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RESUMO

O tamoxifeno (TAM) é um fármaco amplamente utilizado como adjuvante na terapia do 

câncer  de  mama.  Apesar  de  apresentar  alta  biodisponibilidade,  apresenta  elevados 

efeitos  tóxicos,  fato  que  pode  ser  responsável  pela  falta  de  adesão  do  paciente  ao 

tratamento. O presente trabalho visou o desenvolvimento de nanopartículas poliméricas 

como forma de sistema de liberação controlada de TAM a fim de reduzir uma possível 

toxicidade frente às células humanas saudáveis. As nanopartículas de poli (ácido láctico) 

(PLA) contendo citrato de tamoxifeno (CTAM) foram desenvolvidas pelo método de 

emulsificação-evaporação  do  solvente.  Foi  realizada  uma  otimização  do  processo, 

variando o tipo de tensoativo (álcool polivinílico, polissorbato-80 ou poloxamer 188), 

bem como a concentração do mesmo (1 ou 2%), objetivando na escolha da melhor 

formulação perante as características de menor diâmetro médio e maior eficiência de 

encapsulação (EE%).  A formulação otimizada,  foi  a que utilizou PVA a 1%, a qual 

apresentou  as  seguintes  características:  155,3  ±  4,11  nm  e  85,18  ±  8,11  %  de 

encapsulação do CTAM. As análises de interação fármaco-polímero mostraram que o 

processo  de  nanoencapsulação  gerou  amorfização  do  CTAM  veiculado  às 

nanopartículas.  O estudo de  liberação  in  vitro,  demonstrou  que  o  CTAM apresenta 

liberação  controlada  e  bifásica  a  partir  das  nanopartículas,  com cinética  do  tipo  de 

segunda  ordem e  o  coeficiente  de  Korsmeyer-Peppas  indicou  que  o  mecanismo de 

liberação do CTAM é do tipo difusão. Nos testes de toxicidade celular sobre hemácias, 

as nanopartículas contendo CTAM não apresentaram potencial hemolítico, ao contrário 

do  fármaco  livre,  que  apresentou  elevada  lise  eritrocitária.  Quando  avaliada  a 

citotoxicidade sobre a linhagem tumoral Hela, o CTAM nanoencapsulado obteve menor 

ação citotóxica ao CTAM livre,  porém manteve a  ação antitumoral  do fármaco.  Os 

resultados demonstram que as nanopartículas apresentam potencial para aplicação como 

sistema de liberação controlada de CTAM em tratamentos antitumorais.

Palavras chaves: nanopartículas, tamoxifeno, câncer de mama, citotoxicidade, poli 
(ácido láctico).



ABSTRACT

Tamoxifen (TAM) is a drug widely used as an adjuvant in breast cancer therapy. Despite 

showing high bioavailability, has high toxicity, which may be responsible for the lack of 

patient  adherence  to  treatment.  The  present  work  aimed  at  the  development  of 

polymeric nanoparticles as controlled release form of TAM in order to reduce possible 

toxicity front to healthy human cells  system. The nanoparticles of poly (lactic acid) 

(PLA)  containing  citrate  of  tamoxifen  (CTAM)  were  developed  by  the  method  of 

emulsification-solvent  evaporation.  An  optimization  procedure  was  performed  by 

varying the type of surfactant (polyvinyl alcohol, polysorbate 80 or poloxamer 188) and 

the same concentrations (1 or 2%).  The choice of the best formulation was based on 

features  of  lower  mean  diameter  and  higher  encapsulation  efficiency  (EE%).  The 

optimized formulation was used that 1% PVA, which had the following characteristics: 

155.3 ± 4.11 nm and 85.18 ± 8.11% encapsulation of CTAM. The analysis of the drug-

polymer  interaction  have  shown  that  the  process  of  nanoencapsulation  generated 

amorphization  CTAM  conveyed  to  the  nanoparticles.  The  in  vitro  release  study 

demonstrated that CTAM has biphasic and controlled release from the nanoparticles 

with kinetic type of the second order coefficient Korsmeyer-Peppas indicated that the 

release mechanism is the diffusion-type CTAM. In the cell toxicity tests erythrocytes, 

nanoparticles containing CTAM showed no hemolytic potential, in contrast to free drug 

which showed high erythrocyte lysis. When evaluated the cytotoxicity on Hela tumor 

cell line, CTAM nanoencapsulado had lower cytotoxic than free CTAM, but maintained 

antitumor  drug action.  The  results  show that  the  nanoparticles  have  a  potential  for 

application as controlled release of antitumor treatments CTAM system. 

Keywords: nanoparticles, tamoxifen, breast cancer, cytotoxicity, poly (lactic acid).
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1 Câncer

Nas últimas décadas, o câncer destaca-se como um evidente problema da saúde 

pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo responsável por altas 

taxas de mortalidade e morbidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), ocorreu aproximadamente 7,6 milhões de óbitos em 2008, cerca de 13% de 

todas as causas de mortes, com estimativa de 13,1 milhões de mortes em 2030.

 O Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontou a ocorrência de 518.510 casos 

de câncer em 2012, incluindo os de pele não melanoma. Com exceção deste, destaca-se 

como cânceres mais incidentes para o sexo masculino, o de próstata, pulmão, estômago 

e cólon e reto e para o sexo feminino os tumores de mama, colo de útero, pulmão e 

cólon e reto.

O câncer é definido como um conjunto de doenças com alterações do DNA, 

caracterizadas  pela  proliferação  descontrolada  de  células  anormais  que  sofrem 

metástase para outros tecidos e órgãos. Ocorre como resultado de alterações genéticas 

no  metabolismo  das  células  que  controlam  seu  crescimento  e  multiplicação 

(BERTRAM, 2001).  O crescimento  celular  desordenado é  constituído  por  inúmeros 

processos que envolvem mutações genéticas em genes específicos, podendo citar, genes 

supressores de tumor, genes que regulam a apoptose, genes que regulam o reparo do 

DNA danificado e os proto-oncogenes, responsáveis pela manutenção da homeostasia 

celular (RUMYANTSEV, 2010). 

Diante das alterações genéticas e a multiplicação celular desordenada, ocorre a 

formação  de  células  altamente  agressivas  e  incontroláveis,  em  que  o  acúmulo  das 

mesmas gera a  formação de uma massa celular  designada como tumor.  Essa massa 

apresenta  células  com  perda  da  função,  alteração  da  estrutura  e  crescimento 

descontrolado (INCA, 2013). 

Os tumores podem ser caracterizados como benigno ou maligno, uma vez que o 

benigno  apresenta  células  com  multiplicação  lenta,  semelhante  ao  tecido  original, 

localizada em apenas um local sem invasão aos tecidos adjacentes. Já o tumor maligno 

possui graus diferentes de diferenciação e capacidade de produzir metástases em órgãos 

distantes,  disseminando-se  através  de  vasos  sanguíneos  ou  pelos  vasos  linfáticos 

(INCA, 2013).
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 O processo de formação de uma célula cancerosa, ou seja, a carcinogênese se dá 

por  vários  estágios.  Primeiramente ocorre o estágio de iniciação,  em que as células 

sofrem efeito de um agente carcinogênico,  também classificado como oncoiniciador, 

provocando  alterações  genéticas.  Em  seguida  as  células  geneticamente  modificadas 

passam pelo estágio de promoção, em que são submetidas aos agentes cancerígenos 

(agentes oncopromotores). Nesse estágio as células são transformadas de forma lenta e 

contínua  em  células  malignas.  Caso  ocorra  a  suspensão  de  contato  com  o  agente 

cancerígeno  promotor,  pode  interromper  o  processo  carcinogênico.  Por  último,  as 

células passam por um estágio de progressão, ocorrendo a multiplicação descontrolada e 

irreversível das células (ALMEIDA, et al., 2005; BERTRAM, 2001).

Há vários fatores que favorecem o desenvolvimento do câncer, podendo citar 

como principais a predisposição genética, estilo de vida e condições ambientais como a 

dieta,  fumo,  alcoolismo,  exposição  a  radiação,  hormônios,  compostos  químicos 

sintéticos, pesticidas organoclorados, entre outros (ADAMI, 2001; HERCEG, 2007).

Os  diferentes  tipos  de  câncer  existentes  correspondem  aos  vários  tipos  de 

células, podendo ser classificados de acordo com a origem. Como o carcinoma que tem 

origem em tecidos  epiteliais,  os  sarcomas em tecidos  conjuntivos  e  os  linfomas em 

linfócitos. A leucemia em células da medula óssea que produzem as células sanguíneas 

brancas  e  o  mieloma  em  células  plasmáticas  da  medula  óssea  que  produzem  os 

anticorpos. Os melanomas ocorrem em células da pele que produzem pigmentos, os 

gliomas  em  células  do  tecido  de  suporte  cerebral  ou  da  medula  espinhal  e  os 

neuroblastomas em células embrionárias advindas de células neuronais primordiais. Já 

os tumores das células germinativas desenvolvem-se a partir de células dos testículos 

e/ou ovários (INCA, 2013). 

1.2 Câncer de mama

O câncer de mama representa a segunda forma mais comum de câncer, sendo 

considerada a neoplasia feminina mais comum e a principal causa de morte entre as 

mulheres (INCA, 2013). 

Os  mecanismos  etiológicos  dessa  patologia  são  multifatoriais  e  estão 

relacionados  com  um  desequilíbrio  entre  fatores  genéticos,  dietéticos,  hormonais, 

reprodutivos  e  ambientais.  Pode-se  citar  como  exemplo  de  tais  fatores  de  risco,  a 

obesidade, consumo de álcool, tabagismo, menarca precoce, menopausa tardia, paridade 
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tardia,  uso  prolongado  de  anticoncepcionais  orais  e  uso  de  terapia  de  reposição 

hormonal na pós menopausa. Já os fatores genéticos têm se a interação de genes na 

multiplicação celular, sendo os genes proto-oncogeneses, que uma vez mutado favorece 

o crescimento descontrolado das células, e os genes supressores de tumores (BRCA1 e 

BRCA2) que controlam a multiplicação celular (THULER, 2003; DENNIS, et al., 2010; 

NKONDJOCK e GHADIRIAN, 2004; CHAUDHRY, et al., 2013 ).

A maioria dos tumores de mama apresentem receptores de estrogênio positivos 

que  atuam  como  fatores  de  transcrição  regulados  pela  ligação  ao  hormônio  17-β 

estradiol.  Este  por  sua  vez  regula  o  desenvolvimento  do  tecido  epitelial  mamário, 

incluindo  a  ativação  de  proto-oncogenes  e  a  síntese  e  secreção  de  alguns  fatores 

crescimento, como fator de crescimento vascular endotelial, fator de crescimento ligado 

a insulina e fator de crescimento de fibroblastos (SALEHI, et al., 2008; ALTHUIS, et  

al., 2004).

 Os receptores de estrogênio podem ser de dois tipos, os nucleares (migração do 

complexo hormônio-receptor para o núcleo celular) e os não-nucleares (localizados em 

membrana plasmática e citoplasma). Os nucleares podem ser classificados como α e β 

que são codificados por genes diferentes e localizados em cromossomos distintos. O 

receptor  do tipo α é  expresso com predominância no aparelho reprodutivo (estroma 

ovariano, endométrio e mamas), sistema nervoso central (SNC) e fígado, enquanto o β é 

expresso no tecido ósseo, SNC, próstata, ovários e tecido urogenital (KUMAR, et al., 

2010; OSBORNE e SCHIFF, 2005).

Apesar de altas taxas de incidência, o câncer de mama é curável desde que a 

doença seja  diagnosticada em uma fase precoce (WANG, 2011;  HICKEY, 2009).  O 

tratamento  pode  ser  através  técnica  cirúrgica,  radioterapia,  quimioterapia  e 

hormonioterapia adjuvante, ou, ainda a combinação dessas técnicas. 

A intervenção cirúrgica baseia-se na remoção mecânica do tumor quando não há 

metástase. Já a radioterapia consiste na utilização de radiações para destruir o tumor ou 

impedir que suas células aumentem. Quanto à quimioterapia, ocorre a administração de 

medicamentos citotóxicos para destruição de células cancerosas, através da interferência 

na síntese ou função do ácido nucléico por diferentes mecanismos. O tratamento pode 

ser  realizado  com  drogas  administradas  isoladamente  (monoquimioterapia)  ou 

combinados  (poliquimioterapia)  (GONÇALVES  et  al.,  2007;  OLIVEIRA e  ALVES, 

2002; SOUZA, 2004). A terapia hormonal é recomendada para pacientes cujos tumores 

expressam receptores de estrogênio e/ou progesterona positivos.  Dentre  os fármacos 
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utilizados  na  terapia  endócrina  adjuvante,  destaca-se  o  tamoxifeno  (BENTREM, 

GAIHA e JORDAN, 2003).

1.3 Tamoxifeno

O tamoxifeno (TAM) foi sintetizado na década de 1960 como composto ICI 

46474.  Entretanto,  somente  em  1977  foi  aprovado  pelo  FDA  (Food  and  Drug 

Administration) para a utilização como tratamento adjuvante. Em 1998 o mesmo órgão 

aprovou o uso desse fármaco como preventivo do carcinoma mamário em mulheres na 

fase  pré  e  pós-menopausal  que  apresentavam  alto  risco  de  desenvolvimento  dessa 

neoplasia, sendo determinado o período de tratamento preventivo de no mínimo 5 anos 

(CLEMONS, DANSON e HOWELL, 2002; SPENCER, MORRIS e RYMER, 1999; 

FISHER,  et al., 1999; EARLY BREAST CANCER TRIALISTS’ COLLABORATIVE 

GROUP, 1998). 

