático); PLGA: ácido poli (láctico-co-glicólico); PCL: poli 

(e-caprolactona); TPGS: d-alpha tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate. 
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Tamanho, distribuição de tamanho, forma e outras propriedades físicas das Nps são 

afetados pela técnica usada na sua produção. Diferentes métodos podem ser selecionadas para 

preparar Nps, dependendo da natureza do polímero, bem como a solubilidade do fármaco a 

ser encapsulado (BAWARSKI et al., 2008). Geralmente, esses métodos disponíveis são 

classificados em duas categorias principais, a primeira classe envolve a polimerização de 

monômeros (polimerização in situ), e a segunda baseia-se na dispersão de polímeros pré-

formados. Exemplos da primeira são a polimerização em emulsão e a polimerização em 

dispersão. Exemplos da segunda classe são salting-out, nanoprecipitação, emulsificação-

difusão do solvente e emulsificação-evaporação do solvente (HUGHES, 2005; KOO; 

RUBINSTEIN; ONYUKSEL, 2005). A polimerização apresenta a desvantagem de poder 

apresentar moléculas residuais que possam causar toxicidade, sendo então o método de 

escolha o que utiliza os polímeros pré-formados, pois não há presença de solvente e outros 

resíduos no produto final (PINTO REIS et al., 2006). 

 A técnica de emulsificação-evaporação do solvente (Figura 5), a qual foi utilizada 

neste trabalho, ocorre em duas etapas. Na primeira, ocorre a homogeneização, sob alta 

agitação, de duas fases imiscíveis, sendo estas, a fase orgânica composta pelo polímero e o 

ativo dissolvidos em solvente orgânico e a fase aquosa contendo um tensoativo, dando origem 

à emulsão O/A, a agitação é a etapa determinante e deve ser realizada antes que ocorra a 

precipitação do polímero. A segunda etapa consiste na evaporação do solvente orgânico, 

geralmente realizada por rota-evaporação. Dessa maneira promove-se a precipitação do 

polímero contido na fase interna da emulsão, formando nanoesferas, que se apresentam em 

suspensão (RAO; GECKELER, 2011). O tamanho das Nps pode ser controlado pelo ajuste da 

taxa de agitação, tipo e quantidade do agente de dispersão, viscosidade das fases orgânica e 

aquosa, concentração de polímero no solvente orgânico e temperatura. Contudo, devido às 

características da emulsão formada, esta técnica é mais indicada para ativos com 

características lipofílicas (TRIERWEILER, 2009).  
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Figura 5. Representação esquemática da técnica emulsificação-evaporação do solvente. 

 

Fonte: Adaptado de MUSYANOVYCH et al., 2008. 

 

2.4.1.1 Poli(ácido láctico) - PLA 

O PLA (𝐶3𝐻4𝑂2)n, cuja estrutura química se encontra representada na Figura 6, é um 

dos polímeros mais utilizados para formação de matrizes em sistemas de liberação controlada 

e é o polímero de escolha para aplicação na área médica e farmacêutica principalmente 

quando se trata da liberação de fármacos anticancerígenos, antimaláricos, contraceptivos e 

anestésicos (MENEMSE; GUNDAY, 1999). Ele é um éster alifático, termoplástico e 

relativamente hidrofóbico devido ao seu grupo metil e é amplamente aplicado em Nps, 

principalmente, por possuírem cadeias carbônicas hidrolisáveis e ser aprovado pela Food and 

Drug Administration (FDA) bem como pelas autoridades reguladoras Europeias (COSTA 

LIMA et al., 2012; MOTTA; DUEK, 2006; SEVERINO et al., 2011). 

Este poliéster alifático pode ser obtido através de dois monômeros, o ácido láctico e o 

lactídeo, dependendo do peso molecular. O PLA de elevado peso molecular é geralmente 

obtido através da abertura do anel do lactídeo seguida de polimerização, enquanto o PLA de 

baixo peso molecular (<3000 Da) é produzido pela condensação direta do ácido láctico 

(SODERGARD; STOLT, 2002). Em meio fisiológico, o PLA sofre hidrólise, liberando ácido 

láctico, que é metabolizado em piruvato pela lactato desidrogenase presente no coração, 

músculos e fígado. A eliminação ocorre pela via do ciclo de Krebs realizada pelos pulmões e 

rins, em que é excretado na forma de dióxido de carbono e água, sendo portanto, 

biodegradável (ATHANASIOU; NIEDERAUER; AGRAWAL, 1996; KUMARI; YADAV; 

YADAV, 2010).  
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Figura 6. Representação da fórmula estrutural do PLA. 

 

 

A quiralidade do carbono permite a síntese de polímeros enantiômeros levógiro (poli- 

L-ácido lático-PLLA) e dextrógiro (poli-D-ácido lático-PDLA), sendo as moléculas de ambos 

opticamente ativas e imagens especulares. A mistura racêmica dos dois enantiômeros, o poli-

D-L-ácido lático (PDLLA), é opticamente inativa existindo, entretanto, a possibilidade de 

copolímeros em diferentes proporções (BARBANTI; ZAVAGLIA; DUEK, 2005; 

LASPRILLA et al., 2010). A cristalinidade do PLA pode variar de totalmente amorfo até 

polímeros com grau de cristalinidade maior que 40%. Para o polímero racêmico, PDLLA, a 

distribuição das unidades D e L na cadeia polimérica é aleatória e assim não possuem 

domínios cristalinos, sendo amorfos e com propriedades mecânicas inferiores quando 

comparados ao semicristalino PLLA. Os polímeros PLLA e PDLA possuem cristalinidade de 

aproximadamente 35%. (BARBANTI; ZAVAGLIA; DUEK, 2005; JAHNO, 2005; 

LASPRILLA et al., 2010; PERES, 2012). Polímeros semicristalinos possuem transição vítrea 

(Tg) e ponto de fusão (Tm) definidos, a transição vítrea do PLA se encontra entre 55 °C e 60 

°C e o seu ponto de fusão é de 130 °C a 180 °C. O PLLA possui maior biocompatibilidade 

que as demais formas do polímero, uma vez que o ácido láctico natural está na forma L, além 

disso, a presença da cristalinidade e alto ponto de fusão deste polímero tornam-o menos 

susceptível à degradação que a mistura racêmica (KULKARNI et al., 1971). 

Entretanto, Nps de PLA apresentam algumas limitações na utilização relacionadas a 

sua hidrofobicidade e baixa estabilidade química.  Estas restrições são mais significativas 

quando usadas para administração oral, porque elas tendem a ser rapidamente eliminadas via 

transporte mucociliar. Além disso, elas são instáveis em fluídos GI, podendo dessa forma 

precipitar. Em pHs abaixo de 4,4, os grupos de ácido carboxílico são protonados, o que 

diminui a repulsão eletrostática entre partículas, diminui sua solubilidade e promove a sua 
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agregação e precipitação (ENSIGN; CONE; HANES, 2012; LAI; WANG; HANES, 2009; 

YONCHEVA et al., 2005). Jain e colaboradores (2010) estudaram a estabilidade das Nps de 

PLA em fluídos gastrointestinais simulados e determinaram que essas partículas se agregaram 

devido às enzimas (pepsina e pancreatina) e rapidamente perderam o antígeno encapsulado. O 

mesmo comportamento foi observado por Lazzari e colaboradores (2012), que estudou a 

estabilidade coloidal de Nps de PLA em fluídos biológicos. Após 24 horas de incubação no 

suco gástrico sintético, ocorreu agregação significativa das Nps, que levou a um aumento de 

aproximadamente 20% na distribuição média de tamanho de partícula.  

Neste sentido, a modificação das características superficiais das Nps, seja pela 

adsorção ou ligação covalente de polímeros hidrofílicos na superfície das mesmas, tem 

demonstrado ser uma estratégia promissora para a obtenção de nanocarreadores mais estáveis 

e com maior absorção.  

 

2.4.1.2 Aplicações da QS para modificação superficial das Nps 

Acredita-se que um dos motivos do aumento da biodisponibilidade de fármacos 

inseridos nas Nps para administração oral seja o prolongamento do tempo de contato com a 

mucosa intestinal (MAINCENT et al., 1986). Nesta perspectiva, sistemas de liberação 

mucoadesivos podem ser uma alternativa para melhorar a biodisponibilidade de fármacos a 

partir do aumento do tempo de residência intestinal, o que permite maior contato do fármaco 

com a mucosa intestinal, aumento do gradiente de concentração do ativo e, 

consequentemente, aumento da absorção (PONCHEL; IRACHE, 1998; VARUM et al., 

2008).  

 A mucoadesão ocorre através da adesão do polímero à superfície do muco. Não existe 

uma única teoria que descreva os mecanismos da mucoadesão, mas sim várias que, em 

associação, ajudam na sua compreensão. Dentre as diversas teorias, as mais descritas na 

literatura são: a teoria eletrônica, que está relacionada com a interação eletrostática entre a 

carga negativa da mucina e a carga positiva do sistema de liberação; teoria da adsorção, em 

que a interação polímero-mucosa ocorre por ligação de hidrogênio e Van der Walls;  teoria da 

molhabilidade, a qual se baseia na capacidade do polímero de intumescer e se fixar na 

superfície da mucosa; teoria da difusão, em que a adesão é dependente do tempo e está 

relacionada com as cadeias dos polímeros e a quantidade de glicoproteína no muco; e teoria 

da fratura, que afirma que a força de separação entre duas superfícies está relacionada com a 

força de adesão entre elas (SOSNIK; DAS NEVES; SARMENTO, 2014).  
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Devido às características de adesividade, a QS vem sendo usada tanto como material 

de revestimento catiônico de lipossomas (TAKEUCHI et al., 2005), nanoesferas (BRAVO-

OSUNA et al., 2007; MAKHLOF; TOZUKA; TAKEUCHI, 2011), nanocápsulas (CALVO; 

VILA-JATO; ALONSO, 1997; DE CAMPOS et al., 2003) e como agente formador de 

partículas, os quitossomas (JANES et al., 2001). Associado a sistemas nanoparticulados, a QS 

tem se mostrado uma boa opção para controlar a liberação de fármacos, produzir sistemas 

muco/bioadesivos, aumentar a absorção e modificar as características de biodistribuição de 

fármacos veiculados nesses sistemas (KADIYALA et al., 2010; SARMENTO et al., 2007). 

A QS é um polímero natural, com pKa de 6,5, hidrofílico, biocompatível e 

biodegradável, quando em pHs menores que 6,5, encontra-se na forma catiônica. É obtida a 

partir da desacetilação alcalina da quitina, um polímero encontrado em carapaças de 

crustáceos, cutículas de insetos e parede celular de alguns fungos. Pode apresentar diversas 

massas moleculares, viscosidades e grau de desacetilação. O grau de desacetilação (66-95%) 

refere-se à quantidade de grupamentos amina livres e afeta a hidrofilicidade, solubilidade e as 

características de atração eletrostática com poliânions (HEJAZI; AMIJI, 2003), influenciando 

portanto os métodos de preparação das formulações. A QS com baixo grau de desacetilação 

está relacionada à maior toxicidade, enquanto que altos valores de desacetilação (em torno de 

85%) conferem menor toxicidade. Outra característica importante da QS é o peso molecular 

que varia em média entre 3.800 e 2.000.000 Dalton, o qual influencia diretamente na 

viscosidade da solução aquosa formada (NAGPAL; SINGH; MISHRA, 2010; SINHA et al., 

2004).   

 Em relação a sua estrutura química, representada na Figura 7, é considerada um 

copolímero, formado por unidades de β-(1,4) 2-amino-2-desoxi-D-glicose e β-(1,4) 2-

acetamido-2-desoxi-D-glicose com a presença de grupos amino e grupos hidroxila primário e 

secundário (TAKAHASHI; IMAI; SUZUKI, 2007; TORRES et al., 2005). Este biopolímero é 

caracterizado como uma base fraca, sendo insolúvel em água e solventes orgânicos, porém, 

torna-se solúvel em soluções aquosas de ácidos orgânicos diluídos, como acético, fórmico, 

cítrico, além de ácido clorídrico (pH < 6,5) (SANTOS et al., 2003), onde ocorre a conversão 

das unidades glicosaminas para forma solúvel R-NH3
+. Entretanto, quando em contato com 

soluções neutras, alcalinas ou em presença de poliânions, sofre precipitação (SINHA et al., 

2004).  
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Figura 7. Representação da fórmula estrutural da QS. 

 

 
 

A mucoadesividade e o caráter policatiônico da QS, devido às cargas positivas dos 

grupamentos amino presentes na posição C-2 da QS, permitem uma forte interação 

eletrostática com resíduos negativos das células, como mucinas e ácido siálico, garantindo 

que sistemas nanoparticulados contendo QS funcionem como reservatório, liberando o 

fármaco de forma gradativa através da membrana celular ou barreira biológica (NAGPAL; 

SINGH; MISHRA, 2010; WANG et al., 2011a). Outro mecanismo responsável pelas 

alterações farmacocinéticas produzidas em sistemas que contem QS é a abertura reversível e 

transitória das junções de oclusão entre as células, aumentando a permeabilidade de 

compostos polares como peptídeos e proteínas (DODANE; AMIN KHAN; MERWIN, 1999). 

Essas junções são compostas por um grupo de proteínas citosólicas e transmembranares, 

principalmente ocludinas, claudinas, actina e zona de oclusão 1 (ZO-1) e, entre este complexo 

de proteínas, estão definidos os espaços intercelulares. Quando ocorre a abertura reversível 

das junções de oclusão, ocorre a redistribuição das ocludinas e ZO-1 e a modificação da 

estrutura filamentosa da actina-F, a qual passa a apresentar uma estrutura globular (DELI, 

2009).  

A QS é um biopolímero de baixo custo e baixa toxicidade aprovado pelo FDA, sua 

degradação in vivo ocorre através da catálise enzimática e sua eliminação é renal. Em ratos, a 

DL50 foi superior a 1500 mg.kg-1 pela via oral e 3000 mg.kg-1 após a administração da mesma 

pela via intraperitoneal. Entretanto, seu uso é restrito a vias não parenterais (BALDRICK, 

2010). Apesar da procedência da QS, a partir da fibra de crustáceo, a relação com alergias 

atribuídas a sua origem ainda não está muito clara. Muzzarelli (2010) ressalta que, como a QS 

passa por um processo de purificação, ela não pode mais ser considerada um derivado do 

camarão, pois os procedimentos de obtenção retiram proteínas, lipídios e outros 

contaminantes da matéria bruta, reduzindo o seu potencial alergênico. Deste modo, o 
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polímero purificado poderia ser classificado como um produto químico, independentemente 

de sua origem.       

Alguns estudos têm recoberto Nps compostas por polímeros hidrofóbicos como o 

PLA, com polímeros hidrofílicos como a QS (DEV et al., 2010; WANG et al., 2015). Esta 

estratégia pode adicionar boas propriedades às Nps de PLA. Em primeiro lugar, os produtos 

ácidos resultantes da degradação do PLA podem ser neutralizados pela QS  devido à sua 

alcalinidade, adquirindo assim uma melhor biocompatibilidade (LUCKACHAN; PILLAI, 

2006). Além do mais, esta técnica permite que a partícula tenha um centro mais hidrofóbico 

que pode favorecer a encapsulação de fármacos tal como o AU, e uma superfície hidrofílica 

que aumenta a solubilidade e difusão do sistema através do muco, promovendo a mucoadesão, 

prolongando o tempo de circulação sanguínea e consequentemente aumentando a 

biodisponibilidade (ENSIGN; CONE; HANES, 2012).  
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver, caracterizar físico-químicamente e avaliar a 

atividade citotóxica sobre eritrócitos, antitumoral, antioxidante in vitro e o perfil 

farmacocinético de Nps de PLA revestidas com QS como carreadoras de AU, após 

administração oral de dose única em ratos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

a) Desenvolver nanopartículas de PLA revestidas com QS contendo ácido ursólico (Nps-PLA-

QS-AU), pelo método de emulsificação-evaporação do solvente; 

b) Caracterizar físico-químicamente as Nps produzidas quanto ao seu diâmetro médio, índice 

de polidispersão, eficiência de encapsulação, potencial zeta, morfologia, espectroscopia na 

região do infravermelho, difração de raios X e análise térmica; 

c) Investigar a estabilidade das Nps em suspensão e liofilizadas, levando-se em consideração 

diâmetro médio, índice de polidispersão, potencial zeta e teor de fármaco liberado, frente a 

diferentes temperaturas de armazenamento; 

d) Avaliar a estabilidade das Nps de AU em fluídos gástrico e intestinal simulados; 

e) Determinar o perfil de liberação do AU a partir das Nps de PLA revestidas com QS; 

f) Avaliar a eficiência de mucoadesão in vitro; 

g) Avaliar a citotoxicidade das Nps sobre eritrócitos; 

h) Avaliar a atividade antioxidante in vitro das Nps; 

i) Avaliar a citotoxicidade das Nps em células tumorais; 

j) Avaliar o perfil farmacocinético das Nps de PLA-QS contendo AU após administração oral 

de dose única em ratos. 
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4 MATERIAS E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

Reagentes 

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

o Acetonitrila grau CLAE (J.T. Baker); 

o Ácido acético 99,9% (Vetec - Química fina®);  

o Ácido ursólico (≥ 90%, Sigma - Aldrich Chemistry®);  

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

o Álcool isopropílico (Fmaia®);  

o Acetato de amônia (Sigma Aldrich® USA); 

o Azul de Trypan (Sigma-Aldrich®);  

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

o Brometo de potássio - KBr, grau espectroscópico (Sigma - Aldrich®);  

o Cloreto de potássio - KCl (Biotec®) 

o Cloreto de sódio - NaCl (Biotec®);  

o D(+) Sacarose P.A. (Vetec Química Fina®);  

o Dimetilformaldeido (Biotec®);  

o Dimetilsulfóxido - DMSO (P.A, Biotec®); 

o Dodecil sulfato de sódio (Sigma-Aldrich®); 

o Estreptomicina (Sigma - Aldrich®); 

o Etanol 95% (Synth®);  

o Fosfato de sódio dibásico P.A. (Biotec®);  

o Fosfato de sódio monobásico anidro P.A. (Vetec®);  

o Glicose (Sigma-Aldrich®); 

o Hidróxido de sódio - NaOH (Biotec®);  

o Hipoclorito de sódio - NaOCl (comercial);  
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o Ibuprofeno (Padrão interno) (≥ 99.5%, Sigma - Aldrich Chemistry®); 

o Iodeto de Potássio - KI (Biotec®);  

o Manitol (cedido pelo laboratório Vicofarna); 

o Meio de cultura Dulbecco modificado por Iscove’s (Sigma-Aldrich®);  

o Mucina tipo II (Sigma-Aldrich®); 

o Pancreatina (Sigma-Aldrich®); 

o Penicilina (Sigma-Aldrich®); 

o Pepsina (Sigma-Aldrich®); 

o Perssulfato de Potássio (K2S2O8) (Sigma-Aldrich®);  

o Poli (álcool vinílico) - PVA (Sigma Aldrich® USA);  

o Poli (L-ácido láctico) - PLA (Sigma Aldrich® USA) (85.000 - 160.000 Da);  

o Quitosana com grau de 75-85 % de desacetilação, baixa massa molar (Sigma -

Aldrich®); 

o Soro fetal bovino (Gibco®);  

o Tripsina (Gibco®); 

o Tween 80 - Polissorbato 80 (Sigma-Aldrich®);  

 

Equipamentos 

o Agitador de tubos tipo Vórtex (Quimis®) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica - UNICENTRO; 

o Agitador magnético (Químis®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - 

UNICENTRO; 

o Autoclave vertical AV Plus (Phoenix®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica 

- UNICENTRO; 

o Balança analítica M214A (Tecnal®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - 

UNICENTRO; 

o Banho ultratermostático (Solab®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - 

UNICENTRO; 
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o Calorímetro SDT Q600-TA simultâneo DSC/TGA (Instruments®) - DEFIS - 

UNICENTRO; 

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

Farmacêutica - UNICENTRO; 

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

Farmacêutica - UNICENTRO; 

o Cromatógrafo líquido de alta eficiência (CLAE) (Waters®) acoplado a um detector de 

arranjo de fotodiodo (DAD) e coluna fase reversa C18 (125mm X 4mm) de tamanho 

de partícula 5 μm (Xterra Waters®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - 

UNICENTRO; 

o Cromatógrafo liquido de ultra eficiência (UPLC) (Waters®) acoplado a um 

espectromêtro de massas triplo quadrupolo XEVO-TQD com fonte de ionização por 

eletropulverização Z spray ™️ (Waters®, Milford) - Centro de Ciências Moleculares 

e Nanotecnologia - UNICENTRO; 

o Difratômetro de raios X - D2 PHASER (Bruker®) - DEQ – UNICENTRO;  

o Dispersor ultrassônico (Unique®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - 

UNICENTRO; 

o Disruptor de células ultrassônico (Unique®) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica - UNICENTRO; 

o Equipamento para análise do potencial zeta - ZetaSizer ZS (Malvern®) - DEQ – 

UNICENTRO; 

o Equipamento para medida do espalhamento dinâmico da luz - Dynamic Light 

Scattering (Brookhaven 90 Plus®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - 

UNICENTRO; 

o Espectrômetro de infravermelho IR200 FT-IR (Nicolet® - Thermo Scientific, EUA) - 

DEQ - UNICENTRO; 

o Estufa de CO2 (Quimis®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - 

UNICENTRO; 

o Evaporador rotatório TE 120 (Tecnal®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica 

- UNICENTRO; 
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o Incubadora de bancada com agitação Orbital Q816M22 (Quimis®) - Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica - UNICENTRO; 

o Leitor de microplacas Spectra Max 190 (Molecular Devices®) - Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica - UNICENTRO; 

o Liofilizador (Terroni®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - 

UNICENTRO; 

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

o Microscópio CX21 (Olympus®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - 

UNICENTRO; 

o Microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo (MEV-FEG) – (MIRA3 

LM, Tescan Orsay Holding, Czech Republic) – Bioenergia – UNICENTRO; 

o Osmose reversa laboratorial (Vexer Indústria e Comércio de Equipamentos LTDA®) - 

Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - UNICENTRO; 

o Pipetas monocanal (Labmate®) - Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica - 

UNICENTRO; 

o Sistema de ultrapurificação de água (Milli-Q Gradiente Millipore®) - Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica - UNICENTRO; 

o Ultracentrífuga refrigerada - Z36HKl (Hermle®) - Laboratório de Nanotecnologia 

Farmacêutica - UNICENTRO; 

 

4.2 Métodos 

4.2.1 Obtenção das Nps de PLA revestidas com QS contendo AU 

As Nps-PLA-QS-AU foram obtidas pelo método de emulsificação-evaporação do 

solvente, que envolve inicialmente a preparação de uma emulsão do tipo óleo em água (O/A) 

(QUINTANAR-GUERRERO et al., 1998). Primeiramente testou-se diferentes concentrações 

de QS de baixo peso molecular (0,5; 0,4; 0,3; 0,2 e 0,1% (m/v)) na fase aquosa, a fim de 

determinar a melhor concentração. Somente após isso, adicionou-se o AU à formulação.  

Resumidamente, 50 mg de PLA e 10 mg de AU foram dissolvidos em 1900 μL de 

diclorometano e 100 μL de dimetilsulfóxido. Esta fase orgânica foi vertida em 10 mL da fase 

aquosa contendo 1% (m/v) de álcool polivinílico (PVA), 2% (v/v) de ácido acético e QS 
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(0,2%). As duas fases foram emulsionadas por meio de sonicação durante 7 minutos. O 

solvente orgânico foi eliminado por evaporação sob pressão negativa, a 37 ºC durante 15 

minutos. 

 As Nps foram separadas do fármaco não encapsulado por meio de dois processos de 

ultracentrifugação (17500 rpm, 45 min e 30 min, 20 ºC), e lavadas com água para remover 

qualquer resquícios de PVA e ácido acético que ainda pudessem estar presentes na 

formulação. Os sobrenadantes contendo o fármaco livre obtidos das ultracentrifugações foram 

armazenados em temperatura de -4 °C para posterior análise por cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada com detector de arranjo de fotodiodos (CLAE-DAD). As Nps foram 

armazenadas na presença de sacarose (10%) para subsequente liofilização ou ressuspensas em 

500 μL de água. As Nps brancas (sem AU) foram obtidas da mesma maneira com exceção da 

adição de AU na fase orgânica.   

