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RESUMO 

A melatonina é um hormônio natural, cuja principal produção ocorre na glândula pineal, 

possuindo inúmeras funções fisiológicas e farmacológicas dentre as quais destaca-se seu 

alto caráter antioxidante com ações  diretas e indiretas na redução de radicais livres, que 

podem estar intimamente relacionadas ao seu papel  neuroprotetor em doenças como 

Parkinson e Alzheimer. Porém, a administração exógena de melatonina apresenta 

algumas desfavoráveis limitações que podem comprometer sua eficácia como a 

sensibilidade à oxidação e extenso metabolismo de primeira-passagem, quando 

administrada por via oral, com consequente meia-vida curta, podendo variar de 10 a 60 

minutos, dificultando a produção de uma dose terapêutica eficaz. Fatores como estes 

tornam o uso da nanotecnologia interessante para o desenvolvimento de um sistema de 

liberação adequado de melatonina na busca de contornar tais limitações e aprimorar as 

suas características farmacocinéticas e farmacodinâmicas, principalmente por via oral, 

já que está via é a mais favorável quando comparada as demais. Primeiramente, foi 

desenvolvido e validado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência um método 

analítico para posterior quantificação de melatonina presente no interior das 

nanopartículas. A fase móvel do método foi composta de acetonitrila:água (65:35), 

fluxo de 0,9 mL/min com detecção em 220 nm. O método apresentou linearidade, 

especificidade, precisão, exatidão, limites de detecção e quantificação e robustez 

satisfatórios, de acordo com as recomendações vigentes seguidas. Em seguida, obteve-

se duas formulações de nanopartículas poliméricas contendo melatonina desenvolvidas 

pela técnica de emulsificação evaporação do solvente revestidas com polissorbato 80 

(PLGA-P80) e sem revestimento (PLGA) que apresentaram diâmetro médio de 212,2 ± 

16,4 e 186,6 ± 14,3 nm, índice de polidispersividade de 0,09 ± 0,02 e 0,07 ± 0,03 e 

eficiência de encapsulação de 26,28 ± 11,57 e 40,95 ± 10,12 %, respectivamente. O 

perfil de liberação apresentado pelas nanopartículas de PLGA e PLGA-P80 foi o de 

segunda ordem, caracterizando uma liberação inicialmente rápida de melatonina 

denominado “efeito burst”, seguido de uma liberação mais lenta. O total de melatonina 

liberado em 120 horas foi de 35,65 ± 1,65 % a partir das nanopartículas de PLGA e 26,7 

± 0,75 % a partir das de PLGA-P80. A aplicabilidade das nanopartículas foi analisada 

através do estudo de hemólise in vitro, demonstrando a biocompatibilidade das 

nanopartículas e do potencial antioxidante das mesmas sob à capacidade sequestrante do 

radical ABTS•+ (2,2’-azinobis(3-etilbenzotiazolinona-6-ácido sulfônico)). Em todos os 

tempos analisados, a inibição do radical ocorreu proporcionalmente em relação a 



concentração de melatonina, onde o seu potencial antioxidante após o processo de 

encapsulação tornou-se mais eficaz, com ação expressiva obtida principalmente nas 

nanopartículas de PLGA, apresentando IC50 0,2 ± 0,02 µg/mL em 72 horas em relação a 

melatonina livre e PLGA-P80 com IC50 de 0,8 ± 0,12 e 0,7 ± 0,01 µg/mL, 

respectivamente. Os resultados obtidos sugerem que estas nanopartículas podem ser 

utilizadas como sistemas de liberação para futuros tratamentos com melatonina visando 

a neuroproteção contra as doenças de Parkinson e Alzheimer. 

 

Palavras-chave: Nanopartículas poliméricas, melatonina, liberação controlada, 

atividade antioxidante 

 

 

 



ABSTRACT 

Melatonin is a natural hormone whose primary production occurs in the pineal gland, 

possessing numerous physiological and pharmacological functions among which stands 

out for its high antioxidant character with direct and indirect actions on the reduction of 

free radicals, which may be closely related to its neuroprotective role in diseases such as 

parkinson's and alzheimer's. However, exogenous melatonin administration has some 

unfavorable limitations that may impair their effectiveness such as sensitivity to 

oxidation and extensive first-pass metabolism when administered orally, consequently 

has a short half-life ranging from 10 to 60 minutes difficulting the production an 

effective therapeutic dose. Factors such as these make use of nanotechnology interesting 

for the development of an adequate system of release of melatonin in the search to 

overcome such limitations and improve its pharmacokinetic and pharmacodynamic 

characteristics, especially orally, since this pathway is most favorable when compared 

to other. First, was developed and validated by High Performance Liquid 

Chromatography analytical method for quantification of melatonin indirectly present 

inside the nanoparticles. The mobile phase consisted of acetonitrile:water (65:35) 

flowed at 0.9 mL/min with PDA detector set at 220 nm. This method had a suitable 

linearity, specificity, precision, accuracy, limits of detection and quantification and 

robustness according to current guidelines. Obtained two formulations of polymeric 

nanoparticles containing melatonin technique developed by emulsification and solvent 

evaporation coated with polysorbate 80 (PLGA-P80) and uncoated (PLGA) with a mean 

diameter of 212.2 ± 16.4 and 186.6 ± 14,3 nm, polydispersity index of 0.09 ± 0.02 and 

0.07 ± 0.03 and encapsulation efficiency and 26.28 ± 11.57 40.95 ± 10.12%, 

respectively. The release profile presented by nanoparticles PLGA and PLGA-P80 was 

the second order, featuring an initially rapid release of melatonin denominated "burst 

effect", followed by a slower release. The total release of melatonin at 120 hours was 

35.65 ± 1.65 % from PLGA and 26.7 ± 0.75 % in PLGA-P80. The applicability of the 

nanoparticles was analyzed by hemolysis in vitro study demonstrated the 

biocompatibility of nanoparticles and the antioxidant potential of the same under the 

radical scavenging capacity ABTS•+ (2,2-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic 

acid) diammonium salt). In all time of radical inhibition occurred in proportion to the 

concentration of melatonin, where its antioxidant potential after the encapsulation 

process to keep up with expressive action obtained mainly in PLGA nanoparticles, 

showing IC50 more effective 0.2 ± 0.02 μg/mL in 72 hours compared to free melatonin 



and PLGA-P80 of 0.8 ± 0.12 and 0.7 ± 0.01 µg/mL, respectively. These results suggest 

that these nanoparticles can be used as delivery systems for future treatments with 

melatonin aiming to neuroprotection against Parkinson and Alzheimer diseases. 

 

Keywords: Polymeric nanoparticles, melatonin, controlled release, antioxidant 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 Nanotecnologia 

 

Muito evoluiu-se desde a “profecia” de Feynman (1959) em sua palestra titulada 

como “There’s plenty of room at the bottom” no qual citou a possibilidade de “arranjar 

os átomos da maneira que queremos” iniciando os conceitos que hoje é conhecido como 

nanotecnologia (FEYNMAN, 1960). A nanotecnologia utiliza substâncias e materiais 

em nanoescala (entre 1 a 1000 nm) com o objetivo de desenvolver novas funções para 

estas e melhorar suas propriedades, proporcionando avanços nas áreas de comunicações, 

engenharia, química, física, biologia e medicina (HONDA et al., 2013). E 

principalmente na área da saúde através da evolução das pesquisas, a nanotecnologia é 

colocada como uma promissora alternativa para diagnóstico, tratamento e prevenção de 

diversas patologias (LAMMERS et al., 2012; KUMARI et al., 2010). 

O desenvolvimento de medicamentos em escala nanométrica voltados à terapia 

de patologias, além do tamanho reduzido com consequente aumento da sua área de 

superfície, é caracterizado por combinações de vantagens como aumento da 

solubilidade aquosa, liberação prolongada, proteção do fármaco contra degradação, 

melhor biodisponibilidade, diminuição de efeitos colaterais tóxicos, melhora do 

transporte através das barreiras biológicas e a possível vetorização para locais de ações 

desejados (SHARMA; GARG, 2010; GUTERRES et al., 2007; VRIGNAUD et al., 

2011; PANYAM; LABHASETWAR, 2012; KOO et al., 2005; HAFNER et al., 2014; 

ONOUE et al., 2014). Estas vantagens proporcionam mudanças nas propriedades físico-

químicas da forma farmacêutica convencional, eliminando fatores limitantes ligados a 

aplicabilidade de fármacos para determinadas doenças (BARKALINA et al., 2014, 

HAFNER et al., 2014). 

Devido ao seu tamanho sub-celular e sub-mícron, as nanopartículas (NPs) 

podem adentrar profundamente nos tecidos através dos capilares finos sendo geralmente 

captadas de forma hábil pelas células, havendo uma maior interação com alvos 

terapêuticos como os complexos de proteínas de membrana, organelas, ribossomos, 

cromossomos e até mesmo o próprio DNA que são considerados nanoestruturas naturais 

do corpo (PANYAM; LABHASETWAR, 2012; MOHANRAJ et al., 2006; HUSSEINI; 

PITT, 2008).  
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Entre os potenciais alvos celulares relacionados a órgãos ou células específicas 

do corpo está o direcionamento de fármacos para o SNC atráves do revestimento de 

NPs com Polissorbato 80 (P80). Um dos mecanismos sugeridos é que o emulsionante 

age diminuindo a depuração das NPs pelo sistema reticuloendotelial (SRE), aumentando 

a interação das NPs com receptores endoteliais da barreira hematoencefálica (BHE) por 

permitir a adsorção de certas proteínas na superfície das NPs como a apolipoproteína E 

(apoE) que pode ser posteriormente reconhecida de modo semelhante as lipoproteínas 

de baixa densidade e modular as junções apertadas permitindo que estas NPs atravessem 

por endocitose a BHE (KREUTER, 2001; PATEL et al., 2012; PARVEEN et al., 2012). 

O SRE é um dos obstáculos mais importantes encontrados pelas formas de 

liberação controlada de fármacos à base de NPs, funcionado como uma barreira 

biológica eliminando a partícula a partir da corrente sanguínea levando-a para o fígado e 

baço (LI; HUANG, 2009). Com o objetivo de resolver tais limitações, além do 

revestimento com P80, outras modificações na superfície das NPs têm sido 

desenvolvidas para driblar o reconhecimento por esse sistema, como por exemplo a 

modificação da superfície da NP com polietilenoglicol (PEG), modificações na carga de 

superfície, e ligação de peptídeos e anticorpos promovendo o aumento do tempo de 

circulação das NPs na corrente sanguínea devido à menor taxa de captação pelo SRE 

(DANHIER et al., 2012, GUO; HUANG, 2011). 