O TAM (1-[4-(2-dimetil-aminoetoxi) fenil] -1, 2-difenil-1-buteno) é um agente 

sintético  não-esteroidal,  derivado  do  trifeniletileno  e  designado  como  modulador 

seletivo  do  receptor  de  estrogênio,  possuindo  um  potente  efeito  antiestrogênico  no 

tecido mamário. A sua ação farmacológica depende da conformação e orientação da sua 

cadeia lateral,  tipo de receptor onde está ocorrendo a interação, do tecido onde este 

receptor  está  sendo  expresso  e  do  objetivo  celular  final.  Logo,  esse  fármaco  pode 

apresentar ação agonista, agonista parcial ou, ainda, antagonista (GOETZ, KAMAL e 

AMES, 2008). 

Quanto a sua cadeia lateral, pode ser apresentada a conformação cis com ação 

estrogênica  e  a  conformação  trans  com  ação  antiestrogênica,  sendo  a  forma  trans 

farmacologicamente  ativa  (Figura  1).  Seu efeito  pode variar  dependendo dos  níveis 

circulantes e do tecido alvo, por exemplo, em células de câncer de mama o TAM age 

como antagonista do estrogênio inibindo a proliferação das mesmas. Entretanto, esse 

fármaco pode ter ação agonista parcial ao 17 β- estradiol, estimulando a proliferação das 

células  endometriais  aumentando  as  chances  do  desenvolvimento  de  uma neoplasia 

endometrial  ou  como  um  agonista  nos  ossos  para  intensificar  a  densidade  óssea 

(GRAUMANN e JUNGBAUER, 2000).



21

Figura - Estrutura química do tamoxifeno nas conformações trans e cis

(Adaptado GRAUMANN E JUNGBAUER, 2000)

A ação antiestrogênica  é  promovida  pela  inibição  competitiva  da  ligação  do 

estradiol  com o receptor  de  estrogênio  (RE),  o  qual  induz  uma alteração na  forma 

tridimensional do mesmo. A ligação do hormônio ao elemento responsivo a estrógeno 

no DNA é inibida, proporcionando uma redução da transcrição dos genes regulados por 

esse  receptor  e  diminuindo  o  crescimento  das  células  cancerígenas  na  mama 

(BENTREM, GAIHA e JORDAN, 2003). 

A estimulação estrogênica aumenta a produção do Fator β de Crescimento de 

Transformação (TGFβ) pela célula tumoral, e com isso o TAM atua bloqueando tal via e 

promovendo a redução da estimulação autócrina do crescimento do câncer de mama, 

capturando a célula em G1. Também promove a redução do Fator de Crescimento-1 

Semelhante  à  Insulina  (IGF-1),  pelos  tecidos  circundantes,  em  que  o  IGF-1  é 

responsável pelo fator de crescimento parácrino para a célula neoplásica. A inibição da 

síntese de DNA, indução de apoptose e bloqueio das células na fase G1/G0 do ciclo 

celular desencadeia um efeito citostático na célula e não citocida. Fato esse associado a 

tendência de reaparecimento dos tumores após a suspensão do uso do TAM (BRAUCH 

e JORDAN, 2009; SHARMA, et al. 2003)

1.3.1 Farmacocinética

O TAM é  comercialmente  utilizado  na  forma  de  comprimidos  de  citrato  de 

tamoxifeno (CTAM) (Figura 2) nas dosagens de 10 e 20 mg de isômero trans, sendo a 

dose diária recomendada aos pacientes de 20 mg. Utiliza-se na forma de citrato, com a 
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finalidade  de  aumentar  a  hidrossolubilidade  do  TAM,  já  que  esse  apresenta 

característica hidrofóbicas (GAMBERINI, et al., 2007).

Figura - Estrutura química do citrato de tamoxifeno

(Adaptado GAMBERINI, et al., 2007) 

O TAM possui fácil absorção após a administração oral, apresentando alta taxa 

de ligação com proteínas plasmáticas (98%). A concentração sérica máxima mensurável 

é atingida em torno de 4 a 7 horas, apresentando meia-vida de 7 dias. No entanto seus 

metabólitos  possuem  tempo  de  meia-vida  longa,  podendo  variar  até  14  dias.  O 

equilíbrio  dinâmico  durante  a  terapia  com  doses  de  manutenção  pode  levar  várias 

semanas  ou  até  mesmo  meses  para  se  estabelecer,  devido  ao  tempo  de  meia-vida 

prolongado (JOHNSON, et al., 2004). 

O metabolismo do TAM é realizado pelas enzimas hepáticas do citocromo P 

450, especificamente as isoenzimas CYP2D6, CYP3A4 e CYP2C9.  O CTAM sofre 

processos  de  N-desmetilação  e  hidroxilação,  formando  assim  N-desmetiltamoxifeno 

(NDT) e 4-hidroxitamoxifeno (HTF), respectivamente. Ambos compostos sofrem uma 

conversão  em 4-hidroxi-N-desmetil-tamoxifeno  ou  também chamado  de  endoxifeno 

(EDF),  este  é  considerado  como  principal  metabólito,  devido  a  sua  potente  ação 

antiestrogênica (Figura 3) (LIM, et al., 2005; LIM, et al., 2006; WU, et al., 2009). 
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Figura - Representação esquemática do metabolismo do tamoxifeno.

(Adapt
ado JORDAN, 2007)

Os metabólitos gerados são mais ativos do que o próprio fármaco, explicação 

para  o qual  ele  pode ser  considerado como um pró-fármaco.  Esses  metabólitos  são 

conjugados com o ácido glicurônico e excretados no intestino pelo ducto biliar.  Em 

seguida ocorre a reabsorção e recirculação entero-hepática dos metabólitos hidrolisados 

e  conjugados  do  TAM.  Os  metabólitos  que  não  são  reabsorvidos  são  eliminados 

predominantemente  pela  secreção  biliar,  como  conjugado  com o  ácido  glicurônico, 

apresentando baixa taxa de excreção pela urina (KISANGA,  et al.,  2005; JORDAN, 

2007; LAZARUS et al., 2009).

1.3.2 Efeitos secundários e ineficácia farmacológica
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Apesar da hormonioterapia com TAM apresentar efeitos secundários benéficos, 

como a melhora no perfil lipídico e aumento da densidade mineral óssea, alguns efeitos 

adversos podem estar associados, como náuseas e vômitos, cefaléia, “ondas de calor”, 

irregularidade  menstrual,  sangramento  vaginal,  prurido  vulvar,  dermatite, 

hipercalcemia,  edema periférico,  anorexia,  depressão,  trombocitopenia,  leucopenia  e 

retinopatia (MOCANU e HARRISON, 2004).

 Esses efeitos colaterais são de extrema importância para estabelecer o tempo 

ideal  de  tratamento,  uma  vez  que  períodos  prolongados  do  uso  do  fármaco  estão 

relacionados  à  ocorrência  de  eventos  tromboembólicos,  bem  como  carcinoma 

endometrial e carcinoma hepático. A presença desses sintomas adversos pode levar a 

ineficácia da terapia hormonal, devido à resistência da adesão do paciente ao tratamento 

com TAM (COHEN, 2004; STANLEY et al., 2001).

De acordo com estudos na literatura, quando administrado em doses elevadas em 

roedores, o TAM ocasiona hepatotoxicidade (EL-BESHBISHY, 2005; ALBUKHARI, et  

al., 2009; EL-BESHBISHY,  et al., 2010; GUDBRANDSEN, ROST e BERGE, 2012; 

PARVEZ,  et  al.,  2006;  TABASSUM,  et  al.,  2006)   fato  esse  relacionando  a 

administração crônica em humanos.

 Elefsiniotis, et al., (2004), relatou que mais de 30% dos pacientes com câncer 

de mama que receberam terapia adjuvante com TAM, apresentaram hepatotoxicidade. 

Nishino et al., (2003), aponta que 43% do pacientes desenvolveram esteatose hepática 

no primeiros dois anos de tratamento. Tal potencial tóxico ocorre devido a alta produção 

de radicais livres de oxigênio e peroxidação lipídica durante o metabolismo hepático do 

CTAM,  o  que  ocasiona  em  formação  de  adutos  do  DNA (HAN  e  LIEHR,  1992; 

RAJANIEMI, et al., 1998; LEE, et al., 2010; STANLEY, et al., 2001), podendo levar a 

uma hepatocarcinogênese. 

Outra  forma  de  ineficácia  farmacológica  seria  as  interações  medicamentosas 

com os  fármacos que são metabolizados pelas  isoenzimas  do citocromo P450,  com 

destaque  para  a  isoforma  CYP2D6  (HOSKINS,  CAREY e  MCLEOD,  2009).  Um 

exemplo clássico dessa interação seria o uso concomitante de inibidores seletivos da 

recaptação  de  seretonina  (ISRS),  como  forma  de  amenizar  alguns  dos  sintomas 

indesejáveis. 

Os ISRS possuem ação inibitória sobre a CYP2D6, promovendo a redução do 

metabolismo de CTAM e consequente formação de seus metabólitos (DESMARAIS E 

LOOPER,  2010;  STEARNS, et  al.,  2003).  Além  dessa  co-administração  de 
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medicamentos, o polimorfismo do gene que codifica a enzima, citada anteriormente, 

pode ocasionar falhas na resposta terapêutica (GOETZ,  et al., 2005, GOETZ,  et al.,  

2007).

Dessa  forma são necessárias  estratégias  farmacêuticas  capazes  de  diminuir  a 

dosagem do TAM a ser administrado como forma de reduzir a toxicidade do mesmo. 

Essas estratégias promissoras em aperfeiçoar a ação de um fármaco já conhecido na 

clínica, estão voltadas para pesquisas em nanotecnologia farmacêutica.

1.4 Nanotecnologia

A nanotecnologia  se  apresenta  como  a  habilidade  de  manipular  átomos  e 

moléculas  individualmente  para  produzir  materiais  nanoestruturados  com aplicações 

multidisciplinares. Na área farmacêutica envolve o desenvolvimento, caracterização e 

aplicação de sistemas terapêuticos em escala nanométrica com o principal propósito de 

carrear, direcionar e controlar a liberação de fármacos. Além do uso para veiculação de 

drogas,  há também aplicação para vacinas,  material  genético,  proteínas,  cosméticos, 

biossensores  para  uso  diagnóstico,  implantes  e  próteses  (MOGHIMI,  HUNTER  e 

MURRAY,  2005;  PARVEEN,  MISRA e  SAHOO,  2012;  BARRAT,  2000;  LIU  E 

WEBSTER, 2007; ZHANG E WEBSTER, 2009; PIMENTEL, et al., 2007). 

Dentre a nanotecnologia farmacêutica aplicada a carreadores de fármacos, há 

diversas matérias primas, tipos e estruturas diferentes. Podendo destacar os lipossomas, 

nanoemulsões,  nanotubos,  dendrímeros,  micelas  poliméricas,  nanopartículas 

poliméricas, magnéticas, cerâmicas, lipídica-sólidas e metálicas. Uma vez que a seleção 

do nanossistema está relacionada com a compatibilidade físico-química do fármaco e 

direcionamento alvo do mesmo (HU e ZHANG, 2012).

1.4.1 Nanopartículas poliméricas

As nanopartículas poliméricas são sistemas coloidais constituídas por polímeros 

naturais ou sintéticos, com diâmetro inferior a 1 µm, formuladas para carrear moléculas 

de fármaco com subsequente liberação controlada e/ou prolongada. A composição,  a 

organização estrutural  e  o processo utilizado na obtenção das  nanopartículas  podem 
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determinar e diferenciar as estruturas internas das mesmas, que podem ser classificadas 

em nanocápsulas e nanoesferas (Figura 4). 

Figura - Representação esquemática de nanocápsulas e nanoesferas: A- fármaco retido 
na  matriz  polimérica  da  nanoesfera;  B-  fármaco  disperso  na  superfície  da  matriz 
polimérica da nanoesfera; C- fármaco adsorvido na parede polimérica da nanocápsula; 
D- fármaco confinado ao núcleo oleoso da nanocápsula.

(Adaptado SCHAFFAZICK,  et al., 2003).

As  nanocápsulas  são  sistemas  coloidais  vesiculares  que  apresentam  uma 

cavidade oca ou oleosa envolvida por uma parede polimérica externa. Nessa estrutura o 

fármaco pode estar adsorvido na superfície da membrana ou confinado ao núcleo. Já as 

nanoesferas são sistemas que não possuem o núcleo lipofílico e a droga fica dispersa 

homogeneamente na matriz polimérica, podendo estar adsorvida e/ou retida na mesma 

(SCHAFFAZICK, et al.,  2003).