 

4.2.2 Caracterização físico-química 

A determinação das características físico-químicas das Nps é imprescindível para 

melhorar a compreensão destes sistemas e para estabelecer parâmetros de fabricação que 

possam controlar a liberação dos fármacos a partir dos mesmos. A fim de caracterizar esses 

sistemas, várias técnicas foram aplicadas para determinação da distribuição de tamanho, do 

potencial elétrico superficial (potencial zeta), da concentração do fármaco quando associado 

às nanoestruturas, análise da morfologia das partículas, e outras para avaliar a interação 

fármaco-polímero.  

 

4.2.2.1 Distribuição de tamanho e índice de polidispersão 

O diâmetro médio das partículas, bem como o índice de polidispersão foi determinado 

pela técnica de espectroscopia de correlação de fótons (Dynamic light scattering) no 

equipamento Brookhaven 90 Plus. Para essa análise, uma alíquota das Nps recém preparadas 

foi diluída em água purificada (1:200, v/v) e inserida em uma cubeta de poliestireno, que foi 

colocada na câmara de análise a temperatura ambiente, com um ângulo de incidência do laser 

de 90º, índice de refração 1,330 e o comprimento de onda de 660 nm. Cada amostra foi 

analisada em triplicata, utilizando corridas de 1 min cada. A média e o desvio padrão foram 

calculados a partir da análise de 30 amostras diferentes. 
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4.2.2.2 Potencial Zeta 

O potencial zeta quantifica a carga superficial das partículas através da medição da 

mobilidade eletroforética e foi medido através do equipamento ZetaSizer ZS, Malvern. Para a 

determinação do potencial zeta das amostras, utilizaram-se alíquotas das Nps em suspensão 

diluídas em solução de KCl 1mM (1:100, v/v). As amostras foram acondicionadas em células 

capilares (DTS 1070) a 25 °C, onde estabeleceu-se um potencial de ±150 mV. As medidas 

foram feitas em triplicata. 

 

4.2.2.3 Determinação da eficiência de encapsulação (EE%) 

A quantificação do AU encapsulado nas Nps de PLA-QS foi determinado 

indiretamente por CLAE-DAD (Waters® Alliance), ou seja, determinou-se a concentração de 

fármaco não associado às Nps, seguindo as condições cromatográficas previamente validadas 

(ANTÔNIO et al., 2016). Para tal, uma alíquota do sobrenadante reservado após os dois ciclos 

de centrifugações, contendo o fármaco livre, foi diluída (1:5, v/v) em metanol, filtrada em 

membrana de poro 0,22 μm e injetada no sistema cromatográfico. A detecção foi feita em 

DAD a 203 nm, sendo a fase móvel uma mistura de acetonitrila/água (90:10, v/v) e a fase 

estacionária uma coluna Xterra C18 (125mm x 4mm; 5 μm) (Waters). O fluxo foi de 1,0 

mL.min-1 e o volume de injeção de 60 μL.  

Dessa maneira, estipulou-se a concentração de AU não incorporada às Nps. 

Subsequentemente, a EE foi calculada de acordo com a Equação 1, subtraindo-se o valor 

encontrado da quantidade inicial de AU. 

EE% =
AUi−AUl

AUi
×  100                                                                                    Equação 1 

 

Onde, AUi corresponde à quantidade de AU adicionada inicialmente à formulação (10 

mg) e, AUl é a quantidade do fármaco não incorporado à partícula, quantificado pelo método 

analítico. Os valores de eficiência de encapsulação foram expressos por média e DP. 

 

4.2.2.4 Avaliação morfológica 

A análise morfológica (superfície e forma) das Nps foi realizada a partir de 

microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV-FEG) (MIRA3 LM, 
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Tescan Orsay Holding). As Nps foram diluídas em água ultrapura (1:500, v/v), fixadas em 

suporte metálico e secas em estufa.  Como a amostra não é condutora, esta foi metalizada com 

uma fina camada de ouro usando um equipamento de recobrimento com 10 mA por 2 min. As 

fotomicrografias foram obtidas utilizando-se uma voltagem de 20 kV e aumentos entre 1000 a 

56000 vezes.  

 

4.2.2.5 Difração de raios X (DRX) 

As informações sobre a cristalinidade dos materiais foram adquiridas a partir de um 

difratômetro D2 PHASER (Bruker) que utiliza radiação Kα do Cu (λ= 1,5418 Å). As medidas 

foram realizadas utilizando-se corrente de 10 mA e tensão de 30 kV. As amostras foram 

acondicionadas em um suporte de vidro e analisadas em ângulo aberto de 2θ entre 5 e 60º, 

com uma velocidade de aquisição de 1º.min-1. 

Os difratogramas obtidos a partir de amostras do AU livre, PLA e QS, foram 

comparados com os dados obtidos para Nps brancas e preenchidas com AU.  

 

4.2.2.6 Análise térmica 

O comportamento térmico das Nps foi analisado através da calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) e da termogravimetria (TG), por meio do Calorímetro SDT Q600 (TA 

instruments, USA), nas seguintes condições experimentais: atmosfera de nitrogênio (vazão de 

100 mL.min-1), razão de aquecimento de 10 °C.min-1, intervalo de temperatura de 30 a 450 °C 

e cadinho de alumina contendo cerca de 10 mg de cada amostra. As amostras utilizadas 

foram: AU livre, PLA, QS, Nps brancas e Nps contendo AU. Os dados obtidos foram tratados 

utilizando o software TA Universal Analysis. O equipamento foi previamente calibrado com 

padrões de oxalato de cálcio, zinco e safira.  

 

4.2.2.7 Espectroscopia na região do Infravermelho com transformada de Fourier  

A fim de investigar possíveis interações fármaco-polímero foi realizada a análise por 

FT-IR. As amostras foram misturadas com brometo de potássio (KBr) e comprimidas em 

prensa hidráulica para obtenção de pastilhas. Os espectros do AU, PLA, QS, Nps brancas e 

Nps carregadas com AU foram registrados na faixa de varredura de 4000 - 400cm-1, com 
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resolução de 4 cm-1 e 32 scans, utilizando o espectrofotômetro Infravermelho IR200 FT-IR 

(Nicolet®). 

 

4.2.3 Estudo de Estabilidade 

4.2.3.1 Estabilidade das Nps em suspensão  

A avaliação da estabilidade físico-química das Nps em suspensão foi realizada através 

do monitoramento do diâmetro médio das partículas, índice de polidispersão, potencial zeta e 

teor de fármaco. Para isso, 3 lotes de Nps contendo AU foram ressuspensos em água ultrapura 

e estocados a temperatura ambiente e em geladeira (8 ºC) durante 6 meses. 

As amostras foram caracterizadas logo após o preparo, e, em intervalos regulares, 

alíquotas das suspensões foram retiradas e avaliadas quanto ao aspecto macroscópico, 

tamanho de partícula, índice de polidispersão e potencial zeta. Mensalmente, além dos 

parâmetros já citados, o teor total de fármaco também foi analisado. Para tal, as amostras 

foram centrifugadas a 15500 rpm por 15 min, e o sobrenadante foi analisado pelo método 

validado (ANTÔNIO et al., 2016), para mensurar a taxa de liberação do AU a partir das Nps. 

O precipitado foi novamente ressuspenso em água e as Nps armazenadas na temperatura em 

questão. As análises estatísticas foram realizadas por ANOVA (nível de confiança 95%), com 

pós-teste de Tukey. As diferenças foram consideradas estatisticamente significantes quando p 

< 0,05. 

 

4.2.3.2 Estabilidade das Nps liofilizadas 

A liofilização consiste em um processo industrial de secagem por congelamento e 

sublimação do gelo sob vácuo que transforma a água sólida diretamente em vapor.  A adição 

de adjuvantes ou crioprotetores na amostra a ser liofilizada geralmente é necessária para evitar 

que as baixas temperaturas danifiquem ou alterem as propriedades físico-químicas das 

partículas. Portanto, antes de iniciar o estudo de estabilidade foi necessário determinar qual o 

melhor crioprotetor e qual a concentração mais adequada para a formulação. Sendo assim, as 

Nps obtidas após o segundo ciclo de centrifugação, foram ressuspensas em 300 μL de 

crioprotetor, como listado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Concentração dos crioprotetores testada. 

Crioprotetor Concentração (m/v) 

 

Sacarose 

2,5% 

5% 

10% 

 

Manitol 

2,5% 

5% 

10% 

 

As suspensões foram congeladas durante 24 h (-20 ºC) e após, submetidas ao processo 

de liofilização (LD1500 Terroni®) a -40 °C sob pressão de 2 Pa por um período de 24 h. Ao 

final, o tamanho das nanoesferas, índice de polidispersão e potencial zeta foram avaliados e 

comparados com os resultados obtidos antes da liofilização, a fim de então determinar qual a 

concentração mais adequada do crioprotetor.  

Após essa determinação, procedeu-se então para o estudo de estabilidade do pó 

liofilizado. Os liofilizados (n=3) foram selados após o processo de liofilização e armazenados 

em dessecador a temperatura ambiente e em geladeira (8 °C).  Após 1, 2, 3, 4, 5 e 6 meses, as 

amostras foram retiradas e analisadas quanto ao tamanho médio de partícula, distribuição de 

tamanho e potencial zeta. As análises estatísticas também foram realizadas por ANOVA 

(intervalo de confiança 95%), com pós-teste de Tukey, e as diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes quando p < 0,05. 

 

4.2.4 Estabilidade das Nps de AU no fluído gástrico simulado (FGS) e fluído intestinal 

simulado (FIS) 

4.2.4.1 Ensaio de solubilidade do AU nos fluídos gastrointestinais 

A solubilidade do AU nos FGS e FIS foi primeiramente determinada, para que o 

estudo pudesse ser conduzido seguindo as condições sink. Os fluídos (FGS pH 1,2 e FIS pH 

6,8) foram preparados seguindo a metodologia proposta na USP 37 com adição das enzimas 

(“USP 37-NF 32 EN ESPAÑOL VOLUMEN 2”, 2014). 

Para este estudo, uma quantidade em excesso do AU foi adicionado a 1 mL do FGS e 

do FIS contendo diferentes concentrações de tensoativos (tween 1 e 5%, dodecil sulfato de 

sódio 5% (m/v)). Todas as amostras foram mantidas sob agitação (150 rpm, 37 °C) durante 48 
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h. Após esse tempo, as amostras foram centrifugadas a 15500 rpm durante 15 min a 20 °C, 

filtradas em filtro de 0,45μm e diluídas em metanol. Por fim, a concentração do AU solúvel 

nos meios simulados foi determinada pelo método analítico CLAE. 

 

4.2.4.2 Estudo de estabilidade das Nps de AU frente ao FGS e FIS  

A estabilidade das Nps de AU revestidas com QS em FGS e FIS contendo tween 1% 

(m/v), foi avaliada e comparada às Nps sem revestimento. O ensaio foi conduzido sob 

condição sink pelo método de agitação em shaker com agitação orbital e com subsequente 

ultracentrifugação (CASA et al., 2015). Cerca de 150 μg de AU encapsulado foi disperso em 

5 mL de FGS (pH 1,2) contendo 1% de tween. As amostras foram incubadas a 37 °C sob 

agitação a 150 rpm, e após 2 h as suspensões de Nps foram centrifugadas e introduzidas no 

FIS (pH 6,8) contendo tween 1% por mais 4 h, totalizando dessa forma 6 h. Em intervalos de 

tempos específicos (0,5, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 h) as amostras foram ultracentrifugadas (15500 rpm, 

25 °C e 15 min) e o volume retirado foi substituído com meio fresco a fim de manter o 

volume constante. Os sobrenadantes recolhidos em cada intervalo de tempo foram filtrados 

em filtro de 0,22 μm e analisados pelo método CLAE a fim de quantificar a quantidade de AU 

liberado das Nps durante a análise. O tamanho das Nps, o índice de polidispersão e o 

potencial zeta foram analisados ao final das 2 e das 6 h. O estudo foi realizado em triplicata e 

o resultado foi expresso considerando o desvio padrão.  

 

4.2.5 Estudo de liberação in vitro 

4.2.5.1 Estudo da solubilidade do AU no meio receptor 

A fim de garantir que não ocorra saturação do meio receptor, os estudos de liberação 

devem ser conduzidos em condições sink. Assim sendo, a solubilidade do AU em tampão 

fosfato salino (PBS) (pH 7,4) com diferentes tensoativos foi previamente avaliada.  

Foram preparadas soluções saturadas de AU (n=3) em um volume definido (2 mL) de 

PBS 50 mM pH 7,4, contendo:  tween 1%, tween 2,5%, tween 5%, dodecil sulfato de sódio 

1%, dodecil sulfato de sódio 2,5%, dodecil sulfato de sódio 5%. Essas suspensões foram 

mantidas sob agitação (37 ºC,150 rpm), durante um período de 48 h. Em seguida, as 

suspensões foram centrifugadas (15500 rpm, 30 min), filtradas (0,45 μm), diluídas em 

metanol e quantificadas por CLAE (LARA, 2008; PADE; STAVCHANSKY, 1998).  
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4.2.5.2 Determinação do perfil de liberação do AU a partir das Nps de PLA revestidas 

com QS 

O perfil de liberação do AU a partir das Nps-PLA-QS foi avaliado pelo método de 

agitação em shaker, com posterior ultracentrifugação (CASA et al., 2015). Alíquotas 

contendo aproximadamente 600 μg de AU encapsulado, foram diluídas em 9 mL de PBS pH 

7,4 contendo dodecil sulfato de sódio 5%. As dispersões foram incubadas a 37 ± 1 ºC, a 150 

rpm em um agitador do tipo shaker. Em tempos predeterminados (1, 2, 4, 6, 8, 24, 48, 72, 96, 

120 e 144 h) as amostras foram ultracentrífugadas (15500 rpm, 20 ºC, 15 min) e os 

sobrenadantes coletados e analisados por CLAE. O precipitado foi ressuspenso novamente no 

meio receptor e retornado a agitação até o próximo tempo. A partir dos resultados calculados, 

foi plotada uma curva do percentual cumulativo do AU liberado em função do tempo. 

 

4.2.5.3 Cinética e mecanismo de liberação 

Para determinar o mecanismo de liberação do AU a partir das Nps-PLA-QS, os 

dados obtidos na liberação foram analisados de acordo com os modelos matemáticos de 

ordem zero, primeira ordem, segunda ordem e Higuchi, além do expoente n de liberação 

segundo o modelo Peppas (RITGER; PEPPAS, 1987), por meio do software MicroMath 

Scientist®, conforme as equações descritas no Quadro 5.  

 

Quadro 5.  Equações matemáticas para as cinéticas de liberação. 

Modelo Equação 

Zero Ordem Qr = Q0 + kt 
 

Primeira Ordem ln. Qr = lnQ0 + kt 
 

Segunda Ordem Qr Q0 = (Q0 − Qr)Kt⁄  
 

Higuchi Qr = K√t 
 

Korsmeyer-Peppas Qr Q0 = ktn⁄  
 

 

Onde, Qr é a quantidade de fármaco liberado no tempo t; Q0 é a quantidade inicial de 

fármaco, k é a constante de velocidade de liberação e n, expoente de liberação que indica o 

mecanismo que essa ocorre. 
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4.2.6 Estudo de mucoadesão in vitro  

A mucoadesão foi avaliada neste trabalho a partir da interação entre a mucina, 

principal glicoproteína constituinte do muco (KHANVILKAR; DONOVAN; FLANAGAN, 

2001) e as Nps dispersas em solução aquosa. 

  

4.2.6.1 Diâmetro médio, índice de polidispersão e potencial zeta 

Soluções de mucina (0,1%, 0,25% e 0,5%, m/v) foram preparadas em tampão fosfato   

20 mM pH 6,8. Após, 20 µl das suspensões de Nps (Nps-PLA-AU e Nps-PLA-QS-AU) foram 

colocados na presença das soluções de mucinas (10 mL) nas diferentes concentrações, e 

incubou-se em shaker durante 30 min, a 37 ºC, 70 rpm. O tamanho médio, índice de 

polidispersão e potencial zeta das Nps, antes e após o contato com a mucina foram medidos 

para avaliar a capacidade das Nps interagirem com o composto.  

 

4.2.6.2 Adsorção dos sistemas nanoestruturados à mucina 

Soluções de mucina foram preparadas nas concentrações de 50, 100, 150 e 200 μg.ml-1 

em tampão fosfato 20 mM pH 6,8, a partir de uma solução estoque de 500 μg.ml-1. Foram 

adicionados 20 μL das amostras (Nps-PLA-AU; Nps-PLA-QS-AU e AU livre) a 1 ml das 

soluções aquosas de mucina nas diferentes concentrações citadas. As dispersões foram 

homogeneizadas manualmente e incubadas a 37 °C, 70 rpm, durante 60 min. Em seguida, 

foram centrifugadas a 14000 rpm por 20 min e o sobrenadante foi utilizado para a 

quantificação da mucina livre empregando-se o método de Lowry modificado por Peterson 

(DHAWAN; SINGLA; SINHA, 2004; PETERSON, 1977). Trata-se de um método 

colorimétrico que permite a quantificação de proteínas utilizando espectrofotômetro. 

Para a determinação da mucina livre no sobrenadante, adicionou-se 100 µL do 

reagente de Lowry a alíquotas de 100 µL do sobrenadante. As soluções permaneceram à 

temperatura ambiente por 20 minutos e, então, adicionou-se 50 μl do reagente de Folin-

Ciocalteu’s e a reação foi mantida por 30 minutos adicionais nas mesmas condições. A 

absorbância foi medida por espectrofotometria visível em 749 nm. O estudo foi realizado em 

triplicata, e para o branco, o mesmo procedimento foi empregado utilizando água destilada. 

Todo o procedimento foi realizado sem a presença de luz. 
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Para o cálculo da quantidade de mucina livre, foi utilizada uma curva analítica padrão 

com concentrações entre 50 e 200 μg.ml-1, de equação y = 0,0019x + 0,0213 e r: 0,995. A 

quantidade de mucina adsorvida foi determinada indiretamente a partir da quantificação da 

mucina livre no sobrenadante, através da Equação 2: 

Q mucina adsorvida = Q mucina adicionada − Q mucina livre                  Equação 2 

 

4.2.7 Avaliação da citotoxicidade das Nps sobre eritrócitos -  Ensaio ex-vivo 

O protocolo experimental para avaliação da citotoxicidade frente eritrócitos humanos 

foi aprovado pelo comitê de ética humana da Universidade Estadual do Centro-Oeste, sob o 

registro nº 1.174.406/2015 (Anexo 1).  

Para este ensaio foram coletados 10 mL de sangue venoso humano de indivíduos 

voluntários adultos saudáveis. O sangue coletado foi adicionado a tubos contendo heparina 

sódica e homogeneizado. Em seguida, foi centrifugado a 2500 rpm por 10 min, o plasma e a 

camada de leucócitos foram retirados por aspiração. A suspensão de eritrócitos foi lavada três 

vezes com solução tampão PBS 10 mM, pH 7,4. Ao final da terceira lavagem, os eritrócitos 

foram ressuspensos no tampão PBS 10 mM pH 7,4 acrescido com glicose (1,08 mg.mL-1), 

penicilina (0,3 mg.mL-1) e estreptomicina (0,5 mg.mL-1) para inibir qualquer crescimento 

microbiano, acertando-se o volume  globular para 2% (CRUZ SILVA et al., 2000). 

Na sequência, a suspensão de eritrócitos a 2% foi incubada com diferentes 

concentrações de AU livre e nanoencapsulado (15, 30, 60 μg.mL-1), a 37 ± 1°C sob agitação 

constante a 150 rpm. Foram incubados também controles com etanol, tampão PBS 10 mM pH 

7,4, Nps brancas e água destilada. Após intervalos de tempos predeterminados (6, 24, 48, 72 e 

96 h) as suspensões foram centrifugadas (2500 rpm, 4°C, 5 min) e os sobrenadantes foram 

recolhidos para avaliar o grau de hemólise por análise espectrofotométrica da hemoglobina 

liberada a 540 nm no leitor de microplacas (CRUZ SILVA et al., 2001). 

As análises foram realizadas em triplicata e os dados foram exibidos em percentual de 

hemólise de acordo com a Equação 3: 

% Hemólise =
Absa

Abs100
 ×  100                                                        Equação 3 

Onde Absa é absorbância da amostra e Abs100 é a absorbância do controle positivo, 

que apresentou 100% de hemólise, que no estudo correspondeu à amostra incubada com água 

destilada.  
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Por fim, os resultados foram analisados e comparados estatisticamente por ANOVA, 

com pós-teste Tukey. Diferenças foram consideradas estatisticamente diferentes para p < 0,05 

(STATISTICA 7.0 Stafsoft, Inc.). 

 

4.2.8 Avaliação da atividade antioxidante in vitro proveniente do fármaco 

nanoencapsulado 

A capacidade antioxidante do AU, das Nps contendo AU e das Nps brancas foi 

avaliada por meio do estudo de inibição do ácido hipocloroso (HOCl), seguindo a 

metodologia de Paino e colaboradores (2005) com algumas modificações. O HOCl foi 

preparado a partir de uma solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) em água baseificada (pH 

12) e a concentração foi determinada espectrofotometricamente a 292 nm antes de sua 

utilização (ε292nm = 350 M-1 cm-1) (MORRIS, 1966). O revelador, TMB (3,3’,5,5-

tetrametilbenzidina), foi solubilizado em dimetilformamida (0,014 mol.L-1), seguido da adição 

de iodeto de potássio (0,01 mol.L-1) e ácido acético (0,8 mol.L-1). 

Amostras do AU livre ou nanoencapsulado e Nps brancas em diferentes concentrações 

(15, 30, 45, 60 e 75 μg.mL-1) foram incubadas em temperatura controlada de 37 °C com 

agitação de 150 rpm. Em tempos predeterminados (0, 24, 48, 72 e 96 h), alíquotas das 

amostras foram adicionadas ao HOCl (50 μM) e tampão fosfato (50 mM, pH 7,4) até 

completar o volume final de 200 μL. Após 15 min de incubação a 37 ºC e 150 rpm, a solução 

de TMB foi adicionada e incubou-se por mais 5 minutos ao abrigo da luz. A absorbância foi 

então medida a 650 nm em um leitor de microplacas. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata, e como controle utilizou-se a solução tampão. Neste modelo, a capacidade 

antioxidante baseia-se na habilidade da amostra em análise em capturar o HOCl, impedindo 

que o mesmo oxide a 3,3’,5,5-tetrametilbenzidina (TMB). A porcentagem de inibição foi 

calculada pela Equação 4.  

% Inibição =
Absc−Absa

Absc
x 100                                                                         Equação 4 

 

Onde Absc é a absorção de controle e Absa é a absorção da amostra. O estudo 

relacionado ao IC50 (concentração que apresenta 50% da capacidade sequestrante total do 

HOCl) também foi determinado, substituindo-se o valor de y por 50 na equação da reta do 

gráfico da porcentagem de inibição versus concentração de fármaco. Os dados foram 

analisados utilizando o software STATISTICA 7.0 (Stafsoft, Inc.). A avaliação foi por 
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ANOVA seguido de pós-teste Tukey, diferenças foram consideradas estatisticamente 

significantes quando p < 0,05. 

 

4.2.9 Avaliação da citotoxicidade das Nps-PLA-QS contendo AU sobre linhagens 

tumorais 

A toxicidade celular foi avaliada pelo método de MTT, descrito por Denizot e Lang 

(1986), com algumas modificações. Para os ensaios utilizou-se linhagens celulares B16-F10 e 

Hep-2, que correspondem a melanoma murino e carcinoma de laringe humano, 

respectivamente. Estas células foram mantidas em garrafas de poliestireno em meio de cultura 

Dulbecco modificado por Iscove’s, suplementado com 10% de soro fetal bovino, penicilina 

(10000 UI.mL-1) e estreptomicina (10 mg.mL-1), a 37 °C em atmosfera úmida contendo 5% de 

CO2, com a realização de repiques periódicos até atingirem a densidade de confluência. Todo 

o manuseio com as células ocorreu sob fluxo laminar e com material estéril para prevenir 

contaminação da cultura celular.  O número de células viáveis foi analisado pelo método de 

exclusão do azul de Trypan (0,4%), um corante que é incorporado seletivamente pelas células 

mortas nas quais a integridade da membrana celular é danificada, com contagem em câmara 

de Newbauer, onde a porcentagem de viabilidade celular foi calculada pela Equação 5. 