 

1.2 Nanopartículas como sistemas de liberação modificada 

 

Para o desenvolvimento de sistemas de liberação modificada é importante a 

escolha de um polímero que seja capaz de controlar e sustentar a liberação do fármaco e 

também se necessário liberá-lo em determinado órgão ou tecido alvo, a fim de obter a 

ação desejada (LOPES et al., 2005).  

Nos sistemas de liberação tradicionais ocorrem oscilações na biodisponibilidade 

do fármaco, onde seus os níveis de concentração depende das doses administradas. 

Muitos dos problemas encontrados estão relacionados a faixa terapêutica, podendo estar 

abaixo sendo ineficaz ou acima tornando-se tóxico para o organismo. No caso das 

nanopartículas, um dos principais objetivos além das demais vantagens citadas acima é 

um sistema de liberação modificada que mantenha a biodisponibilidade do fármaco 

constante dentro da sua faixa terapêutica (Figura 1) (STAMATIALIS et al., 2008). 
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Figura 1-  Perfil de liberação tradicional versus liberação modificada (Adaptado de 

STAMATIALIS et al., 2008) 

 

A liberação lenta do fármaco por um período prolongado, após a administração 

de uma únca dose é chamado de liberação sustentada, cujas vantagens incluem: redução 

de efeitos colaterais, menor frequências de adminstração de doses, permitindo uma 

melhor adesão e comodidade ao paciente, além de níveis estáveis do fármaco no sangue 

(NATARAJAN et al., 2014). 

Desde o primeiro sistema de entrega de fármaco em escala nanométrica 

aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) (anfotericina B lipossomal), em 

1990, outros sistemas estão agora comercialmente disponíveis e embora esse número 

seja ainda relativamente pequeno, até agora, é certo que a nanotecnologia, 

provavelmente, constitui uma parte crescente do arsenal terapêutico de diversas 

patologias (HAFNER et al., 2014; ZHANG et al., 2013). A Tabela 1 mostra as 

formulações já comercializadas e os tipos de sistemas de liberação empregados. 
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Tabela 1 - Sistemas nanoestruturados e formulações disponíveis comercialmente 

Sistemas Definição Formulações 

comercializadas 

Aplicação Referências 

Lipossomas 

 
 

Fonte: SVENSON, 

2012 

Esferas nanométricas 

compostas por 

bicamada lipídicas 

concêntricas rodeando 

um núcleo aquoso, 

servindo como 

nanocarreador para 

fármacos hidrofóbicos 

(aprisionados no 

interior da membrana 

lipidica) e hidrofílicos 

(aprisionados no núcleo 

aquoso) 

Daunoxome®, 

Myocet®, Doxil® 

(Doxorrubicina) 

 

 

 

Ambisome® 

(Anfotericina B) 

Sarcoma de 

Kaposi e câncer 

de ovário 

recorrente de 

câncer de mama 

 

Micoses 

profundas e/ou 

sistêmicas severas 

 

BARENHOLZ, 

2012. 

 

LIU; HUANG, 

2013. 

 

FAN; ZHANG, 

2013. 

Nanocristais 

 
Adaptado de 

FIGUEREDO; 

ESENALIEV, 

2012 

Nanopartículas com um 

caráter cristalino 

composto de 100% da 

droga não utilizando 

nenhum outro material 

de suporte, 

desenvolvidas 

principalmente para 

aumentar a 

biodisponibilidade oral 

de fármacos 

hidrofóbicos 

Rapamune®  

(Sirolimus) 

 

Xeplion® 

(Palmitato de 

paliperidona) 

Imunossupressor 

macrocíclico 

Antipsicótico 

JUNGHANNS; 

MÜLLER, 

2008. 

CHUE; CHUE, 

2012. 

 

 

Nanoemulsão 

 
Adaptado de 

FIGUEREDO; 

ESENALIEV, 

2012 

Sistemas heterogéneos 

de dispersões óleo-em-

água estabilizadas por 

finas moléculas de 

surfactante. O núcleo 

lipídico das 

nanoemulsões é líquido 

Neoral® 

(Ciclosporina) 

 

 

Imunosupressor 

 

 

 

SOOD et al., 

2014. 
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Nanopartículas 

poliméricas 

 
Adapatado de 

KUMARI et al., 

2010 

Sistemas vesiculares ou 

colóides matriciais 

contendo polímero 

como um domínio no 

sistema. Classificados 

em nanocápsulas 

constituídos por um 

núcleo de óleo rodeado 

por uma parede 

polimérica e 

nanoesferas 

constituídas por um 

núcleo sólido 

Abraxane® 

(Paclitaxel) 

 

 

Câncer de mama e 

pulmão 

 

BABU et al., 

2014. 

 

VENTURINI et 

al., 2011. 

Micelas 

 
Adaptado de 

SMITH et al., 

2013 

Copolímeros anfifílicos 

dispostos em bloco, 

cuja estrutura é formada 

por um núcleo ( 

hidrofóbico) e coroa 

(hidrofílica). 

Estrasorb® 

(Estradiol) 

Reposição 

hormonal durante 

a menopausa 

SAFARI et al., 

2014. 

 

DIMER et al., 

2013. 

Nanopartíclas 

sólidas lipídicas 

 
Adaptado de 

WANG et al., 

2010 

Partículas coloidais 

podendo ser composta 

de triglicéridos 

altamente purificados, 

misturas de glicéridos 

complexos, ou ceras 

estabilizadas por um 

agente tensioativo. A 

natureza sólida dos 

lípidos permite-lhes 

permanecer solidos à 

temperatura ambiente e 

corporal 

Nanobase® Hidratação tópica NAAHIDI et 

al., 2013. 

 

WISSING et al., 

2004. 

Dendrímeros 

 

 
Fonte: ALLARD 

et al., 2009 

Compostos por três 

regiões distintas como 

núcleo, micelas 

ramificadas e grupos 

terminais funcionais 

presentes na periferia. 

Nenhum 

comercialmente 

disponível 

- MUDSHINGE

A et al., 2011. 

 

RUPP et al., 

2007. 

 

YAVUZ et al., 

2013. 
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1.3 Nanopartículas poliméricas 

 

As nanopartículas poliméricas são transportadores coloidais formadas a partir de 

polímeros adequados para encapsular e distribuir uma variedade de agentes 

terapêuticos, sendo classificadas em nanoesferas ou nanocápsulas como visto 

previamente na Tabela 1 (PLAPIED et al., 2011). As nanoesferas são sistemas 

matriciais no qual o fármaco é uniformemente disperso, adsorvido na superfície ou 

encapsulado dentro da partícula; e as nanocápsulas, são sistemas reservatórios em que o 

fármaco está localizado no núcleo oleoso, rodeado por uma membrana de polímero 

(REIS et al., 2006). Suas propriedades como liberação controlada e a proteção do 

composto de interesse faz esse tipo de nanosistema muito vantajoso no âmbito de 

aplicações e distribuição de fármacos com determinadas limitações, podendo ser 

utilizado para aumentar a solubilidade aquosa e a biodisponibilidade de certas 

substâncias (RIEUX et al., 2006). 

Para ser útil na entrega de fármacos e ser utilizado clinicamente, um polímero 

precisa ser biocompatível, ou seja, interagir com o organismo sem induzir respostas 

imunológicas, trombogênicas e carcinogênicas e ser biodegradável com a formação de 

subprodutos não-tóxicos que sejam eliminados facilmente pelo organismo (SAFÁRI; 

ZARNEGAR, 2014; NAAHIDI et al., 2013).  

A origem dos polímeros que constituem uma formulação influencia 

significativamente nas propriedades das NPs, principalmente em relação ao tamanho e 

seu perfil de liberação. Polímeros ditos naturais, em geral proporcionam uma liberação 

relativamente rápida do fármaco; já os polímeros sintéticos permitem uma libertação 

mais prolongada por períodos de dias a semanas (RIEUX et al., 2006). Dentre os 

polímeros classificados como naturais incluem-se a gelatina, albumina, quitosana e o 

alginato; já os polímeros sintéticos incluem os poliésteres, como o poli (ácido láctico) 

(PLA), poli (ácido glicólico) (PGA), poli (ácido láctido-co-glicólico) (PLGA), a poli (ε-

caprolactona) (PCL), e os polialquílicocianoacrilatos (PCA) (LAI et al., 2014; 

KUMARI et al., 2010). 

O PLGA, em especial tem sido amplamente utilizado para a encapsulação e 

liberação de fármacos na terapia humana sendo já aprovado pela FDA (OLIVEIRA et 

al., 2013). Hidrofóbico e instável em condições úmidas, apresenta elevada 

biodegradabilidade, uma vez que os resultados da sua hidrólise é o ácido láctico e ácido 
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glicólico, que são metabólitos naturais encontradas no corpo, sendo retirados do 

organismo através do ciclo de Krebs, o que torna sua utilização vantajosa para a 

produção de NPs sendo variadas as substâncias já encapsuladas em NPS de PLGA 

como: antitumorais (placlitaxel), fármacos para diabetes (insulina), hormônios 

(estradiol), fármacos psicóticos (haloperidol), entre outros (DANHIER et al., 2012; 

KUMARI et al., 2010). 

A composição do PLGA (Figura 2) normalmente varia pela razão de monômeros 

utilizados, podendo ser apresentado nas proporções de ácido lático e ácido glicólico de 

50:50, 65:35, 75:25 e 85:15, respectivamente (ANSELM; MITRAGOTRI, 2014). O 

ácido láctico é mais hidrofóbico que o ácido glicólico, portanto maiores razões de ácido 

láctico na molécula de PLGA proporciona uma menor absorção de água, o que diminui 

a taxa de degradação do polímero (ERBETTA et al., 2011) 

 

Figura 2 - Estrutura química do poli (ácido lático-co- glicólico), onde x representa o 

ácido lático e y representa o ácido glicólico. 