As nanopartículas apresentam características físico-químicas importantes, como 

diâmetro  médio  reduzido,  área  de  superfície  aumentada,  biocompatibilidade  e 

biodegradabilidade. As características nanométricas proporcionam maior capacidade de 

permear  barreiras  biológicas,  onde  essas  apresentam  fenestrações  da  ordem  de 

nanômetros.  Também, com a diminuição do tamanho e aumento da área superficial, 

ocorre maior interação com os componentes biológicos. Também possibilita liberação 

prolongada, de forma que o fármaco é liberado gradualmente, mantendo a concentração 

plasmática  em  níveis  terapêuticos,  por  períodos  de  tempo  prolongado  e  reduzindo 

oscilações da concentração sanguínea do fármaco, evitando doses subterapêuticas ou 

tóxicas (ALEXIS,  et al., 2008; PEZZINI, SILVA e FERRAZ, 2007; PLAPIED,  et al., 

2011).

A  utilização  de  sistemas  nanométricos  garante  estabilidade  e  proteção  ao 

fármaco contra  a  degradação nos  fluídos  biológicos,  proporcionando dessa forma,  a 
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possibilidade  de  administração  por  diferentes  vias,  como  oral,  nasal,  intra-ocular  e 

parenteral (BARRATT, et al., 2003). 

A modulação dos parâmetros  farmacocinéticos,  como absorção e  distribuição 

das  partículas  in  vivo,  varia  segundo  o  tipo  de  polímero  utilizado  e  a  composição 

química da superfície. Uma vez que a variação desses parâmetros pode proporcionar 

aumento da absorção, melhorar o potencial de distribuição com direcionamento para 

sítios específicos e assim aumentar o tempo de meia-vida da droga (DESAI, DATE e 

PATRAVALE, 2012). 

Para o direcionamento do fármaco ao local do tecido alvo pode-se utilizar de 

parâmetros de vetorização, a qual pode ser ativa e passiva. A vetorização passiva ocorre 

de forma natural, devido ao tamanho reduzido e morfologia esférica das nanopartículas. 

Já  a  vetorização  ativa  ocorre  por  meio  da  utilização  de  modificação  estrutural  da 

superfície  das  nanopartículas,  a  fim  de  direcionar  o  fármaco  para  um sítio  celular 

específico  ou  para  reduzir  a  opsonização  do  mesmo  (MAINARDES,  KHALIL  e 

GREMIÃO,  2010;  GOVENDER  et  al.,  2000).  Tal  modificação superficial  pode ser 

através da adição de ligantes, receptores, anticorpos, peptídeos, carga de superfície, ou 

por  meio  da  ligação  de  polímeros  ou  tensoativos  (PARVEEN,  MISRA e  SAHOO, 

2012).

1.4.1.1 Polímeros: poli (ácido láctico) - PLA

Os  polímeros  são  definidos  como  moléculas  orgânicas  com  peso  molecular 

acima de 200 g/mol, contendo várias unidades repetidas (monômeros). Quanto à origem 

podem ser classificados como naturais ou sintéticos. Dentre os de origem natural pode-

se citar a gelatina, quitosana e albumina e dentre os polímeros  sintéticos  destaca-se o 

poli  (ácido  láctico)  (PLA),  poli  (ácido  láctico-co-glicólico)  (PLGA),  poli  (ε-

caprolactona)  (PCL),  etilcelulose  (EC),  poli  (β-hidroxibutirato)  (PHB)  e  acetato  de 

celulose. As vantagens da utilização dos polímeros sintéticos em relação aos naturais 

ocorrem devido ao elevado grau de pureza, bem como a variada manipulação de suas 

propriedades físico-químicas, em que resulta em degradabilidade e compatibilidade em 

meio biológico (TIAN et al., 2012; SCHMIDT E MALWITZ, 2003).

Dentre os polímeros sintéticos amplamente utilizados, destacam-se os de cadeia 

aberta formados por uma sucessão de unidades monoméricas de poli (ácido láctico), e 

de dímeros  de ácido poli  (láctico-co-glicólico)  (TONG  et  al.,  2012).  Tais polímeros 
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possuem excelente biocompatibilidade, biodegradabilidade e baixa toxicidade, uma vez 

que sofrem hidrólise formando ácido láctico e ácido glicólico (no caso do PLGA) que 

são facilmente removidos do organismo pelo ciclo do ácido cítrico (ANDERSON e 

SHIVE, 1997; HANS e LOWMAN, 2002).

O  PLA além  de  possuir  característica  biodegradável,  elevada  resistência  e 

biocompatibilidade,  apresenta  baixa  taxa  de  degradação  em  consequência  da 

conformação  estérica  do  grupamento  metila  (Figura  5).  É obtido  através  do  ácido 

láctico,  possuindo  elevada  transparência  e  alto  ponto  de  fusão  (aproximadamente 

170ºC) (NAJAFI, et al., 2012; FRONE, et al., 2013). 

Figura - Estrutura química do PLA.

Por  se  tratar  de  um  α-hidróxi  com  um  carbono  assimétrico,  apresenta  dois 

isômeros opticamente ativos, o dextrógiro (D) e levógiro (L), que diferem entre si pela 

maneira nos quais os átomos estão dispostos. O PDLA (dextrógiro) e PLLA (levógiro) 

são semicristalinos, enquanto a mistura racêmica dos dois apresenta caráter amorfo e 

são opticamente inativos (DRUMRIGHT, GRUBER e HENTON, 2000). 

O PLLA possui maior biocompatibilidade que as demais formas do polímero, 

uma vez que o ácido láctico natural está na forma L. A presença da cristalinidade e alto 

ponto  de  fusão  desse  polímero  tornam-se  menos  susceptível  de  degradação  que  a 

mistura racêmica (KULKARNI, et al., 1971). 

A degradação do PLA gera 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  (KUMARI,  YADAV e  YADAV,  2010;  ATHANASIOU, 

NIEDERAUER e AGRAWAL, 1996).
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1.4.1.2 Métodos de obtenção de nanopartículas

De acordo  com as  características  físico-químicas  do  fármaco  e  do  polímero 

utilizado, é possível escolher o melhor método de preparação das nanopartículas a fim 

de  obter  eficiência  de  encapsulação,  tamanho  e  morfologia,  perfil  de  liberação  e 

propriedades farmacocinéticas adequadas.

Os métodos de obtenção das nanopartículas se dividem basicamente em duas 

categorias, a dispersão de polímeros pré-formados e a polimerização de monômeros de 

polímeros  (figura  6).  Esta  última  apresenta  desvantagem,  pois  podem  apresentar 

moléculas residuais na formulação causando toxicidade. Já os métodos de preparação 

que utilizam polímeros pré-formados são os mais indicados, pois não apresentam traços 

de solvente no produto final, evitando possíveis efeitos tóxicos (REIS et al., 2006).

Figura - Representação dos métodos de obtenção de nanopartículas poliméricas.
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(Adaptado RAO e GECKELER, 2011) 

Dentre esses métodos,  a emulsificação e evaporação do solvente destacam-se 

com uma ampla utilização, uma vez que permite encapsular tanto fármacos hidrofílicos 

através  de  emulsão  dupla  água-em-óleo-em-água  (A/O/A)  e  fármacos  hidrofóbicos 

através de emulsão simples óleo-em-água (O/A) (HANS e LOWMAN, 2002).

Para obtenção da emulsão simples O/A, inicialmente o polímero e o fármaco são 

dissolvidos em solvente orgânico, constituindo a fase oleosa da formulação. Essa fase é 

vertida na fase aquosa que contém um agente emulsionante ou estabilizador de emulsão, 

podendo ser uma solução de tensoativo como o álcool polivinílico (PVA). Em seguida é 

aplicado uma energia de modo que realize a homogeneização e assim ocorra a formação 

da  emulsão.  Essa  é  submetida  ao  evaporador  com  agitação,  pressão  negativa  e 

temperatura  controlada,  a  fim  de  evaporar  os  solventes  e  precipitar  o  polímero, 

formando uma suspensão de nanopartículas. Estas são separadas por ultracentrifugação 

e lavadas com água destiladas para remoção de solventes e resíduos aditivos (RAO e 

GECKELER, 2011).

Na formação da emulsão dupla A/O/A segue o mesmo procedimento da emulsão 

simples, diferenciando na presença de duas etapas no processo de emulsificação. Em 

que a primeira consiste na adição de um surfactante hidrofóbico na emulsão A/O e a 

segunda na adição de um surfactante hidrofílico estabilizador da interface da emulsão 

A/O/A (REIS, et al., 2006; RAO e GECKELER, 2011).

Entretanto,  essas  nanopartículas  possuem  inconveniências  como  a  baixa 

estabilidade físico-química durante o armazenamento e a agregação das partículas com 

consequente formação de precipitado. Assim como forma de minimizar esse problema, 

é utilizada a secagem das suspensões, que pode ser realizado através de operações de 

liofilização  ou  de  aspersão  (spray-drying).  O  método  de  liofilização  consiste  na 

remoção de água através da sublimação, sendo utilizado um carboidrato, geralmente a 

sacarose, como crioprotetor ou lioprotetor. Este efeito protetor dos açucares, é devido à 

formação de uma matriz amorfa ao redor das nanopartículas, evitando a agregação das 

mesmas (SAEZ, et al., 2000).

Após  o  preparo  desses  nanocarreadores,  a  caracterização  dos  mesmos  é  de 

grande importância, uma vez que essas influenciam nos parâmetros farmacocinéticos da 

droga. As principais características que devem ser avaliadas são o diâmetro médio, o 

índice de polidispersão,  a distribuição de tamanho, o potencial zeta, a morfologia,  a 
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eficiência  de  encapsulação  e  o  perfil  de  liberação  do  fármaco  encapsulado 

(SCHAFFAZICK e GUTERRES, 2003).

1.4.1.3 Métodos de caracterização das nanopartículas

1.4.1.3.1 Espectroscopia de correlação de fótons: dinamic light scattering (DLS)

A espectroscopia de correlação de fótons também conhecida por dynamic light  

scattering, permite analisar o diâmetro médio, índice de polidispersão e distribuição de 

tamanho das partículas. Essa técnica consiste na emissão de feixes de laser na amostra e 

na dispersão da luz provocada pelo movimento Browniano das partículas, possibilitando 

a determinação do raio hidrodinâmico das mesmas.  Quanto menor o diâmetro,  mais 

rapidamente  será  o  movimento  das  partículas obtendo-se  rápidas  modificações  no 

espalhamento da luz (GAUMET, et al., 2008). 

1.4.1.3.2 Potencial Zeta

O potencial zeta determina a carga de superfície da partícula, o qual pode ser 

utilizado para prever e controlar a estabilidade e agregação de suspensões coloidais. 

Essa característica é determinada pela análise da mobilidade eletroforética das partículas 

associada à técnica de espalhamento dinâmico de luz (JAIN e SARAF, 2009). 

Para tal análise, a amostra é inserida numa cuba com dois eletrodos, no qual é 

aplicado um campo elétrico de força conhecida. As partículas com carga elétrica irão se 

mover  na  direção  do  eletrodo  de  carga  oposta,  quanto  maior  a  sua  carga,  mais 

rapidamente será o movimento. 

1.4.1.3.3 Espectroscopia na região do infravermelho

A análise de espectroscopia na região do infravermelho (IV) permite detectar os 

grupos funcionais e identificar a presença de interações moleculares, caracterizando os 

polímeros e blendas poliméricas. A caracterização é realizada através de deslocamentos, 

variações  de  intensidade,  alargamento  ou  aparecimento  de  novas  bandas 

(SILVERSTEIN, WEBSTER e KIEMLE, 2007).
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1.4.1.3.4 Difração de raio-X (DRX)

A difração  de  raio-X  permite  identificar  as  fases  cristalinas  e  amorfas  em 

materiais sólidos. Essa técnica consiste quando na inserção de feixe de raio-x em um 

cristal desconhecido,  a  difração ocorrida permite  calcular  a  medida dos  ângulos  dos 

raios emergentes, elucidando a distância dos átomos no cristal e, consequentemente, a 

estrutura cristalina (BEYERLEIN, et al., 2010).    

1.4.1.3.5 Calorimetria exploratória diferencial (DSC)

A calorimetria exploratória diferencial  (DSC)  mede a alteração de energia de 

uma  substância  teste  e  de  um  material  de  referência,  em  função  da  mudança  de 

temperatura.  A DSC permite  analisar  as  características  estruturais,  variações  físicas, 

comportamento térmico e as possíveis interações entre fármaco e polímero, através de 

perfis  termoanalíticos  alterados,  como  deslocamentos,  redução  significativa  ou 

desaparecimento  de  pico  na  curva  de  DSC,  quando  comparados  aos  perfis  dos 

compostos individualmente (FORD e MANN, 2012).

1.4.1.4 Nanopartículas na terapia do câncer

Há diversos  trabalhos  na  literatura  que  empregam a  associação  de  fármacos 

antineoplásicos à nanosistemas, por exemplo, a doxorrubicina (KIEVIT,  et al., 2011), 

docetaxel (CERVIN, et al., 2010), paclitaxel (CORTES e SAURA, 2010), 5-fluorouracil 

(THOMAS, et al., 2011) e cetuximab (MAYA, et al., 2013).