% Viabilidade =  
nº de células não coradas

nº total de células
x100                                                 Equação 5 

 

Para o ensaio de citotoxicidade, foram semeadas 1x105 células.mL-1 em placas de 

cultura de 96 poços, e incubadas por 24 horas a 37 °C, com 5% de CO2, com o intuito de 

formar uma monocamada celular. Após, o meio foi removido e substituído pelas diluições 

seriadas da solução do fármaco livre e das dispersões de Nps e completou-se os volumes para 

200 μL com meio ISCOV’S. As concentrações predeterminadas do AU livre e 

nanoencapsulado foram de 256, 128, 64, 32, 24, 16 e 8 μg.mL-1, os controles utilizados foram: 

apenas o meio, solvente (etanol e DMSO) e Nps brancas, e os tempos de análise foram de 24, 

48 e 72 h 

Após os tempos predeterminados de incubação, o meio foi retirado, adicionado 50 μL 

de MTT (1 mg.mL-1) (brometo de (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazólio)) e deixado 

em incubação por 3 h. A técnica empregada baseia-se na redução do MTT, sendo que este é 

um corante amarelo que quando reduzido por células com integridade mitocondrial se 



67 
 

transforma em um composto azul, a formazana. A quantidade de formazana pode ser 

determinada espectroscopicamente após solubilização em etanol absoluto (DENIZOT; 

LANG, 1986). Após as três horas de incubação, o MTT foi retirado e foi adicionado uma 

mistura de PBS com álcool isopropílico na proporção 1:2. As placas foram então agitadas e as 

absorbâncias das soluções foram analisadas em 570 e 630 nm em espectrofotômetro de 

placas. A leitura dos poços foi realizada em dois comprimentos de onda, para posterior 

subtração a fim de obter o valor real, pois a formazana possui absorção em 570 nm e as 

células viáveis presentes nos poços causam turvação observada em 630 nm.  A viabilidade 

celular foi calculada através da Equação 6:  

% Viabilidade =
Abs amostra

Abs controle
 x100                                                                Equação 6 

 

O ensaio foi realizado em quadruplicata, sendo os resultados expressos em percentual 

de viabilidade celular (média ± desvio padrão). Os resultados do ensaio de citotoxicidade para 

o AU livre, Nps-PLA-QS-AU e Nps-PLA-QS, foram analisados e comparados 

estatisticamente por ANOVA, com pós-teste de Tukey. Diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes com p < 0,05.  

 

4.2.10 Ensaio de farmacocinética pré-clínica 

4.2.10.1 Desenvolvimento e validação de método bioanalítico para quantificação de AU 

em plasma de rato 

4.2.10.1.1 Condições cromatográficas 

A validação e as posteriores quantificações em plasma foram realizadas por 

cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada à espectrometria de massas sequencial 

(UPLC/MS-MS). As condições cromatográficas para quantificação do AU em plasma de ratos 

consistiram em: coluna C18 de fase reversa (100 mm×2.1mm), fase móvel composta por 

acetonitrila e acetato de amônio 5 mM (70:30), a qual foi eluída de modo isocrático com taxa 

de fluxo de 0,3 mL.min-1 com tempo total de execução de 7 min, volume de injeção de 4μL. 

O forno da coluna foi mantido a 40 °C. As amostras foram mantidas a 10 °C no amostrador 

automático. A detecção por espectrometria de massa para determinação do AU foi realizada 

no modo de ionização por eletropulverização positiva (ESI +) e negativa (ESI-) para o 

ibuprofeno que foi utilizado como padrão interno (PI). As condições do MS: voltagem do 
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capilar a 3,8 kV, voltagem do cone a 80 V, voltagem do extrator 3,0 V, temperatura da fonte 

150 °C e temperatura de dessolvatação 500 °C. A quantificação foi realizada no modo de 

monitoramento de reação múltipla (MRM) em m/z 455,1 → 455,0 para AU e m/z 205 → 

161,10 para o ibuprofeno. 

 

4.2.10.1.2 Preparação de padrões, amostras de controle de qualidade (CQ) e amostras 

Soluções estoque de AU e ibuprofeno (PI) foram feitas separadamente em acetonitrila, 

resultando em uma solução estoque de 1000 μg.mL-1. As soluções estoque de AU e PI foram 

diluídas em acetonitrila para se obter soluções de trabalho com concentração de 1000 e 10000 

ng.mL-1, respectivamente. As amostras de controle de qualidade, usada para validar e 

monitorar o desempenho do método bioanalítico, foram obtidas adicionando-se três 

concentrações de AU (10, 50 e 500 ng.mL-1) em plasma. As amostras de plasma de ratos 

foram tratadas por extração líquido-líquido com acetonitrila. Uma alíquota de 500 µL de 

amostra de plasma foi adicionada com 50 µL de solução trabalho do PI (1000 ng.mL-1) e 1 

mL de acetonitrila. Posteriormente, os tubos foram agitados vigorosamente em vórtex durante 

2 min e centrifugados a 10000 rpm por 10 min a 4°C. O sobrenadante foi filtrado através de 

filtros 0,22 µm e transferido para um frasco de injeção, em seguida, uma alíquota de 4 µL foi 

injetada para análise no UPLC/MS-MS.  

 

4.2.10.1.3 Validação do Método por UPLC/MS-MS 

O método apresentado neste trabalho foi rigorosamente validado de acordo com as 

recomendações da literatura (AOAC, 2012; ICH, 2005, FDA, 2001), determinando as 

características de desempenho de seletividade, linearidade, limite de detecção e limite de 

quantificação, precisão, exatidão e estabilidade. Para este estudo, amostras de plasma de ratos 

fortificados com AU foram usadas.  

A seletividade foi avaliada extraindo-se o plasma branco de ratos para investigar 

possíveis interferências de compostos endógenos. O cromatograma da amostra de plasma 

branco foi comparado com o da amostra de plasma enriquecido com analito e PI (XIA et al., 

2011). 

A curva analítica foi obtida na faixa de concentração de 5 a 1000 ng.mL-1 com sete 

níveis de concentração de AU (no plasma de ratos e acetonitrila), em triplicata. As curvas de 
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calibração foram construídas com base na razão da área de pico (analito/PI) versus 

concentração. A linearidade das curvas analíticas foi verificada através da técnica de 

regressão linear (BARROS NETO, SCARMINIO, BRUNS, 2001) e um teste de falta de 

ajuste com nível de confiança de 95% foi aplicado aos dados de calibração usando o software 

estatístico Minitab versão 16.1.1. Também foi calculado o intervalo de confiança da 

inclinação para cada método de padronização (padrão externo e adição de padrão) com o 

objetivo de verificar se havia efeito matriz. 

O limite de detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ) foram calculados a partir 

de 3,3 x 
SD

𝑏
 e 10 x

SD

𝑏
 respectivamente, onde SD é o desvio padrão do intercepto do eixo y e b 

é a inclinação da curva de calibração (ICH 2005; ARAUJO, 2009; RIBANI, COLLINS, 

BOTTOLI, 2007). 

A precisão foi estimada por precisão intermediária e repetibilidade (AOAC, 2012). 

Para ambas as análises foram utilizados padrões de AU nas concentrações de 10, 50 e 500 

ng.mL-1 em 5 replicatas. Os testes de precisão intermediária foram avaliados através da 

determinação de amostras com concentração baixa, média e alta em três dias consecutivos. 

Nos testes de repetibilidade, três soluções foram preparadas como descrito acima e analisadas 

no mesmo dia. A precisão foi expressa como média ± desvio padrão relativo (DPR%). 

A exatidão do método foi avaliada através do estudo de recuperação por adição padrão 

de acordo com Nata (2013), para garantir que não houvesse perda de analito durante o 

processo de extração. Amostras fortificadas foram preparadas em triplicata (10, 50, 500 

ng.mL-1) e as taxas de recuperação foram calculadas a partir da Equação 7. As taxas de 

recuperação foram associadas com sua precisão através do erro padrão relativo (EPR). 

% de recuperação = (
Concentração da amostra fortificada

Concentração adicionada
) x100                        Equação 7 

 

Por fim a estabilidade do AU no plasma de ratos foi investigada sob três condições de 

armazenamento utilizando três padrões nas concentrações baixa, média e alta: (1) Estabilidade 

de congelamento e descongelamento: durante três ciclos entre intervalo de  24 h; (2) 

Estabilidade de bancada: estabilidade de curto prazo à temperatura ambiente por 6 h; (3) 

Estabilidade do amostrador automático: estabilidade pós-preparativa a 10 °C por 24 h. Para 

que o analito seja considerado estável, o erro relativo deve estar dentro de ± 15% (XIA et al., 

2011). 



70 
 

4.2.10.2 Avaliação dos parâmetros farmacocinéticos após administração oral de dose 

única em ratos 

O estudo farmacocinético in vivo foi realizado em Guarapuava, no Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica. Os procedimentos seguiram as normas de conduta com 

pesquisa animal e foram realizados após a autorização do comitê de ética da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (Protocolo nº 003/2019 – Anexo 2). Foram utilizados 15 ratos 

machos adultos Wistar com peso médio de 200 a 300 g, mantidos em gaiolas com livre acesso 

a água e alimentação, com ciclos de 12h claro/escuro. Os animais permaneceram em jejum de 

ração por um período de 12 horas antes e 4 horas após a administração dos fármacos. O jejum 

de líquidos iniciou após a administração dos fármacos e permaneceu até 4 horas após. Ao 

término dos experimentos os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical. 

Os animais foram divididos em três grupos: Grupo A (n=5) recebeu AU livre, Grupo 

B (n=5) recebeu nanopartículas de PLA contendo AU sem revestimento e Grupo C (n=5) 

recebeu nanopartículas de PLA contendo AU revestidas com QS. O AU livre (10 mg) foi 

solubilizado em 100µL DMSO + 900 µL de água, enquanto que as Nps foram ressuspensas 

em 1,0 ml de água. As formulações foram administradas na dose de 10 mg/Kg, em dose única 

por meio de gavagem. 

Amostras de sangue dos ratos foram coletadas através de punção da veia caudal em 

intervalos de tempo predeterminados após a administração (0,5, 1, 2, 4, 8, 12 e 24 h), As 

alíquotas coletadas (0,3 mL) foram transferidas para microtúbulos heparinizados, os quais 

foram centrifugados e o plasma separado para posterior tratamento e análise pelo método 

validado em UPLC/MS-MS. 

 

4.2.10.3. Análise dos dados e estatística 

Os dados adquiridos via UPLC/MS-MS das amostras de plasma sanguíneo de ratos 

Wistar foram tratados via software MassLynx ™ 4.1. A disposição cinética do AU foi 

avaliada seguindo um modelo monocompartimental aberto, com base em pares de dados 

concentração versus tempo, obtidos pelo delineamento da coleta de amostras sanguíneas após 

administração extravascular em ratos. A partir da construção da curva logarítmica da 

concentração versus tempo foi obtida a curva de declínio caracterizada por fase de decaimento 

relativa à eliminação do AU. Os parâmetros farmacocinéticos calculados foram: pico de 

concentração plasmática (Cmax), tempo em que ocorreu o pico de concentração plasmática 
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(Tmax), área sob a curva da concentração plasmática de um fármaco versus tempo (ASC0-t), 

área sob a curva da concentração plasmática de um fármaco versus tempo extrapolado ao 

infinito (ASC0-∞), meia vida de eliminação (T½), constante de eliminação (Kel), volume de 

distribuição aparente (Vd) e clereance (Cl). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Obtenção das Nps de PLA revestidas com QS contendo AU 

  A associação entre dois polímeros tais como o PLA e a QS, tem sido uma estratégia 

para melhorar a solubilidade e biocompatibilidade do PLA, bem como para conseguir um 

menor reconhecimento pelo sistema imunitário do hospedeiro e um aumento do tempo de 

circulação sanguínea. As principais causas do efeito de opsonização, ou eliminação das Nps 

pelo sistema fagocítico mononuclear (SFM), são o diâmetro médio das partículas, a presença 

de cadeias longas e a polaridade da superfície. O PLA possui característica hidrofóbica, o que 

torna a superfície da nanopartícula acessível à opsonização e posterior fagocitose 

(MAINARDES, 2007). Assim, a modificação das características superficiais das Nps, seja 

pela adsorção ou ligação covalente de polímeros hidrofílicos na superfície das mesmas, tem 

demonstrado ser uma estratégia promissora para a obtenção de nanocarreadores efetivos. A 

presença da cobertura hidrofílica, tal como a realizada pela QS, cria uma barreira para evitar a 

adesão de opsoninas presentes no sangue, de modo que as partículas passam de maneira 

"invisível" pelas células fagocíticas (Figura 8) (ALEXIS et al., 2008; GUTERRES et al., 

2010; JEEVITHA; AMARNATH, 2013; OLIVEIRA, 2014). 

 

Figura 8. Representação esquemática das nanopartículas convencionais versus nanopartículas 

revestidas com QS. 

 

Fonte: Adaptado de GUTERRES et al., 2010. 
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Estudos realizados por Quemeneur, Rinaudo e Pépin-Donat (2008) demonstraram que 

as massas molares de QS não influenciam na adsorção do polímero e, consequentemente, na 

variação do potencial zeta, porém sabe-se que moléculas com alta massa molar, produzem 

Nps maiores, quando comparadas com as de baixa massa molar (TSAI et al., 2011a). 

Portanto, optou-se por utilizar a QS de baixa massa molar (50-190 KDa) para a preparação de 

Nps, de modo a escolher a concentração ideal de QS (0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5%) e otimizar as 

preparações da amostra. Somente após a escolha da formulação otimizada é que o AU foi 

incorporado, visto que o fármaco tem um alto custo. A Tabela 2, mostra o efeito da QS sobre 

o tamanho de partícula, índice de polidispersão e potencial zeta. 

 

Tabela 2. Diâmetro médio, índice de polidispersão e potencial zeta das Nps brancas em função da 

concentração de QS. 

% QS Diâmetro 

médio (nm) 

Índice de 

polidispersão 

Potencial zeta 

(mV) 

0 220 ± 16,19a 0,103 ± 0,02a -30,0 ± 0,6a 

0,1 247 ± 15,23 a 0,175 ± 0,02a +13,5 ± 3,0b 

0,2 264 ± 15,69 a 0,091 ± 0,04a +27,5 ± 0,6c 

0,3 310 ± 11,03 b 0,126 ± 0,09a +29,1 ± 7,8c 

0,4 328 ± 40,16b 0,167 ± 0,04a +30,5 ± 0,7c 

0,5 354 ± 1,69b 0,232 ± 0,007a +26,2 ± 1,1c 

a,b,c Diâmetro médio, índice de polidispersão, potencial zeta ± desvio padrão analisados por coluna. 

Mesmas letras significam igualdade estatística e letras diferentes desigualdade estatística em relação 

aos valores antes da secagem (ANOVA de uma via, com pós-teste de Tukey e α < 0,05). 

 

Os resultados mostram que o tamanho das Nps foi dependente da concentração de QS, 

sendo que o tamanho médio das Nps aumentou com o aumento da concentração de QS. 

Quando a concentração de QS aumentou de 0% para 0,5% (m/v), o diâmetro médio das Nps 

aumentou de 220 para 354 nm. Esse aumento no diâmetro médio, também já foi notado por 

outros autores (TSAI et al., 2011a; WANG et al., 2015), que constitui a primeira indicação da 

adsorção do polímero à superfície dos nanosistemas. Eles observaram que quanto mais 

concentrada a solução de QS, maiores os tamanhos obtidos das Nps, quando comparadas a 

soluções mais diluídas, isso porque, conforme aumenta a inclusão de QS, a viscosidade da 

fase aquosa aumenta e interfere no fenômeno hidrodinâmico interfacial que é responsável pela 

difusão espontânea da solução orgânica na aquosa, gerando um aumento no tamanho das 
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partículas (DAVIS; RIDEAL, 1963; LEGRAND et al., 1999). Em relação ao índice de 

polidispersão não foi observado nenhuma relação dependente da adição de QS.  

No que se refere ao potencial zeta, as Nps somente de PLA apresentaram potencial 

negativo (-30 mV) (Tabela 2) devido à presença de grupos carboxílicos terminais no PLA. 

Após adição da QS, o potencial zeta foi invertido para valores positivos (+13,5 a +30,5 mV) 

correspondente aos grupos amina da molécula de QS, que provavelmente interagiram com 

grupos carboxílicos do PLA. Quando a concentração de QS aumentou para 0,1% e 0,2% (p 

/v), observa-se um grande aumento nos valores de potencial zeta, indicando a sua adsorção na 

superfície das Nps, porém, para concentrações mais elevadas, os valores de potencial zeta 

tendem a um platô o que indica que a partir de 0,2% de QS atingiu-se a saturação. 

A inversão do potencial zeta também pode indicar a presença do revestimento na 

superfície das partículas. De fato, a literatura aponta que a determinação do potencial zeta é 

uma das técnicas mais amplamente utilizadas para a comprovação do revestimento de 

nanoestruturas (LEMARCHAND; GREF; COUVREUR, 2004). Mediante esses resultados, 

optou-se pela formulação contendo 0,2% de QS, para incorporação do AU.  

 

5.2 Caracterização Físico-química 

5.2.1 Diâmetro médio, índice de polidispersão das partículas e potencial zeta 

 Em relação ao diâmetro médio, pode-se afirmar que o mesmo é um importante atributo 

de qualidade, pois pode influenciar vários mecanismos biológicos, como biodistribuição das 

partículas in vivo, estabilidade física, captação celular, além de também influenciar na taxa de 

liberação do fármaco (REGINATO, 2014; SCHAFFAZICK et al., 2003). Geralmente, os 

fatores que determinam o tamanho de partícula são o método de preparação, o peso molecular 

e concentração dos polímeros utilizados, características físico-químicas do fármaco 

encapsulado, concentração de tensoativos, proporção entre fase aquosa e oleosa, viscosidade 

das fases utilizadas, e velocidade de agitação (LEGRAND et al., 1999). No que diz respeito à 

distribuição de tamanho das partículas, determinado pelo índice de polidispersão, a literatura 

aponta que formulações com valores abaixo de 0,3 são considerados sistemas monodispersos, 

(KULKAMP et al., 2009) e apresentam melhores características de estabilidade  (TAVARES, 

2013). 

O potencial zeta é também uma característica importante da partícula, pois pode 

influenciar tanto a estabilidade como a adesão celular (MCCARRON; WOOLFSON; 
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KEATING, 1999). Teoricamente, a estabilidade da suspensão de partículas é melhorada com 

o aumento do valor absoluto do potencial zeta, valores absolutos próximos a 30 mV levam a 

maior estabilidade das dispersões de Nps, devido à maior repulsão entre as partículas, 

evitando a agregação (LEGRAND et al., 1999). Além disso, partículas catiônicas tem maior 

capacidade de interação com membrana celular negativa, o que é benéfico para a absorção de 

partículas (CHAKRAVARTHI; ROBINSON, 2011). O potencial zeta das Nps é influenciado 

principalmente pelo PVA, um tensoativo não iônico que reduz, em valor absoluto, o potencial 

zeta e pelo tipo de polímero que faz parte da constituição das Nps (LEGRAND et al., 1999). 

Os resultados referentes ao diâmetro médio, índice de polidispersão e potencial zeta das Nps-

PLA-QS-AU sintetizadas nesse trabalho são mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Determinação do diâmetro, distribuição de tamanho e potencial zeta das Nps de PLA-QS-

AU. 

Diâmetro médio (nm) IP Potencial Zeta (mV) 

329 ± 37,23 0,204 ± 0,055 +27,8 ± 9,4 

Os valores são expressos como média ± desvio padrão (n = 30). 

 

 Como mostra a Tabela 3, as Nps obtidas apresentaram diâmetro médio em torno de 

330 nm, semelhante ao estudo de Dev e colaboradores (2010), que também obtiveram Nps de 

PLA revestidas com QS pela técnica de emulsificação-evaporação do solvente com tamanhos 

entre 300 e 350 nm. Quando comparadas às Nps brancas (264 nm), observa-se um aumento 

no tamanho após a incorporação do fármaco, o que já era esperado, possivelmente devido ao 

fármaco penetrar na estrutura das Nps. Quanto ao índice de polidispersão, obteve-se um valor 

próximo a 0,2, que é um indicativo da homogeneidade do sistema, visto que valores próximos 

a 0 indicam uniformidade da dispersão e valores próximos a 1 indicam uma alta 

heterogeneidade nos diâmetro das partículas (AVADI et al., 2010). 

A Figura 9 mostra a distribuição de tamanho de uma amostra representativa das Nps 

PLA-QS contendo AU, a qual apresentou um diâmetro médio de 334 nm e um índice de 

polidispersão de 0,181, conforme medido pela técnica de DLS. Essa amostra apresentou um 

perfil bimodal, onde 11% da distribuição dos diâmetros médio das Nps ficaram no intervalo 

de 88 e 106 nm, e os outros 89% ficaram entre 303 e 380 nm. Entretanto, acredita-se que a 

pequena família com tamanho próximo a 100 nm, corresponda de fato a micelas, formadas 

pelo tensoativo excedente na formulação (JAEGER, 2012). 
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Figura 9. Distribuição de tamanho de uma amostra representativa de Nps-PLA-QS-AU, mensurado 

pela técnica de DLS. 
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O diâmetro médio obtido foi inferior à dimensão crítica descrita em trabalhos 

anteriores para que ocorra absorção GI pelos enterócitos e pelas células M nas placas de 

Peyers (NORRIS; PURI; SINKO, 1998). O tamanho ideal para que as partículas sejam 

absorvidas pela mucosa intestinal continua a ser pouco consensual. Alguns estudos 

demonstram que as partículas devem ser inferiores a 5000 nm (DAMGÉ et al., 1996) para 

serem absorvidas a nível intestinal, enquanto outros se referem a 10000 nm (DESAI et al., 

1997; ELDRIDGE et al., 1990). Existem, ainda, estudos que demonstraram que a captação 

pelas células M é optimizada para partículas cujos tamanhos se encontram num intervalo de 

130-950 nm (ROGER et al., 2010) e que partículas com diâmetros com cerca de 500 nm 

podem ser absorvidas pelos enterócitos intestinais através da endocitose (WIN; FENG, 2005). 

Apesar de não existir uma unanimidade em relação a este parâmetro, é preciso levar-se em 

consideração que nesse caso, as Nps estão carreando um fármaco antitumoral e sabe-se que os 

vasos sanguíneos que permeiam os tecidos tumorais apresentam poros de 100 a 780 nm 

(HOBBS et al., 1998; LEMBO; CAVALLI, 2010; SCHUBIK, 1982). Portanto, Nps com 

diâmetro médio de 300 nm, são capazes de entrar nas fenestrações mais largas dos neovasos 

dos tecidos tumorais, mas não conseguem entrar nas fenestrações estreitas (5 e 10 nm) dos 

endotélios normais. Nesse contexto, as Nps de AU foram obtidas com êxito, pois o diâmetro 

médio das formulações ficou em aproximadamente 300 nm, além do baixo índice de 

polidispersão.  
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Além disso, conforme a Tabela 3 e a Figura 10, as Nps de PLA-QS-AU apresentaram 

potencial zeta positivo próximo a 28 mV, valor esse muito próximo ao das Nps brancas 

(+27,5 mV), sugerindo que o fármaco não alterou significativamente as propriedades de 

superfície das Nps. Tal valor é similar ao encontrado por Bian e colaboradores (2016), que 

obtiveram Nps de PLA revestidas com QS a partir da técnica de difusão evaporação do 

solvente combinado com o método de agitação magnética.  De fato, o aumento da carga 

superficial das Nps é atribuído ao aumento dos grupos amino positivamente carregados das 

moléculas de QS, provando que as Nps foram revestidas com sucesso. Cabe ainda ressaltar 

que o maior valor, em módulo, do potencial zeta é capaz de aumentar a estabilidade das 

formulações, prevenindo a ocorrência de agregação. Nesse cenário, partículas apresentando 

valores positivos próximos a 30 mV são consideradas estáveis (CAO et al., 2009). Por outro 

lado, o emprego de QS nas Nps pode facilitar a interação com membranas biológicas, pois 

seus grupamentos amino superficiais carregados positivamente podem ser transportados mais 

facilmente através do muco, já que o elevado número de moléculas de ácido siálico e açúcar 

presentes na estrutura da mucina conferem à mesma uma acentuada carga negativa em pH 

fisiológico (BRAVO-OSUNA et al., 2007; ROGER et al., 2010). Por conseguinte, a interação 

eletrostática com as cargas presentes na mucina pode favorecer a absorção dessas partículas 

através do muco e aumentar sua internalização pelas células epiteliais, as quais também são 

carregadas negativamente (LAI; WANG; HANES, 2009; NORRIS; PURI; SINKO, 1998) 

podendo dessa forma, auxiliar na absorção intestinal (ROGER et al., 2010).  