 

1.4 Método de preparo de nanopartículas poliméricas - emulsificação evaporação 

do solvente 

 

Os métodos para a fabricação de NPs permitem a modulação da sua estrutura, 

composição e propriedades fisiológicas, sendo a escolha do método dependente do 

polímero e das características de solubilidade do composto a ser associado com 

nanopartículas (RIEUX et al., 2006). Dependendo do método utilizado, a organização 

estrutural da NP pode ser diferente, podendo o fármaco ser retido na matriz polimérica, 

encapsulado no núcleo da NP, conjugado ao polímero ou ainda adsorvido na superfície 

polímerica (HANS; LOWMAN, 2002). 
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Utilizada por BODMEIER E MCGINITY desde 1987 a emulsificação 

evaporação do solvente sofreu algumas adaptações, sendo uma das técnica mais 

utilizadas na produção de NPs poliméricas. O método consiste em dissolver o polímero 

de escolha em solvente orgânico (ex.: diclorometano, acetato de etila e clorofórmio) 

juntamente com o fármaco. Em seguida, essa mistura é emulsionada através de um 

homogeneizador de alta velocidade em uma solução aquosa composta por um agente 

emulsionante como o poli (álcool vinílico) (PVA), levando à formação de uma emulsão 

óleo (O) em água (A). Em sequência, o solvente orgânico é eliminado da formulação 

através da sua evaporação por aumento de temperatura e pressão reduzida e por fim as 

nanopartículas são recolhidas após centrifugação e posteriormente liofilizadas 

(SOPPIMATH et al., 2001; LAI et al., 2014).  

Esta técnica é mais adequada para fármacos com característica hidrofóbica. No 

caso de fármacos hidrofílicos pode ser utilizado o método de A/O/A, onde 

primeiramente o fármaco hidrofílico é dissolvido em solução aquosa contendo o agente 

emulsionante e a emulsão primária é preparada por dispersão desta fase em um solvente 

orgânico contendo o polímero. A emulsão primária formada é, em seguida, emulsionada 

numa fase aquosa externa, também contendo agente emulsionante. Os passos seguintes 

são os mesmos para emulsão simples: evaporação do solvente, centrifugação e 

liofilização (HANS; LOWMAN, 2002).  

Dentre os agentes emulsionantes, o PVA é o mais utilizado devido à obtenção de 

NPs mais uniformes e menores em tamanho, sendo também mais fáceis de se 

redispersar em meio aquoso (SAHOOA et al., 2002; MAINARDES; EVANGELISTA, 

2005). Alguns emulsionantes não-iônicos também comumente utilizados no preparo de 

NPs poliméricas inclui o Tweens®, Spans® e Pluronic® (BOUCHEMAL et al., 2004). 

Outro critério importante é a escolha do solvente orgânico, além de baixa toxicidade, é 

preciso que o solvente tenha a capacidade de solubilizar o polímero e o fármaco, além 

de ser imiscível em água (SAHANA et al., 2008). 

 

1.5 Melatonina 

 

Produzida pela glândula pineal, a melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) é um 

hormônio natural cuja síntese e liberação no organismo é estimulada pela escuridão, 

sendo considerada umas das substâncias mais importantes presentes nos mamíferos 

(GALANO et al., 2011; WU et al., 2005; MACCHI; BRUCE, 2004). Suas 
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concentrações séricas à noite em adultos podem atingir de 80 a 120 pg/mL e durante o 

dia diminuem significativamente variando de 10 a 20 pg/mL (KARASEK; WINCZYK, 

2006). Além da sua principal produção ser feita pela glândula pineal a melatonina 

também pode ser sintetizada em pequenas quantidades em outros locais, incluindo, a 

retina, o trato gastrointestinal, medula óssea e linfócitos (HUANG et al., 2013; 

MACCHI; BRUCE, 2004). 

O processo de biossíntese da melatonina (MLT) envolve múltiplos passos e 

depende da atividade de duas enzimas principais: a serotonina N-acetiltransferase e a 

triptofano hidroxilase que também é importante para a biossíntese de serotonina 

(ZAWILSKA et al., 2009). Primeiramente o triptofano é convertido em 5-

hidroxitriptofano pela enzima triptofano hidroxilase (TPH), sendo seguido por uma 

outra conversão em serotonina (5-hidroxitriptamina) pela descarboxilase do ácido L-

amino aromático (DAAA). A serotonina é então N-acetilada para N-acetilserotonina 

pela N-acetiltransferase (AA-NAT). Subsequentemente, ocorre a conversão da N-

acetilserotonina em MLT (Figura 3) pela ação da hidroxi-indol-O-metiltransferase 

(HIOMT) (SLOMINSKI et al., 2012; KLEIN et al., 1997; REITER 2003). 

 

Figura 3 – Estrutura química da melatonina 

 

Quando a MLT é liberada, rapidamente alcança a corrente sanguínea, a partir da 

qual se difunde para dentro de todas as células e outros fluídos corporais, os quais assim 

como a própria glândula pineal, exibem um ritmo circadiano de acordo com as 

concentrações de MLT (AGUIAR, 2002; BRZEZINSKI, 1997). 

Os receptores que medeiam as suas ações pertencem à família dos receptores 

acoplados a proteína G identificados como MT1 e MT2 (PANDI-PERUMAL et al., 

2008; DUBOCOVICH, 1995 SLOMINSKI et al., 2012). Os receptores MT1 funcionais 

estão localizados na retina, SNC, vias dopaminérgicas centrais, cerebelo, hipocampo, 

glândula mamária, ovário, vasos coronários, aorta, fígado, rim, vesícula biliar, sistema 
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imune e pele (EKMEKCIOGLU, 2006; RAM et al., 2002; TAMURA et al., 2009; 

FAVERO et al., 2014). Os receptores de MLT MT2 possuem uma expressão mais 

restritiva, localizados principalmente no cérebro, sendo também encontrados em 

adipócitos, pulmão, sistema imunológico, células cardíacas, miométrio e duodeno 

(BARRENETXE et al., 2004). 

O fígado elimina de 92 a 97% da MLT circulante, primeiramente a molécula é 

hidroxilada por um citocromo P450 nas isoformas CYP1A2 e CYP2C19 que a converte 

em 6-hidroximelatonina que conjuga-se com ácido sulfúrico ou em menor grau com o 

ácido glucurônico sendo posteriormente excretada na urina (DUBOCOVICH et al., 

2010; SLOMINSKI et al., 2012; MA et al., 2005). Outra isoforma CYP1B1, que não é 

significativamente expressa no fígado, mas que tem uma distribuição extra-hepática, tais 

como intestino e córtex, é em grande parte responsável pelo metabolismo da MLT fora 

do fígado (MA et al., 2005). A quantidade de MLT presente na urina é proporcional a 

sua síntese e ao ciclo de secreção, sendo maior à noite do que durante o dia (REITER, 

2003). Estudo realizado por TAN et al. (1998) mostrou que a MLT também pode ser 

metabolizada em outras células pelos radicais livres sendo convertida em cíclico 3-

hidroximelatonina. 

 

1.6 Atividade antioxidante da melatonina 

 

Os radicais livres como radicais de peróxido de hidrogénio (H2O2), radical 

superóxido (O2
•-) e radicais hidroxilo (OH-) são conhecidos como espécies reativas de 

oxigênio (ROS), cuja produção excessiva podem causar danos celulares e também 

resultar em mutações, levando a alterações em proteínas estruturais e em vias de 

sinalização ou ainda à apoptose ou necrose celular (RAHMAN, 2007). A produção 

excessiva desses radicais está relacionada ao surgimento de muitas doenças incluindo 

câncer, doenças neurodegenerativas, inflamatórias, imunológicas, além de contribuir 

para o envelhecimento (SINGH; JADHAV, 2014; KARBOWNIK et al., 2001). 

A MLT tem uma potente ação antioxidante comprovada por vários estudos, sua 

ação inclui, além da eliminação direta dos radicais livres, a estimulação de enzimas com 

ação antioxidante, como a glutationa peroxidase, o superóxido dismutase, a catalase, a 

glutationa redutase e a glicose-6-fosfato desidrogenase. (RADOGNA et al., 2010; 

ÇIFTÇI et al., 2001; TAN et al., 2000). A MLT também proporciona o aumento da 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ma%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15616152
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cadeia de transporte de elétrons e aumento da eficiência mitocondrial na fosforilação 

oxidativa (CARPENTIERI et al., 2012). 

Devido as suas atividades diretas e indiretas na redução de ROS, a MLT tem 

sido considerada como um fármaco que age melhorando a patogênese de doenças como 

as neurodegenerativas (KOSTOGLOU-ATHANASSIOU, 2013). Quando comparada 

com outros antioxidantes como a vitamina C por exemplo, possuiu vantagens 

significativas pois uma vez oxidada não pode voltar a ser reduzida a sua conformação 

anterior formando produtos altamente estáveis ao reagir com radicais livres e não 

permitindo dessa maneira, que ela atue como um agente pró-oxidante, uma vez que 

estes pró-oxidantes podem promover a formação de radicais livres (POHANKA, 2011; 

KOSTOGLOU-ATHANASSIOU, 2013). 

 

1.7 Funções fisiológicas e farmacológicas da melatonina 

 

Com ação pleiotrópica, a MLT possui múltiplas atividades fisiológicas 

apresentando como principal função no SNC a regulação do ritmo circadiano (TAN et 

al., 2010). A molécula de MLT é altamente lipofílica, sendo capaz de atravessar 

facilmente a BHE, é utilizada em muitos países para aumentar a eficiência do sono e 

tratar o chamado jet lag (síndrome da alteração do fuso horário), um dos nomes 

comerciais de MLT é o Circadin® 2mg, (Neurim Pharmaceuticals) introduzido no 

mercado, e aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) para uso em 

pacientes com insônia (SIMKO et al., 2009; CARDINALI et al., 2012; WADE et al., 

2007). 

Além disso, a MLT melhora o sistema cardiovascular, estando envolvida na 

modificação da pressão sanguínea (FERREIRA et al; 2010; DOMÍNGUEZ-

RODRÍGUEZ et al., 2010) e em outras funções fisiológicas como reprodução 

(MACCHI; BRUCE, 2004; REITER et al., 2014) e efeitos imunomoduladores 

(HALDAR; AHMAD, 2010). Estudos in vitro também sugerem que a MLT exerce 

efeito em condições patológicas como por exemplo em células tumorais de 

osteossarcoma e células MCF-7 de câncer de mama (CHENG et al., 2013; MARGHERI 

et al., 2012). Intensas investigações com promissores resultados também ocorrem a 

respeito de sua atividade neuroprotetora contra lesão cerebral de diferentes etiologias 

tais como, isquemia (KILIC et al., 2013), hemorragia intracerebral (LEKIC et al, 2010), 



12 

 

bem como contra as doenças neurodegenerativas de Parkinson (DP) e de Alzheimer 

(DA) (TAN et al.; 2010). 