Com o TAM, existem alguns estudos que avaliaram a toxicidade e a eficácia 

terapêutica  do  mesmo,  como  Chawla  e  Amiji  (2002)  que  relataram  aumento  da 

concentração da droga nas células de câncer de mama humano (MCF-7), através do 

tratamento com nanopartículas de PCL carreadoras de TAM. Jain, et al., (2011) através 

do estudo  in vivo com ratos Sprague-Dawley fêmeas, induziram o câncer de mama e 

trataram  com  nanopartículas  de  PLGA  contendo  TAM,  observaram  aumento  da 

biodisponibilidade oral da molécula,  redução do tamanho do tumor e diminuição do 

efeito hepatotóxico. Shenoy e Amiji (2005) implantaram um enxerto de carcinoma de 

mama humano em ratos atímicos e observaram que o tratamento com nanopartículas de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal
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poli (óxido de etileno) modificado com PCL contendo TAM, obteve maior acúmulo da 

droga no tumor do que com o tratamento do fármaco livre. Também, estudos  in vivo 

realizado por Sarmah, et al., (2011), demonstraram alta captação de CTAM pelo tecido 

mamário, quando administrados na forma de nanopartículas de goma guar. Bilensoy, et  

al.,  (2005),  mostraram que as  nanopartículas  anfifílicas  de  β-ciclodextrina  contendo 

CTAM, foram citotóxicas para células MCF-7.

A utilização desses nanocarreadores na terapia  do câncer  está  relacionada ao 

efeito de permeabilidade e retenção aumentada em tecidos neoplásicos. Uma vez que 

ocasiona o extravasamento das nanopartículas para o interstício de tumores sólidos com 

liberação de fármacos em doses concentradas. Esse direcionamento do fármaco a locais 

específicos reduz a exposição aos tecidos saudáveis, minimizando os efeitos colaterais e 

as  inconveniências  do  tratamento  do  câncer e  aumentando a  adesão do paciente  ao 

tratamento (MEI, et al., 2013; DANHIER, FERON e PRÉAT, 2010).

Também esses nanosistemas utilizados no tratamento de câncer podem melhorar 

a estabilidade, solubilidade e absorção dos fármacos. Além de que podem apresentar 

liberação  sustentada  e  prolongada,  que  está  intimamente  ligado  na  melhora  dos 

parâmetros farmacocinéticos, como o conseqüente aumento do tempo de meia-vida e 

biodisponibilidade  do  fármaco.  Tal  vantagem  se  traduz  na  diminuição  do  uso  do 

medicamento bem como redução da dosagem, evitando picos fora da faixa terapêutica, 

típicos de medicamentos convencionais (ASAI, 2012; THANKI, et al., 2012).
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

• Desenvolver, caracterizar e avaliar a citotoxicidade de nanopartículas de PLA 

contendo citrato de tamoxifeno sobre células tumorais e hemácias.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desenvolver protocolos de obtenção de nanopartículas de PLA contendo citrato 

de tamoxifeno;

• Determinar a eficiência de encapsulação; 

• Caracterizar  as  nanopartículas  de  acordo com os  parâmetros  físico-químicos: 

diâmetro médio, índice de polidispersão, distribuição de tamanho, potencial zeta 

e interação do fármaco e polímero (Espectroscopia na Região do Infravermelho, 

Difração de Raio-X, Calorimetria Exploratória Diferencial);

• Avaliar o perfil de liberação do citrato de tamoxifeno in vitro;

• Avaliar a citotoxicidade ex vivo em linhagens tumorais;

• Avaliar a citotoxicidade em hemácias;

3.  MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Reagentes

• Citrato de tamoxifeno (Sigma ChemicalCo., USA); 

• Metanol grau HPLC (J.T. Baker);

• Água Ultrapura (sistema Milli-Q Gradiente Millipore®)

• Álcool polivinílico (PVA) (Sigma ChemicalCo., USA);

• Polissorbato-80 (Sigma ChemicalCo., USA);

• Poloxamer 188 (Sigma Chemical Co., USA);

• Diclorometano (Fmaia®);

• Acetato de etila (Biotec®);
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• Dimetilsufóxido (Química Moderna®);

• D (+) Sacarose P.A. (Vetec®);

• Ácido poli-láctico (PLA) (Sigma ChemicalCo, USA);

• Heparina sódica (Hipolabor®);

• Brometo de potássio grau espectroscópico (KBr) (Aldrich Chemistry); 

• Fosfato de sódio monobásico anidro P.A. (Vetec®);

• Fosfato de sódio dibásico heptahidratado (Vetec®);

• Cloreto de sódio (Vetec®);

• Azul de Trypan (Sigma-Aldrich); 

• Brometo de (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazólio (MTT) (Sigma-

Aldrich,); 

• Estreptomicina (Sigma-Aldrich); 

•  Etanol (Fmaia®); 

• Isopropanol (Fmaia®); 

• Meio de cultura Iscov’s modificado de Dulbecco (Sigma-Aldrich);

• Penicilina (Sigma-Aldrich); 

• Soro fetal bovino (Gibco®). 

3.2 Equipamentos 

• Desruptor de células Ultrasônico - Unique®;

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

• Pipetas monocanal - Labmate® 

• Sistema de filtração por membranas 

• Banho Ultrasônico - Unique®;

• Balança analítica – Tecnal®;

• Evaporador rotatório - Tecnal® – Mod. TE 120;

• Bomba a vácuo – Tecnal®; 

• Ultracentrífuga refrigerada – Hermle Labortechnik® Z36HK;

• Sistema de ultrapurificação de água – MilliQ Gradiente Millipore®;

• Liofilizador (Terroni – Mod. LD1500); 
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• Capela de fluxo laminar – Lucadema®;  

• Difratômetro Raios X (Bruker- Mod.D2 PHASER);

• Espectrofotômetro de Infravermelho – Thermo Scientific Nicolet® IR200 FT-

IR;

• Espectrofotômetro UV – Spectra MAX 190 – Molecular Devices®;

• Espectrofotômetro UV – V630 Bio - Jasco®;

• Equipamento para medida do espalhamento dinâmico da luz – “Light 

Scattering” (Brookhaven 90 Plus);

• Incubadora com agitação orbital – shaker – (Quimis®)

• Sistema de calorimetria exploratória diferencial- T. A Instruments, modelo SDT 

Q600.

• Equipamento para medida do potencial zeta – Malvern® nano ZS90; 

• Estufa de CO2 - Quimis®; 

• Microscópio invertido - Bel Photonics®; 

• Seringas e agulhas estéreis e descartáveis.

3.4 Métodos

3.4.1 Curva analítica para quantificação de CTAM

Para análise quantitativa de CTAM nas nanopartículas foi construída uma curva 

analítica em espectrofotômetro UV no comprimento de onda de 254 nm. Primeiramente 

foi preparada uma solução padrão de CTAM na concentração de 1mg/mL em metanol. A 

partir dessa solução foi preparada uma solução de trabalho na concentração de 50µg/mL 

e então diluída em metanol obtendo-se as seguintes concentrações: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

e 15 µg/mL, em triplicata. 

Os valores correspondentes foram utilizados para calcular a equação da reta e o 

coeficiente de correlação, por meio de uma regressão linear da curva absorbância versus 

concentração.

3.4.2 Obtenção das nanopartículas de PLA contendo CTAM
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As nanopartículas de PLA contendo CTAM foram obtidas através do método da 

emulsão-evaporação do solvente (Figura 7). 

Figura - Representação esquemática do método de emulsão-evaporação do solvente.

Em temperatura ambiente, 50 mg do polímero PLA foi dissolvido em 1 mL de 

diclorometano e  900 µL de acetato  de etila.  Juntou-se à  essa fase  5 mg de CTAM 

diluído em 100 µL de dimetilsulfóxido (DMSO). Essa mistura constituiu a fase oleosa 

da emulsão.

 Em seguida, verteu-se rapidamente essa fase oleosa sobre a fase aquosa, a qual 

foi constituída por 10 mL de tensoativo (1 ou 2% de álcool polivinílico, polissorbato-80 

ou poloxamer 188).  Essa pré-emulsão foi levada ao desruptor ultrassônico,  onde foi 

sonicada  durante  6  min,  com  o  intuito  de  formar  uma  emulsão  O/A e  reduzir  o 

CTAManho dos glóbulos. Durante esse processo de sonicação foi utilizado banho de 

gelo, evitando o aquecimento e a evaporação antecipada do solvente. 

A emulsão obtida foi submetida ao evaporador rotatório à pressão negativa por 

20  min  e  à  temperatura  de  37ºC,  a  fim  de  evaporar  o  solvente  orgânico.  As 

nanopartículas  contendo  CTAM  foram  recuperadas  através  de  ultracentrifugação 

(14.000  rpm,  30  min,  4ºC)   e  lavadas  uma  vez  com água  destilada  para  remoção 

completa do tensoativo e do fármaco não encapsulado. Os sobrenadantes resultantes 

desse processo de ultracentrifugação foram coletados e medidos o volume para posterior 

análise quantitativa.  As nanopartículas foram ressuspensas no crioprotetor sacarose a 

5% (200 μL), congeladas e liofilizadas.
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3.4.3 Otimização do processo

Para  determinar  as  melhores  condições  experimentais,  foram  avaliadas  as 

variáveis  independentes  (tipo  de  tensoativo  e  concentração  do  mesmo)  sobre  as 

variáveis  dependentes  (eficiência  de  encapsulação,  diâmetro  médio,  índice  de 

polidispersão, distribuição de tamanho e o potencial zeta das nanopartículas) (Tabela 1).

Tabela - Variáveis independentes e dependentes avaliadas na otimização do processo de 
obtenção das nanopatículas.

Variáveis independentes Variáveis dependentes

PVA

Tensoativo Poloxamer-188 Diâmetro médio

Polissorbato-80 Polidispersidade

Potencial Zeta

Concentração 1% Eficiência de encapsulação

2% Distribuição de tamanho

Foram preparadas seis formulações de nanopartículas de CTAM variando o tipo 

de tensoativo, sendo: PVA, Poloxamer-188 ou Polissorbato-80, nas concentrações de 

1% ou 2%, todos em triplicata. Tal passo foi realizado a fim de identificar o tensoativo 

que apresentasse os melhores resultados da eficiência de encapsulação (conforme item 

3.4.4), do diâmetro médio, índice de polidispersão, distribuição de tamanho (conforme 

item 3.4.5.1) e potencial zeta (conforme item 3.4.5.2) (tabela 2).
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Tabela - Variação dos tipos de tensoativos utilizados na otimização do protocolo de 
obtenção das nanopartículas.

Formulação Tensoativo Concentração

F1 Poloxamer-188 1%

F2 Poloxamer-188 2%

F3 PVA 1%

F4 PVA 2%

F5 Polissorbato-80 1%

F6 Polissorbato-80 2%

Durante  esse  processo  de  otimização  do  protocolo  de  obtenção  das 

nanopartículas,  mantiveram-se  constantes  os  parâmetros  envolvidos  durante  a 

preparação,  como  o  tempo  de  sonicação  (6  minutos),  tempo  e  temperatura  de 

evaporação  (20  minutos  a  37º  C),  tempo,  rotação  e  temperatura  do  processo  de 

ultracentrifugação  (30  minutos,  14.000  rpm,  4ºC)  e  concentração  do  crioprotetor 

(sacarose a 5%). 

3.4.4 Determinação da eficiência de encapsulação

Para quantificar o CTAM encapsulado, realizou-se um método indireto, em que 

consistiu na quantificação do fármaco presente no sobrenadante (não-encapsulado). Para 

isso foi coletado uma alíquota do sobrenadante obtido do processo de ultracentrifugação 

das nanopartículas, filtrado em membrana de poro 0,22 μm e diluído em metanol. Em 

seguida essa solução foi analisada em espectrofotômetro UV no comprimento de onda 

de 254 nm e a eficiência  de encapsulação (EE%) foi determinada de acordo com a 

equação 1:

E.E%= CTAMinicial– CTAMlivre / CTAM incialx 100  (Equação 1)
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Onde  o  CTAMinicial  corresponde  a  concentração  de  CTAM  adicionado 

inicialmente na formulação e o CTAMlivre é a concentração do fármaco não incorporado 

na partícula e presente no sobrenadante após ultracentrifugação.

3.4.5 Caracterização físico-química das nanopartículas

3.4.5.1 Diâmetro médio, índice de polidispersão e distribuição de tamanho

O diâmetro médio e o índice de polidispersão foram analisados por DLS. Para 

isso  as  amostras  de  nanopartículas  de  CTAM foram diluídas  em água  purificada  e 

armazenada em frascos isentos de sujidade. Esses frascos foram inseridos na câmara de 

análise, de forma que o feixe de luz atravesse toda extensão da dispersão. Foi utilizado 

um feixe de luz laser He-Ne de 10 mV, com comprimento de onda de 532 ηm, em 

ângulo de espalhamento de 90º. Os valores dos diâmetros médios das partículas, índice 

de  polidispersão e  distribuição  de  tamanho foram registrados  como média  e  desvio 

padrão. 

3.4.5.2 Potencial Zeta

As medidas foram realizadas, utilizando o equipamento  Malvern® nano ZS90, 

em triplicata, com alíquotas diluídas cerca de 100 vezes com solução aquosa de KCl 

1mM. A técnica foi executada a temperatura de 25 °C em ângulo de 90°.