 

Figura 10. Potencial Zeta de uma amostra representativa de Nps-PLA-QS-AU (+29 mV).  
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5.2.2 Determinação da eficiência de encapsulação 

O teor de fármaco incorporado em uma formulação é um parâmetro importante na 

caracterização físico-química de Nps pois está diretamente relacionado à eficácia do sistema 

de liberação. A determinação da quantidade de fármaco associada às Nps é extremamente 

complexa devido ao tamanho reduzido destas, o que dificulta a separação da fração de 

fármaco livre da fração incorporada. Para tanto, uma técnica amplamente utilizada para este 

fim é a ultracentrifugação, a qual permite quantificar a concentração de fármaco livre presente 

no sobrenadante (SCHAFFAZICK et al., 2003). 

Sendo assim, a EE% das Nps contendo AU foi determinada pelo método indireto, 

previamente validado (ANTÔNIO et al., 2016) descrito no item 4.2.2.3. Antes de determinar a 

eficiência de encapsulação, foi avaliada a especificidade do método analítico com a finalidade 

de demonstrar a eficiência em detectar somente o AU, sem a interferência de algum outro 

componente da formulação, no mesmo tempo de retenção do AU (ANVISA, 2003). A análise 

foi realizada através da comparação dos cromatogramas da solução padrão de AU em 

metanol, sobrenadante das Nps contendo AU e sobrenadantes das Nps brancas (Figura 11). 

Comparando-se os cromatogramas, pode-se afirmar que a quantificação do AU é 

confiável, pois não foram observados picos interferentes na formulação no mesmo tempo de 

retenção do AU, o que indica que não houve interferência na determinação quantitativa de AU 

a partir dos componentes da formulação.  
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Figura 11. Comparação dos cromatogramas de amostras de AU frente a potenciais interferentes, 

componentes da formulação das Nps. a) Cromatograma da solução padrão de AU em metanol (20 

µg.ml-1); b) Cromatograma de uma amostra de sobrenadante de Nps-PLA-QS-AU, identificando a 

presença do AU através do pico formado; c) Cromatograma de uma amostra de sobrenadante de Nps 

brancas, mostrando a ausência da formação de picos.  
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A formulação obteve uma taxa média de EE de 97 ± 1,3%. Esse elevado valor da 

eficiência de encapsulação pode ser devido a hidrofobicidade do AU, como este apresenta 

elevada afinidade para o solvente orgânico, a maior parte do AU foi dispersa na fase orgânica 

interna contendo o polímero PLA e apenas uma pequena quantidade foi difundida para a fase 

aquosa (ANTÔNIO et al., 2017; UBRICH et al., 2005). Além disso, os baixos valores de 

desvio padrão podem indicar uma boa reprodutibilidade do método utilizado. 

Essa característica de hidrofobicidade do AU permite ótimas eficiências de 

encapsulação em matrizes hidrofóbicas. Devido a isso, outros trabalhos, assim como o nosso 

conseguiram eficiências de encapsulação superiores a 80% (ZHANG et al., 2011). Zhang e 

colaboradores (2013), trabalharam com a encapsulação do AU a partir do copolímero mPEG-

PCL, e obtiveram eficiência de encapsulação de 87 ± 5,3%, Zhang e colaboradores (2015) 

também obtiveram eficiência de 82 ± 4,3% utilizando o copolímero PVP-b-PCL, assim como 

Zhou e colaboradores (2009) que conseguiram uma encapsulação próxima a 86 ± 0,4% 

utilizando nanocarreadores fosfolipídicos. A hidrofobicidade do fármaco também justifica a 

baixa encapsulação quanto este é incorporado a matrizes hidrofílicas, como é o caso de Jin e 

colaboradores (2016) que obtiveram Nps de QS contendo AU, com uma encapsulação 

máxima de 54%.  

Perante a isso, pode-se dizer que a metodologia empregada para obtenção das Nps foi 

eficiente em incorporar o fármaco à matriz polimérica. As Nps de PLA revestidas com QS 

foram uma ótima alternativa, visto que o núcleo manteve-se hidrofóbico abrigando com maior 

intensidade o fármaco, e por sua vez, a superfície das partículas manteve mais hidrofílica e 

com propriedade mucoadesiva devido à presença da QS.  

 

5.2.3 Avaliação morfológica 

A fim de analisar mais detalhadamente a superfície das Nps, a microscopia eletrônica 

de varredura com emissão de campo torna-se apropriada, pois oferece imagens com resolução 

nanométrica através de ampliações em até 65000 vezes (FAYAD, 2010). As fotomicrografias 

obtidas pelo ensaio de MEV-FEG estão apresentadas abaixo na Figura 12.  
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Figura 12. Fotomicrografias das Nps de PLA-QS-AU obtidas através do MEV-FEG: A) aumento de 

33 mil vezes; B) aumento de 56 mil vezes. 

 

 

Com base na Figura 12, as Nps de PLA-QS-AU apresentaram-se como estruturas 

esféricas ou levemente ovaladas, as quais apresentam, em sua maioria, homogeneidade na 

distribuição de tamanho, que corrobora com os resultados referentes ao índice de 

polidispersão mostrados na Tabela 3. O diâmetro médio aparente observado através do MEV-

FEG foi de 156 nm, valor este que diferiu do fornecido pelo DLS, que foi na faixa de 330 nm.  

Não foi possível observar a presença de poros pelos aumentos utilizados. 

Essa diferença de tamanho de partículas entre as duas técnicas já foi observada em 

outros estudos. Hoffmann e colaboradores (1997) obtiveram um diâmetro pelo espalhamento 

de luz de 243 nm e por meio da microscopia 161 nm, Schaffazick (2006) relata que pelo 

espalhamento de luz o diâmetro obtido foi de 306 nm, e pela microscopia foi de 170 nm, 

enquanto que Karam (2015) obteve pelo DLS diâmetros próximos a 230 nm e pela 

microscopia cerca de 100 nm. A discrepância nos valores, provavelmente é devido as 

diferenças de princípios das técnicas. Enquanto a microscopia fornece a imagem das 

partículas secas, de forma isolada, o DLS determina o raio hidrodinâmico das partículas em 

suspensão, levando em conta a camada de hidratação ao redor das partículas (COUVREUR et 

al., 2002; HOFFMANN et al., 1997).  



82 
 

5.2.4 Difração de raios X (DRX) 

Os padrões de DRX das matérias-primas PLA, QS, AU e das Nps de PLA-QS brancas 

e contendo AU estão apresentados na Figura 13. 

 

Figura 13. Difratogramas de raios X do PLA, AU, QS, Nps brancas e Nps contendo AU. 
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O PLA é um polímero que pode apresentar características tanto amorfa quanto 

cristalina, dependendo da sua estereoquímica, do tratamento térmico recebido e da sua 

temperatura de transição vítrea, sabe-se que os polímeros PLLA e PDLA possuem 

cristalinidade de aproximadamente 35%, enquanto que no polímero racêmico, PDLLA, a 

distribuição das unidades D e L na cadeia polimérica são aleatórias não formando domínios 

cristalinos, sendo portanto amorfos e com propriedades mecânicas inferiores ao semicristalino  

(HENTON et al., 2005). A Figura 13-a, demonstra o difratograma obtido com uma amostra de 

PLA utilizado na produção das Nps, a análise revelou picos cristalográficos  próximos a 14º, 

16º, 20º e 22º, este plano cristalográfico é uma evidência da semicristalinidade do polímero 

PLLA (CARRASCO et al., 2010).  

A curva de DRX da QS pura (Figura 13-b) apresentou dois picos característicos de 

polímeros semicristalinos, sendo um de menor intensidade em torno de 11,5° e outro de alta 

intensidade por volta de 25,0°, que evidenciam a parte cristalina do material. Verifica-se 

também uma ampla faixa abaixo dos picos, variando de aproximadamente 8 a 35º, onde 

predomina a fase amorfa do material (SILVA; FIDELES; FOOK, 2015). Segundo Oliveira 

(2011), a QS possui um perfil semicristalino devido às fortes interações intra e 

intermoleculares, caracterizado pelas pontes de hidrogênio formadas entre os grupamentos 

amino, hidroxila, amida e outros grupos funcionais presentes na molécula de QS, fornecendo 

certa organização à estrutura cristalina da QS. 

A Figura 13-c, referente à curva de DRX do AU livre, exibiu um padrão característico 

de natureza cristalina, com picos bem definidos em 10,7; 14,2; 16,4; 22,0; 26,4 e 40,3º. O 

difratograma obtido está de acordo com o observado na literatura (ELOY; MARCHETTI, 

2014; YANG et al., 2012).  

A análise dos difratogramas referente às Nps brancas (Figura 13-d) e carregadas com 

AU (Figura 13-e), resultou em padrões com grandes semelhanças entre si. A ausência de picos 

de alta intensidade nas Nps brancas e a diminuição na intensidade do pico referente ao AU 

nas Nps carregadas caracterizam as formulações como amorfas, sugerindo que o fármaco está 

molecularmente disperso no sistema polimérico e indicando a formação de um complexo de 

inclusão fármaco-polímeros (PERE, 2014).   

A ausência de picos nítidos de difração é uma importante condição para distinguir a 

forma cristalina de uma forma amorfa. A mudança na natureza cristalina da estrutura do AU 

para o estado amorfo é comum no encapsulamento de fármacos, esta é uma característica 
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favorável à formulação de Nps, pois formas amorfas tendem a apresentar um perfil de 

dissolução mais rápido e, portanto, maior absorção e consequentemente, maior 

biodisponibilidade in vivo (SONAM; KUMAR, 2014). Os resultados encontrados corroboram 

com os achados de outras análises de DRX, que demonstram a amorfização de materiais 

cristalinos, tais como tacrolimo (LEE et al., 2016), tamoxifeno (ALTMEYER et al., 2016; 

JAIN et al., 2011), meloxicam (KÜRTI et al., 2011), olanzapina (SEJU; KUMAR; 

SAWANT, 2011), resveratrol (FONSECA; KHALIL; MAINARDES, 2017), através da 

encapsulação em Nps. 

 

5.2.5 Análise térmica 

A fim de complementar as informações a respeito das propriedades físicas, como a 

natureza cristalina ou amorfa das amostras, e de investigar as possíveis interações entre os 

componentes das Nps produzidas, a análise térmica foi realizada.  

As Figuras 14 e 15 ilustram as curvas DSC e TG/DTG das amostras de PLA, QS, AU 

livre, Nps brancas e Nps contendo AU, respectivamente.  

A curva DSC obtida para o PLA (Figura 14-a) evidenciou um pico característico de 

relaxamento endotérmico que é referente ao evento de transição vítrea do polímero na 

temperatura próxima a 50 °C, um pico exotérmico a uma temperatura de 113 ºC também foi 

observado, o que está associado à cristalização a frio. A cristalização a frio é causada pelo 

ordenamento de cadeias moleculares nas lamelas cristalinas do PLA devido ao aumento da 

mobilidade durante o aquecimento (SENATOV et al., 2016). Em 172 ºC um evento 

endotérmico é notado (51,6 J.g-1), indicativo do ponto de fusão do polímero, devido ao PLA 

se apresentar na forma semicristalina (FRONE et al., 2013). Os dois picos endotérmicos em 

306 ºC (28,4 J.g-1) e 366 ºC (251,9 J.g-1) são devido à decomposição térmica do polímero, 

com perdas de massa de 55,7% e 100% respectivamente (Figura 15-a). A curva do DSC 

(Figura 14-b) obtida para a QS apresenta um evento endotérmico em 71 ºC (258,8 J.g-1) 

associado à perda de água adsorvida na superfície do polímero e um pico exotérmico próximo 

a 300 °C (171,5 J.g-1) devido à degradação oxidativa da QS, com perda de massa de 48% 

(Figura 15–b) (NETO et al., 2005; NITHYA et al., 2015). O AU livre (Figura 14-c) exibiu 

três eventos térmicos, o primeiro foi exotérmico próximo a 200 ºC e pode ser atribuído a uma 

transição de fase, já que ocorreu em uma faixa de temperatura onde as curvas TG/DTG 

(Figura 15-c) não evidenciaram perda de massa (ALMEIDA, 2012). O segundo pico foi 



85 
 

endotérmico, em 283ºC (82,22 J.g-1) e está associado à fusão do material, comprovando a 

natureza cristalina do fármaco, e o outro pico endotérmico em 388 ºC (328,5 J.g-1) com perda 

de massa de 100%, é indicativo do processo decomposição térmica do AU.  

 

Figura 14. Curva de DSC das amostras: PLA, QS, AU, Nps brancas e Nps carregadas com AU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No termograma das Nps brancas (Figura 14-d), contendo apenas os polímeros, 

observou- se um primeiro pico endotérmico (~50 ºC) característico de pico de relaxação 

atribuído ao PLA, em seguida um novo evento endotérmico em 167 °C (49,9 J.g-1), indicativo 

do ponto de fusão do PLA, e por fim um pico endotérmico intenso em 340 °C (881,7 J.g-1) 

referente a decomposição térmica dos polímeros em questão, com perda de massa de 94,6% 

(Figura 15–d). De forma similar, o termograma da Nps contendo AU (Figura 14-e) apresentou 

o pico endotérmico relativo ao ponto de fusão do PLA (166°C, 34,5 J.g-1) e o pico indicativo 

da decomposição térmica em 344 °C (1163 J.g-1), comprovada pela perda de 95,8% da massa 

total (Figura 15–e). A ausência do pico endotérmico relativo à fusão cristalina do AU no 

0 100 200 300 400

0

40

80

113 C 

 F
lu

x
o

 d
e

 c
a

lo
r

Temperatura (C)

a) PLA

b) QS

c) AU

d) Nps-PLA-QS

e) Nps-PLA-QS-AUExo 

Endo 
172 C 306 C 

366 C

283 C
388 C

167 C
340 C

166 C

344 C

71 C

300 C



86 
 

termograma da Np-PLA-QS-AU, infere que houve encapsulação do AU de forma que o 

sistema demonstra-se amorfo, corroborando com os resultados encontrados no DRX. Cabe 

salientar que, no caso dos sistemas nanoestruturados, a interação entre o fármaco e o sistema é 

esperada, demonstrando assim que o fármaco encontra-se encapsulado ou ligado de certa 

forma ao sistema. 

Os dados obtidos na curva DSC foram confirmados por meio da curva de TG e sua 

derivada (DTG), que analisam a perda ou ganho de massa do composto (Figura 15).  

 

Figura 15. Curva de TG e DTG das amostras: a) PLA; b) QS; c) AU; d) Nps brancas e) Nps 

carregadas com AU. 
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5.2.6 Espectroscopia na região do Infravermelho com transformada de Fourier (F-IR) 

A análise FT-IR foi realizada a fim de avaliar a presença de possíveis interações 

químicas entre o fármaco e os polímeros (GAMISANS et al., 1999; KULKARNI; 

SOPPIMATH; AMINABHAVI, 2000). Este estudo é de extrema importância, pois visa 

verificar se após o processo de nanoencapsulação o polímero apresenta as mesmas 

características químicas de quando puro e principalmente verificar a integridade da estrutura 

química do fármaco após o processo de obtenção das Nps, o que pode ser observado através 

de quaisquer mudanças nos picos das bandas de absorção dos grupos funcionais das 

moléculas (VERHEYEN et al., 2002). 

Realizou-se análise no FT-IR dos polímeros puros (PLA e QS), do fármaco puro, das 

Nps brancas e das Nps contendo AU, os espectros obtidos estão ilustrados na Figura 16. 

Para o PLA (Figura 16-a) foram observadas bandas fortes e características, tais como a 

presença de uma banda larga em aproximadamente 3460 cm-1 referente aos grupamentos 

hidroxila, em 2998 cm-1 e 2950-1 relativas ao estiramento C-H, 1455-1 e 1370-1 relativa a 

deformação angular de C-H, a banda em aproximadamente 1760 cm-1 é devido ao estiramento 

do C=O, enquanto que as bandas devido ao estiramento assimétrico do C-O e ao estiramento 

simétrico C-O-C podem ser visualizadas em 1180 cm-1 e em 1100 cm-1, respectivamente.  

No caso da QS (Figura 16-b), a banda larga em 3400 cm-1 corresponde à sobreposição 

das vibrações do estiramento dos grupos N-H e O-H (PENG et al., 2014), a banda em 2880 

cm-1 é devido à vibração asssimétrica C-H e a banda de absorção a 1660 cm-1 é devido ao 

C=O do grupo acetamido (amida I) e a outra em 1550 cm-1 atribuível a uma vibração de 

deformação angular assimétrica de N-H (amida II). Em 1375 cm-1 observa-se uma faixa na 

deformação angular C-H simétrica. Além disso, a banda de absorção a aproximadamente 

1150 cm-1 foi atribuída à vibração de estiramento C-O e a banda em 890 cm-1, ao estiramento 

C-O-C (CORAZZARI et al., 2015; GANJI; ABDEKHODAIE, 2010; NITHYA et al., 2015). 

O espectro de FTIR do AU (Figura 16-c) foi similar aos descritos na literatura, sendo 

possível identificar e interpretar algumas bandas características (ELOY; MARCHETTI, 2014; 

YANG et al., 2012). A banda larga em 3445 cm-1 é proveniente das vibrações de estiramento 

O-H, a banda em 2940 cm-1 é atribuída as vibrações de estiramento C-H sobrepostos de metil, 

metileno, e a outra banda em 2870 cm-1 é devido vibrações de estiramento C-H do metileno. 

Por sua vez, o pico intenso a 1715 cm-1 corresponde à vibração de estiramento do grupo 

carbonila, proveniente do ácido carboxílico presente na estrutura do AU, em 1440 cm-1 a 
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banda corresponde à vibrações de deformação angular de C-H de alquenos. Bandas 

características dos triterpenoides ursanos podem ser visualizadas em 1389, 1367, 1356, 1317, 

1290 e 1254 cm-1 (YANG et al., 2012). 

 

Figura 16. Espectros de FT-IR em KBr: a) PLA, b) QS, c) AU, d) Nps brancas e e) Nps contendo AU. 
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De maneira geral, os espectros das substâncias isoladas apresentaram picos de 

absorção característicos de estiramentos de átomos das moléculas em questão. No espectro 

das Nps brancas (Figura 16-d) observou-se principalmente as bandas características do PLA 

(2997, 2946, 1760, 1170 e 1090) por ser o polímero que se encontra em maior quantidade na 

formulação. Em relação ao espectro das Nps contendo AU (Figura 16–e) foi possível 

visualizar uma sobreposição entre as bandas associadas aos polímeros e as bandas 

características do AU. Em 3400 cm-1 a banda é referente a deformação axial O-H em ligação 

de hidrogênio do grupamento álcool e da carboxila do AU, assim como do polímero PLA e 

QS, além dos grupamentos N-H da QS que também vibram nessa frequência. As bandas na 

faixa de 2900 cm-1 referem-se às ligações de C-H de hidrocarbonetos presentes tanto na 

estrutura do AU como dos dois polímeros em questão, a banda em 1760 cm-1, pode ser 

atribuída a ligação C=O do PLA. Em 1170 e 1090 cm-1 são provenientes do estiramento 

assimétrico de C-O, e ao estiramento simétrico C-O-C do PLA e QS, possivelmente 

sobrepondo as bandas características de triterpenoides ursanos. A banda próxima a 1700 cm-1 

é devido ao estiramento da carbonila, proveniente do ácido carboxílico presente na estrutura 

do AU, indicando dessa forma, a presença do AU nas Nps (SILVERSTEIN, R. M.; 

BASSLER, G. C.; MORRILL, 2006). 

Apesar de ocorrer sobreposições nas bandas relativas aos polímeros e ao AU, este 

estudo sugere que o processo de nanoencapsulação não favoreceu nenhum tipo de interação 

química que descaracterizasse os polímeros utilizados, do mesmo modo, o fármaco não sofreu 

nenhum processo de degradação ou interação química com os polímeros que levasse a uma 

modificação na sua estrutura química, uma vez que a análise espectral não revelou qualquer 

mudança ou desaparecimento significativo dos picos dos grupos funcionais. Junto com os 

resultados da análise de DSC e DRX, demonstra-se que o fármaco está incorporado na matriz 

polimérica e que a incorporação não ocorre por interação química entre polímero e fármaco, o 

que é interessante, pois não há risco, a princípio, de perda de atividade do AU.  

 

5.3 Estudo de Estabilidade 

5.3.1 Estabilidade das Nps em suspensão 

O desenvolvimento de novos sistemas nanoparticulados depende fundamentalmente 

do conjunto de informações obtidas a partir da caracterização de suas propriedades 

farmacotécnicas que geralmente são realizadas logo após o preparo, e também do estudo de 
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estabilidade química e física em longo prazo (ZATTA, 2011). Durante o tempo de 

armazenamento, pode ocorrer a agregação das Nps no meio, resultando na formação de 

precipitados; degradação dos constituintes e/ou inativação do princípio ativo; e ainda a 

liberação prematura da substância ativa. A consequência de uma estabilidade físico-química 

limitada, em função do tempo, constitui um obstáculo para a aplicabilidade industrial das Nps.  

Desta forma, o estudo da estabilidade físico-química em função do tempo torna-se 

relevante para as aplicações industriais de Nps, visto que fornece indicações sobre o 

comportamento da formulação em determinado intervalo de tempo, frente a diferentes 

condições ambientais, desde a fabricação até o término da validade (ANVISA, 2004). Apesar 

de muito importante, ainda são poucos os estudos referentes à estabilidade de Nps contendo 

diferentes fármacos disponíveis na literatura (SCHAFFAZICK et al., 2003).  

A avaliação da estabilidade físico-química das Nps-PLA-QS-AU foi realizada a partir 

do monitoramento das características macroscópicas, diâmetro médio, índice de polidispersão, 

potencial zeta e teor de fármaco após 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias armazenadas em 

temperatura ambiente e refrigeradas (8 ºC).  

A formulação obtida inicialmente apresentou coloração branca e aspecto leitoso, 

visualmente bem dispersa e sem formação de precipitado. Com o decorrer do tempo essas 

características se mantiveram idênticas para as duas condições de armazenamento. 

Suspensões coloidais geralmente não apresentam tendência à separação de fases durante 

alguns meses após a preparação, pois o processo de sedimentação é lento para partículas 

submicrométricas, sendo minimizado pelo movimento Browniano (MAGENHEIM; BENITA, 

1991).  

O diâmetro médio das Nps é importante, pois pode evidenciar a tendência destes 

sistemas à sedimentação e agregação (SCHAFFAZICK et al., 2003), permitindo assim que a 

estabilidade do sistema seja avaliada ao longo do tempo.  Os valores do tamanho médio das 

Nps em diferentes intervalos de tempo durante seu armazenamento nas duas condições, estão 

apresentados na Figura 17. Nota-se que no decorrer dos meses as Nps armazenadas tanto sob 

temperatura ambiente quanto sob refrigeração, apresentaram pequenas variações, porém 

insignificantes estatisticamente (p > 0,05) quando comparadas ao diâmetro inicial ( ̴ 330 nm).   
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Figura 17. Diâmetro médio das Nps-PLA-QS-AU em função do tempo, em diferentes temperaturas de 

armazenamento, n=3. 
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a Letras iguais significam igualdade estatística em relação ao diâmetro médio inicial (ANOVA de uma 

via com pós-teste de Tukey e α < 0,05). 

 

Em relação ao índice de polidispersão (Figura 18), observa-se que, sob as duas 

condições de armazenamento, houve pequenas oscilações nos valores, porém essa variação 

não refletiu em aumento estatisticamente significativo (p > 0,05) em relação ao valor obtido 

inicialmente (0,200). De maneira geral, o índice de polidispersão das Nps em nenhum 

momento foi superior a 0,3, garantindo que mesmo após 180 dias as Nps ainda mantiveram 

uma boa distribuição de tamanho e não apresentaram indícios de agregação. 