Vários fatores estão relacionados ao processo de envelhecimento, e por mais que 

ainda não esteja totalmente elucidado, tem sido proposto que a MLT pode estar 

envolvida neste processo, devido à redução gradual dos seus níveis de produção 

associada com o avanço da idade (MAHARAJ et al., 2007). Dessa forma, a importância 

da MLT na função neural é reforçada também pelo fato de que com o envelhecimento 

ocorre a calcificação da glândula pineal e diminuição da secreção de MLT (Figura 4), 

ocorrendo um aumento do estresse oxidativo no tecido neurvoso, devido a limitada 

atividade antioxidante deste hormônio em menores níveis, e estes fatores estariam 

relacionados ao surgimento de patologias comuns com o avanço da idade como doenças 

neurológicas (KARASEK; WINCZYK, 2006). Tem sido sugerido, dessa maneira, um 

importante papel da MLT como agente neuroprotetor (PANDI-PERUMAL et al., 2013; 

WILLIS, 2005). Além disso, diversos estudos mostram que os níveis de MLT 

encontram-se diminuídos em pacientes com DP e DA (LIU et al; 1999, MISHIMA et al; 

1999). É por esta razão que a administração exógena de MLT é considerada útil em 

retardar o avanço dessas doenças neurodegenerativas (WILLIS, 2005). 

 

Figura 4 - Níveis circadianos de melatonina com o avanço da idade relacionado ao fuso 

horário (Fonte: KARASEK; WINCZYK, 2006) 

 

A diminuição na produção da MLT com o envelhecimento também parece estar 

relacionada aos danos nos ritmos circadianos, pois concentrações reduzidas de MLT 

podem causar ineficiência do sono, fato característico associado ao avanço da idade 
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(KARASEK; WINCZYK, 2006). Também há fortes indícios do seu papel como 

imunomodulador, não só pelo fato de também ser sintetizada por leucócitos, mas devido 

a ocorrência de variações diurnas na função do sistema imune que afetam a fagocitose e 

o nível sanguíneo de citocinas que podem ser correlacionados a síntese e secreção de 

MLT (CARRILLO-VICO et al., 2004; GUERRERO; REITER, 2002). Com isso o 

declínio da produção de MLT com o avanço da idade também pode contribuir para a 

imunossenescência aumentando a susceptibilidade a doenças infecciosas e doenças 

neoplásicas (CARRILLO-VICO et al., 2013; VISHWAS et al., 2013; SRINIVASAN et 

al., 2005). 

Porém, a administração exógena de MLT apresenta algumas desfavoráveis 

limitações que podem comprometer sua eficácia como sua sensibilidade à oxidação, 

baixa biodisponibilidade, devido ao extenso metabolismo de primeira-passagem e 

absorção variável quando administrada por via oral, e consequente meia-vida curta de 

10 a 60 minutos, o que dificulta a produção de uma dose terapêutica eficaz (TURSILLI 

et al., 2006; HAFNER et al., 2009; SCHAFFAZICK, 2006, BÉNÈS et al., 1997; 

DEMURO et al., 2000).  Fatores como estes tornam o uso da nanotecnologia 

interessante para o desenvolvimento de um sistema de liberação adequado de MLT na 

busca de contornar tais limitações e aprimorar as suas características farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas, visando uma nova forma de carreamento da MLT para 

direcionamento cerebral e futura aplicação para o tratamento de doenças 

neurodegenerativas. 
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1. OBJETIVO 

 

1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral do trabalho foi o desenvolvimento de nanopartículas de poli (ácido 

láctido-co-glicólico) (PLGA) revestidas ou não com P80 como carreadores de MLT, e 

avaliação de suas atividades antioxidante in vitro. 

 

 1.2 Objetivos específicos 

 

 Desenvolvimento e validação de metodologia analítica para determinação de 

melatonina em NPs; 

 Desenvolvimento de NPs de PLGA e PLGA-P80 contendo melatonina; 

 Caracterização das NPs quanto ao diâmetro médio, índice de polidispersão, 

potencial zeta, espectroscopia na região do infravermelho, Calorimetria Exploratória 

Diferencial e Microscopia eletrônica de varredura; 

 Determinação da eficiência de encapsulação da MLT; 

 Avaliação do perfil de liberação in vitro de MLT a partir das NPs desenvolvidas; 

 Avaliação da estabilidade de armazenamento das NPs à temperatura ambiente e à - 

20°C; 

 Avaliação da citotoxicidade in vitro das NPs através do ensaio de hemólise de 

eritrócitos; 

 Avaliação da atividade antioxidante da melatonina livre e das NPs de PLGA e 

PLGA-P80. 
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2. MATERIAIS  

 

2.1 Matérias-primas e Reagentes  

 

 ABTS (2,2’-azinobis(3-etilbenzotiazolinona-6-ácido sulfônico)  (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA); 

 Acetato de etila (Biotec);  

 Acetonitrila grau HPLC (J.T. Baker);  

 Água Ultrapura (sistema Milli-Q Gradiente Millipore®, resistividade de 18.2 MƱ 

cm);  

 D (+) Sacarose P.A. (Vetec Química Fina);  

 Diclorometano (Fmaia);  

 Etanol 95% (Fmaia);  

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

 Fosfato de potássio dibásico P.A. (Biotec®);  

 Melatonina (Sigma Chemical Co., USA);  

 Poli (álcool vinílico) (PVA) (Mowiol®, 31 KDa, 88% hidrolizado, Sigma Chemical 

Co., USA);  

 Poli (ácido láctido-co-glicólico) (PLGA) (Sigma Chemical Co, USA);  

 Polissorbato-80 (Sigma Chemical Co., USA);  

 

2.2 Equipamentos  

 

 Cromatógrafo à Líquido de Alta Eficiência – Waters Alliance  

 - Detector PDA - Waters 2998; 

 - Coluna fase reversa LiCrospher® 100 RP-18 endcapped 125mm X 4mm) 

tamanho de partícula 5μm - Merck®; 

 Desruptor de células Ultrasônico - Unique®;  

 Banho Ultrasônico - Unique®;  

 Balança analítica – Tecnal®;  

 Bomba a vácuo – Tecnal;  

 Evaporador rotatório - Tecnal® – Mod. TE 120;  

 Ultracentrífuga refrigerada – Hermle Labortechnik® Z36HK;  

 Sistema de ultrapurificação de água – MilliQ Gradiente Millipore®;   
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 Pipetas monocanal - Labmate®;  

 Capela para exaustão de gases – Lucadema ;   

 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;  

 Equipamento para medida do potencial zeta – Malvern® nano ZS90. 
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3. METODOLOGIA 

4.1 Desenvolvimento e validação de metodologia analítica por Cromatografia 

Liquida de Alta Eficiência (CLAE) para determinação de MLT em nanopartículas 

4.1.1 Preparação das soluções padrões e amostras: 

 

A MLT utilizada nos experimentos foi adquirida da marca Sigma Chemical Co., 

USA na forma de pó de cor branca, com ponto de fusão entre 116-118 °C, massa molar 

de 232,3 g/mol e pureza ≥ 98% (TLC), sendo estocada à -20 °C e protegida da luz, 

devido a sensibilidade e suscetibilidade a oxidação. As soluções padrões e amostras 

utilizadas para as análises de validação foram preparadas em acetonitrila e água na 

mesma proporção da fase móvel 65:35, respectivamente, sendo previamente filtradas 

em membrana de poro 0,22 µm antes da injeção no aparelho. 

 

4.1.2 Condições Cromatográficas: 

A eluição da fase móvel foi o isocrático. De modo geral, as condições das 

análises foram: 

Coluna LiCrospher® 100 RP-18 endcapped 

125mm X 4mm (Merck®, Alemanha) 

Fase móvel Acetonitrila e água (65:35, v/v) 

Eluição da fase móvel 0,9 mL/min 

Temperatura da coluna 30 °C 

Temperatura da amostra 25 °C 

Volume de injeção 20 µL 

Comprimento de onda 220 nm (PDA) 

 

A validação analítica a fim de quantificar a MLT em CLAE seguiu a resolução 

n°899, de 29 de maio de 2003 da Agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA) e 

as recomendações do guia International Conference on Harmonization (ICH- 2005), 

sendo cada parâmetro realizado como descrito a seguir: 
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4.1.3 Linearidade 

 A Linearidade foi verificada por meio da construção de uma curva analítica por 

meio de um gráfico correlacionando a área do pico do analito versus a sua concentração 

tendo o objetivo de demonstrar que os resultados obtidos são diretamente proporcionais 

à concentração do analito na amostra. 

Para isso, foram analisadas em triplicata sete soluções padrões (10, 20, 40, 50, 

60, 80 e 100 μg/mL), obtendo-se a equação da reta e o coeficiente de correlação (r), 

permitindo estimar a qualidade da curva. 

 

4.1.4 Especificidade 

Por permanecer no sobrenadante após a ultracentrifugação das NPs de MLT o 

PVA pode ser um possível interferente no processo de quantificação da mesma. Para 

avaliar tal interferência uma amostra do sobrenadante de uma NP branca (sem MLT) 

produzida sob as mesmas condições descritas no item 4.2 foi analisada em HPLC com a 

finalidade de analisar o cromatograma obtido, observando o tempo de retenção e picos 

desse composto comparando com o cromatograma de uma amostra contendo MLT. 

 

4.1.5 Exatidão 

A proximidade dos resultados obtidos em relação ao valor verdadeiro foi 

determinada avaliando o intervalo linear da curva analítica por meio das concentrações 

baixa (10 μg/mL), média (50 μg/mL) e alta (100 μg/mL), com três réplicas cada. A 

exatidão foi expressa através do cálculo da porcentagem de recuperação das médias das 

concentrações de MLT (Equação 1) e pelo DPR (Equação 2). 

 

Equação 1: Exatidão = concentração média experimental / concentração teórica x 100 

 

Equação 2: DPR% = DP/CMD x 100 

Onde: 

A concentração teórica foi considerada como 100%. 

DP = desvio padrão 

CMD = concentração média determinada 
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4.1.6 Precisão 

As precisões em uma mesma corrida (repetibilidade) e em três dias diferentes 

(intermediária) foram calculadas através do desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente 

de variação (CV%) (Equação 2) utilizando três réplicas das concentrações baixa (10 

μg/mL), média (50 μg/mL) e alta (100 μg/mL). 