3.4.5.3 Espectroscopia na região do infravermelho

As  amostras de  nanopartículas  contendo  CTAM  foram  compactadas  com 

brometo de potássio, a fim de formar pastilhas, em que estas foram submetidas à análise 

no  intervalo  de  400  a  4000  cm-¹.  Os  componentes  isolados  da  formulação  e  as 

nanopartículas contendo o fármaco foram avaliados separadamente.

3.4.5.4 Difração de raio-x (DRX)
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A análise de DRX foi realizada em temperatura ambiente, no comprimento de 

onda de 1,54 nm. A tensão foi de 30 kV e corrente aplicada de 10 mA. As amostras 

foram acondicionadas em suporte de vidro e digitalizadas a partir de 5º a 60º.

3.4.5.5 Análise de calorimetria exploratória diferencial (DSC)

Foram pesadas aproximadamente 10 mg da amostra e adicionadas em cápsulas 

de alumínio, aquecidas sob atmosfera de nitrogênio, de 30 a 450ºC em uma velocidade 

de 10ºC/minuto e com vazão de 100 mL/min. Para essa análise, utilizou-se equipamento 

com análise de DSC e Termogravimetria (TG) simultâneos, calibrados com padrões de 

zinco metálico, oxalato de cálcio e safira. 

3.4.6 Perfil de liberação in vitro

A liberação foi realizada em triplicata, em que foi pesado aproximadamente 1 

mg de citrato de tamoxifeno nanoencapsulado e diluído em 12 mL de solução de tampão 

fosfato de sódio (PBS) 50 mM, pH 7,4 contendo PVA 1%.  Esse volume foi dividido em 

12 eppendorfs e incubados em shaker à 37ºC, sob agitação constante de 150 rpm. Nos 

tempos pré-determinanados (2, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96 e 120 h) os eppendorfs foram 

centrifugados durante 15 min, a 14000 rpm e na temperatura de 4ºC. Os sobrenadantes 

resultantes foram coletados e analisados em espectrofotômetro no UV, no comprimento 

de onda de 254 nm. O precipitado gerado em cada eppendorf foi ressuspenso em 1 mL 

de solução PBS contendo 1% PVA e novamente submetido a agitação.

A partir dos resultados calculados, obteve-se a curva do percentual cumulativo 

de fármaco liberado em função do tempo. O tempo de meia-vida de liberação (t50%) foi 

determinado a partir da equação da reta de regressão.

A avaliação matemática do perfil de liberação obtido foi realizada pelo ajuste 

dos dados experimentais  ao modelo de ordem zero (Equação 2),  de primeira ordem 

(Equação 3), segunda ordem (Equação 4), Higuchi (Equação 5) além do modelo semi-

empírico de Korsmeyer-Peppas (Equação 6), através do software MicroMath Scientist®.
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C= kt                                                                                             (Equação 2)

C= 100 (1 – e-kt)                                                                            (Equação 3)

C= 100 [1- (Ae-αt + Be-βt) ]                                                            (Equação 4)

C= k √t                                                                                          (Equação 5)

Ft= atn                                                                                                                                         (Equação 6)

Na qual: C, percentual do fármaco dissolvido no tempo t; k,  α e β constantes 

cinéticas de dissolução e A e B, concentrações iniciais do fármaco que contribuem para 

os dois momentos de dissolução do fármaco. Ft, fração do fármaco dissolvido no tempo 

t;  a,  constante  que  mostra  as  características  estruturais  e  geométricas  da  forma 

farmacêutica e n, expoente de liberação que indica o mecanismo que essa ocorre. 

3.4.7 Avaliação da citotoxicidade sobre hemácias

Para análise da toxicidade celular das nanopartículas contendo CTAM, foram 

utilizados eritrócitos humanos como substrato celular. O protocolo de experimento foi 

realizado de acordo com o método descrito por JAIN, RAINS e JONES (2006), feita 

algumas  modificações,  e  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  Humana  da  Universidade 

Estadual do Centro-Oeste sob registro nº 023067/2014.

Foram coletados 5 mL de sangue de três indivíduos voluntários sadios, acima de 

18 anos.  A coleta foi efetuada por punção venosa periférica com seringas e agulhas 

estéreis e descartáveis, com assepsia do local da punção com álcool 70% e a utilização 

de equipamento de proteção individual do responsável pela coleta. 

O sangue coletado foi adicionado em tubo de vidro contendo 10μL de heparina e 

homogeneizado.  Em seguida  foi  centrifugado  por  10  min  a  2500  rpm,  e  o  plasma 

resultante descartado. As hemácias foram lavadas, por três vezes, com solução de PBS 

10 mmol.L-1, pH 7,4 acrescidos de glicose (1,08 mg/mL) e os antibióticos penicilina 

(0,3 mg/mL) e estreptomicina (0,5 mg/mL). Ao final da terceira lavagem as hemácias 

foram ressuspensas em PBS 10 mmol.L-1, pH 7,4 acertando-se o volume globular para 

2%. 
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Após, as seguintes soluções: água destilada, PBS 10 mmol.L -1 (pH 7,4), etanol, 

nanopartículas  inertes,  CTAM livre  nas  concentrações  de  25  ou  6,25  μg/mL  e 

nanopartículas de PLA contendo CTAM nas concentrações de 25 ou 6,25 μg/mL, foram 

incubadas  com  a  suspensão  de  eritrócitos  à  2%  por  4,  12,  24,  48,  72  e  96  h  a 

temperatura  de  37ºC,  sob  constante  homogeneização.  A reação  foi  finalizada  pela 

centrifugação da solução a 2500 rpm por 5 min. 

A citotoxicidade  das  nanopartículas  contendo  CTAM foi  avaliada  através  do 

conteúdo de hemoglobina liberado, o qual foi determinado no sobrenadante através da 

medida da absorbância em 540 nm. A análise foi efetuada em triplicata e os dados foram 

exibidos em percentual de hemólise, cujo qual foi calculado de acordo com a equação 7:

% Hemólise = Absa / Abscp  x 100      (Equação 7)

Em que, Absa representa a absorbância da amostra, Abscp é o controle positivo, o 

qual apresentou 100% de hemólise que no estudo correspondeu a amostra incubada com 

água destilada.

3.4.7 Ensaio citotóxico ex vivo sobre linhagem tumoral

Para os ensaios de citotoxicidade foram utilizadas células da linhagem HeLa 

ATCC CCL-2 (adenocarcinoma de cérvix),  as  quais foram mantidas  em garrafas  de 

poliestireno em meio de cultura Dulbecco modificado por Iscove’s, suplementado com 

10 % de soro fetal bovino, penicilina (10 000 U.I. mL-1) e estreptomicina(10 mg mL-1.), 

a 37 ° C em atmosfera úmida contendo 5 % de CO2.

Em  ambiente  estéril  foram  realizados  repiques  semanais  para  manter  a 

viabilidade  celular,  de  modo  que  a  cada  repique  uma  concentração  de  2  x  105 

células/mL foi mantida. A viabilidade celular foi analisada pelo método de exclusão do 

Azul de Trypan (0,4%), com contagem em câmara de Newbauer, onde a porcentagem 

de viabilidade celular foi calculada pela equação 8.

célulasdetotalnúmero

100xcoradasnãocélulasdenúmero
eViabilidad% =

        (Equação 8)
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Para  o  ensaio  citotóxico  foram semeadas  1  x  104 células/mL,  em placas  de 

cultura de 96 poços, e incubadas por 24 horas a 37 °C, com 5 % de CO2, para adesão 

celular. Após o meio foi removido, sendo adicionado novo meio e as drogas para serem 

incubadas,  as  concentrações  finais  utilizadas  de  CTAM  livre  e  de  CTAM 

nanoencapsulado  foram de  60;  30;  15;  7,5;  3,75  e  1,875 μM.  Foram realizados  os 

controles apenas com o meio, com o solvente (etanol) e com nanopartículas de PLA 

vazias. As células foram incubadas nos tempos de 24, 48, 72 e 96 horas a 37 °C, com 5 

% de CO2.

Após os tempos de incubação, o meio foi retirado e em seguida adiconado 50 µL 

de  MTT  (1mg/mL)  (brometo  de  (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil  tetrazólio),  e 

deixado em incubação por 3 horas. A técnica do MTT se baseia na redução do MTT a 

cristais de formazana, adquirindo coloração violeta. Após as três horas de incubação, o 

MTT foi  retirado e  foi  adicionado 50µl de álcool  etílico,  para diluição dos  cristais, 

sendo então adicionados 150 µl de uma mistura de PBS com álcool isopropílico na 

proporção 1:2. A absorbância proveniente da solução resultante de cada poço da placa 

foi lida em leitor de placas com filtro em 570 nm e 630 nm.

A leitura dos poços foi realizada em dois comprimentos de onda, para posterior 

subtração para obtenção do 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 em porcentagem (%) através da equação 9 e 

em seguida foi determinado o CI50 (concentração capaz de induzir a morte de 50% das 

células) como parâmetro para avaliação da citotoxicidade.        

            % Viabilidade  = Absgd   X 100 / Absgc             (Equação 9)

Em que, Absgd representa a absorbância dos grupos tratados com as drogas e 

Absgc, o grupo de controle celular.

3.4.9 Tratamento estatístico

As comparações estatísticas foram feitas utilizando o teste ANOVA, com pós- 

teste de Tukey e com índice de significância p≤ 0,05.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Curva analítica para quantificação de CTAM

Para análise quantitativa de CTAM nas nanopartículas, construiu-se uma curva 

analítica no comprimento de onda de 254 nm e solvente metanol, sendo os critérios 

estabelecidos pela The United States Pharmacopeia (USP 34), edição 29. 

A curva analítica obtida a partir de nove concentrações (1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 

15 µg/mL) apresentou-se linear (fig. 8), com coeficiente de correlação de 0,997. Esse 

resultado  indicou  confiabilidade  ao  método,  uma  vez  que  tal  parâmetro  indica  a 

qualidade da curva. Ou seja, quanto mais próximo de 1,0 for o coeficiente de correlação, 

menor a será a dispersão dos pontos experimentais (RIBANI, 2004; ANVISA, 2003).

Figura - Curva analítica do citrato do tamoxifeno em metanol, λ: 254 nm. Equação da 
reta: y=0,052x + 0,040 (r = 0,997).

4.2 Obtenção das nanopartículas



46

O  método  da  emulsificação-evaporação  do  solvente,  emulsão  simples  O/A, 

mostrou-se eficaz para obtenção de nanopartículas com diâmetros médios reduzidos, 

baixos índices de polidispersão e eficiências de encapsulação adequadas. 

O  emprego  desse  método  se  baseou  na  possibilidade  em  encapsular  tanto 

fármaco hidrofílico  quanto  hidrofóbico.  Além de  ser  um método simples  e  de fácil 

reprodução,  em  que  é  possível  controlar  alguns  parâmetros  como  a  velocidade  de 

homogeneização, intensidade da sonicação, tipos e volumes dos solventes aquosos e 

orgânicos (RAO e GECKELER, 2011).  

4.2.1 Otimização do processo

A  escolha  do  tensoativo  é  um  fator  decisivo  no  desenvolvimento  das 

nanopartículas por método de emulsificação, sendo responsável pela redução da tensão 

interfacial,  auxiliando  no  processo  de  emulsão  durante  a  preparação  do  sistema 

(SHAFIQ-UN-NABI et al., 2007). 

A obtenção de nanopartículas com diâmetro reduzido está relacionado com a 

cobertura  adequada  de  tensoativo  entre  a  interface  aquosa  e  orgânica,  garantindo 

estabilidade na emulsão e durante a evaporação do solvente, evitando dessa forma a 

floculação, sedimentação e separação de fases.

4.2.1.1  Eficiência  de  encapsulação,  diâmetro  médio,  índice  de  polidispersão  e 

distribuição de tamanho

A  eficiência  de  encapsulação,  diâmetro  médio,  índice  de  polidispersão  e 

distribuição  de  tamanho  das  seis  formulações  de  nanopartículas  preparadas  com 

diferentes tensoativos e concentrações estão descritos na tabela 3 e 4.
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Tabela - Valores da eficiência de encapsulação das nanopartículas de PLA contendo 
citrato de tamoxifeno frente à variação do tensoativo e sua concentração.

Formulação Eficiência de encapsulação (%)

F1 58,81 ± 7,20 a

F2 51,44 ± 9,01 a

F3 85,18 ± 8,11 b

F4 79,07 ± 4,44 b

F5 52,01 ± 6,43 a

F6 45,29 ± 3,32 a

F1- formulação de nanopartículas com poloxamer 188 1%, F2- formulação de nanopartículas 
com poloxamer 188 2%, F3- formulação de nanopartículas com PVA 1%, F4- formulação de 
nanopartículas com PVA 2%, F5- formulação de nanopartículas com polissorbato-80 1%, F6- 
formulação de nanopartículas com polissorbato-80 2%.  a, b, letras iguais representam igualdade 
estatística com p > 0,05 e letras diferentes significam diferença estatística significante, p  < 0,05. 
Os valores foram expressos como média ± desvio padrão (n=3).

Tabela - Valores do diâmetro médio, índice de polidispersão e distribuição de tamanho 
das  nanopartículas  de  PLA contendo  citrato  de  tamoxifeno  frente  à  variação  do 
tensoativo e sua concentração.