 

Figura 18. Índice de polidispersão das Nps-PLA-QS-AU em função do tempo, em diferentes 

temperaturas de armazenamento, n=3. 
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a Letras iguais significam igualdade estatística em relação ao índice de polidispersão inicial (ANOVA 

de uma via com pós-teste de Tukey e α < 0,05). 
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O potencial zeta foi outro parâmetro analisado, este pode sofrer alterações com o 

passar do tempo caso ocorra mudanças na interface das Nps relacionadas com o meio 

dispersante, o que pode acontecer devido à dissociação de grupos funcionais na superfície das 

Nps ou a adsorção de espécies iônicas presentes no meio aquoso (SCHAFFAZICK et al., 

2003). A análise do potencial zeta para as Nps-PLA-QS-AU está representada na Figura 19. 

 

Figura 19. Potencial zeta das Nps-PLA-QS-AU em função do tempo, em diferentes temperaturas de 

armazenamento, n=3. 
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a,b Letras iguais significam igualdade estatística e letras diferentes desigualdade estatística em relação 

ao potencial zeta inicial (ANOVA de uma via com pós-teste de Tukey e α < 0,05). 

 

Como exibido na Figura 19, os valores do potencial zeta após a preparação das Nps 

foram bem elevados, em torno de +32 mV, devido aos grupamentos amino protonados (NH3
+) 

presentes na estrutura da QS (RAJAN; RAJ, 2012). Entretanto, houve um decréscimo gradual 

no valor do potencial zeta das partículas em função do tempo de armazenamento. Após 1 mês, 

o potencial zeta médio das Nps armazenadas em condições ambiente e refrigerada caiu para 

+15 mV e +20 mV respectivamente, e após 2 meses passou para +17 mV e +13 mV. 

Analisando-se estatisticamente, a diminuição do potencial não foi significativa para as duas 

condições (p > 0,05).  Porém do terceiro mês em diante, observa-se um potencial zeta 

próximo a +5 mV tanto para as Nps armazenadas em temperatura ambiente quanto 

refrigeradas.  Essa queda provavelmente se deve ao fato da QS, que reveste a Nps, migrar 

para o meio dispersante, devido ao seu maior caráter hidrofílico. 

Sabe-se que partículas com carga superficial relativamente alta (acima de ± 30 mV) 

indicam boa estabilidade física e química do sistema coloidal, enquanto que potenciais 

próximos a 0 e 5 mV, tendem a produzir processos de floculação com maior facilidade 
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(ANITHA et al., 2011; KLANG; BENITA, 1998; KUMARI; YADAV; YADAV, 2010; 

NEVES et al., 2013). Todavia, nesse estudo apesar das Nps apresentarem queda no seu 

potencial zeta até o terceiro mês, e depois se manterem com um carga relativamente baixa      

(+5 mV), não observou-se nenhum processo de floculação ou agregação. Cabe ressaltar 

também que o potencial zeta foi positivo para as duas condições de armazenamento até o final 

dos 6 meses estudados, indicando que a QS continuou a revestir as Nps, e este aspecto é 

muito importante do ponto de vista da biodisponibilidade oral.  A carga positiva das Nps 

facilita a interação com a membrana celular e o muco que possuem carga negativa em pH 

fisiológico, permitindo uma melhora da permeabilidade e facilitando o trânsito das Nps pelo 

TGI (ROGER et al., 2010).  

Finalmente o teor de AU nas Nps foi verificado utilizando o CLAE, sendo que esses 

valores estão representados na forma de porcentagem na Figura 20. Observa-se que durante 

todo o período avaliado, o teor total de AU diminuiu levemente em função do tempo, contudo 

não existe diferença estatística significativa (p > 0,05) em relação ao tempo zero, em ambas as 

condições de armazenamento. Após os 180 dias, a porcentagem de fármaco liberado foi de 

0,61% para as Nps armazenadas em temperatura ambiente e 0,51% para as armazenadas 

refrigeradas. 

 

Figura 20. Teor de AU das Nps em função do tempo, em diferentes temperaturas de armazenamento, 

n=3. 
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a Letras iguais significam igualdade estatística em relação ao teor de AU inicial (ANOVA de uma via 

com pós-teste de Tukey e α < 0,05). 
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Com base no conjunto de dados obtidos, pode-se inferir que as Nps estudadas foram 

relativamente estáveis nas diferentes temperaturas de armazenamento (ambiente e 8 ° C), uma 

vez que não apresentaram diferença significativa (p > 0,05) na maioria dos parâmetros 

avaliados (diâmetro médio, índice de polidispersão, teor de fármaco e análises 

macroscópicas). O único parâmetro que mostrou alterações em relação ao tempo inicial, foi o 

potencial zeta, porém o decréscimo observado não causou a agregação nem floculação das 

partículas. 

 

5.3.2 Estabilidade das Nps liofilizadas 

A baixa estabilidade físico-química, em função do tempo, constitui uma limitação para 

as diversas aplicações das suspensões aquosas de Nps. Neste sentido, o interesse pelo 

desenvolvimento de formas farmacêuticas sólidas estáveis é um ponto de convergência das 

pesquisas. Os problemas de estabilidade limitada podem ser minimizados através da secagem 

dos sistemas. A desidratação das suspensões de Nps tem sido realizada por meio de operações 

de sublimação como a liofilização, ou de aspersão (spray-drying) (MORA-HUERTAS; 

FESSI; ELAISSARI, 2010; PINTO REIS et al., 2006; SCHAFFAZICK et al., 2003).  

A liofilização foi a técnica empregada neste trabalho, e consiste na desidratação do 

sistema, a partir de um processo industrial de secagem por congelamento e sublimação do 

gelo sob vácuo, que transforma a água sólida diretamente em vapor, obtendo assim um 

produto sólido, geralmente fino, com elevada área superficial, livre de solvente e com 

facilidade de reidratação (SCHOUG et al., 2006). Normalmente, o processo de congelamento 

é o passo mais agressivo da liofilização, portanto, tem sido relatado que a presença de um 

crioprotetor é fundamental para a desidratação de suspensões de Nps através de liofilização, 

uma vez que estes conferem proteção para as Nps durante o congelamento e são adicionados 

às suspensões antes da liofilização para amenizar o estresse do processo nas partículas.   

Os crioprotetores mais comumente citados na literatura são os açúcares tais como 

glicose (KONAN; GURNY; ALLÉMANN, 2002), sacarose (DE CHASTEIGNER et al., 

1996; HIRSJÄRVI; PELTONEN; HIRVONEN, 2009; SAEZ et al., 2000), manitol (KONAN; 

GURNY; ALLÉMANN, 2002; SAEZ et al., 2000), trealose (AUVILLAIN et al., 1989; 

KONAN; GURNY; ALLÉMANN, 2002; SAEZ et al., 2000), sendo os mono e dissacarídeos 

os mais efetivos na manutenção das características iniciais de tamanho das partículas. Este 

efeito crioprotetor ou lioprotetor dos açúcares às Nps ainda não está totalmente elucidado, 



95 
 

uma das hipóteses é a formação de uma matriz amorfa ao redor das Nps, promovendo um 

espaçamento entre as mesmas, evitando assim, a agregação durante o congelamento,            

tornando-as redispersíveis (SAEZ et al., 2000). A quantidade do crioprotetor a ser adicionada 

para promover essa proteção durante a liofilização varia de formulação para formulação. Na 

literatura encontra-se desde 2% até 30% (p/v) como referência, principalmente para 

formulações para via oral. Por outro lado, são raras as publicações destes dados objetivando a 

via parenteral, uma vez que a concentração e o tipo de crioprotetor devem ser regulamentados 

(STRICKLEY, 2004) e a sua toxicidade determinada. Apesar de pouco discutido na literatura, 

a liofilização também pode afetar o potencial zeta, uma vez que os crioprotetores recobrem 

parcialmente a superfície das partículas (PACKHAEUSER et al., 2009).  

A utilização de vários crioprotetores e diferentes concentrações em cada trabalho, 

mostra a dificuldade de sucesso na liofilização de tais vetores. Por conseguinte o crioprotetor 

e a concentração mais adequada para cada formulação em particular, tem sido selecionado 

comparando-se o diâmetro médio, índice de polidispersão e o potencial zeta das partículas 

antes e após o processo de secagem. A Tabela 4, mostra os resultados obtidos para os 

diferentes crioprotetores. 

 

 

Tabela 4. Caracterização físico-química das Nps antes e após o processo de liofilização com 

diferentes porcentagens de crioprotetores. 

Agentes 

crioprotetores 

(m/v) 

Diâmetro médio 

(nm) 

Índice de 

polidispersão 

Potencial zeta 

(mV) 

Antes da secagem 331 ± 6,8a 0,195 ± 0,01a +31,9 ± 3,5a 

Sacarose 2,5% 837 ± 201b 0,352 ± 0,03b +10,8 ± 7,8b 

Sacarose 5% 543 ± 81a 0,285 ± 0,04b +24 ± 4,8a 

Sacarose 10% 354 ± 32a 0,217 ± 0,02a +29,4 ± 6,8a 

Manitol 2,5% 17864 ± 1834b 0,325 ± 0,219b -0,89 ± 0,4b 

Manitol 5% 12781 ± 368b 0,471 ± 0,176b -0,03 ± 1,5b 

Manitol 10% 18527 ± 3178b 0,664 ± 0,120b +3,29 ± 3,2b 

a,b  Diâmetro médio, índice de polidispersão, potencial zeta ± desvio padrão analisados por coluna. 

Mesmas letras significam igualdade estatística e letras diferentes desigualdade estatística em relação 

aos valores antes da secagem (ANOVA de uma via, com pós-teste de Tukey e α < 0,05). 

 

Como mostrado na Tabela 4, o melhor resultado foi obtido utilizando-se 10% de 

sacarose, visto que somente nessas condições as Nps mantiveram suas características iniciais 
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(p > 0,05). Concentrações inferiores a esta não foram suficientes para proteger a partícula, 

ocorrendo a formação de agregados e uma queda no potencial zeta. O manitol por sua vez, 

não foi efetivo em nenhuma das concentrações testadas, para esse açúcar todos os parâmetros 

avaliados sofreram alterações significativas após a liofilização.   

Após a escolha do crioproteor adequado, é necessário garantir a estabilidade das Nps, 

uma vez que durante o armazenamento é muito importante manter os parâmetros críticos até o 

momento da aplicação. Portanto, realizou-se um estudo de estabilidade do pó liofilizado em 

temperatura ambiente e refrigerada. 

No que diz respeito aos parâmetros de diâmetro médio e índice de polidispersão 

(Figura 21 e Figura 22), as Nps tanto armazenadas em temperatura ambiente quanto as 

estocadas a 8 ºC, puderam ser facilmente redispersas em água, não ocorrendo a formação de 

grumos e as medidas obtidas através do DLS não revelaram alterações significativas (p > 

0,05) durante os 6 meses estudados.  

 

Figura 21. Diâmetro médio das Nps liofilizadas (sacarose 10%) em função do tempo, em diferentes 

temperaturas de armazenamento, n=3. 
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a Letras iguais significam igualdade estatística em relação ao diâmetro médio inicial (ANOVA de uma 

via com pós-teste de Tukey e α < 0,05).  
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Figura 22. Índice de polidispersão das Nps liofilizadas (sacarose 10%) em função do tempo, em 

diferentes temperaturas de armazenamento, n=3. 
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a Letras iguais significam igualdade estatística em relação ao diâmetro médio inicial (ANOVA de uma 

via com pós-teste de Tukey e α < 0,05). 

 

 

Em relação ao potencial zeta, observou-se um potencial zeta positivo próximo a 25 

mV durante todo o estudo e para ambas as condições de armazenamento (Figura 23), 

evidenciando boa estabilidade física e química do sistema coloidal e demonstrando que a QS 

permaneceu revestindo as Nps mesmo após os 6 meses de armazenamento 

 

Figura 23. Potencial zeta das Nps liofilizadas (sacarose 10%) em função do tempo, em diferentes 

temperaturas de armazenamento, n=3. 
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a Letras iguais significam igualdade estatística em relação ao diâmetro médio inicial (ANOVA de uma 

via com pós-teste de Tukey e α < 0,05). 
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Tais resultados comprovaram que as Nps liofilizadas foram relativamente estáveis em 

diferentes condições de armazenamento, uma vez que não foi observada variação significativa 

no período em análise (6 meses). Ao adquirirem o estado sólido, as Nps estão menos 

propensas aos processos de agregação das partículas, à degradação do polímero que as 

reveste, e à contaminação microbiana, além de evitar a perda do fármaco encapsulado 

(ABDELWAHED et al., 2006; ROY et al., 1997). Além disso, é muito comum a utilização 

deste processo na formulação de fármacos para conservar a sua estrutura e função (PAI et al., 

2014). 

 

5.4 Estabilidade das Nps de AU nos FGS e FIS 

A avaliação da estabilidade das Nps em fluídos gastrointestinais é essencial para 

prever a sua adequação para administração oral e também para avaliar o perfil de liberação do 

fármaco no TGI. De fato, sabe-se que o tamanho é um parâmetro crítico para a interação das 

partículas com a mucosa intestinal, visto que se houver agregação das partículas, estas terão 

um acesso limitado ao epitélio absorvente (JANI et al., 1990). Há evidências de que as Nps 

biodegradáveis de PLA sofrem uma degradação significativa nos fluídos gastrointestinais e 

que esta degradação é afetada pela composição superficial das partículas (LANDRY et al., 

1996; ROPERT et al., 1993). Tal fenômeno é atribuído à presença de enzimas no meio e, mais 

especificamente, às lipases contidas no complexo da pancreatina. Além do mais, estes autores 

também referiram que a degradação das partículas de PLA poderia ser controlada protegendo 

as Nps com agentes de revestimento (LANDRY et al., 1996). O simples revestimento das 

partículas com a QS além de promover uma melhora na absorção, poderá ser capaz de 

incrementar a estabilidade das partículas nos fluídos biológicos do TGI. 

Antes de iniciar o estudo de estabilidade em si, foi necessário avaliar a solubilidade do 

AU nos meios de liberação de acordo com o descrito no item 4.2.4.1. Devido ao AU ser 

insolúvel nos fluídos, foi necessário adicionar tensoativos a fim de favorecer sua solubilidade, 

para tanto testaram-se os tensoativos: Tween 80 e Dodecil sulfato de sódio, conforme a 

Tabela 5. O tensoativo escolhido para dar continuidade ao estudo de estabilidade foi o Tween 

80 1%, que demonstrou solubilidade próxima para ambos os fluídos (gástrico e intestinal), 

sendo assim mais fácil manter a condição sink para os dois meios. É de extrema importância 

que seja atendida a condição sink (concentração do soluto não deve ultrapassar mais do que 

10-15% de sua solubilidade máxima (ABDOU, 1989)) durante todo o tempo de duração do 

estudo, para evitar que a velocidade de dissolução seja influenciada, artificialmente, pela 
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aproximação da saturação durante a realização do estudo (D’SOUZA; DELUCA, 2006; 

FERRONATO et al., 2010).  

 

Tabela 5. Solubilidade do AU nos FGS e FIS contendo diferentes tensoativos, a 37 °C, 150 rpm, para 

ensaio de estabilidade. 

Meios Solubilidade (μg.mL-1 ± DP) 

FGS Tween 1% 184,3 ± 5,02 

FIS Tween 1%                     199,3 ± 27,97 

 
 

FGS Tween 5%                         326,4 ± 15,93 

FIS Tween 5%   200,4 ± 34,75 

FGS Dodecil sulfato de sódio 1%  634,9 ± 33,42 

FIS Dodecil sulfato de sódio 1%  1833,3 ± 18,62 

 

Subsequentemente ao estudo preliminar, o estudo de estabilidade foi realizado de 

forma a simular as condições estomacais e intestinais na presença de enzimas (Tabela 6). 

Após os períodos de incubação, os resultados mostraram que para as Nps sem revestimento de 

QS, não houve alterações nos tamanhos médios após os períodos de incubação, entretanto, em 

relação ao índice de polidipersão, este aumentou significantemente, sugerindo possíveis 

agregações. No que diz respeito aos valores de potencial zeta das Nps sem revestimento, estes 

diferiram do inicial após contato com o FGS, provavelmente devido à interação das Nps com 

este meio.  

Para as Nps com revestimento de QS, o diâmetro médio e o índice de polidipersão, 

permaneceram praticamente inalterados tanto no meio gástrico como no intestinal. Porém, 

verificou-se um decréscimo no potencial zeta, tal como refletido pelos dados apresentados na 

Tabela 6. O estado de ionização de moléculas com grupamentos ionizáveis é alterado em 

função do pH do meio, portanto o pH é um fator capaz de influenciar a carga superficial das 

partículas. Em pHs abaixo do valor de pKa da QS (6,5), os grupos amina da molécula estão 

protonados, o que confere característica catiônica a esta. No entanto, com o aumento do pH 

para 6,8, valor próximo ao pKa, os dados demonstraram uma diminuição do potencial Zeta, 

tornando o valor da carga superficial das Nps-PLA-QS-AU negativo. Esse fato pode ser 

atribuído à desprotonação da QS com a diminuição do grupo NH3+ e aumento de grupos NH2 

(VAARUM e SMIDSROD, 2005). 
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Tabela 6. Estudo de estabilidade gastrointestinal das Nps-PLA-AU e Nps-PLA-QS-AU. 

 Diâmetro médio 

(nm) 

Índice de 

polidispersão 

Potencial zeta 

(mV) 

Nps-PLA-AU 

Início 257 ± 5a 0,161 ± 0,03a -15,6 ± 3,1a 

Após FGS 267 ± 3a 0,251 ± 0,02b   -5,79 ± 2,8b 

Após FIS 268 ± 8a 0,270 ± 0,01b          -16,2 ± 3,5a  

Nps-PLA-QS-AU 

Início 301 ± 13a 0,242 ± 0,03a +27,3 ± 2,3a 

Após FGS 291 ± 28a 0,237 ± 0,01a + 2,21 ± 0,42b 

Após FIS 281± 9a 0,257 ± 0,03a -19,7 ± 1,54b 

a,b  Diâmetro médio, índice de polidispersão, potencial zeta ± desvio padrão analisados por coluna. 

Mesmas letras significam igualdade estatística e letras diferentes desigualdade estatística em 

relação aos valores iniciais (ANOVA de uma via, com pós-teste de Tukey e α < 0,05). 

 

Foi importante determinar também se o fármaco permaneceu ou não associado às Nps 

após incubação nos fluídos. Analisando a Figura 24, referente ao perfil de liberação do AU a 

partir das Nps de PLA com e sem revestimento em função do tempo, observa-se que a 

quantidade de AU liberado das Nps sem revestimento nas duas primeiras horas em pH= 1,2 

(correspondente ao meio gástrico) foi próximo a 4%. No entanto, quando as Nps foram 

adicionadas ao FIS (pH=6,8), 94% do AU foi liberado, somando dessa forma após as 6 h de 

incubação, uma liberação de cerca de 98%. Esse resultado está de acordo com Landry e 

colaboradores (1996), que atribuem esse acontecimento, ao fato do PLA ser fortemente 

degradado por enzimas lipases, presentes no meio intestinal, não sendo, portanto, boa opção 

para administração oral de fármacos. Jain e colaboradores (2010) estudaram a estabilidade de 

Nps-PLA em FGI simulados e determinaram que essas partículas se agregaram devido a 

enzimas GI (pepsina e pancreatina) e perderam rapidamente o antígeno encapsulado. O 

mesmo comportamento foi observado por Lazzari e colaboradores (2012), que estudaram a 

estabilidade coloidal de Nps-PLA em fluídos biológicos. 
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Figura 24. Perfil de Liberação do AU a partir das Nps-PLA e Nps-PLA-QS no FGS (pH=1,2) e no 

FIS (pH=6,8) contendo tween 80 a 1%. Ensaio conduzido durante 2h no FGS e por mais 4 h no FIS, a 

37 °C e 150 rpm (n=3). 
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Para as Nps de PLA revestidas com QS em fluídos gástricos e intestinais, a quantidade 

de AU liberado das Nps nas duas primeiras horas em pH= 1,2 foi semelhante as Nps sem 

revestimento, cerca de 5%, porém em contato com o fluído intestinal (pH= 6,8), a quantidade 

de AU liberado foi de apenas 8%, sendo que após as 6 horas, o percentual de fármaco liberado 

não atingiu 15%, comprovando que as Nps mantiveram sua integridade física nas variações de 

pH,  e que o AU permaneceu principalmente associado às Nps, sem ocorrência de  erosão.  

Este resultado foi bastante promissor do ponto de vista da estabilidade das Nps e da 

biodisponibilidade do fármaco, pois o sistema nanoencapsulado revestido com QS apresentou 

efeito protetor nas variações de pH, indicando que as interações entre o fármaco e os 

polímeros mantiveram-se relativamente fortes, permanecendo associado as Nps cerca de 85% 

do AU. Zhang e Kosaraju (2007) apresentaram resultados semelhantes, eles relataram que a 

liberação de catequina a partir das partículas de QS em FGI variou entre 5% e 15% 

dependendo da razão de massa (2,5:1,0 - 10,0:1,0 QS: TPP) e o nível de catequina-QS.   

Através deste estudo também foi possível observar que a QS foi uma ótima alternativa 

de revestimento, visto que Nps somente com PLA são instáveis nos fluídos gastrointestinais 

(ENSIGN; CONE; HANES, 2012; LAI; WANG; HANES, 2009; YONCHEVA et al., 2005). 

Sendo assim, a utilização das Nps-PLA revestidas com QS seria uma boa opção para 

aumentar a absorção do AU no TGI melhorando a sua biodisponibilidade pela via oral, visto 

que as Nps chegariam íntegras a corrente sanguínea.  
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5.5 Estudo de liberação in vitro 

5.5.1 Estudo da solubilidade do AU no meio receptor 

O estudo de liberação in vitro determina a quantidade de fármaco liberado das Nps em 

um meio receptor em função do tempo, porém para tal, também é necessário a manutenção 

das condições sink, sendo esta condição definida como uma situação de diluição infinita, onde 

não há saturação do fármaco no seu meio de liberação (WASHINGTON, 1990), e 

consequentemente, a solubilidade do fármaco no meio de liberação não atua como fator 

limitante da liberação.  Desse modo, a concentração do fármaco liberado, aumentará 

linearmente, sem influenciar o gradiente de concentração (KUU et al., 1989; 

VASCONCELOS; SARMENTO; COSTA, 2007). Quando a droga é praticamente insolúvel 

em água ou no meio receptor, como é o caso do AU, são aplicadas estratégias a fim de manter 

ou alcançar as condições sink, tais como, adição de um tensoativo ou solventes orgânicos, 

visto que a baixa dissolução no meio receptor, prejudica o estudo de liberação in vitro, porque 

o fármaco não tende a migrar para o meio.  Dessa forma, diferentes meios receptores foram 

analisados, a fim de avaliar em qual meio o AU apresentaria melhor solubilidade. Conforme 

demonstrado na Tabela 7, observou-se que a solubilidade aumentou proporcionalmente com o 

aumento da concentração de ambos os tensoativos, e o meio PBS contendo dodecil sulfato de 

sódio 5% foi o que demonstrou melhor solubilidade do AU e por isso foi selecionado para 

continuação dos estudos de liberação in vitro. A condição sink foi mantida, adicionando-se 

apenas 10% da solubilidade máxima do AU no meio dissolutor, ou seja, para a cada mL do 

meio receptor, foi adicionado 63 µg do AU nanoencapsulado. 

 

Tabela 7. Solubilidade do AU em diferentes soluções receptoras a 37 ºC, 150 rpm, para o ensaio da 

liberação in vitro (n=3). 