 

4.1.7 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) 

A menor quantidade detectada e a menor quantidade do analíto que pode ser 

quantificada com precisão foram verificadas através de uma curva padrão. Esta curva 

foi construída por meio de cinco concentrações padrões (0,4, 0,6, 0,8, 1 e 2 μg/mL), 

analisadas em triplicata. O LD e LQ foram calculados através das equações abaixo: 

 

Equação 3:  LD = σ/b x 3,3 

Equação 4:  LQ = σ/b x 10 

Onde:  

σ = desvio padrão médio do intercepto y.  

b = inclinação da curva analítica 

 

4.1.8 Robustez 

A capacidade do método em permanecer constante mediante pequenas alterações 

em alguns parâmetros analíticos foi verificada por meio de alterações na proporção da 

fase móvel (acetonitrila:água, 60:40), temperatura da coluna (25°C) aumento e 

diminuição do fluxo de vazão da fase móvel (0,95mL/min e 0,85mL/min) utilizando 

amostras padrões baixa (10 μg/mL), média (50 μg/mL) e alta (100 μg/mL), em 

triplicata. A avaliação da mudança desses parâmetros baseou-se na porcentagem de 

recuperação (Equação 1) e do DPR. 

4.2 Obtenção de nanopartículas contendo melatonina 

As nanopartículas foram obtidas pela técnica de emulsificação-evaporação do 

solvente, por meio de uma emulsão simples O/A. Primeiramente, 5 mg de MLT foi 
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solubilizada em 300 µL de etanol sendo em seguida misturada à 1,7 mL de fase 

orgânica composta de 50 mg de PLGA (50:50) dissolvidos em diclorometano (1 mL) e 

acetato de etila (700 µL) , após 5 minutos sob agitação no vórtex, a fase orgânica foi 

vertida lentamente na fase aquosa composta de 6 mL de PVA à 1%  e agitada no 

desrruptor ultrassônico sob banho de gelo para evitar a evaporação antecipada do 

solvente,  e após 5 minutos de emulsificação obteve-se a emulsão O/A. 

Imediatamente em seguida, o solvente orgânico foi removido por 

rotaevaporação, à 37°C por 30 min sob pressão negativa. Logo após, a dispersão de NPs 

foi ultracentrifugada a 15.500 rpm à 4°C durante 30 min, por duas vezes. 

A cada centrifugação o sobrenadante foi coletado e as Nps ressuspendidas em 

água ultrapura. Após a última centrifugação o precipitado de NPs resultantes foi 

ressuspenso em 500 µL de P80 à 1%, e incubadas sob agitação de 300 rpm por 30 min, 

para ocorrer revestimento das NPs (KREUTER et al., 2003). Por fim, as NPs foram 

novamente centrifugadas, e o sobrenadante quantificado a fim de verificar uma possível 

liberação do fármaco durante o processo de revestimento. O precipitado contendo as 

NPs foi ressuspenso em sacarose 5% e armazenado no congelador a – 20 °C. A fim de 

comparar a influência que o revestimento com P80 (PLGA-P80) oferece nas 

propriedades físico-químicas das Nps foram preparadas também NPs sem revestimento 

(PLGA) sob as mesmas condições, não realizando apenas a etapa de incubação das NPs 

com P80. 

 

4.3 Caracterização físico-química das nanopartículas 

4.3.1 Eficiência de encapsulação 

Após a validação por CLAE pôde-se determinar a quantidade de MLT 

incorporada às NPs através de método indireto. 

Durante a fase de preparo das NPs, a cada etapa de ultracentrifugação, os 

sobrenadantes obtidos que supostamente continham o fármaco livre, ou seja, não 

encapsulado, foram coletados e diluídos em uma proporção de 1:10 (v/v) no mesmo 

solvente utilizado durante a validação em CLAE e após a filtração em membrana de 

0,22 μm, a solução foi injetada no sistema cromatográfico para quantificação da MLT 

presente no sobrenadante.  

A eficiência de encapsulação (EE) foi determinada através da seguinte equação: 
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Equação 5: EE% = MLT inicial – MLT livre/ MLT inicial x 100 

 

Onde:  

MLT inicial: corresponde a quantidade de MLT adicionada inicialmente a formulação; 

MLT livre: corresponde a quantidade de MLT não incorporada às NPs, estando no 

sobrenadante após ultracentrifugação, quantificada por CLAE. 

 

4.3.2 Determinação do diâmetro médio e índice de polidispersividade das 

nanopartículas 

As análises foram realizadas por espectroscopia de correlação de fótons 

(dynamic light scattering - DLS). Finalizado o processo de evaporação do solvente 

orgânico e após o revestimento das NPs na etapa do item 4.2, uma alíquota de 20 µL da 

suspensão de NPs foram dispersas em 4 mL de água ultrapura presentes em uma cubeta. 

As leituras foram realizadas em triplicata e as condições de análise foram temperatura 

de 25 °C, ângulo de espalhamento de 90° e comprimento de onda do laser de 660 nm. 

Os valores dos diâmetros médios das partículas e IP foram registrados como média e 

desvio padrão. 

 

4.3.3 Potencial Zeta 

O potencial zeta das NPs, realizado em triplica, foi obtido através da técnica de 

mobilidade eletroforética utilizando o aparelho Malvern® nano ZS90.  Após a diluição 

de 100 vezes das amostras em água, as soluções foram colocadas na célula eletroforética 

com potencial estabelecido de ± 150 mV. 

 

4.3.4 Espectroscopia na região do infravermelho 

Os espectros de MLT e das nanopartículas foram obtidos por meio da 

Espectrofotometria de Infravermelho por Transformada de Fourrier (FT-IR). As 

amostras para os ensaios foram preparadas em pastilhas de KBr e analisadas na faixa de 

400 a 4000 cm-1. 
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4.3.5 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

As análises de DSC visaram a avaliação das interações entre o fármaco e o 

polímero. Cerca de 7 a 10 mg de cada amostras foi pesada em cadinho de alumínio e 

submetida ao aquecimento em atmosfera de nitrogênio de 30 a 450°C, em uma razão de 

aquecimento de 10°C/min e com vazão de 100 mL/min.  A célula de DSC foi 

previamente calibrada e/ou verificada antes dos ensaios no eixo de temperatura. Para 

essas análises, utilizou-se equipamento com análise de DSC e Termogravimetria (TG) 

simultâneos. 

 

4.3.6 Microscopia eletrônica de varredura 

A avaliação da morfologia das NPs foi realizada por Microscopia eletrônica de 

varredura com fonte de emissão por efeito de campo (MEV-FEG), utilizando tensão de 

aceleração de 5,0 kVa. Alíquotas das suspensões de NPS de PLGA-P80 e PLGA foram 

depositadas sobre o stub (porta amostra) e recobertas com uma fina camada de ouro. As 

micrografias foram obtidas com aumentos de 42 e 48 Kx. 

4.4 Determinação do perfil de liberação in vitro de MLT a partir das 

nanopartículas de PLGA e PLGA-P80 

Devido a divergências encontradas na literatura em relação ao valor de 

solubilidade da MLT, realizou-se um prévio estudo de solubilidade para garantir que o 

ensaio de liberação ocorresse nas condições sink, ou seja, que a concentração do soluto 

não ultrapassasse mais de 10% da sua solubilidade máxima (WASHINGTON, 1990). O 

teste de solubilidade baseou-se nas orientações da FDA (2000) e foi conduzido de 

acordo com o método shake flask, em plataforma de agitação orbital com temperatura 

controlada de 37 °C (PARAISO, 2012). O estudo foi realizado em triplicata em 

erlenmeyer de vidro de 250 mL, e a MLT foi dispersa em um volume de 20 mL de meio 

utlizado para os ensaios de liberação composto de tampão PBS (10 mmol.L–1) contendo 

Tween® 1% (p/v) pH 7,4. A saturação do meio foi verificada visualmente em períodos 

de 24 em 24 horas e no caso de dissolução completa, era adicionado mais MLT ao meio 

de estudo. Após um período de 72 horas, o meio que encontrava-se saturado foi filtrado 

https://www.google.com.br/search?newwindow=1&biw=1164&bih=614&site=webhp&q=erlenmeyer&sa=X&ei=BBq0VPuwDqjIsQSjtIH4Cw&ved=0CBsQ7xYoAA
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e a concentração máxima de MLT dissolvida no volume determinado foi determinada 

por CLAE.  

Em seguida, o ensaio para determinação da liberação in vitro da MLT presente 

nas NPs revestidas e não revestidas com P80 foi realizado simulando condições 

fisiológicas, empregando uma temperatura de 37 °C e tampão PBS pH 7,4 (10 mmol.L-

1) com Tween® 1% (p/v), mantido sob constante agitação de 150 rpm em incubadora de 

plataforma de agitação orbital (KHALIL et al., 2013; MOHANTY; SAHOO, 2010).  

Em tempos determinados de 0, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96, 120h, o meio de 

liberação foi centrifugado por 15 min à 15.500 rpm os sobrenadantes foram coletados. 

A cada coleta os precipitados de NPs eram imediatamente ressuspensos em novo meio 

de liberação e novamente incubados. As amostras foram analisadas por CLAE conforme 

as condições descritas previamente no item 4.1, e as concentrações de MLT 

determinadas através da curva analítica dos limites de quantificação. Os perfis de 

liberação de cada formulação representam a média de três determinações. 

O mecanismo de liberação de MLT a partir das NPs de PLGA e PLGA-P80 foi 

avaliado usando software específico de acordo com os modelos matemáticos descritos a 

seguir: 

 

(1) Ordem zero:  Qt = Q0 + K0t (LOPES et al., 2005) 

 

Qt é a quantidade absoluta de fármaco liberada no tempo t, Q0 é a quantidade total de 

fármaco no tempo 0 e K0 é a constante cinética de ordem zero. 

 

(2) Primeira ordem: lnQt = lnQ0+K1t (DREDAN et al., 1996) 

 

K1 é a constante cinética de primeira ordem 

 

(3) Segunda ordem: C  =  A e − k α t + Be − k β t  ( LAAKSO et al., 1984) 

 

Kα e Kβ são as constantes de velocidade de liberação relacionados com a fase rápida e 

as fases de libertação lenta, e A e B são a quantidade (%) de droga libertada em cada 

fase de libertação. 

 

(4) Higuchi: Qt = kH√t      (HIGUCHI, 1961) 
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KH é a constante cinética de Higuchi 

 

(5) Kormeyer-Peppas: Mt/M∞ = Ktn   (KORMEYER et al., 1983) 

 

Mt é a quantidade de princípio ativo liberado em um tempo t, M∞ é a quantidade de 

princípio ativo liberado em tempo infinito, k é a constante cinética de velocidade e n é o 

expoente de liberação. 