Formulação Diâmetro médio

(nm)

Índice de 

polidispersão

Distribuição de tamanho

F1 186,17 ± 4,41 a 0,180 ± 0,017 a 83,3-613 nm (100%)

F2 190 ± 1,62 a 0,210 ± 0,005 a 31-527 nm (100%)

F3 155,3 ± 4,11 b 0,184 ± 0,018 a 76,9-412 nm (100%)

F4 151,61 ± 9,69 b 0,183 ± 0,008 a 52,2-491 nm (100%)

F5 183,06 ± 1,18 a 0,186 ±0,012 a 53,7- 73,3 nm (9,95%)

186-296 nm (90,05%)

F6 179,06 ± 8,96 a 0,202 ± 0,006 a 64,7- 338 nm (100%)
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F1- formulação de nanopartículas com poloxamer 188 1%, F2- formulação de nanopartículas 
com poloxamer 188 2%, F3- formulação de nanopartículas com PVA 1%, F4- formulação de 
nanopartículas com PVA 2%, F5- formulação de nanopartículas com polissorbato-80 1%, F6- 
formulação  de  nanopartículas  com  polissorbato-80  2%.  %.   a,  b,  letras  iguais  representam 
igualdade  estatística  com  p  >  0,05  e  letras  diferentes  significam  diferença  estatística 
significante, p  < 0,05. Os valores foram expressos como média ± desvio padrão (n=3).

As formulações que utilizaram o poloxamer 188 e polissorbato-80 apresentaram 

as  menores  taxas  de  encapsulação  e  os  maiores  diâmetros  médios,  sem  diferença 

estatística significante entre si. Porém, quando comparadas com as nanopartículas que 

utilizaram PVA, houve diferença estatística significante, uma vez que essas formulações 

obtiveram as maiores eficiências de encapsulação e os menores diâmetros médios. 

A variação da concentração de 1 para 2% não gerou diferença significante entre 

as formulações que utilizaram o mesmo tensoativo, tanto na eficiência de encapsulação 

quanto  no  diâmetro  médio.  No qual  a  F1 e  F2,  F3  e  F4  e  F5  e  F6,  apresentaram 

estatisticamente iguais entre si. 

O  resultado  do  índice  de  polidispersão,  característica  indicativa  da 

homogeneidade  do  tamanho,  não  indicou  diferença  estatística  significante.  Tanto  a 

utilização do tensoativo PVA, Poloxamer-188 e Polissorbato-80, nas concentrações de 1 

e 2%, obtiveram baixos índices de polidispersão.

A baixa  eficiência  de encapsulação gerada pela  utilização do poloxamer  188 

pode ser justificada através do seu valor de equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL). Este 

representa  o  balanço  das  propriedades  hidrofílicas  e  lipofílicas  de  um  composto 

anfifílico em termos de escala numérica, segundo a qual os valores vão aumentando a 

medida  que  a  substância  se  torna  mais  hidrofílica  (GRIFFIN,  1949;  AL-SABAGH, 

2002) . A proporção entre esses grupos determina o perfil do tensoativo no processo de 

emulsificação, onde valores de EHL baixo tendem a formar emulsões do tipo A/O e 

valores intermediários são recomendados para emulsões O/A (SCHMIDTS et al., 2010). 

Segundo Souto et al., (2012), a faixa de valores de EHL considerada ideal para o 

processo  adequado  de  redução  de  tensão  interfacial  de  uma  emulsão  O/A,  está 

compreendida entre 8 e 18. Os tensoativos utilizados nesse estudo, poloxamer 188, PVA 

e polissorbato-80 apresentam os seguintes valores de EHL, 29 (BOUCHEMAL et al., 

2005), 10,9 (GUERROUANI et al., 2013) e 15 (GRIFFIN, 1954), respectivamente. 

Observa-se  que  os  tensoativos  com  maiores  valores  de  EHL,  apresentaram 

menores  eficiências  de  encapsulação.  O  aumento  da  hidrofilia  proporciona  baixa 

afinidade química com a fase oleosa, o que pode não reduzir a tensão interfacial do 
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sistema  de  forma  eficaz,  resultando  na  formação  de  nanopartículas  inadequadas 

(PASQUALI,  TAUROZZI e BREGNI,  2008).  Além de que por  proporcionar  menor 

ocorrência de interações hidrofóbicas na emulsão, ocasiona uma baixa interação com o 

fármaco, já que esse apresenta características hidrofóbicas, e conseqüentemente, resulta 

na diminuição da encapsulação do citrato de tamoxifeno. 

Ao contrário de Mora-Huertas, Fessi e Elaissari (2011) que relataram o aumento 

do  diâmetro  médio  quando  empregado  PVA  como  tensoativo,  nesse  estudo  as 

formulações  que  utilizaram  PVA,  apresentaram  menores  tamanhos  estatisticamente 

significantes em relação às formulações que utilizaram poloxamer 188 e polissorbato-

80.

Já  Song  et  al.,  (2006)  observou  que  o  PVA  interage  com  o  solvente 

diclorometano de forma que produz nanopartículas com diâmetros médio inferiores do 

que a interação do mesmo solvente com poloxamer-188. Isso pode ser explicado a partir 

de que o PVA apresenta maior interação hidrofóbica com o solvente em questão, do que 

o poloxamer-188. Esse fato pode estar relacionado com a diferença de tamanho obtida 

nesse  estudo,  bem  como  na  eficiência  de  encapsulação,  uma  vez  que  se  utiliza 

diclorometano como solvente para solubilização do polímero.

O tamanho aumentado e a baixa eficiência de encapsulação das formulações que 

utilizaram polissorbato-80  em relação  das  que  utilizaram PVA,  pode  ser  justificado 

segundo Quintanar-Guerrero et al., (1996), que relatou que a utilização do polissorbato-

80  como  tensoativo  forma  emulsões  instáveis,  com  baixa  estabilização  estérica, 

podendo  apresentar  coalescência  das  nanopartículas  e  agregação  das  mesmas  com 

consequente aumento do diâmetro médio.

Estudo realizado por Kuntsche  et  al.,  (2010),  demonstrou que nanopartículas 

produzidas  com  polissorbato-80  apresentavam dois  momentos  de  transição  líquido-

cristalina no termograma da análise de calorimetria exploratória diferencial bem como a 

presença de morfologias variadas. Já as nanopartículas que utilizaram PVA exerceram 

fraca ocorrência dessa transição. Isso pode estar relacionado com o fato do polissorbato-

80 não garantir  estabilidade  física  para  as  nanopartículas  e  com isso  influenciar  na 

cristalização das  mesmas,  com a  conseqüente  ocorrência  de  aumento  de  tamanho e 

morfologias distintas. 

Também como possível hipótese para explicar tais resultados, pode ser baseada 

na capacidade do PVA em formar uma barreira estérica na superfície das nanopartículas, 

o que dificulta a agregação das mesmas durante o processo de obtenção. O mesmo foi 
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demonstrado em estudo realizado por Phromviyoa, Swatsitanga e Chompoosor (2014), 

que observou propriedade antiagregante das nanopartículas quando utilizado PVA na 

formulação.

A variação da concentração do tensoativo de 1% para 2% não teve diferença 

estatística significante.  Diferentemente dos estudos que mostram uma diminuição do 

tamanho  quando  aumentado  a  concentração  do  tensoativo  (KNOW  et  al.,  2001; 

LEROUX et al., 1995; SONG et al., 2006). 

A ausência da influência do aumento  da concentração do tensoativo  sobre o 

diâmetro  médio  pode  ser  sugestivo  da  ocorrência  de  saturação  do  mesmo.  Onde  a 

quantidade em excesso não é adsorvida na interface O/A e permanece na fase contínua, 

sem apresentar ação emulsificante (JALIL e NIXON, 1990).

O  diâmetro  médio  pode  ser  considerado  como  um importante  parâmetro  na 

avaliação  da  otimização  do  processo  de  obtenção  de  nanopartículas.  Uma  vez  que 

influenciam nas  características  farmacológicas,  bem como no perfil  de liberação do 

fármaco (TORCHILIN, 2000; DANHIER, FERON e PRÉAT, 2010).

Para o transporte  e  liberação de fármaco através da corrente sanguínea,  bem 

como  extravasamento  e  acumulação  no  espaço  intersticial  da  célula  tumoral,  é 

necessário nanopartículas com diâmetro médio reduzido, uma vez que aumentam a área 

superficial, proporcionando maior interação com os componentes biológicos (OBER e 

GUPTA, 2011). 

De acordo com Singh e Lillard (2009),  para aplicação desses carreadores  de 

fármacos na nanomedicina, tem-se interesse em nanopartículas menores que 200 nm, 

pois os poros endoteliais dos vasos sanguíneos que permeiam os tecidos tumorais são da 

ordem nanométrica. 

Nesse estudo as 6 formulações mantiveram-se abaixo de 200 nm, no entanto a 

F3 e F4, além de obterem maiores eficiências de encapsulação também apresentaram os 

menores diâmetros médios.

Quanto  a  distribuição  de  tamanho,  somente  a  F5  apresentou  distribuição  de 

tamanho bimodal, as demais apresentaram distribuição do tipo monomodal (Figura 9).
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Figura  -  Distribuição  de  tamanho das  nanopartículas,  em que (A)  formulação  com 
poloxamer-188 1%, (B) formulação com poloxamer-188 2%, (C) formulação com PVA 
1%,  (D)  formulação  com  PVA 2%,  (E)  formulação  com polissorbato-80  1% e  (F) 
formulação com polissorbato-80 2%.
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 De acordo com Patravale  et al.,  (2003), índice de polidispersão com valores 

menores que 0,25 indica distribuição de tamanho das nanopartículas na amostra com 

baixa dispersão em torno da média. Uma vez que quanto menores são os resultados do 



53

índice de polidispersão maior será a robustez do processo em se obter nanopartículas 

(SILVA et al., 2010; COURANT et al., 2009).

Os tensoativos, PVA, poloxamer-188 e polissorbato-80 não influenciaram nos 

resultados do índice de polidispersão e distribuição de tamanho. O qual os índices de 

polidispersão apresentaram-se abaixo de 0,25 e com ampla distribuição de tamanho. Tal 

característica  mostra-se  que  as  formulações  são  adequadas  para  a  utilização  como 

sistema de liberação controlada de fármaco.

Como  não  houve  variação  nos  parâmetros  do  índice  de  polidispersão  e 

distribuição de tamanho das nanopartículas produzidas, a escolha da melhor formulação 

baseou-se  na  obtenção  dos  menores  valores  dos  diâmetros  médios  e  nas  maiores 

eficiência de encapsulação, os quais foram obtidos nas formulações que utilizaram PVA 

como tensoativo (F3 e F4).

4.2.1.2 Potencial Zeta

Os resultados do potencial zeta analisados a partir das seis formulações obtidas 

nesse estudo estão descritos na tabela 5.

Tabela  - Valores  do  potencial  zeta  das  nanopartículas  de  PLA contendo  citrato  de 
tamoxifeno frente à variação do tensoativo e sua concentração.

Formulações Potencial Zeta (mV)

F1 -4,15 ± 0,53



54

F2 -12,6 ± 0,49

F3 -21,7 ± 1,37

F4 -17,8 ± 0,63

F5 -21,1 ± 1,34

F6 -14,9 ± 0,91

F1- formulação de nanopartículas com poloxamer 188 1%, F2- formulação de nanopartículas 
com poloxamer 188 2%, F3- formulação de nanopartículas com PVA 1%, F4- formulação de 
nanopartículas com PVA 2%, F5- formulação de nanopartículas com polissorbato-80 1%, F6- 
formulação de nanopartículas com polissorbato-80 2%. Os valores foram expressos como média 
± desvio padrão (n=3).

O potencial zeta é um importante indicador de carga de superfície da partícula, o 

qual pode ser utilizado para prever e controlar a estabilidade e agregação de suspensões 

coloidais. Uma vez que, as partículas carregadas, repelem-se e superam a tendência de 

agregação das mesmas (JAIN e SARAF, 2009).

Segundo Heurtault  et al., (2003), os valores de potencial zeta acima de |30|mV 

tendem a garantir estabilidade ao sistema, enquanto entre |5| e |15|mV se apresenta na 

faixa de floculação imediata e entre |3| e |5|mV, na região de floculação máxima. 

Diante dos potenciais zeta medidos, pode-se observar que todas as formulações 

apresentaram  um  potencial  zeta  abaixo  de  |30|mV e  negativo.  A carga  negativa  é 

decorrente da presença das carboxilas nas extremidades da cadeia polimérica do PLA 

(ALLEN, 1994). 

A F1 e F2 por apresentaram os resultados dentro da região de floculação máxima 

podem apresentar certa instabilidade. Já os valores do potencial zeta obtidos com as 

formulações que utilizaram PVA, F3 e F4, e polissobarto-80, F5 e F6, apesar de serem 

menores |30|mV apresentaram-se fora da faixa de floculação, sugerindo estabilidade a 

nanopartículas, principalmente a F3 e F5, que obtiveram os maiores valores de potencial 

zeta. 

Essa estabilidade ocorre devido a repulsão eletrostática entre as partículas, a qual 

aumenta proporcionalmente a medida que aumenta o potencial zeta, consequentemente, 

ocasionando em formação de partícula estáveis (SCHAFFAZICK, et al.,  2003).