Meios Solubilidade (μg.mL-1 ± DP) 

Tampão PBS Tween 1% 274,8 ± 20,1a 

Tampão PBS Tween 2,5%                     344,02 ± 17,6b 

 
 

Tampão PBS Tween 5%                         575,9 ± 4,9c 

Tampão PBS Dodecil sulfato de sódio 1% 439,9 ± 17,7d 

Tampão PBS Dodecil sulfato de sódio 2,5 % 474,0 ± 17,5d 

Tampão PBS Dodecil sulfato de sódio 5% 629,72 ± 0,53c 

a,b,c,d Solubilidade ± desvio padrão analisados por coluna. Letras iguais significam igualdade estatística 

e letras diferentes desigualdade estatística (ANOVA de uma via, com pós-teste de Tukey e α < 0,05) 
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5.5.2 Determinação do perfil de liberação do AU a partir das Nps de PLA revestidas 

com QS 

A avaliação do perfil de liberação dos fármacos a partir de sistemas poliméricos 

nanoestruturados depende de vários fatores, entre eles: natureza, biodegradabilidade, peso 

molecular e concentração dos polímeros; características físico-químicas (principalmente 

solubilidade e coeficiente de partição óleo/água) e concentração do fármaco; tamanho das 

Nps; mecanismo de como o sistema farmacêutico libera o fármaco e condições do ensaio de 

liberação (pH do meio, temperatura, tempo de contato, entre outros) (MORA-HUERTAS; 

FESSI; ELAISSARI, 2010). O estudo de liberação in vitro é capaz de fornecer subsídios 

importantes para inferir sobre o comportamento deste sistema in vivo, porém não fornece 

maiores informações sobre a absorção do fármaco (AZARMI; ROA; LÖBENBERG, 2007).  

O perfil de liberação do AU a partir das Nps-PLA-QS encontra-se representado na 

Figura 25. 

 

Figura 25. Porcentagem de liberação cumulativa in vitro do AU a partir das Nps de PLA-QS em 

solução de PBS (50mM) contendo 5% de dodecil sulfato de sódio, a 37 °C. Em (a), é mostrado o perfil 

de liberação do AU em 24 h. Em (b), é mostrado o perfil de liberação do AU em 144 h (n = 3).
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De acordo com a Figura 25-a, pode-se observar que a formulação apresentou uma 

rápida liberação nas primeiras horas, cerca de 20% do AU foi liberado em 2 h e 30% ao final 

das 24 h. A rápida liberação inicial do fármaco, denominada de efeito burst, pode ser 

atribuída à quantidade de AU adsorvida ou ligada fracamente à superfície das nanoesferas, a 
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partir do momento que as Nps entram em contato com o meio receptor, ocorre rapidamente a 

dessorção do fármaco da superfície das partículas e este é liberado (DONG; FENG, 2004; 

MOHANRAJ; CHEN, 2006; UBRICH et al., 2005).  Após, inicia-se uma segunda etapa em 

que a liberação do fármaco ocorre de maneira mais lenta e sustentada (Figura 25-b), 

totalizando uma liberação de aproximadamente 53% do fármaco após 144 h de estudo. Em 

contrapartida, essa segunda etapa, pode ser atribuída à difusão do AU presente no interior das 

nanoesferas através da membrana polimérica (AVGOUSTAKIS, 2004; GIANNAVOLA et 

al., 2003). Assim, ficou claro que a incorporação do AU nas Nps-PLA-QS poderia sustentar 

significativamente a liberação do fármaco. 

  Provavelmente essa característica de liberação prolongada seja devido ao “efeito 

barreira” proporcionado pela QS, o qual limita a liberação do fármaco, controlando sua 

difusão. Em um trabalho prévio, nosso grupo (ANTÔNIO et al., 2017) desenvolveu Nps de 

AU somente utilizando o PLA, e obtiveram uma liberação de aproximadamente 60% do AU 

após 120 h de estudo, contrastando com o nosso estudo em que somente 46% do fármaco foi 

liberado nas mesmas 120 h, comprovando que a incorporação da QS é capaz de alterar o 

comportamento de liberação do fármaco. Esses resultados estão de acordo com estudos 

publicados, Wang e colaboradores (2015) demonstraram que as partículas de PLA revestidas 

com QS conduziram uma liberação retardada do antitumoral Docetaxel, após 24 h de 

incubação cerca de 70% do docetaxel foi liberado a partir de Nps de PLA-QS, enquanto que 

mais de 85% do docetaxel foi liberado a partir das Nps de PLA. Resultado semelhante 

também foi obtido por Chronopoulou e colaboradores (2013), onde a presença de QS nas Nps 

de PLGA induziu uma liberação mais lenta e sustentada de dexametasona, podendo durar até 

7 dias em pH 7,4, sugerindo a existência de fortes interações físicas entre o fármaco e a 

camada polissacarídica na superfície das Nps.  

 

5.5.3 Cinética e mecanismo de liberação 

O perfil de liberação in vitro de um fármaco associado às Nps depende de diferentes 

fatores, tais como: dessorção do fármaco da superfície das partículas, difusão do fármaco 

através da matriz das nanoesferas, difusão através da parede polimérica das nanocápsulas, 

erosão da matriz polimérica ou da combinação dos processos de difusão e erosão 

(MOHANRAJ; CHEN, 2006; SOPPIMATH et al., 2001).  Para determinar a cinética de 

liberação da formulação em questão, os dados obtidos no perfil de liberação foram analisados 

matematicamente no software Scientist, usando os valores do critério de seleção do método 



105 
 

(CSM) e do coeficiente de correlação encontrados (r), verificando assim qual modelo cinético 

se ajustou melhor ao mecanismo de liberação do AU através das Nps. Foram aplicados vários 

modelos matemáticos, incluindo modelos de ordem zero, primeira ordem, segunda ordem e 

Higuchi, a escolha do modelo matemático foi baseada no maior valor de (r) e de CSM. 

Também aplicou-se o modelo de Korsmeyer-Peppas a fim de verificar qual/quais mecanismos 

de liberação do fármaco predominaram durante o experimento. A Tabela 8 mostra os 

resultados dos cálculos das constantes de liberação. 

 

Tabela 8. Análise cinética de liberação do AU a partir de Nps de PLA-QS em tampão PBS (50 mM, 

pH=7,4, contendo 5% de dodecil sulfato de sódio). 

r =coeficiente de correlação, CSM = critério de seleção de modelo, k= constante de liberação, nd = 

não determinado. 

 

O modelo cinético que apresentou melhor ajuste matemático ao perfil de liberação 

obtido foi o modelo de segunda ordem, também conhecido como biexponencial. Este modelo 

estabelece que o processo de liberação do fármaco a partir das Nps ocorre em duas 

velocidades distintas (RITGER; PEPPAS, 1987). As formulações que seguem esse modelo 

são guiadas por duas constantes cinéticas (α e β). A constante α é relacionada a velocidade de 

dissolução da etapa rápida, responsável pelo efeito burst, enquanto que a constante β diz 

respeito a etapa lenta de liberação (PEREIRA et al., 2006). Já é esperado que as Nps 

preparadas pelo método de emulsificação-evaporação do solvente mostrem uma liberação 

com efeito burst, como resultado da droga adsorvida na superfície das partículas (KIM; 

MARTIN, 2006). A liberação inicial rápida de AU permite que sua concentração ideal no 

plasma seja atingida mais rapidamente, ao passo que a liberação posterior mais lenta auxilia 

na manutenção dessa concentração por um período prolongado (BHASKAR et al., 2009).  

O modelo Korsmeyer-Peppas foi aplicado com a finalidade de elucidar o mecanismo 

de liberação do fármaco a partir do sistema de Nps (SIEPMANN; PEPPAS, 2001). Essa 

equação é utilizada para analisar os primeiros 60% de liberação do fármaco 

Modelo r CSM K (h-1) 

Ordem Zero 0,955 nd 0,432 

Primeira Ordem 0,958 nd 0,006 

Segunda Ordem 0,990 3,230 α = 0,0027  β = 0,400 

Higuchi 0,955 nd 0,262 
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independentemente da forma geométrica das Nps (PEPPAS; SAHLIN, 1989; RITGER; 

PEPPAS, 1987). Quando o exponente de liberação encontrado é ≤ 0,43 indica que o processo 

de liberação reflete um mecanismo do tipo Fickiano, ou seja, um processo governado pela 

difusão do fármaco através da parede polimérica; para valores de n ≥ 0,85 é considerado um 

mecanismo não Fickiano ou de erosão da matriz, devido relaxamento das cadeias poliméricas. 

Já valores de 0,43 < n < 0,85 indicam uma combinação dos processos de erosão e difusão, 

conhecido como transporte anômalo (SIEPMANN; PEPPAS, 2001). O valor do n gerado 

através da equação de Korsmeyer-Peppas foi de 0,214, indicando que o mecanismo de 

liberação de fármaco a partir da formulação é regido por um processo Fickiano, ou seja, por 

difusão através da matriz polimérica.  

 

5.6 Estudo de mucoadesão in vitro 

A biodisponibilidade de um fármaco, quando administrado por via oral, pode ser 

limitada pela metabolização pré-sistêmica ou ainda pelo tempo de trânsito gastrintestinal. 

Como já citado anteriormente, o desenvolvimento de sistemas nanoestruturados com 

propriedades mucoadesivas representa uma alternativa racional para melhorar a 

biodisponibilidade de fármacos, uma vez que pode prolongar o tempo de residência intestinal 

do sistema de liberação e ainda permitir o íntimo contato com a mucosa intestinal, 

maximizando o gradiente de concentração local e a permeabilidade do fármaco pela 

membrana biológica e, consequentemente, melhorando sua absorção (SURESH et al., 2013; 

VARUM et al., 2008). 

O muco é uma camada que protege a maioria das superfícies do corpo, especialmente 

os epitélios, e é constituído, principalmente, por mucina e sais inorgânicos suspensos em 

água. A mucina é um conjunto de proteínas fortemente glicosiladas, compostas por cadeias de 

oligossacárideos ligados a um núcleo proteico, e é a responsável pelas propriedades viscosas e 

elásticas do muco (BANSIL; TURNER, 2006). Várias teorias são utilizadas para explicar a 

interação existente entre mucina e materiais com propriedades adesivas, dentre elas temos a 

teoria eletrônica e a teoria de adsorção. De acordo com a teoria eletrônica, a mucoadesão 

ocorre através da interação entre cargas opostas entre o material e o muco (ANDREWS; 

LAVERTY; JONES, 2009; CARVALHO et al., 2010). Já, segundo a teoria de adsorção, o 

material polimérico mucoadesivo adere ao muco por interações químicas secundárias, como 

ligações do tipo Van der Waals ou hidrogênio e interações hidrofóbicas (VINOD et al., 2012). 
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A fim de avaliar as propriedades mucoadesivas das Nps de PLA revestidas ou não com 

QS, analisou-se a interação das Nps frente à mucina (Tabela 9). A mucina gástrica suína (tipo 

II) tem sido frequentemente usada para analisar a interação com diferentes partículas 

(FONSECA et al., 2014; SRIAMORNSAK; WATTANAKORN; TAKEUCHI, 2010). Isso, 

porque de acordo com Teubl e colaboradores (2013), a mucina humana e animal possui 

estruturas químicas e morfológicas semelhantes, sugerindo que a mucina gástrica do porco 

pode ser usada como um modelo de mucina humana (CHAVES et al., 2017).   

Conforme a Tabela 9, ambos os sistemas demonstraram capacidade de interagir com a 

mucina em todas as concentrações, entretanto com intensidades diferentes. O primeiro 

parâmetro analisado foi o diâmetro médio, visto que estudos anteriores sugeriram que a 

adsorção de mucina na superfície das partículas pode aumentar seu tamanho (KLEMETSRUD 

et al., 2013; MAZZARINO et al., 2012; SRIAMORNSAK; WATTANAKORN; TAKEUCHI, 

2010). Ambas as formulações mostraram um aumento no tamanho médio das partículas em 

função da concentração de mucina, entretanto esse aumento foi mais exacerbado para as Nps 

revestidas com QS, provavelmente devido ao fato desta ser um polímero com propriedades 

mucoadesivas, o que favorece portanto a adsorção da mucina na superfícies das Nps. Um 

aumento significativo também pode ser observado em relação ao índice de polidispersão das 

duas formulações, aumento este  proporcional à concentração de mucina,  o que indica por sua 

vez, um aumento na heterogeneidade da distribuição de tamanho devido a formação dos 

complexos Mucina-Nps. 

 A influência  na carga superficial das Nps após sua interação com moléculas de 

mucina foi também investigada, visto que a adsorção da mucina na superfície de partículas  

pode ser evidenciada por mudanças no potencial zeta (FONSECA et al., 2014; 

KLEMETSRUD et al., 2013; SRIAMORNSAK; WATTANAKORN; TAKEUCHI, 2010). As 

moléculas de mucina exibem ácidos sialicos ligados às extremidades terminais das cadeias de 

oligossacarídeos, que prestam carga negativa para a molécula (BANSIL; TURNER, 2006). As 

Nps-PLA-QS-AU apresentam um potencial zeta positivo, conforme discutido anteriormente, 

no entanto, após o contato com a mucina, esse valor tornou-se negativo, essa alteração na 

carga  pode indicar que as Nps revestidas com QS formaram um complexo com moléculas de 

mucina. Por outro lado, as Nps-PLA-AU já apresentavam potencial zeta negativo, e após o 

contato mantiveram sua carga (Tabela 9).  
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Tabela 9. Diâmetro médio, índice de polidisperão e potencial zeta dos sistemas nanoestruturados antes e após o contato com diferentes concentrações de 

mucina. Resultados expressos como média ± DP analisados por coluna (n=3). 

 

a,b,c,d Diâmetro médio, índice de polidispersão, potencial zeta ± desvio padrão analisados por coluna. Letras iguais significam igualdade estatística e letras 

diferentes desigualdade estatística em relação aos valores antes do contato (ANOVA de uma via, com pós-teste de Tukey e α < 0,05).

 

Concentração de 

mucina (%) 

Diâmetro médio ± DP (nm) Índice de polidispersão ± DP Potencial Zeta ± DP (mV) 

Nps-PLA-QS-AU Nps-PLA-AU Nps-PLA-QS-AU Nps-PLA-AU Nps-PLA-QS-AU Nps-PLA-AU 

Antes do contato 340 ± 7a 325 ± 7 a 0,108 ± 0,003a 0,150 ± 0,005a +25,4 ± 2a      - 16,4 ± 1a 

0,1 485 ± 31b 397 ± 33b 0,280 ± 0,027b,c 0,238 ± 0,058a,b -8,5 ± 1b -9,5 ± 0,3b 

0,25 657 ± 20c 493 ± 18c 0,332 ± 0,007c 0,326 ± 0,015b,c -8,2 ± 1b -10,1 ± 0,5b 

0,5 987 ± 56d 714 ± 11d 0,329 ± 0,023c 0,372 ± 0,038c -9,5 ± 3b -9,8 ± 0,6b 
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Tomados em conjunto, esses resultados sugerem que a mucina é melhor adsorvida na 

superfície das Nps revestidas com QS, devido a interação eletrostática envolvida. Para 

confirmar esta hipótese, o próximo passo foi analisar a quantidade de mucina adsorvida na 

superfície das Nps, por meio de espectofotometria. Para o cálculo da quantidade de mucina 

livre, utilizou-se uma curva padrão de equação y = 0,0019x + 0,0213 e coeficiente de 

determinação = 0,995. O valor obtido foi então subtraído da quantidade de mucina 

adicionada. 

 Como elucidado na Figura 26, a quantidade de mucina adsorvida na superfície das 

nanoesferas aumentou com o aumento da concentração de mucina em solução, 

independentemente da formulação. Além disso, o ensaio demonstrou que existem moléculas 

de mucina livres em solução, que não se adsorvem na superfície das nanoesferas, 

independentemente da concentração de mucina avaliada. Os valores de adsorção apresentados 

pelas Nps-PLA-QS-AU foram significativamente maiores quando comparado com as Nps-

PLA-AU e AU livre, para as concentrações de 100, 150 e 200 µg.mL-1.  

 

Figura 26. Concentração de mucina adsorvida à superfície do AU livre e sistemas nanoestruturados 

em função da concentração total de mucina adicionada. 
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a,b,c Letras iguais significam igualdade estatística e letras diferentes desigualdade estatística, analisado 

por concentração de mucina adicionada (p <0,05), n=3. 

 

 Quando esses valores são analisados por porcentagem de mucina adsorvida em relação 

à quantidade total de mucina adicionada (Figura 27), pode-se observar claramente uma maior 

adsorção de mucina nas Nps revestidas com QS (~20%), em relação as Nps sem revestimento 

e ao AU livre, independentemente da concentração de mucina adicionada. Estes resultados 
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corroboram com os anteriores, comprovando a maior capacidade das Nps-PLA-QS-AU de 

interagirem com moléculas de mucina, quando comparado aos demais. Tal acontecimento já 

era esperado levando em consideração as propriedades bioadesivas da QS.  

 

Figura 27. Porcentagem de mucina adsorvida à superfície do AU livre e dos sistemas 

nanoestruturados em função da concentração total de mucina adicionada 
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a,b,c Letras iguais significam igualdade estatística e letras diferentes desigualdade estatística, analisado 

por concentração de mucina adicionada (p <0,05), n=3 

 

  Considerando que as cargas de superfície das partículas, avaliadas pelo potencial zeta, 

influenciam no mecanismo de mucoadesão, para as Nps de PLA revestidas com QS, que 

apresentaram um potencial zeta positivo (Tabela 9), é provável que o modelo que descreva a 

interação entre a mucina e as Nps-QS seja o modelo de Langmuir, indicando que ocorra um 

tipo de interação eletrostática entre adsorbato (mucina) e adsorvente (partículas), em um 

processo de adsorção mais específico (DA SILVA; MARTINS; SANTANA, 2007). Desta 

forma, a atração eletrostática pode ocorrer entre, a carga positiva devido os grupos amino 

protonados (NH+
3) da QS, e a mucina, carregada negativamente devido à ionização de ácido 

siálico em pH 6,8 (DEACON et al., 2000; HE; DAVIS; ILLUM, 1998; SVENSSON; 

THURESSON; ARNEBRANT, 2008).  

 O contato ideal entre as Nps e as superfícies biológicas é essencial para aumentar a 

absorção de drogas, consequentemente, a capacidade das Nps revestidas com QS, em interagir 

com a superfície da mucosa carregada negativamente pode ser útil para prolongar o tempo de 

contato do princípio ativo na mucosa, o que melhoraria o desempenho terapêutico do AU e 

outros farmácos. 
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5.7 Avaliação da citotoxicidade das Nps sobre eritrócitos -  Ensaio ex-vivo 

As Nps vêm sendo muito utilizadas como carreadores de fármacos para diversas 

aplicações biológicas. No entanto, a interação desses nanomateriais com sistemas biológicos 

pode provocar múltiplos efeitos adversos, tais como a morte celular (KETTIGER et al., 2013; 

SHINDE et al., 2012). O principal mecanismo de toxicidade regido por Nps está relacionado 

com a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e radicais livres, resultando em 

estresse oxidativo e por conseguinte dano para DNA, proteínas e membranas (SHINDE et al., 

2012). Além disso, também têm sido descrito a ocorrência de hemólise, agregação 

trombocítica, ativação do sistema complemento e embolismo devido possível agregação das 

Nps (KETTIGER et al., 2013). Dessa forma, é imprescindível que durante o desenvolvimento 

das Nps, seja estudado como estas se comportam no organismo, a fim de alcançar modelos 

que sejam biocompatíveis com células e tecidos, eficazes e seguros (LEE et al., 2014; 

SHINDE et al., 2012). 

Diversos estudos têm utilizado eritrócitos como modelo para avaliar a citotoxicidade 

de uma série de compostos que apresentam alguma atividade biológica potencial e que ainda 

não foram avaliados quanto a efeitos tóxicos por outros métodos (ANTÔNIO et al., 2017; 

CASA et al., 2015; COTICA et al., 2012; GOODMAN et al., 2004; LIN; HAYNES, 2009; 

UPADHYAY et al., 2015). Os eritrócitos são células sanguíneas de coloração vermelha, que 

contêm altas concentrações de ácidos graxos poli-insaturados, oxigênio molecular e íons 

ferrosos. Em consequência disso, são altamente vulneráveis à ação de agentes citotóxicos e, 

são portanto muito suscetíveis a alterações na integridade estrutural como ruptura e 

modificações na fluidez da membrana (SANTOS, 2009). São considerados bons modelos para 

estudo de toxicidade, graças a sua estabilidade, facilidade de trabalho e baixo custo, onde uma 

vez ocorrendo a hemólise, haverá a liberação de hemoglobina, que poderá ser facilmente 

quantificada por leitura espectrofotométrica de absorbância na região do visível.  

Em vista disso, no presente trabalho a biocompatibilidade das Nps-PLA-QS-AU foi 

investigada através de ensaio de citotoxicidade sobre eritrócitos. Foram estudadas durante 6, 

24, 48, 72 e 96 h as formulações de Nps contendo AU e o AU puro em intervalos de 

concentração crescentes (20, 40 e 80 μg.mL-1), e os resultados estão apresentados na Figura 

28. 
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Figura 28. Porcentagem de hemólise produzida pelo controle positivo (CP), tampão, etanol, 

nanopartículas brancas (Nps-PLA-QS), ácido ursólico (AU) (20, 40 e 80 μg.mL-1) e nanopartículas 

contendo ácido ursólico (Nps-PLA-QS-AU) (20, 40 e 80 μg.mL-1) em a) 6 h; b) 24 h; c)48 h; d)72 h; 

e) 96 h.  
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(ANOVA de uma via com pós-teste de Tukey e α < 0,05). 
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 O potencial hemolítico tanto do AU puro quanto nanoencapsulado apresentou indícios 

de ser concentração dependente e tempo dependente, visto que a porcentagem de hemólise 

tende a aumentar com o aumento da concentração analisada e também com o passar do 

tempo. De acordo com a Figura 28, após 6 h de incubação dos eritrócitos com o AU puro, a 

hemólise máxima atingida para concentração de 80 μg.mL-1, foi cerca de 30%, enquanto para 

as Nps carregadas com AU essa atividade hemolítica não chegou a 13% (p < 0,05). Cabe 

ressaltar que todas as concentrações testadas de Nps-PLA-QS-AU não apresentaram 

diferenças significativas em relação ao potencial hemolítico dos controles negativos e das Nps 

brancas (p > 0,05), isto é, as Nps não promoveram hemólise significativa nas células 

sanguíneas, nas primeiras 6 h. Em 24 h, o AU livre hemolisou cerca de 21, 41 e 52% dos 

eritrócitos, ao passo que as Nps hemolisaram somente 8, 11 e 15% nessas mesmas 

concentrações. Essa diferença no potencial hemolítico do AU livre comparado ao 

nanoencapsulado, permanece durante todo o estudo, ao final das 96 h, ao passo que o AU 

puro nas concentrações de 20, 40 e 80 μg.mL-1, hemolisou respectivamente cerca de 60, 98 e 

100% dos eritrócitos. Para as Nps carregadas esse potencial foi bem inferior, somente em 

torno de 17, 23 e 40% dos eritrócitos tiveram sua membrana celular lisada. Essa diferença 

pode ser mais nitidamente visualizada na Figura 29, que mostra os sobrenadantes oriundos da 

centrifugação após 96 h de incubação.  

 

Figura 29. Poços de uma microplaca de Elisa utilizada para leitura dos sobrenadantes resultantes da 

centrifugação das suspensões de eritrócitos, em 96 h. 
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No que diz respeito aos controles utilizados, observou-se que, a água (controle 

positivo) apresentou 100% de hemólise desde o primeiro tempo analisado (6 h), o que já era 

esperado, e ocorre devido à pressão osmótica que a água exerce sobre os eritrócitos (ITALIA 

et al., 2009). Em contrapartida, os controles negativos (tampão e etanol) utilizados para 

solubilizar as Nps e o AU puro, não apresentaram lise eritrocitária significante. Também não 

foi constatada hemólise dos eritrócitos que estavam incubados na presença das Nps brancas, 

confirmando biocompatibilidade dos polímeros empregados nas formulações, bem como 

evidenciando que o padrão hemolítico está associado unicamente ao fármaco. De acordo com 

o critério da normativa ASTM E2524-08, porcentagem de hemólise > 5% indica que o 

material de teste causa danos aos glóbulos vermelhos, no entanto, este critério não foi 

excedido em nenhum desses controles (ASTM INTERNATIONAL, 2008). 