 

4.5 Estabilidade de armazenamento das nanopartículas 

 As NPs de PLGA e PLGA-P80 foram armazenadas à temperatura ambiente e 

congeladas à - 20 °C por 90 dias. A estabilidade das NPs frente ao armazenamento foi 

avaliada através do diâmetro médio, polidispersão e potencial zeta, a partir do tempo 0 

(dia de preparo), e após 30, 60 e 90 dias de armazenamento, sendo os resultados 

expressos pela média e desvio padrão de triplicatas e avaliadas estatisticamente. 

 

4.6 Avaliação da toxicidade in vitro sobre eritrócitos  

A verificação das propriedades hemolíticas é um teste comum no estudo de 

interação de nanopartículas com eritrócitos (DOBROVOLSKAIA et al., 2008). Com a 

finalidade de verificar a citotoxicidade das nanopartículas realizou-se ensaio de 

hemólise com metodologia adaptada de DOBROVOLSKAIA et al. (2008), cujo 

protocolo de experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética Humana da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste sob registro nº 551.980/2014 (Anexo I). 

Inicialmente amostra de sangue coletada em tubo com EDTANa2 foi 

centrifugada à 2500 rpm por 5 min, em centrífuga refrigerada à 4°C. Em seguida, o 

plasma e a camada de leucócitos foram cuidadosamente removidas por aspiração. A 

suspensão resultante foi lavada com tampão PBS, pH 7,4 por quatro vezes, após a 

última lavagem os eritrócitos foram novamente ressuspensos em tampão PBS 10 mM, 

pH 7,4, contendo glicose (1,08 mg/mL) e os antibióticos penicilina (0,3 mg/mL) e 

estreptomicina (0,5 mg/mL), acertando-se o volume globular para 2%.  

Três concentrações de NPs e MLT livre nos valores de 50, 25 e 12,5 µg 

previamente solubilizadas em tampão PBS foram incubadas com eritrócitos sob 
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constante agitação de 150 rpm à 37 °C, juntamente com controle positivo (eritrócitos 

com água destilada), controle negativo (eritrócitos mais tampão PBS) e eritrócitos mais 

NPs vazias, ou seja não carregadas com MLT, todas em triplicata. Em tempos 

determinados de 24, 48 e 72 horas as misturas foram centrifugadas à 2500 rpm por 5 

minutos, à 4 °C e os sobrenadantes contendo hemoglobina liberada devido à possível 

efeito citotóxico das NPs ou dos controles foram avaliados através da medida da 

absorbância em 540 nm em um leitor de microplacas. Os dados foram interpretados em 

percentual de hemólise, calculado de acordo com a Equação 6: 

 

Equação 6: % Hemólise = Absa / Abscp x 100 

 

Onde, 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. 

4.7 Avaliação in vitro da atividade antioxidante das nanopartículas de MLT 

Solução aquosa de ABTS (7 mmol.L–1) e persulfato de potássio (2,45 mmol.L–1) 

foram misturadas em uma proporção volumétrica e incubadas na ausência de luz, à 

temperatura ambiente por período de 12 à 16 h, para a obtenção do radical catiônico 

ABTS• + (RE et al.,1999). Em seguida, a solução de ABTS• + foi diluída em solução 

tampão de PBS (10 mmol.L–1) pH 7,4 obtendo-se um valor de absorbância de ± 0,7 à 

734 nm.  

Concentrações de MLT livre e nanoencapsulada de 2, 1, 0,5, 0,25 e 0,125 µg 

permaneceram incubados a 37 °C sob leve e constante agitação e em tempos 

determinados de 0, 24, 48 e 72 horas realizou-se a incubação de 30 min com o radical 

ABTS• + e a complexação entre o ABTS• + e a MLT livre ou nanoencapsulada foi 

medida através do decréscimo da absorbância em 734 nm, em um leitor de microplacas, 

sendo as leituras realizadas em triplicata e NPs sem MLT utilizadas como controle 

negativo. A atividade antioxidante foi calculada como porcentagem de inibição do 

ABTS• +, de acordo com a Equação 7: 

 

           Equação 7:  

 

Onde: Ab é a absorbância do controle e Aa é a absorbância da amostra. 
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As concentrações com capacidade de sequestrar 50% do radical ABTS•+ (IC50) 

foi determinada após a análise de regressão linear. Realizou-se análise de variância 

(ANOVA) seguido do teste de Tukey e as diferenças foram consideradas significativas 

com p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Validação do método analítico 

A validação analítica foi necessária para padronizar e tornar confiável a 

quantificação da MLT de forma indireta presente nos sobrenadantes após a 

ultracentrifugação das NPs, além disso a quantificação da MLT também é importante 

para os ensaios de liberação in vitro.  

Optou-se iniciar os teste com fase móvel composta por acetonitrila e água nas 

proporções de 65:35, 60:40 e 55:45 (v/v), com eluição de 0,7, 0,8 e 0,9 mL/min, 

decidindo-se por utilizar a proporção de 65:35 e eluição de 0,9 mL/min devido a 

obtenção de melhores picos. 

Diante disto, a fase móvel composta de acetonitrila e água na proporção de 

65:35 (v/v), respectivamente, com eluição de 0,9 mL/min, e os demais parâmetros como 

temperatura da coluna (30°C), temperatura amostra (25°C), volume de injeção (20 µL) e 

comprimento de onda (220 nm) mostraram-se eficazes na obtenção de um pico 

simétrico da MLT com tempo de retenção de aproximadamente de 1,3 minutos (Figura 

5). 

 

Figura 5 - Cromatograma da solução padrão de MLT de 50 μg/mL. Fase móvel: 

acetonitrila e água (65:35, v/v), λ: 220 nm. 

 

5.1.1 Linearidade 

A linearidade avaliada por meio de uma curva analítica verificou a capacidade 

do método analítico em obter resposta diretamente proporcional à concentração do 
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analito na amostra (ZALTE et al., 2012). A avaliação da linearidade do método foi feito 

através de sete concentrações num intervalo de 10 a 100 μg/mL em triplicata e a curva 

analítica foi construída a partir das áreas dos picos a 220 nm (Figura 6). 

A partir da equação da reta é possível verificar os coeficientes de regressão (Y = 

1,388.105 X + 1,214.105), gerando um coeficiente de correlação (r), no valor de 0,9993, 

indicando a qualidade da curva, já que quanto mais próximo de 1, o valor de r menor é 

dispersão dos pontos da curva e mais confiável a quantificação do analito.  

 

 

Figura 6 - Curva analítica da MLT em acetonitrila:água (65:35 v/v) à 220 nm, com 

eluição de 0,9 mL/min; temperatura da coluna de 30°C; temperatura amostra de 25°C e 

volume de injeção de 20 µL, (n = 3) 

 

5.1.2 Especificidade 

Para avaliação da especificidade do método perante alguns componentes da 

formulação das NPs de MLT como por exemplo o PVA foram preparadas NPs controle 

negativo, ou seja, não carregadas com MLT, cujo sobrenadante obtido após os 

procedimentos descritos na seção 4.2 foi diluído em acetonitrila:água (65:35 v/v) e 

analisado pelo método de CLAE seguindo as mesmas condições cromatográficas já 

especificadas anteriormente.  
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Figura 7 - Cromatogramas representativos de solução padrão MLT (A) e sobrenadante 

a partir de nanopartículas em branco (B). Condições: fase móvel, acetonitrila: água (65: 

35, v/v); fluxo 0,9 mL / min; detecção PDA comprimento de onda, 220 nm 

 

A amostra analisada contendo MLT (Figura 7 (A)) mostrou o pico característico 

do fármaco com tempo de retenção de aproximadamente 1,3 minutos estando de acordo 

com tempo analisado a partir de amostras padrões para a curva analítica de MLT 

mostrada na Figura 7. A partir da análise do sobrenadante de NPs sem MLT o 

cromatograma não revelou nenhum pico a este tempo de retenção (Figura 7 (B)), 

indicando que os componentes presentes na formulação das NPs não interferem na 

determinação quantitativa de MLT.  

 

5.1.3 Exatidão 

Concentrações de 10, 50 e 100 µg/mL foram cuidadosamente preparadas em 

triplicata para determinar a exatidão do método no qual os valores obtidos foram 

próximos aos valores teóricos estipulados. Os resultados estão expressos como 

porcentagem de recuperação e DPR na Tabela 2: 
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Tabela 2 - Porcentagem de recuperação e desvio padrão relativo da análise de exatidão 

da MLT 

Solução padrão MLT 

(µg/mL) 

Recuperação (%) DPR (%) 

10 101,96 0,69 

50 100,56 2,69 

100 98,89 0,57 

 

Os valores de porcentagem de recuperação ficaram próximos à 100% e com 

DPR abaixo de 5 % indicando a boa exatidão do método proposto. 

 

5.1.4 Precisão 

A precisão avalia a proximidade dos resultados entre si obtidos na quantificação 

de uma mesma amostra, mostrando o grau de concordância entre as medidas sob as 

mesmas condições cromatográficas, seja em análises dentro de um curto período de 

tempo (precisão intracorrida/repetibilidade) ou em dias diferentes (precisão 

intercorrida/intermediária). 

Concentrações de 10, 50 e 100 µg/mL foram preparadas em três réplicas cada e 

analisadas nas mesmas condições cromatográficas em um mesmo dia e em três dias 

diferentes. A Tabela 3 e 4 mostram que ambas as precisões (intracorrida e intercorrida) 

não ultrapassam o valor exigido pela ANVISA que determina um DPR menor que 5%, 

indicando que o método proposto é preciso. 
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Tabela 3 - Análises de repetibilidade e precisão intermediária para determinação da 

precisão do método analítico de MLT em HPLC 

 Solução padrão 

MLT (µg/mL) 

Média concentração quantificada 

± DP* (μg/mL) 

DPR (%) 

 Análise repetibilidade (precisão intracorrida) 

(n=3) 

  

Dia 1 10 9,24 ± 0,05 0,55 

 50 49,96 ± 0,36 0,71 

 100 98,54 ± 0,03 0,03 

 Análise precisão intermediária 

(intercorrida) (n=3) 

  

1° dia 10 10,20 ± 0,07 0,69 

 50 50,28 ± 1,35 2,69 

 100 98,89 ± 0,56 0,57 

    

2° dia 10 10,53 ± 0,01 0,07 

 50 50,30 ± 0,03 0,05 

 100 99,64 ± 0,03 0,03 

    

3° dia 10 9,84 ± 0,02 0,16 

 50 52,64 ± 0,05 0,09 

 100 104,49 ± 0,09 0,09 

*DP: desvio padrão  

 

Tabela 4 - Média e DPR dos três dias relacionados a precisão intermediária 

1° dia 2° dia 3°dia Média ± DP* DPR (%) 

10,19 10,52 9,84 10,18 ± 0,34 3,36 

50,28 50,30 52,64 51,07 ± 1,35 2,65 

98,89 99,64 104,49 101,00 ± 3,04 3,01 

*DP: desvio padrão  
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5.1.5 Limites de detecção e quantificação 

Através de uma curva de calibração específica com concentrações padrões 

baixas nos valores de 0,4, 0,6, 0,8, 1 e 2 μg/mL o LD e LQ foram calculados a partir do 

desvio padrão de resposta e o slope obtido a partir da regressão linear da curva 

apresentada na Figura 8: 

 

 

Figura 8 - Curva analítica para determinação do LD e LQ da MLT 

 

O LD e LQ obtidos foram 25,9 ng/mL e 78,7 ng/mL, onde o valor do LQ foi 

confirmado através da quantificação, e a precisão e a exatidão avaliadas através do DPR 

e porcentagem de recuperação obtendo-se valores próximo à 100% de recuperação 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Quantificação por CLEA do valor obtido de LQ 

Concentração quantificada 

± DP (μg/mL) 

    DPR (%) Recuperação (%) 

0,077± 0,002 1,99 97,33 
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5.1.6 Robustez 

  Um método é considerado robusto quando permanece inalterado durante 

pequenas variações nos parâmetros analíticos (ICH, 2005). A robustez do método 

proposto foi avaliada e expressa como porcentagem de recuperação e DPR mediante 

análise de três concentrações de 10, 50 e 100 µg/mL em triplicada. 