 4.2.2 Formulação otimizada
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Para  que  fosse  possível  dar  continuidade  ao  presente  estudo,  procedeu-se  a 

escolha da melhor formulação, a qual atendesse a maior eficiência de encapsulação e os 

menores diâmetros médios, índice de polidispersão e melhor distribuição de tamanho. 

Como  estes  últimos  dois  parâmetros  não  apresentaram  diferença  entre  as 

formulações, optou-se pela escolha da qual tivesse o menor diâmetro médio e a maior 

eficiência  de  encapsulação,  os  quais  foram as  F3  e  F4,  que  utilizaram PVA como 

tensoativo. Porém, como não apresentaram diferença estatística significante entre si nos 

resultados, determinou-se a formulação que obteve o melhor potencial zeta, a qual a F3 

apresentou resultado maior que a F4. 

Por fim, designou-se a F3 como a melhor formulação de nanopartículas para 

carrear e liberar CTAM, procedendo então os demais testes de caracterização.

4.3 Espectroscopia na região do infravermelho 

Os espectros  obtidos  na  análise  da varredura  na região  do infravermelho do 

fármaco  puro,  do  polímero  PLA e  das  nanopartículas  de  PLA contendo  citrato  de 

tamoxifeno, estão apresentados na Figura 10. 

Figura  - Espectros  de  absorção  na  região  do  infravermelho  do  fármaco  puro,  do 

polímero PLA e das nanopartículas de PLA contendo citrato de tamoxifeno.
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O espectro de absorção na região do IV do fármaco puro apresentou banda em 

3406  cm-1, referente  a  deformação  axial  de  hidroxila  e  em  2968  cm-1 relativo  aos 

grupamentos  CH dos  hidrocarbonetos.  Em 1737  cm-1 e  1596  cm-1 ocorre  devido  à 

deformação  axial  de  C=O  do  ácido  carboxílico  e  de  C-C  de  anel  aromático, 

respectivamente.  A banda presente em 1236 cm-1 caracteriza a presença da deformação 

axial de C-O-C do grupamento éter e pela ligação C-N de amina terciária. A banda em 

711  cm-1  refere-se  a  deformação  angular  fora  do  plano  do  C-H  presente  no  anel 

aromático.

O  espectro  do  polímero  PLA apresentou  banda  em  3461  cm-1 referente  a 

deformação axial de hidroxila, assim como em 2935 cm-1 que caracteriza a ligação C-H 
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de hidrocarbonetos. A banda em 1762 cm-1 ocorre devido a deformação axial C=O do 

grupamento éster. Em 1182 cm-1 e 1087 cm-1, referem-se, respectivamente, a deformação 

axial assimétrica C-O-C e simétrica C-O.

O  espectro  da  formulação  de  nanopartículas  de  PLA  contendo  citrato  de 

tamoxifeno demonstrou uma banda em 3446 cm-1 referente ao grupo hidroxila tanto do 

fármaco quanto do polímero. As duas bandas, 2991 e 2943 cm-1 são características de 

grupos CH de hidrocarbonetos presente no CTAM e PLA, assim como em 1769 cm -1 

devido a deformação axial C=O de ácido carboxílico do CTAM e do éster do PLA. Em 

1455 cm-1 refere-se  a  deformação axial  de  C-C do anel  aromático  e  em 1376 cm-1 

referente a ligação C-N e C-O-C do CTAM. Quanto as bandas em 1197 cm -1 e 1095 cm-

1, são características da deformação axial assimétrica C-O-C e simétrica C-O presente 

no PLA. 

Dessa forma, através da análise dos espectros obtidos, avaliou-se que não houve 

interação  entre  o  fármaco  e  o  polímero  no  processo  de  nanoencapsulação  que 

descaracterizasse os componentes da formulação quimicamente. 

4.4 Difração de Raio-X

Os padrões de difrações de raio-x do PLA, do CTAM, e das nanopartículas de 

PLA contendo CTAM estão apresentados na figura 11. 
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Figura -  Difratogramas de raio-x do PLA, CTAM e Nanopartículas de PLA contendo 

CTAM.

Na análise da difração de raio-X, o citrato de tamoxifeno apresentou intenso 

picos de difração entre a região de 10 a 40°, caracterizando estrutura cristalina, uma vez 

que essa apresenta picos bem definidos (DHIRENDRA, et al., 2009). 

O difratograma de raio-x do PLA apresentou uma banda larga entre 10 a 30° e 

das nanopartículas de PLA contendo CTAM apresentaram duas bandas largas entre 10 a 

50°.  No  entanto,  não  houve  ocorrência  de  picos  definidos  que  caracterizasse  uma 

estrutura cristalina, sendo designando dessa forma como estrutura amorfa.  

A amorfização do CTAM quando veiculado em nanopartículas de PLA pode ter 

ocorrido  devido  a  dispersão  molecular  entre  CTAM  e  o  PLA,  o  qual  reduziu  a 
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cristalinidade do fármaco. Consequentemente, por resultar em uma estrutura amorfa, 

pode apresentar  um perfil  de  dissolução mais  rápido,  em virtude  da  diminuição do 

consumo de energia necessário durante o processo.

Há diversos estudos na literatura que mostram que a veiculação de fármacos 

cristalinos em nanoestruturas resulta em caráter amorfo. Exemplos dessa amorfização 

pode-se citar trabalhos que utilizaram nanopartículas poliméricas para carrear drogas 

cristalinas, como norfloxacina (JEON,  et al., 2000), tamoxifeno (JAIN,  et al., 2011), 

meloxicam (KÜRTI, et al., 2011).

Os materiais sólidos podem se apresentar em estado cristalino, o qual apresenta 

arranjo de moléculas e átomos ordenados, e no estado amorfo, em que as moléculas e 

átomos estão ordenados aleatoriamente (ESSA, RABANEL e HILDGEN, 2010). 

Essa  característica  do  estado  do  material  sólido  é  de  suma  importância  no 

controle de liberação de fármaco (STULZER,  et al.,  2009). Uma vez que os estados 

cristalinos possuem baixa solubilidade aquosa e conseqüente baixa biodisponibilidade 

fisiológica devido a alta necessidade de energia para separar as moléculas. Enquanto 

que o estado amorfo por apresentar moléculas dispostas aleatoriamente, ocasiona em 

baixo consumo de energia para separá-las (RIEKES et al, 2011).

4.5 Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial

Os perfis termoanalíticos do CTAM livre,  PLA e das nanopartículas de PLA 

contendo CTAM estão expressos na figura 12.
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Figura - Curvas de DSC (fluxo de calor x temperatura) e TG (massa x temperatura): a) 
CTAM, b) PLA e c) nanopartículas de PLA contendo CTAM.
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A curva de DSC do CTAM livre mostrou um pico endotérmico acentuado em 

146,26ºC (∆H= 70,04 J/g) que caracteriza o ponto de fusão da droga, aproximadamente 

144º  (GAMBERINI,  et  al.,  2007).  Resultado semelhante  a  esse,  foi  encontrado por 

Kapse  et  al.  (2012),  que  relatou  pico  de  fusão  do  CTAM  em  149,5ºC.  Os  picos 

endotérmicos  em 181,25ºC (∆H= 100 J/g)  e 280,22ºC (∆H=79,07 J/g) são indicativos 

do processo de decomposição do CTAM.

O PLA exibiu pico endotérmico em 172,32º (∆H=33,22 J/g) indicativo do ponto 

de  fusão  do  polímero,  em  que  esse  é  próximo  a  170ºC  (FRONE  et  al.,  2013). 

Posteriormente  observou-se  outro  pico  endotérmico  em  362,60ºC  (∆H=108,8  J/g), 

referente à decomposição do polímero.

No termograma  da nanopartícula de  PLA contendo CTAM não evidenciou-se 

pico  endotérmico  do  ponto  de  fusão do  fármaco,  indicando  que  o  processo  de 

encapsulação tornou amorfo o CTAM presente na matriz polimérica, corroborando com 

os resultados do ensaio de difração de raio-x. Resultados semelhantes também foram 

encontrados  por  outros  autores,  quando  veicularam  drogas  cristalinas  em 

nanocarreadores (KAPSE, et al., 2012; MU e FENG, 2002; JAIN, et al., 2011).

O PLA presente nas nanopartículas quando comparado com o livre, apresentou 

deslocamento de 2ºC (para a esquerda) no pico endotérmico (170ºC,  ∆H=26,28 J/g) 

relativo ao processo de fusão do polímero. O pico apresentado em 362,76ºC (∆H=389,2 

J/g) está relacionado à decomposição das nanopartículas.

4.6 Perfil de liberação in vitro

O perfil de liberação do CTAM a partir das nanopartículas de PLA apresentou 

uma liberação bifásica e prolongada do fármaco (Figura 13). 
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Figura - Perfil de liberação do CTAM in vitro

Em 24  h,  a  liberação  acumulada  do  CTAM foi  de  23,6%,  após  manteve-se 

constante e lenta, apresentando em torno de 30% aos finais do tempo de 96 e 120 h. O 

tempo necessário para liberar 50% do fármaco foi de 182 h, reforçando o conceito de 

liberação prolongada do CTAM quando veiculado em nanopartículas poliméricas.

Inicialmente houve uma liberação rápida do CTAM, denominado de efeito burst, 

o  qual  pode ser  atribuído quanto  ao  fármaco aderido  a  superfície  das  mesmas.  Em 

seguida,  houve  uma  liberação  lenta,  determinada  pelo  fármaco  liberado  a  partir  da 

matriz polimérica das nanopartículas. Perfil de liberação semelhante ao obtido nesse 

estudo,  também  foram  encontrados  por  outros  autores.  (JAIN,  et  al., 2011; 

ELNAGGAR, EL-MASSIK e ABDALLAH, 2009; SARMAH, et al., 2011).

O perfil de liberação de um fármaco associado a nanoestruturas varia de acordo com 

a  natureza,  biodegradabilidade,  peso  molecular  e  concentração  do  polímero,  além  das 

características  físico-químicas  do  fármaco  (MORA-HUERTAS,  FESSI  e  ELAISSARI, 

2010). 

A avaliação da cinética de liberação do fármaco é de extrema importância para 

elucidar os mecanismos envolvidos na liberação, o qual influencia no efeito biológico 
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do fármaco. Uma vez que a utilização de nanopartículas pode prolongar o tempo de 

meia-vida  do  fármaco  in  vivo,  sem  deixar  de  apresentar  uma  concentração  inicial 

(BARZEGAR-JALALI, et al., 2008). 

Para determinar o modelo matemático que melhor explica o perfil de liberação, 

analisou-se o valor do coeficiente de correlação (r),  considerado como ideal valores 

próximos de 1 e o critério de seleção do modelo (MSC). Este é avaliado de acordo com 

o maior valor obtido, uma vez que justifica a melhor adequação dos dados obtidos em 

relação aos modelos de liberação. Os resultados obtidos nesse estudo estão detalhados 

na tabela 6.

Tabela - Análise cinética da liberação de CTAM a partir de nanopartículas de PLA em 
solução salina de tampão fosfato (50mM, pH 7,4) adicionado PVA 1%.

R MSC k (h-1)

Ordem zero 0,9080 -0,91 0,3566

Primeira ordem 0,9260 -0,75 0,0046

Segunda ordem 0,9995 6,05 α=0,0013/ β=0,1685

Higuchi 0,9108 -0,93 0,2163

r= coeficiente de correlação, MSC= critério de seleção do modelo k= constante de liberação.

O modelo de segunda ordem, quando comparado com os demais, obteve o maior 

valor  do  MSC e  o  coeficiente  de  correlação  próximo de  1.  Pelas  comparações  desses  

valores, pode designar como modelo matemático que melhor explica a liberação do CTAM 

a partir das nanopartículas, o de segunda ordem. Esse modelo apresenta duas constantes  

cinéticas de liberação,  a  constante α e β,  relacionada,  respectivamente,  a  velocidade de  

dissolução  da  etapa  rápida  (efeito  burst)  e  lenta  da  liberação  (CRUZ,  et  al.,  2006; 

PEREIRA, et al., 2006).

Umas das vantagens dos nanocarreadores apresentarem liberação de segunda ordem, 

é que o efeito burst ajuda atingir rapidamente a concentração do fármaco no plasma seguido 

de uma liberação controlada do mesmo, mantendo a concentração na faixa terapêutica por 

um período mais longo (PENG, et al., 2009).

A aplicação do modelo Korsmeyer-Peppas forneceu o expoente de liberação (n = 

0,25),  dado  que  avalia  o  tipo  de  mecanismo  de  liberação  do  CTAM  a  partir  das 

nanopartículas de PLA. Para avaliar esse parâmetro, utilizam-se uma faixa de valores, em 

que n ≤ 0,50, expressa mecanismo de difusão (transporte Fickiniano) e n ≥ 1,0 demonstram 
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que  o  mecanismo  de  liberação  é  através  do  relaxamento  das  cadeias  poliméricas  e  

conseqüente erosão do polímero (transporte não-Fickniano). Já valores de n compreendidos 

entre a faixa de 0,50 e 1,0, indicam transporte anômalo, em que ocorre associação entre o  

mecanismo de  difusão  e  erosão  (SIEPMANN, PEPPAS,  2001).  No  presente  estudo  o 

expoente  calculado  indicou  que  a  liberação  controlada  do  CTAM  ocorreu  através  do 

mecanismo de difusão.