Apesar do AU ser derivado de um componente natural e considerado relativamente 

seguro por apresentar toxicidade aguda e crônica praticamente nula (GERBRAS, 2016), os 

resultados desse ensaio demonstraram sua possível toxicidade em concentrações elevadas, o 

que já havia sido previamente relatado por Baishya e colaboradores (2016), Da Silva Ferreira 

e colaboradores (2010) e Liu (2005). Contudo, observa-se que o encapsulamento do AU 

reduziu significantemente o potencial hemolítico, quando comparado ao AU na forma livre, 

em todas as concentrações analisadas. Tal comportamento está relacionado ao fato do 

composto ser liberado de maneira lenta e prolongada, não atingindo o limiar necessário para 

produzir toxicidade celular (ADAMS; KWON, 2003), dessa forma, a lise eritrocitária só 

deverá surgir com o passar do tempo, devido ao acúmulo de AU disponível no meio. Devido a 

essa propriedade, os sistemas nanoestruturados de liberação controlada de fármacos vêm 

sendo uma alternativa viável para reduzir o potencial hemolítico de diversas drogas 

(ALTMEYER et al., 2016; ARUNRAJ et al., 2013; CASA et al., 2015; HANS; LOWMAN, 

2002; KHURANA; JAIN; BEDI, 2013; RODRIGUES et al., 2013).  

A partir dos resultados expressos neste estudo, as Nps de PLA revestidas com QS 

podem ser consideradas seguras para administração in vivo, visto que demonstraram 

biocompatibilidade, além disso, revelaram-se potenciais carreadores de AU, uma vez que 

foram capazes de retardar a lise dos eritrócitos, mostrando-se dessa forma menos tóxica que o 

AU em sua forma livre e indicando a viabilidade de seu potencial para aplicações médicas, 

farmacêuticas e/ou biotecnológicas.  
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5.8 Avaliação da atividade antioxidante in vitro proveniente do fármaco 

nanoencapsulado 

As EROs participam de importantes funções benéficas no organismo, podendo atuar 

como moléculas sinalizadoras e em mecanismos de defesa, como por exemplo na fagocitose. 

No entanto, quando produzidas em excesso, podem ter consequências patológicas, uma vez 

que são capazes de danificar proteínas, lipídeos e DNA, direto ou indiretamente 

(DURACKOVÁ, 2010; JOHANSEN et al., 2005; REUTER et al., 2010). 

A produção contínua das EROs durante os processos metabólicos levou ao 

desenvolvimento de defesas antioxidantes para limitar os níveis intracelulares e impedir a 

indução de danos para o corpo humano. Para tanto, nosso organismo é munido de 

mecanismos de defesa que envolvem estratégias enzimáticas e não enzimáticas. Antioxidantes 

enzimáticos incluem superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase e glutationa 

redutase, enquanto que os antioxidantes não enzimáticos incluem as vitaminas A, C e E, 

glutationa, ácido α-lipóico, coenzima Q10, bioflavonoides, carotenoides, antioxidantes 

minerais, como cobre, zinco e manganês, dentre outros (MATOUGH et al., 2012; VALKO et 

al., 2007). Quando os antioxidantes produzidos pelo corpo são insuficientes para combater os 

radicais livres produzidos pelo organismo, este sofre ações degenerativas através do distúrbio 

conhecido como estresse oxidativo (ALVES et al., 2010).  Esses efeitos, podem portanto, 

serem minimizados através de agentes antioxidantes de fontes externas, neste contexto, os 

produtos naturais bioativos têm sido o foco de várias pesquisas. 

De acordo com relatos na literatura, o AU tem demonstrado importante atividade 

antioxidante (ALI et al., 2007; KASHYAP; TULI; SHARMA, 2016; ZHANG et al., 2014). 

Usando ratos diabéticos como modelo experimental, Xiang e colaboradores determinaram que 

o AU pode mostrar atividade antioxidante modulando a via de RAGE-NADPH-oxidase-NFkβ 

(XIANG et al., 2012), e sabe-se que o estresse oxidativo está associado ao aumento da 

expressão do receptor para RAGE, que posteriormente promove a progressão de vários tipos 

de câncer e doenças cardiovasculares.  Além disso, o AU também foi capaz de ativar o  Nrf 2, 

uma molécula chave responsável pela regulação das enzimas glutationa s-transferase, 

NAD(P)H: oxidorredutase quinina 1, envolvidas na desintoxicação de espécies oxidativas 

(KIM et al., 2014; WANG et al., 2014). 

Em vista disso realizou-se o estudo antioxidante, a fim de confirmar essas declarações, 

e, além disso, verificar se o processo de nanoencapsulação influencia no seu poder 
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antioxidante. Diversos métodos podem ser utilizados para avaliar a atividade antioxidante in 

vitro de substâncias biologicamente ativas, visto que existem inúmeros tipos de EROs que 

agem de diferentes formas nos organismos vivos. Neste trabalho optou-se por realizar o 

ensaio de inibição do HOCl, uma vez que em sistemas biológicos, o HOCl é o agente 

oxidante mais tóxico e abundante produzido por neutrófilos, pela reação de íons cloreto (Cl-) 

com peróxido de hidrogênio catalisado pela mieloperoxidase (MPO). O HOCl, por sua vez, é 

um poderoso oxidante, com forte ação antimicrobiana, entretanto, a sua produção excessiva 

pode ocasionar severos danos aos tecidos, contribuindo para o desenvolvimento de doenças 

como aterosclerose e câncer (KETTLE; WINTERBOURN, 1994). 

Os resultados da atividade antioxidante das amostras de AU, Nps-PLA-QS-AU e Nps 

brancas (15-75 μg.mL-1) em tempos predeterminados estão apresentados na Tabela 10, e 

foram expressos como porcentagem de inibição.  

Ao analisar os resultados, pode-se observar que o AU na sua forma livre apresentou 

um perfil de inibição concentração dependente, ou seja, quanto maior a concentração do 

fármaco, maior a inibição do radical, porém, nenhuma das concentrações atingiu o máximo 

percentual de inibição. Durante as 96 h de ensaio, não houve flutuações significativas no 

perfil antioxidante do AU livre, indicando a estabilidade da molécula no meio estudado.  

As Nps-PLA-QS contendo AU também demonstraram um perfil de inibição 

concentração dependente, entretanto inicialmente, a intensidade da resposta foi inferior ao do 

AU livre (p < 0,05), com exceção das concentrações de 15 e 45 μg.mL-1 e 15 e 75 μg.mL-1 em 

0 e 24h respectivamente, que apresentaram a mesma capacidade de inibição que o AU livre (p 

> 0,05). A partir de 48h, o que observa-se é uma igualdade no potencial antioxidante do AU 

livre e das Nps-PLA-QS-AU (p > 0,05), que permanece até o final das 96 h para todas as 

concentrações testadas. O fato das Nps liberarem o fármaco encapsulado de maneira lenta e 

prolongada fundamenta o AU encapsulado demorar mais tempo para atingir os mesmos 

percentuais de inibição do AU livre.  

 

 

 

 

 



117 
 

Tabela 10. Porcentagem de Inibição do ácido hipocloroso pelo AU (livre e nanoencapsulado) e pelas 

Nps brancas nas concentrações de 15, 30, 45, 60 e 75 μg.mL-1 em tampão fosfato (50 mM, pH 7,4) (ƛ 

=650 nm) nos tempos de 0, 24, 48, 72 e 96 h. 

 Porcentagem de Inibição 

Concentração (μg.mL-1) AU livre Np-PLA-QS-AU Np-PLA-QS 

0 h 

15 25,05 ± 5,66a 15,68 ± 1,14a 8,98 ± 6,34b 

30 37,17 ± 6,66a 19,88 ± 5,25b 4,58 ± 2,01c 

45 42,09 ± 3,10a 34,94 ± 4,68a 6,0 ± 1,00b 

60 59,72 ± 8,35a 40,58 ± 3,55b 13,09 ± 4,27c 

75 64,39 ± 7,27a 48,74 ± 4,84b 8,39 ± 1,608c 

24 h 

15 21,02 ± 4,84a 19,02 ± 2,82a 10,53 ± 6,71a 

30 36,18 ± 4,50a 20,50 ± 2,67b 8,56 ± 2,18c 

45 42,12 ± 1,12a 27,33 ± 4,30b 9,6 ± 4,60c 

60 54,80 ± 3,34a 35,15 ± 6,37b 8,00 ± 1,38c 

75 59,47 ± 6,26a 44,68 ± 6,80a 12,61 ± 6,82b 

48 h 

15 30,19 ± 2,26a 24,92 ± 1,98a 11,31 ± 7,36b 

30 41,23 ± 1,41a 40,45 ± 2,44a 16,55 ± 3,97b 

45 51,65 ± 3,54a 47,62 ± 2,29a 14,90 ± 3,74b 

60 65,66 ± 7,97a 55,22 ± 3,63a 16,63 ± 5,46b 

75 69,10 ± 7,57a 64,77 ± 2,22a 12,44 ± 1,95b 

72 h 

15 26,03 ± 2,79a 21,54 ± 7,59a 14,66 ± 7,60a 

30 32,98 ± 6,79a 35,51 ± 8,70a 4,56 ± 4,25b 

45 43,44 ± 9,76a 37,26 ± 2,84a 11,23 ± 3,61b 

60 50,52 ± 7,91a 51,72 ± 5,61a 14,38 ± 3,06b 

75 66,81 ± 7,56a 57,47 ± 2,01a 10,24 ± 5,35b 

96 h 

15 32,13 ± 6,24a           28,00 ± 6,97a 9,76 ± 2,01b 

30 41,27 ± 1,99a 33,97± 3,28a 10,49 ± 4,94b 

45 51,32 ± 3,25a 45,76 ± 2,60a 13,32 ± 3,64b 

60 52,94 ± 6,04a 55,89 ± 1,79a 13,07 ± 4,8b 

75 70,54 ± 5,6a 69,16 ± 2,32a 12,21 ± 3,81b 

a, b, c médias ± desvio padrão (n=3) analisadas por linha, onde letras iguais significam igualdade 

estatística e letras diferenças desigualdade estatísticas (ANOVA de uma via com pós teste Tukey e α < 

0,05). 
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Em relação as Nps brancas, estas também demonstraram atividade antioxidante 

significativa, atingindo uma inibição máxima de ~17%, que pode ser atribuída à QS, utilizada 

para revestimento das Nps. De fato, o mecanismo de eliminação da QS está relacionado à 

capacidade de seus grupos amino livres residuais (NH2) interagirem com os radicais livres, e 

formarem radicais macromoleculares estáveis e grupos de amônia (NH3
+) (YEN; YANG; 

MAU, 2008).  Além disso, a atividade antioxidante da QS depende da sua concentração, peso 

molecular e grau de desacetilação (KIM; THOMAS, 2006). Dados de alguns autores mostram 

que existe uma correlação positiva entre o grau de acetilação e atividade sequestradora de 

radicais livres (PARK; JE; KIM, 2004), além de que quanto menor a massa molecular da QS 

maior é a atividade tanto de sequestro de radicais como também de quelação de íons de ferro 

(XING et al., 2005).  

Um parâmetro importante para avaliar quantitativamente os efeitos in vitro dos 

compostos é o IC50, que representa a concentração de fármaco necessária para inibir 50% dos 

radicais no tempo designado. Os resultados são expressos na Tabela 11. O valor calculado do 

IC50 para o AU livre demonstrou ser menor do que o valor do IC50 das Nps-PLA-QS-AU para 

os três primeiros tempos (p < 0,05), após isso, o IC50 das Nps se iguala ao AU livre (p > 0,05), 

corroborando, com os resultados anteriores. Compostos que demonstram atividade 

antioxidante in vitro, assim como o AU, provavelmente serão efetivos na eliminação de 

radicais livres gerados por processos metabólicos a nível celular. Além disso, in vivo o seu 

potencial terapêutico pode ser otimizado através da nanoencapsulação, levando assim ao 

melhoramento de suas características biofarmacêuticas e farmacocinéticas. 

 

Tabela 11. IC50 do AU (livre e nanoencapsulado), através da inibição do ácido hipocloroso em tampão 

fosfato salino (50 mM, pH 7.4) nos tempos 0, 24, 48, 72, 96 h (λ = 650 nm). 

Tempo(h) AU livre Nps-PLA-QS-AU 

0 50,68 ± 2,83a 76,35 ± 4,29b 

24 57,01 ± 4,32a 94,20 ± 16,80b 

48 42,57 ± 2,71a 50,59 ± 2,94b 

72 53,20 ± 5,79a 59,41 ± 3,42a 

96 46,46 ± 4,97a 49,95 ± 0,45a 

a,b médias ± desvio padrão (n=3) analisadas por linha, onde letras iguais significam igualdade 

estatística e letras diferenças desigualdade estatísticas (ANOVA de uma via com pós teste Tukey e α < 

0,05). 
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Perante esses resultados, acredita-se que o potencial antioxidante do AU pode ser 

explorado em Nps para verificar sua ação em modelos de doenças nas quais explosões 

oxidativas estão envolvidas. Existem dados na literatura que correlacionam a atividade 

antioxidante às atividades antitumoral e quimiopreventiva demonstradas pelo AU (CHEN et 

al., 2002; OVESNÁ; KOZICS; SLAMENOVÁ, 2006) visto que, como apresentado 

anteriormente, o estresse oxidativo, ou seja, a produção de radicais livres pode causar danos 

ao DNA, provocando assim, mutações que podem ser permanentes e, muitas vezes, levar à 

malignidade (GERHÄUSER et al., 2003). No trabalho de Ramachandran e Prasad (2008), o 

efeito protetor do AU foi avaliado em linfócitos humano, o tratamento com AU (10 µg.mL-1) 

foi realizado 30 minutos antes da exposição das células aos raios UVB, e ocasionou na 

diminuição das alterações provocadas pela radiação em comparação aos linfócitos sem 

tratamento.  

Tais resultados sugerem, portanto, que as Nps-PLA-QS obtidas nesse trabalho são 

potencias carreadores do AU, visto que mantiveram seu potencial antioxidante, podendo 

portanto, serem aplicadas no tratamento ou prevenção de manifestações patológicas causadas 

por estresse oxidativo, tais como o câncer.  

 

5.9 Avaliação da citotoxicidade das Nps-PLA-QS contendo AU sobre linhagem tumoral 

O AU é uma das substâncias mais promissoras de origem biológica quando se trata 

de prevenção e terapia do câncer, pode ser descrito como um agente multitarefa, uma vez 

que atua de inúmeras formas, incluindo, inibição da angiogênese e invasão de células 

tumorais e metástases, indução de apoptose em células tumorais e prevenção da 

transformação de células normais em células cancerígenas (DONG et al., 2015; KASHYAP; 

TULI; SHARMA, 2016; LIU, 1995; NOVOTNÝ; VACHÁLKOVÁ; BIGGS, 2001). Testes 

clínicos que sugerem a possibilidade de uso prático do AU já foram conduzidos (WOŹNIAK; 

SKĄPSKA; MARSZAŁEK, 2015). Também já foi comprovado em outros estudos sua 

capacidade de provocar apoptose em vários sistemas celulares de câncer, parando o ciclo 

celular na fase G1 e consequentemente levando à supressão de metástases (ES-SAADY et al., 

1996). 

A avaliação da citotoxicidade é primordial na fase inicial do desenvolvimento de 

novos agentes antitumorais, visto que permite estabelecer o grau de apoptose das células 

tumorais, assim como as concentrações necessárias para atingir citotoxicidade considerável.  
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A técnica empregando o MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazólio) é uma das mais 

utilizadas como indicadora colorimétrica da viabilidade celular avaliando-se a função 

mitocondrial  das células. Frente a isso, avaliou-se a atividade citotóxica do AU livre e das 

Nps contendo AU sobre as células B16-F10 (melanoma murino) e HEp-2 (carcinoma de 

laringe humano) em períodos predeterminados de 24, 48 e 72 h.  

Melanoma é um tipo de câncer que surge a partir dos melanócitos, que são células 

produtoras de melanina, encontradas predominantemente na pele, representa cerca de 4% dos 

tumores de pele, entretanto é a forma mais agressiva, pois quando diagnosticado de forma  

tardia pode chegar a 80% de todas as mortes causadas por câncer de pele (GRUPO 

BRASILEIRO DE MELANOMA, 2016), visto que é inevitavelmente resistente aos agentes 

terapêuticos convencionais e apresenta alta propensão à metástases (GRAY-SCHOPFER; 

WELLBROCK; MARAIS, 2007; SALEEM et al., 2008). O melanoma é predominante em 

indivíduos caucasianos, com idade média do diagnóstico na faixa etária de 45 a 55 anos 

(MACKIE et al., 2002). As linhagens de células de melanoma murino da série B16 são muito 

úteis na oncologia experimental para análise da progressão tumoral e avaliação de agentes 

anticancerígenos (DUNCAN; HEALD, 1998). Embora seja difícil extrapolar diretamente os 

resultados obtidos com essas linhagens para seres humanos, esses modelos animais são 

importantes ferramentas experimentais, pois possibilitam o estudo de novos fármacos e novas 

estratégias terapêuticas.  

 Outro carcinoma com péssimo prognóstico quando descoberto em estágio avançado é 

o câncer de laringe, que representa 25% dos tumores malignos que acometem a área de 

cabeça e pescoço e cerca de 2% de todos os tumores. Para 2020-2022, no Brasil, estimou-se 

6.470 novos casos de câncer de laringe em homens e 1180 em mulheres, para cada ano 

(INCA, 2019). O risco estimado será de 6,17 casos a cada 100 mil homens e de 1,2 casos a 

cada 100 mil mulheres. De acordo com a localização e a extensão do câncer, ele pode ser 

tratado com cirurgia e/ou radioterapia e com quimioterapia associada à radioterapia (WHO, 

2018). No entanto, existe uma alta taxa de morbidade e mortalidade associada a este tipo de 

câncer em pacientes em estágio avançado. A linhagem HEp-2 de carcinoma de laringe 

humana é considerada um bom modelo de estudo celular, podendo ser utilizada para ensaios 

de atividade citotóxica, genotóxica e avaliação do ciclo celular, principalmente por ser de fácil 

cultivo e manutenção, crescimento rápido e curto período de adaptação. 

 O estudo foi conduzido usando diferentes concentrações (variando entre 8 - 256 

μg.mL-1) e a citotoxicidade está expressa em % de viabilidade celular versus concentração, 
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nas Figuras 30 e 31. Para as Nps brancas e solventes utilizados como controle, os resultados 

mostraram que não houve uma alteração significativa na viabilidade celular, ou seja, os 

compostos apresentaram uma citotoxicidade relativamente baixa (dados não apresentados nas 

Figuras 30 e 31). Esses resultados corroboram com as características desejáveis pelos 

polímeros, em especial a ausência de toxicidade, sendo possível afirmar que os mesmos não 

interferem nos resultados obtidos nesse estudo (GARLOTTA, 2001). 

 Na Figura 30 estão apresentados os gráficos de viabilidade da linhagem B16-F10 

frente ao AU livre e nanoencapsulado em diferentes concentrações. No que diz respeito ao 

AU livre, este demonstrou um perfil citotóxico potente e tempo dependente, ou seja, a medida 

que o tempo de incubação com as células aumenta, maior é a citotoxicidade, além de um 

perfil inibitório concentração dependente bem evidente em 24h. Enquanto que em 72 h, as 

quatro maiores concentrações apresentaram perfil semelhante de viabilidade celular (5%). As 

Nps apresentaram potencial citotóxico menor, quando comparado ao da droga livre em todos 

os tempos estudados, ao final das 72 horas, a viabilidade celular foi próxima a 40% para as 

duas maiores concentrações. 

 

Figura 30. Porcentagem de viabilidade celular das concentrações de AU encapsulado e não 

encapsulado sobre a linhagem B16-F10, em a) 24 h, b) 48 h e c)72 h. 

0

20

40

60

80

100
d

e
e

d
d

cc

c

b

a

128643216

 V
ia

b
il

id
ad

e 
C

el
u

la
r 

(%
)

Concentração (µg.mL
-1
)

 AU livre

 Nps-PLA-QS-AU

a) 24 h

8

 



122 
 

0

20

40

60

80

100

f
f

e

d
d

ccc

b

a

b) 48 h

 V
ia

b
il

id
ad

e 
C

el
u

la
r 

(%
)

Concentração (µg.mL
-1
)

 AU livre

 Nps-PLA-QS-AU

8 16 32 64 128

 

0

20

40

60

80

100

dd

c
c

c

bbb b

a

 AU livre

 Nps-PLA-QS-AU

Concentração (µg.mL
-1
)

 V
ia

b
il

id
ad

e 
C

el
u

la
r 

(%
)

8 16 32 64 128

c) 72 h

 

a,b,c,d Letras iguais significam igualdade estatística e letras diferentes desigualdade estatística 

(ANOVA de uma via com pós teste de Tukey e α < 0,05). 

 

Os resultados obtidos frente a linhagem Hep-2, estão apresentados na Figura 31. Neste 

caso, as concentrações que reduziram em maior percentual o número de células viáveis foram 

64, 128 e 256 μg.mL-1, tanto para o AU livre quanto nanoencapsulado. Novamente o AU livre 

demonstrou perfil concentração dependente e tempo dependente. Nas primeiras 24 h, o AU 

apresentou importante atividade citotóxica, com viabilidade próxima a 12 e 10% nas 

concentrações de 128 e 256 μg.mL-1 respectivamnete, as Nps apresentaram viabilidade celular 

próximas à 75 e 65% nessas mesmas concentrações. Em 48 h, as duas maiores concentrações 
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(128 e 256 μg.mL-1) de AU livre apresentaram cerca de 3% de células viáveis e o AU 

nanoencapsulado na maior concentração apresentou aproximadamente 50% de viabilidade, 

enquanto que nas duas menores concentrações (24 e 36 μg.mL-1-) a viabilidade celular foi 

semelhante para o AU livre e encapsulado. 

 

Figura 31. Porcentagem de viabilidade celular das concentrações de AU encapsulado e não 

encapsulado sobre a linhagem HEp-2, em a) 24 h, b) 48 h e c)72 h. 
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a,b,c,d,e Letras iguais significam igualdade estatística e letras diferentes desigualdade estatística 

(ANOVA de uma via com pós teste de Tukey e α < 0,05). 

 

Ao final das 72h, observa-se que o AU nas concentrações de 64, 128 e 256 μg.mL-1 

apresentaram um percentual de viabilidade na faixa de 5%, enquanto que as Nps nessas 

mesmas concentrações obtiveram viabilidade de 63, 49 e 44% respectivamente.  

Comparando-se as duas linhagens, foi necessária uma quantidade maior de AU para 

atingir a concentração inibitória de 50% para as células HEp-2 em relação às células de 

melanoma em todos os tempos estudados, indicando que as células de melanoma foram mais 

sensíveis ao AU quando comparadas às células do carcinoma laríngeo. Apesar das Nps 

contendo AU apresentarem um percentual citotóxico menor em relação ao AU livre, o sistema 

não deixa de ser promissor, uma vez que esse fato pode ser explicado embasado nos 

resultados do ensaio de liberação in vitro do AU, o qual demonstrou que em 72 h apenas cerca 

de 37% do AU é liberado. Dessa forma, a concentração real de AU livre no meio reacional é 

menor do que a concentração.  

Entretanto, in vivo o mecanismo de liberação pode ser influenciado por outros 

sistemas, como por exemplo, sistemas enzimáticos, alterando assim o tempo de liberação do 

AU. Além disso, também precisa-se levar em consideração as diversas vantagens do sistema 

nanoestruturado em relação ao convencional. Sistemas com propriedades mucoadesiva, tal 

como o desenvolvido nesse trabalho, permitem um maior contato do fármaco com a mucosa 

intestinal, aumentando consequentemente a absorção e por sua vez a biodisponibilidade 
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(PONCHEL; IRACHE, 1998; VARUM et al., 2008). Ademais, Nps utilizadas para transportar 

fármacos antitumorais como é o caso do AU, possuem uma vantagem adicional, que é a 

capacidade de penetrar nos interstício de tumores sólidos, já que esses apresentam 

fenestrações mais largas que os tecidos normais, de 100 a 780 nm (LEMBO; CAVALLI, 

2010). Devido a esse fato, as mesmas são absorvidas com maior seletividade no tumor do que 

no tecido saudável. 

Os dados do presente estudo demonstram a eficácia do AU na inibição da proliferação 

celular podendo ser considerado um agente anticarcinogênico in vitro. De acordo com relatos 

na literatura, a justificativa mais plausível para apoptose celular é a inibição de enzimas 

metabólicas do DNA, tais como DNA polimerase β, DNA ligase e as topoisomerases I e II. 