Os resultados dados na Tabela 6, demonstram a robustez e a confiabilidade do 

método quando submetido a pequenas variações no fluxo, na temperatura e na 

proporção da fase móvel uma vez que estas variações não influenciaram as análises 

quantitativas de MLT, estando os valores encontrados de acordo com a legislação 

vigente, com DPR máximo obtido de 1,03 durante a mudança do fluxo de vazão da fase 

móvel para 0,85 mL/min e valores próximos à 100 % de recuperação. 

 

Tabela 6 - Resultados do ensaio de robustez para amostras de MLT 

Variações 10 µg/mL 50 µg/mL 100 µg/mL 

 Recuperação 

(%) 

DPR(%) Recuperação 

(%) 

DPR(%) Recuperação 

(%) 

DPR(%) 

Proporção fase 

móvel 

(acetonitrila:água 

60:40) 

 

104,35 

 

 

0,92 

 

 

 

98,67 

 

 

0,53 

 

 

 

97,90 

 

 

0,17 

 

 

Temperatura da 

coluna (25°C) 

95,13 

 

0,83 

 

100,99 

 

0,52 

 

99,44 

 

0,09 

 

Fluxo fase móvel 

0,95mL/min 

99,04 

 

0,82 

 

95,32 

 

0,23 

 

100,78 

 

0,35 

 

Fluxo fase móvel 

0,85mL/min 

96,57 

 

1,03 

 

102,57 

 

0,22 

 

100,90 

 

0,13 

 

 

Há poucos relatos na literatura a respeito da determinação de MLT por CLAE, 

basicamente encontram-se apenas informações básicas sobre as condições 

cromatográficas e tempo de retenção, sem detalhes sobre a validação do método e 

características dos picos obtidos. ALBERTINI et al. (2014) utilizando fase móvel 

composta por tampão de dihidrogenofosfato de amónio e metanol (65:35 (v/v)) 

obtiveram um tempo de retenção de MLT no valor de 7,5 minutos. TURSILLI et al. 
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(2006) utilizando fase móvel composta de tampão de acetato de sódio (pH 4,0 e 0,05 M) 

e metanol (50:50, v/v) obtiveram tempo de retenção de MLT entre 6 e 8 minutos. 

SIERRA et al. (2013) e BABU et al. (2003) obtiveram tempo de retenção de MLT de 

4,9 e entre 5 à 6 minutos respectivamente, com um fase móvel composta de metanol e 

água (50:50 (v/v)), todos com diferentes condições cromatográficas. Portanto, o método 

desenvolvido e validado apresentado neste trabalho representa uma alternativa como 

metodologia para a detecção por CLAE de MLT atendendo as recomendações da 

ANVISA (2003) e ICH (2005), tendo o método como principal vantagem o curto tempo 

de retenção (1,3 minutos), permitindo análises de um grande número de amostras em 

um curto período de tempo. 

6. Obtenção de nanopartículas de PLGA e PLGA-P80 – Diâmetro médio e índice 

de polidispersão 

O tamanho das partículas é uma importante característica física, podendo 

influenciar nas propriedades biofarmacêuticas e nos parâmetros in vivo, pois partículas 

de dimensões pequenas proporcionam uma adequada biocompatibilidade, melhor 

biodisponibilidade e baixa irritação aos tecidos, podendo diminuir alguns efeitos 

adversos causados pelo fármaco na sua forma convencional (SAHOO et al., 2008, QI et 

al., 2005).  

A técnica utilizada para determinar o diâmetro médio das NPs foi a 

espectroscopia de correlação de fótons que utiliza o espalhamento dinâmico de luz. O 

princípio da técnica consiste em um raio luminoso atravessar uma dispersão coloidal e 

atingir a NP que apresenta movimento browniano, ocorrendo o espalhamento da luz, 

onde o tamanho médio das partículas podem ser calculados a partir de variações 

dependentes do tempo na intensidade da luz (XU, 2008).  Por esta técnica é possível 

determinar, além do diâmetro hidrodinâmico médio, a porcentagem de distribuição de 

tamanho e o índice de polidispersão (IP) (XU, 2008).  

As formulações de NPs de MLT apresentaram fisicamente aspecto leitoso e 

homogêneo. A Tabela 7 descreve os valores obtidos para o diâmetro médio da partícula, 

e índice de polidispersão, como já relatado no item 4.3. 
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Tabela 7 - Diâmetro médio e índice de polidispersão de nanopartículas de PLGA e 

PLGA-P80 contendo MLT 

Nanopartícula Diâmetro médio 

(nm) ± DP* 

Índice de 

polidispersão ± DP 

PLGA 186,6 ± 14,3a 0,07 ± 0,03a 

PLGA-P80 212,2 ± 16,5b 0,09 ± 0,02a 

               *DP: Desvio-padrão, n=8  

a, médias de triplicada ± desvio padrão analisadas em coluna, onde letras iguais 

significam igualdade estatística e letras diferentes significam desigualdade estatísticas 

(ANOVA com pós teste Tukey e α 0,05). 

 

De um modo geral, NPs carreadoras de fármacos devem exibir tamanhos entre 

100 e 300 nm e índice de polidispersão menor que 0,2. Porém alguns fatores podem 

influenciar nestas características, como por exemplo a composição da formulação, o 

método e as condições estabelecidas para o preparo das NPs, como o processo de 

emulsificação, onde grandes partículas são formadas devido ao tempo insuficiente no 

desruptor de células para o processo de emulsificação (DANHIER et al., 2012; GUPTA; 

KOMPELLA 2006; WISSING et al., 2004; VINEETH et al., 2014). 

De acordo com a Tabela 8 é possível observar que o diâmetro médio das NPs 

foram inferiores à 300 nm, porém um aumento neste tamanho foi verificado após o 

revestimento com P80 (p< 0,05). O uso de acetato de etila na fase orgânica pode ser um 

dos possíveis contribuintes para este baixo tamanho. O uso deste solvente vem sendo 

relacionado em vários trabalhos como um dos fatores que pode influenciar diretamente 

no tamanho das NPs (SAHANA et al., 2008; SONG et al., 2006; VINEETH et al., 

2014). Neste caso, a formação de NPs menores parece estar relacionada com a menor 

tensão interfacial e viscosidade apresentada pelo acetato de etila, em relação ao uso 

somente de diclorometano, formando uma emulsão mais estável com PVA 1% 

resultando em NPs menores (SAHANA et al., 2008).  Em relação ao IP, o valores 

obtidos foram menores que 0,1, mostrando que ambas as formulações de NPs 

encontram-se monodispersas (p> 0,05). Valores baixos de IP e distribuição do tamanho 

da partícula também estão relacionados a boa estabilidade física das NPs (AHLIN et al., 

2002; WU et al., 2011). 
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6.1 Eficiência de encapsulação 

Por se tratar de sistemas coloidais a determinação precisa do teor de fármaco 

presente nas NPs se faz a partir da ultracentrifugação que permite separar as NPs do 

fármaco não encapsulado (DANHIER et al., 2012).  

A eficiência de encapsulação de MLT em PLGA e PLGA-P80 foi de 40,95 ± 

10,12 e 26,28 ± 11,57, respectivamente. Houve uma baixa eficiência de retenção de 

MLT nas NPs, isto pode estar relacionado à natureza anfifílica do fármaco, que  apesar 

de ser altamente lipofilico é moderadamente solúvel em água, (BONNEFONT-

ROUSSELOT; COLLIN, 2010) podendo esta solubilidade ter sido aumentada na fase 

aquosa devido a presença do agente emulsionante como o PVA 1%, através da 

diminuição da tensão superficial.  

A EE da MLT para as NPs de PLGA-P80 foi menor que as NPs não revestidas 

(p< 0,05), pois durante o processo de revestimento das NPs com P80 observou-se 

através da quantificação do sobrenadante obtido por ultracentrifugação a ocorrência de 

fugas do fármaco para o meio (TIAN et al., 2011). A quantificação do sobrenadante 

adquirido após o revestimento das NPs, revelou a perda de aproximadamente 11,51 ± 

2,50 % do teor total de MLT quando comparadas a EE antes do revestimento, sugerindo 

a ocorrência de uma fase de liberação inicial do fármaco durante a etapa de 

revestimento da NPs com consequente diminuição da porcetagem de EE de MLT. 