4.7 Citotoxicidade sobre hemácias

Os valores de percentuais de hemólise do CTAM livre e do CTAM veiculado em 

nanopartículas de PLA estão representados na figura 14.

Figura - Representação do percentual de hemólise do CTAM livre e das nanopartículas 
de CTAM versus diferentes tempos.

a ,b, c, d, e, f   letras diferentes representam desigualdades estatísticas com índice de significância menor que 
5% e letras iguais indicam igualdade estatística.        

O CTAM livre na concentração de 25 μg/mL apresentou hemólise a partir de 4 h, 

enquanto na concentração de 6,25 μg/mL, o percentual apresentou-se elevado a partir de 

48 h. 

O potencial hemolítico do fármaco apresenta indícios de ser tempo dependente, 

uma vez que em 72 e 96 h, tanto o CTAM livre nas concentrações de 25 quanto de 6,25 
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μg/mL apresentaram percentual  de  hemólise  aproximadas  (75%,  71% e  93%,  82%, 

respectivamente) sem diferença estatística significante entre as concentrações. 

Ao contrário,  as nanopartículas de PLA veiculadas com CTAM, também nas 

concentrações de 25 e 6,25 μg/mL, apresentaram percentual de hemólise baixo,  não 

apresentando  diferença  estatística  significante  entre  as  concentrações  e  os  tempos 

utilizados no teste. 

Quando testadas  as  nanopartículas  de  PLA sem associação com CTAM, não 

houve ocorrência de hemólise, indicando biocompatibilidade do polímero empregado na 

formulação.  Também foram aplicados como controles  negativos  o  tampão PBS e  o 

etanol  (solvente  utilizado  para  solubilizar  a  droga),  os  quais  não  apresentaram lise 

eritrocitária. Como controle positivo foi utilizado a água destilada que apresentou 100% 

de hemólise em 4 horas do teste (dados não apresentados na figura 12).

O tamoxifeno pode apresentar mecanismo de ação diferente, que independe da 

ligação  com  receptores  de  estrogênios  positivos.  Tal  mecanismo  é  sugestivo  da 

peroxidação lipídica e interação com proteínas de membranas celulares, ocasionando 

ruptura estrutural das mesmas. Esse mecanismo pode estar associado com o potencial 

tóxico do tamoxifeno as células saudáveis do organismo, por exemplo, os eritrócitos 

humanos, justificando a ocorrência de anemia hemolítica como efeito adverso durante o 

tratamento (SILVA, et al., 2000; SILVA, et al., 2001).

Os  sistemas  nanoestruturados  de  liberação controlada  de  fármaco podem ser 

utilizados como uma alternativa de reduzir o potencial hemolítico de diversas drogas 

(HANS e LOWMAN, 2002).  Fato que  pode ser  observado nesse estudo,  em que a 

veiculação  do CTAM em nanopartículas  de  PLA reduziu  o  percentual  de  hemólise 

quando comparado com o CTAM livre. 

A baixa atividade hemolítica do CTAM veiculado a nanopartículas.  pode ser 

explicada de acordo com a liberação lenta e prolongada do fármaco, sugerindo que a 

concentração do CTAM liberado a  partir  das  nanoestruturas  de  PLA,  não consegue 

atingir o limiar necessário para produção da lise eritrocitária. 

Diversos  estudos  presente  na  literatura  mostram  que  a  utilização  de 

nanocarreadores reduz a citotoxicidade de drogas com alto potencial hemolítico. Como 

exemplo,  pode-se  citar  nanopartículas  de  PLA  (CASA,  et  al.,  2014)  e  gelatina 

(NAHAR, et al., 2008) contendo Anfotericina-B, de β-ciclodextrina contendo Paclitaxel 

(BILENSOY, et al., 2008), nanopartículas lipídicas de Meloxicam (KHURANA, JAIN e 
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BEDI, 2013) e nanogel de poli (coprolactona) contendo doxorrubicina (ARUNRAJ, et  

al., 2013).

4.8 Citotoxicidade ex vivo sobre células tumorais 

O ensaio citotóxico ex vivo sobre células HeLa foi realizado com a incubação de 

CTAM livre e nanopartículas de PLA contendo CTAM nos tempos de 24, 48, 72 e 96 h, 

com as seguintes concentrações finais:  60, 30, 15, 7,5, 3,75 e 1,875 μM. Os resultados 

estão expressos na figura 15.
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Figura -  Atividade citotóxica do CTAM livre e de nanopartículas de PLA contendo 
CTAM sobre a linhagem de células Hela, nos tempos de 24, 48, 72 e 96 horas.

a ,b, c, d, e, f , g letras diferentes representam desigualdades estatísticas com índice de significância menor que 
5% e letras iguais indicam igualdade estatística. Análise estatística realizada por tempos.

Os resultados do CTAM livre demonstraram que as concentrações que reduziram 

em maior percentual o número de células viáveis foram 60, 30, 15 e 7,5 μM, enquanto 

que o CTAM nanoencapsulado apresentou maior citotoxicidade nas concentrações 60, 

30 e 15 μM.
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Em relação ao CTAM livre, observa-se um perfil inibitório tempo-dependente, 

com exceção na sua maior concentração, ou seja, a medida que o tempo de incubação 

com as células aumenta maior é a citotoxicidade. Um perfil inibitório concentração-

dependente foi evidenciado somente 24h, nos demais tempos de incubação as quatro 

maiores  concentrações  apresentaram  perfil  semelhante  de  inibição  da  viabilidade 

celular.

O  CTAM  nanoestruturado  somente  apresentou  um  perfil  inibitório  tempo-

dependente nas 3 maiores concentrações, nas demais menores concentrações o tempo de 

incubação  não  influenciou  na  viabilidade  celular.  Perfil  inibitório  concentração-

dependente foi melhor evidenciado em 24 e 48 h, enquanto que em 72 e 96 h nas três 

maiores  concentrações  evidenciou-se  perfil  semelhante  de  inibição  da  viabilidade 

celular. 

Em 24 h, em todas as concentrações de CTAM, com exceção a de 7,5 μM, a 

viabilidade  celular  foi  estatisticamente  semelhante  entre  o  CTAM livre  e  o  CTAM 

nanoencapsulado.

Em 48 h, somente nas duas maiores concentrações de CTAM é que o CTAM 

livre e  o  nanoestruturado apresentaram semelhança estatística  no que diz  respeito  à 

viabilidade  celular.  Nas  demais  concentrações  o  CTAM  livre  apresentou  maior 

citotoxicidade do que o nanoestruturado

Em  72  e  96  h,  não  observou-se  alteração  estatística  significante  no  perfil 

citotóxico do CTAM frente as três maiores concentrações (60, 30 e 15 μM), ou seja, 

tanto  o  fármaco  livre  quanto  o  fármaco  veiculado  às  nanopartículas  obtiveram 

viabilidade  celular  abaixo  de  10%  e  5%,  nos  respectivos  tempos.  Nas  demais 

concentrações  o  CTAM  livre  apresentou  maior  citotoxicidade  em  relação  ao 

nanoestruturado. 

Essa igualdade estatística da citotoxicidade apresentada pelo CTAM livre e o 

nanoencapsulado pode ser  justificada  de  acordo a  liberação controlada  do CTAM a 

partir das nanopartículas, em que nos maiores tempos de incubação, ocorre uma maior 

liberação acumulativa do fármaco. Fato que está de acordo com o perfil de liberação do 

CTAM (item 4.6, página 57),  o qual em 72 e 96 horas,  a liberação acumulativa do 

CTAM foi maior que nos tempos iniciais do teste.

Foram realizados controles com o etanol e com as nanopartículas de PLA sem 

associação do CTAM (dados não apresentados na figura 13). Nos tempos analisados, 

tanto o etanol quanto as nanopartículas inertes, não apresentaram atividade citotóxica 
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sobre  as  células  HeLa.  Essa  ausência  de  citotoxicidade  indica  que  o  polímero 

empregado na formulação por não apresentar características tóxicas, não interfere nos 

resultados obtidos nesse estudo (GARLOTTA, 2001).

Na tabela 7 estão descritos os valores da CI50 (concentração que inibe 50%) para 

cada tempo de incubação. 

 

Tabela - Valores do CI50 do CTAM livre e das nanopartículas de PLA contendo CTAM, 
avaliada nos tempos 24, 48, 72 e 96 horas.

Tempo (h) [CTAM livre] [Nanopartículas de PLA contendo CTAM]

24 4,76 ± 2,04 μM a 9,27 ± 0,59 μM b

48 4,67 ± 0,32 μM a 10,54 ± 1,76 μM b

72 4,30 ± 0,28 μM a 9,21 ± 1,37 μM b

96 4,60 ± 0,27 μM a 10,97 ± 1,53 μM b

a ,b   letras diferentes representam desigualdades estatísticas com índice de significância menor que 5% e 

letras iguais indicam igualdade estatística

Os valores de CI50 do CTAM veiculado a nanopartículas de PLA apresentaram 

diferença estatística significante aos do CTAM livre em todos os tempos analisados. 

Onde o CTAM livre exibiu CI50 menor que o CTAM nanoencapsulado, indicando maior 

toxicidade celular.

Resultados semelhantes a esses obtidos nesse estudo foram relatados por outros 

pesquisadores, os quais também utilizaram sistema de liberação controlada para o TAM 

(BILENSOY, et al., 2005; JAIN, et al., 2011; HU, NEOH e  KANG, 2006; DREADEN, 

et al., 2009). 

Apesar das nanopartículas de PLA contendo CTAM exibirem CI50  maior que a 

droga livre, ainda assim, não inibiu atividade antitumoral do CTAM, demonstrando ser 

uma forma interessante  de  carrear  e  liberar  o  fármaco com doses  concentradas  nas 

células  tumorais.  O  que  de  acordo  com  Oliveira  et  al.,  (2012),  a  utilização  de 

nanocarreadores pode ocasionar o aumento da concentração do fármaco encapsulado 

nos tumores sólidos cerca de 70 vezes. 

As nanopartículas por possuírem essa capacidade de penetrar nos interstício de 

tumores  sólidos,  já  que  esses  apresentam  fenestrações  mais  largas  que  os  tecidos 



70

normais  (VEISEH,  et  al.,  2011),  podem  reduzir  a  exposição  do  CTAM  a  células 

saudáveis e consequentemente diminuir os efeitos colaterais do fármaco. 

Além de  que  a  utilização  de  nanopartículas  como forma de  carreamento  do 

fármaco, pode melhorar o perfil farmacocinético do mesmo, como o aumento do tempo 

de meia-vida e conseqüente aumento da biodisponibilidade do CTAM (THANKI, et al., 

2012).

A liberação  prolongada  e  controlada  do  CTAM  a  partir  das  nanopartículas 

possibilita a administração do fármaco em doses menores para produzir o mesmo efeito 

terapêutico que  numa forma farmacêutica convencional  de maior  dose.  O que pode 

reduzir a oscilações do CTAM na corrente sanguínea, evitando as concentrações tóxicas 

e  sub-terapêuticas,  reduzindo  os  efeitos  colaterais  e  gerando  maior  conveniência  e 

cooperação do paciente (MEI, et al., 2013).

Diante  do  contexto,  observa-se  que  há  mais  vantagem  na  utilização  de 

nanopartículas de PLA para carrear e liberar CTAM ao invés do CTAM convencional. 

Minimizando as inconveniências do tratamento do câncer, e podendo aumentar a adesão 

do paciente ao tratamento de câncer de mama. 

5. CONCLUSÃO

• Foi  desenvolvida  uma  curva  analítica  para  análise  quantitativa  de  CTAM  nas 

nanopartículas,  a  qual  apresentou  linearidade  e  com  coeficiente  de  correlação 

dentro da faixa preconizada pelas normas vigentes.

• Através da otimização do processo de obtenção de nanopartículas, com variação do 

tipo de tensoativo, bem como a concentração do mesmo foi possível estabelecer 

que a melhor formulação de nanopartículas foi a F3, que utilizou 1% de PVA como 

tensoativo. Essa apresentou diâmetro médio reduzido, baixo índice de polidispersão 

e elevada eficiência de encapsulação. 

• Nas análises de interação fármaco-polímero, foi possível observar que o processo 

de nanoencapsulação não alterou a estrutura química dos componentes utilizados na 

formulação.  As  nanopartículas  conseguiram  reduzir  a  cristalinidade  do  CTAM, 

resultando em caráter amorfo.  
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• As  nanopartículas  de  PLA contendo  CTAM  apresentaram  perfil  de  liberação 

prolongada e bifásico, adequado ao modelo de segunda ordem e o mecanismo de 

liberação foi por difusão.

• A utilização do CTAM veiculado a nanopartículas de PLA diminuiu o potencial 

hemolítico  do  fármaco.  Apesar  das  nanopartículas  de  PLA  contendo  CTAM 

apresentarem menor potencial  citotóxico em relação ao CTAM livre,  manteve a 

ação antitumoral do fármaco.

• O conjunto dos resultados obtidos mostrou que as nanopartículas de PLA contendo 

CTAM podem ser  aplicadas  como  potenciais  sistemas  de  liberação  controlada de 

CTAM, reduzindo a toxicidade sobre hemácias e mantendo a eficácia sobre células 

tumorais.
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