Dessa forma, o AU seria capaz de inibir o processo inicial de replicação do DNA através da 

inibição dessas enzimas, e isso, portanto desencadearia uma interrupção do ciclo celular ou 

apoptose da célula (KIM et al., 2000). Além disso, o AU também mostrou importante 

atividade antioxidante, a junção dessas atividades engrandece o AU como uma droga 

promissora no tratamento antitumoral, visto que o controle da carcinogênese poderia ocorrer 

de duas importantes formas, primeiramente, na eliminação dos radicais livres e 

consequentemente no controle de mutações que podem levar a malignidade das células 

(GERHÄUSER et al., 2003).  

 

5.10 Ensaio de farmacocinética pré-clínica 

5.10.1 Validação de método bioanalítico 

5.10.1.1 Seletividade 

A seletividade permite verificar se o método foi seletivo para quantificar o analito de 

interesse na presença de outras substâncias que possam interferir na análise de uma amostra 

complexa (ARAUJO, 2009; RIBANI, COLLINS, BOTTOLI, 2007). Para avaliar a 

seletividade, os tempos de retenção do AU e do PI foram comparados com cromatogramas 

representativos de plasma branco, plasma de ratos fortificado com AU e PI, e plasma após 

administração oral do AU e PI (Figura 32). O tempo de retenção foi de 0,85 minutos para o PI 

e 4,86 minutos para o AU. Nos cromatogramas das amostras de plasma branco não foi 

observada a presença de interferentes eluindo no mesmo tempo de retenção do analito de 

interesse.  Semelhanças nos tempos de retenção foram observadas nos cromatogramas do 

plasma fortificado e do plasma após administração. Assim, o método cromatográfico proposto 
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possui seletividade adequada para análise de AU em amostras de plasma de rato que 

receberam o composto. 

Figura 32. Cromatogramas MRM representativos de PI (m/z 205→161,10) e AU (m/z 455,1→455,0) 

em plasma de ratos: (A) Amostra de plasma branco, amostra de plasma fortificado com PI 1000 

ng.mL-1 e amostra de plasma coletado 30 minutos após a administração oral do PI (B) Amostra de 

plasma branco, amostra de plasma fortificado com AU 1000 ng.mL-1 e amostra de plasma coletado 30 

minutos após a administração oral de AU. 

 

5.10.1.2 Linearidade 

As curvas analíticas foram construídas através de padronização externa de AU na faixa 

de 5–1000 ng.mL-1, onde os padrões contendo o AU foram preparados em solução de 

acetonitrila e pelo método de adição padrão (padrões foram preparados na suspensão de 

plasma), esses procedimentos de padronização foram empregados para verificar a presença ou 

ausência de efeito da matriz nas medições (Figura 33). Os dados da calibração experimental 

da área dos picos cromatográficos e sua concentração foram aplicados pela técnica de 

regressão linear e calculado o intervalo de confiança da inclinação no nível de 95% de 
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confiança (p <0,05). Foi realizado um teste de falta de ajuste (Fa) para verificar se o modelo 

linear foi adequado. Os resultados da regressão linear são mostrados na Tabela 12. 

 

Figura 33. Curva analítica de AU em acetonitrila e curva analítica de AU em plasma (área versus 

concentração de AU). 
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Tabela 12. Parâmetros de calibração e linearidade da análise da regressão linear para AU. 

* Relação entre o coeficiente angular da curva analítica no plasma e solvente (P/S) 

Curvas 

analíticas 

Parâmetros de regressão 

Linearidade 

         Regressão 
Teste de falta de 

ajuste 

Equação 

(Faixa Linear) 

Fator 

P/S 
R2 

F 

(Fcritico) 

Valor 

de p 

Fa 

(Fcritico) 

Valor 

de p 

AU-ACN 
y = 0,689+0,0197 

(± 0.0005) 

 
0,999 

11946,34 

(4,54) 

0,000 

 

0,31 

(3,11) 

0,895 

  

1.066 

 
AU-Plasma 

y = 0,168+0,0210 

(±0.0003) 
0,999 

36905,23 

(3,68) 

0,000 

 

3,04 

(3,33) 

0,063 
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O intervalo de confiança para as inclinações foi sobreposto, indicando que a 

sensibilidade analítica para quantificação do AU foi semelhante em solução de acetonitrila e 

em suspensão de plasma, portanto, não há efeito matricial significativo. O modelo linear foi 

adequado para estabelecer a relação entre a área do pico cromatográfico e a concentração, 

pois o coeficiente de determinação (R2) foi superior a 0,99, indicando um excelente ajuste dos 

dados para a linha de regressão. Os valores de F regressão (11946,34 e 36905,23) foram 

maiores que os valores de Fcritico (4,54 e 3,68) para ACN e plasma, respectivamente. Quando, 

F > Fcrítico, como apresentado na Tabela 12, há indicação de que a regressão é significativa, 

pois aceita-se que a inclinação da reta não é nula. E quanto maior for o valor de F, mais 

significativa será a relação entre x e y.  Para o teste de falta de ajuste, linearidade é aceita e o 

ajuste do modelo é considerado satisfatório quando Fa ≤ Fcrítico, e tal fato pode também ser 

observado na Tabela 12, isso garante que as variâncias em y são independentes das 

concentrações em x. Portanto, os resultados demonstraram que o modelo linear é adequado 

para estabelecer a relação entre a área e a concentração de AU, uma vez que apresentou 

valores de falta de ajuste não significativos a 95% de confiança (p> 0,05). Além disso, os 

resíduos foram distribuídos homogeneamente e, consequentemente, não influenciaram a 

variação observada nos resultados (dados não mostrados). 

 

5.10.1.3 Limite de detecção e quantificação 

Para avaliar a detectabilidade da metodologia desenvolvida, foram comparados os 

valores de LD e LQ determinados para AU em solvente acetonitrila (0,73 - 2,45 ng.mL-1) e 

AU em suspensão plasmática (0,72 - 2,39 ng.mL-1), respectivamente (Tabela 13). Os valores 

de LD e LQ foram relativamente baixos, indicando que o método desenvolvido é sensível à 

determinação do ácido ursólico.  
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Tabela 13. Valores obtidos para LD, LQ, repetibilidade, precisão intermediária e exatidão do AU em 

acetonitrila e AU em Plasma. 

 

5.10.1.4 Precisão e exatidão 

Os resultados dos testes de precisão foram avaliados através dos desvios padrão 

relativos (DPR%) da repetibilidade e precisão intermediária em três níveis de concentração 

em 5 replicatas (Tabela 13). O DPR do plasma variou de 2,17% a 4,75% para as três 

concentrações nos testes de repetibilidade e precisão intermediária. Os valores aceitáveis de 

DPR para precisão devem estar abaixo de 15% para a concentração utilizada no ensaio 

(AOAC, 2012). Portanto, os valores obtidos indicam que a metodologia desenvolvida 

apresenta boa precisão (STOCKL, D’HONDT, THIENPONT, 2009). 

Estudos de recuperação foram realizados para estimar a exatidão da metodologia 

analítica, os testes foram realizados através da fortificação da amostra em três níveis de 

concentração em triplicatas (Tabela 13). As porcentagens de recuperação plasmática foram de 

135,55±2,01%, 83,27±1,84% e 101,10±1,50% nas concentrações de 10, 50 e 500 ng.mL-1, 

respectivamente. Para o solvente acetonitrila, as recuperações foram 57,33 ± 2,30, 89,01±2,64 

e 102,23±4,12 nas concentrações de 10, 50 e 500 ng.mL-1, respectivamente. Somente a 

porcentagem de recuperação para 10 ng.mL-1 (135,55 ± 2,01% para o plasma e 57,33 ± 2,30% 

para o solvente) ficou fora do intervalo aceito de 70-120% (FDA 2001), provavelmente a 

baixa concentração usada na extração prejudicou a resolução cromatográfica do AU. Através 

da exatidão, também podemos fornecer informações sobre o efeito da matriz, onde este pode 
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resultar na supressão ou aprimoramento de íons co-eluindo substâncias endógenas na matriz 

biológica e, portanto, afetar a sensibilidade ou reprodutibilidade. Os resultados sugerem que o 

método cromatográfico não apresenta efeito matricial significativo (erro padrão relativo 

abaixo de 15%) e apresenta boa precisão e exatidão na análise do AU plasmático. 

 

5.10.1.5 Estabilidade 

Os testes de estabilidade foram projetados para cobrir as condições antecipadas que as 

amostras reais podem enfrentar. Os resultados dos testes estão resumidos na Tabela 14. 

O armazenamento diferenciado dos padrões mostrou que o AU foi estável no plasma 

de ratos após ser congelado e descongelado por três ciclos entre o intervalo de 24 horas, e no 

amostrador automático a 10 ºC por 24 h. O armazenamento em temperatura ambiente por até 

6 h demonstrou ter efeito na quantificação com um maior erro relativo em comparação com 

outras (-12,62%), portanto por precaução, deve-se evitar que as amostras de plasma sejam 

mantidas em temperatura ambiente. Podemos observar que, alterando as condições de 

armazenamento, a análise da amostra permaneceu a mesma com baixos valores de erro 

relativo. 

Tabela 14. Estabilidade do AU em plasma de ratos em três condições de armazenamento 

(n=3) 

Condições de 

armazenamento 

SoluçãoPadrão 

(ng.mL-1) 

Concentrações 

(Média +DP) 
(%) 

RE 

(%) 

Três ciclos de 

congelamento e 

descongelamento 

10 13,56 ± 1,46 135,6 1,16 

50 41,64 ± 3,10 83,28 0 

500 484,34 ± 44,09 96,87 -4,37 

Estabilidade de 

temperatura a curto 

prazo 

(Temperatura 

ambiente) 

10 13,56 ± 1,65 135,6 1,16 

50 38,46 ± 2,56 76,92 -8,24 

500 453,96 ± 50,17 90,80 -12,62 

Estabilidade pós-

preparo (10ºC durante 

24h) 

10 13,63 ± 1,23 136,34 0,58 

50 42,75 ± 1,32 85,50 -2,60 

500 493,50 ± 23,35 98,70 -2,42 
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5.10.2 Avaliação dos parâmetros farmacocinéticos após administração oral de dose 

única em ratos  

O estudo farmacocinético foi realizado a fim de avaliar se sistemas nanoparticulados 

com características de superfície modificada são capazes de alterar o perfil farmacocinético 

do AU. Para tanto avaliou-se o perfil de absorção, biodisponibilidade e eliminação do AU 

carreado por nanopartículas de PLA revestidas com QS, por via oral em dose única, e 

comparou-se com o perfil farmacocinético obtido para o AU carreado em Nps de PLA sem 

revestimentos e ao administrado em sua forma livre.  

As curvas de concentração plasmática de AU versus tempo obtidas após administração 

oral de uma única dose (10 mg.Kg-1) de AU livre, Nps-PLA-AU e Nps-PLA-QS-AU, em 

ratos, estão demonstradas na Figura 34 e os parâmetros farmacocinéticos mais relevantes são 

apresentados na Tabela 15. 

Analisando-se o perfil plasmático do AU livre, pode-se observar que após 

administração oral, o fármaco foi rapidamente absorvido, e uma concentração plasmática 

máxima de cerca de 360 ng.mL-1 foi alcançada em 30 min, em seguida ocorre um decaimento 

abrupto, mantendo uma concentração de cerca de 100 ng.mL-1 até as 4 h, após 12 h, devido ao 

seu rápido metabolismo, o AU não é mais detectado no plasma dos ratos. Já pela curva do AU 

carreado nas NPS de PLA revestidas com QS, nos primeiros 30 min observa-se uma absorção 

de aproximadamente 46 ng.mL-1, porém com o passar do tempo a concentração plasmática 

aumenta e chega a 328 ng.mL-1 em 4 h. Fica evidente no gráfico a grande diferença entre os 

perfis do fármaco livre com o contido nas nanopartículas de PLA revestidas com QS, onde se 

pode claramente verificar um prolongamento no tempo de permanência do fármaco na 

circulação sanguínea quando este foi veiculado nas nanopartículas revestidas, visto que até 24 

h foi possível detectar o AU no plasma. Para o AU encapsulado nas Nps de PLA não 

revestidas, o que se observa é uma baixa concentração plasmática, (~30 μg.mL-1) que se 

mantém constante durante as 24 h avaliadas.   
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Figura 34. Curvas da concentração plasmática de AU em função do tempo obtidos por administração 

oral de 10 mg/Kg de AU em ratos, a partir das diferentes formulações (n=5). 
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Tabela 15. Parâmetros farmacocinéticos do AU, após administração oral de dose única de suspensão 

de AU, nanopartículas de PLA revestidas com QS contendo AU e nanopartículas de PLA sem 

revestimento contendo AU, em ratos (n=5). 

 

Parâmetros 

Farmacocinéticos 

Grupos 

AU livre Nps-PLA-QS-AU Nps-PLA-AU 

Cmax (ng.mL-1) 357,11 328,34 32,61 

Tmax (h) 0,5 4 0,5 

ASC0-t (ng.h/mL) 924,60 3546,62 662,39 

ASC0-∞ (ng.h/mL) 1133,88 7335,31 13958,73 

T½ (h) 6,94 28,75 330 

Kel (1/h) 0,099 0,024 0,002 

Vd (L) 0,108 0,117 7,189 

Cl (L/h) 0,010 0,003 0,015 

 

Valores apresentados como média (n=5). Cmax: concentração máxima; Tmax: tempo para atingir a 

máxima concentração; ASC0-t: área sob a curva da concentração plasmática de um fármaco versus 

tempo; ASC0-∞: área sob a curva da concentração plasmática de um fármaco versus tempo extrapolado 

ao infinito; T1/2: tempo de meia-vida; Kel: constante de eliminação; Vd: volume de distribuição 

aparente; Cl: clearance.  
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Apesar do AU livre e Nps-PLA-QS-AU apresentarem um Cmax muito próximos, 

357,11 e 328,34 ng.mL-1 respectivamente, os tempos para que isso acontecesse foram 

distintos, enquanto o AU livre atingiu sua Cmax nos primeiros 30 minutos, as Nps revestidas 

com QS precisaram de 4 h. O Tmax retardado para as Nps já era esperado, visto que o AU livre 

se encontra bem mais disponível para absorção, enquanto que o AU presente nas 

nanopartículas deve passar por processos de dissociação da matriz polimérica para então estar 

disponível para absorção. Para as Nps sem revestimento de QS, o Cmax foi 10 vezes menor do 

que o das Nps revestidas (32,61 ng.mL-1), e o Tmax foi 0,5 h. 

A fase de distribuição do AU livre foi semelhante ao AU proveniente das Nps 

revestidas com QS, uma vez que os valores de Vd ficaram muito próximos. Para o AU 

administrado a partir das Nps-PLA, o Vd foi cerca de 70 vezes maior. Em relação à fase de 

eliminação, as Nps revestidas, apresentaram uma Kel 4 vezes menor que o AU livre e as Nps 

sem revestimento cerca de 50 vezes menor. O Cl do AU proveniente das Nps revestidas com 

QS foi cerca de 3,33 vezes menor que do AU livre, e 5 vezes menor que AU veiculado pelas 

Nps-PLA. Além disso, o T½ para o AU a partir das Nps-PLA-QS foi 4,14 vezes mais elevado 

do que o obtido para a formulação contendo AU livre, indicando uma maior permanência do 

fármaco no organismo, sugerindo possível prolongamento da ação terapêutica. 

Comparando-se as três formulações administradas, observou-se que o AU das Nps-

PLA-QS apresentou a maior AUC, sendo 3,84 vezes maior que o apresentado pelo AU livre, e 

5,35 vezes maior o AU encapsulado nas Nps-PLA, indicando, portanto, uma maior 

biodisponibilidade do AU quando este é veiculado pelas Nps de PLA revestidas pela QS. A 

notável diferença nos parâmetros farmacocinéticos entre o AU livre e as dispersões de 

nanopartículas de PLA revestida com QS, principalmente no que diz respeito à 

biodisponibilidade e tempo de meia-vida, demonstra a excelente habilidade dos sistemas 

nanoestruturados em modificar as propriedades físico-químicas do fármaco, resultando em 

melhores perfis farmacocinéticos.  

Tem sido amplamente evidenciado na literatura que mudanças em algumas 

propriedades físico-químicas das nanopartículas poliméricas, tais como tamanho, superficie e 

carga superficial permitem modular seus parâmetros farmacocinéticos. No desenvolvimento 

de um sistema nanoestruturado para carreamento de fármacos, com finalidade de alcançar 

uma biodistribuição mais ampla e alvos específicos, é necessário evitar a remoção precoce das 

nanopartículas da corrente sanguínea pelas células do sistema mononuclear fagocítico (SMF) 

(GREF et al., 1995). Sabe-se que o PLA, por exemplo, possui característica hidrofóbica, o 
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que torna a superfície da nanopartícula acessível à opsonização e posterior fagocitose 

(MAINARDES, 2007), isto porque a opsonização das partículas administradas é diretamente 

dependente da polaridade da superfície das partículas, em que quanto mais hidrofóbica esta 

for, maior será a extensão da opsonização. Além disso, alguns trabalhos demonstraram que 

partículas compostas por PLA, que apresentaram valor de potencial zeta negativo, 

demonstraram um aumento na captação por macrófagos conforme o aumento no valor do 

potencial. De acordo com Tabata e Ikada (1990), o fato ocorre devido a uma maior 

participação das forças de Van der Waals no processo de interação macrófago-partícula, 

Wilhelm e colaboradores (2003) explicam esse fato pela elevada afinidade das partículas 

aniônicas pela membrana celular, ocasionado dessa forma à internalização. Esses fatos 

justificam a baixa biodisponibilidade apresentada pelas Nps-PLA-AU, provavelmente assim 

que cairam na corrente sanguínea as Nps foram fagocitadas devido sua superfície hidrofóbica 

e carga negativa.  

Para casos como este, a modificação das características superficiais das 

nanopartículas, seja pela adsorção ou ligação covalente de polímeros hidrofílicos na superfície 

das mesmas tem demonstrado ser uma estratégia promissora para a obtenção de 

nanocarreadores mais efetivos. A presença da cobertura hidrofílica na superfície promove 

estabilização estérea que repele as proteínas plasmáticas, impedindo o fenômeno de 

opsonização e a captura pelas células fagocitárias (ALEXIS et al., 2008; CHAWLA; AMIJI, 

2002; GUTERRES et al., 2010; SIBATA et al., 2004.  

A hidrofilicidade, mucoadesividade e o caráter policatiônico da QS, fazem dela um 

polímero promissor para revestimento de superficies das Nps, e por isso foi utilizado nesse 

trabalho. Devido às cargas positivas dos grupamentos amino protonados que permitem uma 

forte interação eletrostática com resíduos negativos das células, como mucinas e ácido siálico, 

ela é capaz de melhorar a biodisponibilidade de fármacos por aumentar o tempo de residência 

intestinal, o que permite maior contato do fármaco com a mucosa intestinal, aumento do 

gradiente de concentração do ativo e, por fim, aumento da absorção e biodisponilidade, que  

pode ser evidenciado nos resultados anteriormente descritos  (PONCHEL; IRACHE, 1998; 

VARUM et al., 2008).  

Diversos trabalhos na literatura relatam a nanoencapsulação do AU. Jin e 

colaboradores (2016-a) desenvolveram Nps de QS para carrear o AU e observaram inibição 

da angiogênse em duas linhagens tumorais, entretanto a encapsulação por eles conseguida foi 

cerca de 54%.  Jin e colaboradores (2016-b) sintetizaram nanopartículas compostas de QS, 
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AU e folato e constataram que essas poderiam reduzir significativamente a carga de câncer de 

mama em modelo de camundongo (MCF-7), porém também a encapsulação foi próxima a 

50%. No entanto, nenhum trabalho relatou a co-utilização dos polímeros PLA e QS na 

produção de nanopartículas contendo AU. Todos os resultados apresentados neste trabalho 

apontam para uma superioridade das Nps de PLA revestidas com QS em relação ao AU livre 

e as Nps de PLA, mostrando-se uma excelente alternativa para o tratamento de neoplasias 

malignas, através da administração oral. Por fim, pode-se dizer que o objetivo principal do 

trabalho foi atingido, as Nps de PLA revestidas com QS foram produzidas com êxito, 

demonstraram ser eficientes no carreamento do fármaco, mantiveram o potencial antioxidante 

e citotóxico do AU e foram capaz de melhorar consideravelmente sua biodisponibilidade após 

administração oral. Podendo ser dessa forma, uma formulação potencial para a quimioterapia 

oral, que vem ganhando espaço devido a suas inúmeras vantagens, dentre essas, maior 

segurança, conveniência e adesão do paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

6 CONCLUSÃO 

 A associação entre o PLA e um polímero mucoadesivo, tal como a QS, para 

encapsulação do AU mostrou-se muito eficaz, visto que as Nps obtidas a partir do método de 

emulsificação-evaporação do solvente apresentaram elevada eficiência de encapsulação, 

forma esférica ou levemente ovalada, diâmetro médio reduzido, baixo índice de polidispersão, 

além de potencial zeta positivo e distante da neutralidade. Nas análises de interação fármaco-

polímero, foi possível observar que ocorreu a amorfização do fármaco e que o processo de 

nanoencapsulação não alterou a estrutura química dos componentes utilizados na formulação. 

As Nps de PLA revestidas com QS contendo AU quando armazenadas na forma de 

suspensão, mantiveram a estabilidade levando em consideração a análise do tamanho e índice 

de polidispersão, entretanto, em relação ao potencial zeta, este decaiu com o passar do tempo 

nas duas temperaturas de armazenamento. Porém, após o processo de liofilização, foi possível 

observar que as Nps preservavam suas características em temperatura ambiente e sob 

refrigeração, durante o período de 180 dias, sem perder suas propriedades. Além disso, a QS 

demonstrou ser uma ótima opção para revestimento, visto que as Nps-PLA-QS-AU 

demostraram uma boa estabilidade no fluído gástrico simulado e intestinal simulado, sem a 

ocorrência de erosão, além de que demonstraram também melhor mucoadesão nos ensaios 

com mucina. 

No ensaio de liberação in vitro, aproximadamente 50% do AU foi liberado a partir das 

Nps, em um período de 144 h, indicando que o processo de nanoencapsulação foi capaz de 

prolongar a liberação do AU. A cinética de liberação do AU foi determinada como sendo de 

segunda ordem, regido por duas constantes α e β indicando uma liberação rápida no início, 

seguida por uma liberação lenta, sendo possível também predizer que a liberação ocorreu por 

meio de difusão.  

No teste de citotoxicidade frente a eritrócitos, as Nps-PLA-QS-AU apresentaram um 

perfil tempo dependente e mostraram-se menos tóxicas que o fármaco na forma livre. Quando 

avaliado seu potencial antioxidante, diante da capacidade de inibição do ácido hipocloroso, as 

Nps demonstraram serem tão efetivas quanto o fármaco livre a partir de 48 h de estudo, 

alcançando um percentual de inibição próximo a 70% em 96 h. Em relação a atividade 

citotóxica das Nps sobre linhagem celular B16-F10 e HEp-2, apesar de apresentarem menor 

potencial citotóxico em relação ao fármaco livre, devido a liberação lenta do AU, a 

propriedade citotóxica do fármaco foi mantida após a nanoencapsulação. 
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O estudo in vivo demonstrou uma biodisponibilidade aumentada para o AU 

proveniente das Nps-PLA revestidas com QS. A presença da QS além de dificultar o 

fenômeno de opsonização e a captura pelas células fagocitária devido a superfície hidrofílica, 

favoreceu também a mucoadesão, prolongando, portanto, o tempo de circulação sanguínea e 

consequentemente aumentando a biodisponibilidade na formulação. 

Em resumo, o conjunto de resultados obtidos permite afirmar que o sistema 

desenvolvido para carrear o AU, apresentou características físico-químicas e estabilidade 

adequadas, assim como toxicidade reduzida sobre eritrócitos. Em adição as Nps demostraram 

manter a atividade antioxidante do AU e moderada atividade citotóxica frente a linhagens 

tumorais, a QS mostrou-se uma ótima opção para o revestimento de Nps-PLA capaz de 

aumentar significantemente a biodisponibilidade do AU quando administrado por via oral. As 

Nps obtidas neste trabalho podem ser consideradas potenciais sistemas de liberação 

controlada para aplicação no tratamento da câncer, por via oral. 
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