Há poucos trabalhos referentes ao desenvolvimento de NPs de MLT na 

literatura. MUSUMECI et al. (2013) utilizando método de deslocamento de solvente e 

polímero de PLGA (50:50) obteve NPs de MLT de PLGA com diâmetro menor que 300 

nm e eficiência de encapsulação de 44%. SCHAFFAZICK et al. (2008) através do 

método de deposição interfacial obteve nanocápsulas contendo MLT preparadas com 

quatro diferentes tipos de polímeros pré-formados (poly(ε-caprolactone), poly(lactide), 

Eudragit® S100 and Eudragit® RS100), com diâmetro médio também abaixo de 300 nm, 

a maior eficiência de encapsulação obtida foi de 56 % utilizando o polímero 

Eudragit® S100. Neste mesmo trabalho, o autor seleciona a formulação com melhor 

eficiência de encapsulação para secagem por aspersão (spray-dried) obtendo 

nanocápsulas na forma de pó seco contendo melatonina objetivando aumentar a 

estabilidade física das suspensões. A eficiência de encapsulação da melatonina nestes 

pós foi de 93 ± 3%, porém, de acordo com análise morfológica as partículas 

apresentaram tamanho micrométrico. 
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6.2 Potencial zeta 

O potencial zeta (ζ) representa um índice de estabilidade da partícula através da 

medida da sua carga (XU, 2008; HANS; LOWMAN, 2002). Sua medida é feita 

indiretamente e está relacionado à carga elétrica adquirida na superfície da partícula que 

afeta a distribuição de íons na sua vizinhança, aumentando a concentração de contra-

íons ligado à superfície quando em contato com um líquido ocorrendo a formação de 

uma dupla camada elétrica na interface da partícula com o líquido. A dupla camada 

divide-se em duas regiões: a camada de Stern, designada como uma região interna que 

inclui os íons de carga oposta a partícula ligados fortemente à superfície da mesma e a 

outra região é a externa chamada de camada difusa ou camada de Gouy-Chapman, cujos 

íons são distribuídos de acordo com o equilíbrio entre as forças eletrostáticas e o 

movimento térmico (Figura 9) (CAI et al., 2006). O resultado da medição de potencial 

zeta é o potencial encontrado na fronteira entre a camada de Stern e a camada difusa 

chamado de plano de cisalhamento (SCHULTZ et al., 2008; SRINIVASAN et al., 

2010). 

 

 

Figura 9 - Esquema representativo da dupla camada elétrica na medida do potencial 

zeta (Adaptado de LAM et al., 2007) 
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De modo geral, valores de potencial zeta próximos à + 30 ou -30 mV, maior será 

as interações repulsivas entre as partículas, sendo mais estáveis com um tamanho de 

distribuição mais uniforme prevenindo a agregação das mesmas (HANS; LOWMAN, 

2002). E este valor pode ser influenciado pela carga dos diferentes componentes 

estruturais, localizado na interface com o meio dispersante, e pela adsorção de espécies 

iônicas do meio de dispersão (LEGRAND et al., 1999).  

A Tabela 8 abaixo relaciona os valores obtidos de potencial zeta para as Nps de 

PLGA e PLGA-P80. 

 

Tabela 8 - Valores de potencial das nanopartículas de PLGA e PLGA-P80 com e sem 

MLT 

NPs Potencial zeta (mV) 

PLGA contendo MLT -27,64 ± 3,44a 

PLGA sem MLT -25,30 ± 0,90a 

PLGA-P80 contendo MLT -26,38 ± 1,38a 

PLGA-P80 sem MLT -24,45 ± 2,00a 

a, médias de triplicada ± desvio padrão analisadas em coluna, onde letras iguais 

significam igualdade estatística e letras diferentes significam desigualdade estatísticas 

(ANOVA com pós teste Tukey e α 0,05). 

 

Como previsto os valores do potencial zeta para as NPs foram negativos 

indicando a repulsão entre as partículas suficiente para evitar a sua agregação formando 

suspensões estáveis, não havendo diferença estatística entre os valores obtidos, 

indicando que o revestimento com P80 e o próprio fármaco não exerceram influência no 

potencial zeta das NPs. Valores negativos são observados em NPs preparadas com 

poliésteres como o PLGA utilizando estabilizantes não iônicos (PVA), como é o caso 

das formulações apresentadas neste trabalho.  Este valor negativo é devido à presença 

de grupos eletronegativos como grupos carboxílicos terminais presentes no polímero 

PLGA (LEGRAND et al., 1999; MORA-HUERTAS et al., 2010). 

 

7. Espectroscopia na região do infravermelho 

As análises de infravermelho foram conduzidas visando caracterizar possíveis 

modificações químicas ocorridas na estrutura das nanopartículas após o processo de 
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encapsulação e revestimento com P80. Realizou-se análises do polímero puro, do 

fármaco puro, de NPs de PLGA contendo MLT e de NPs revestidas com P80 contendo 

MLT. Na Figura 10 são ilustrados os espectros dos padrões e das NPs. 

 
Figura 10 - Espectros no IV de MLT, polímero puro, PLGA e PLGA-P80 contendo 

MLT 

 

O espectro da MLT apresenta uma banda característica larga em 

aproximadamente 3305 cm-1 demostrando a presença do grupo amina secundária do 
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grupo indol e do grupo amida ligada ao grupo carbonila. A banda em 2990 cm-1 é 

referente ao estiramento dos grupos metila (CH3) presentes no grupo metóxi e grupo 

acetil. Os alongamentos encontrados entre 2930 à 2825 cm-1 correspondem aos três 

grupos metileno (CH2) presentes na cadeia aberta da molécula que é ligada ao carbono 3 

do grupo indol. Em 1630 cm-1 têm-se a banda corresponde ao grupo carbonila (C=O) do 

grupo acetil, 1307 cm-1 corresponde ao alongamento C=C do grupo indol. E em 1041 

cm-1 corresponde ao CH3–O do grupo metóxi (BAYARI; IDE, 2003; SINGH et al., 

2014). 

As bandas de PLGA na região entre 3700 e 3100 cm-1 são características do 

grupamento OH do grupo carboxila terminal do polímero referente a porção do ácido 

glicólico. As bandas identificadas entre 3000 e 2900 cm-1 são características de 

estiramento dos grupos CH, CH3 e CH2. O notável pico em 1765 cm-1 corresponde ao 

estiramento dos grupos carbonilas (C=O). Em 1300 à 1050 cm-1 observa-se bandas de 

estiramento dos grupos C-O e C-O-C (MAINARDES et al., 2006; NATH et al., 2013). 

Os resultados obtidos para os espectros de MLT e PLGA encontram-se compatíveis 

com a literatura. 

Nos espectros referentes às NPs de PLGA e PLGA-P80 observa-se sobreposição 

das principais bandas da MLT com as do polímero. A banda em 3462 cm-1 é referente a 

deformação do grupo OH do grupo carboxila terminal do polímero sobrepondo a banda 

3305 cm-1 visualizada no espectro de MLT. A ausência das bandas dos principais 

grupos da molécula de MLT podem ser devido a completa incorporação do fármaco no 

interior das nanopartículas de PLGA e PLGA-P80 e também a menor concentração de 

fármaco relacionada à baixa EE apresentada pelas NPs. Os espectros das NPs 

apresentaram as mesmas características do polímero puro. A partir das análises obtidas 

sugere-se que o processo de encapsulação da MLT não favorece ocorrência de 

interações moleculares que descaracterizem a estrutura química do polímero utilizado.  

 

8. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e Termogravimetria (TG) 

Métodos termoanáliticos como DSC e TG podem ser utilizados para investigar a 

presença de interações e estabilidade física entre polímeros e fármacos em formulações 

nanoestruturadas. Estes métodos foram utilizados para evidenciar o comportamento 

térmico da MLT, do polímero puro e das NPs de PLGA e PLGA-P80. Para 

interpretação das análises por TG utilizou-se a derivada das curvas (DTG), curvas essas 
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que auxiliam em uma melhor visualização e avaliação dos passos de decomposição 

térmica das amostras. As curvas estão apresentadas na Figura 11 e 12: 

 

 

Figura 11 - Curvas de DSC (fluxo de calor x temperatura) e DTG (derivada massa x 

temperatura) referente à MLT e ao polímero PLGA 

 



42 

 

Na curva de DSC da MLT pura é possível observar um evento endotérmico em 

118,25°C (ΔH= 147,9 J/g) relacionado ao seu processo de fusão (TURSILLI et al., 

2006). A partir de 245,6 °C inicia-se um outro evento endotérmico de forma discreta 

indicando início do processo de decomposição da MLT, com máxima temperatura em 

353,4 °C e com valor de entalpia de 311,11 J/g. Estas duas etapas de degradação da 

MLT são melhores visualizadas e confirmadas na curva de DTG indicando que a MLT é 

termicamente estável até aproximadamente 245 °C, uma vez que a temperatura inicial 

do primeiro processo de degradação nesta curva também iniciou-se em 

aproximadamente 245,6 °C, tendo um perda de massa inicial de 3,4% e, a partir de 

257,3 °C a queda da porcentagem de massa de MLT torna-se mais abrupta chegando a 

sua degradação completa, ou seja 100% em 372,3 °C. 

A curva DSC obtida para o PLGA percebe-se a ausência de evento de transição 

de fase referente à fusão. Com isso, pode-se inferir que trata-se de polímero amorfo, 

estando a análise de acordo com a literatura. Na curva de DSC o PLGA exibiu um 

primeiro evento endotérmico a partir de 258,7 °C indicando o início do evento de 

decomposição térmica do polímero, este processo de decomposição foi evidente através 

de um pico com temperatura máxima em 367,52 °C (ΔH= 490 J/g). Estes valores 

também encontra-se próximos aos valores relatados na literatura (MAINARDES et al., 

2006; SILVA-JUNIOR et al., 2009). Na curva de DTG foi observado estabilidade 

térmica do polímero até 220 °C, a partir desta temperatura até aproximadamente 310,8 

°C observa-se o primeiro processo de decomposição térmica de PLGA, seguido de um 

segundo evento discreto em 317,7 °C com perda inicial de massa resultante da soma 

destes dois eventos de 38%, o último evento resulta em uma perda total 99,98% em 

388,6 °C.  
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Figura 12 - Curvas de DSC (fluxo de calor x temperatura) e DTG (derivada massa x 

temperatura) referente à NPs de PLGA e PLGA-P80 contendo MLT 

 

Na curva de DSC das nanopartículas de PLGA e PLGA-P80 observou-se a 

presença do pico de relaxamento em aproximadamente 50,21 °C (ΔH= 1,688 J/g) e 

50,81 °C (ΔH= 1,103J/g), respectivamente relacionada à transição vítrea do polímero. 
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Os eventos endotérmicos relacionados a decomposição térmica das NPs de PLGA 

iniciaram-se mais rápido na faixa de 240 à 368 °C com pico máximo de 314,37 °C (ΔH 

= 397,4 J/g), já para as NPs de PLGA-P80 os eventos endotérmicos também iniciaram-

se em torno de 240 °C com término em 373,8 °C com pico máximo em 312,12 °C e 

355,80 °C e entalpia de 382,7 J/g e 4,638 J/g.  Estes dois eventos endotérmicos 

relacionados a degradação das NPs são confirmados na curva de DTG, onde as 

nanopartículas de PLGA apresentaram 94,2% de degradação em 384,8 °C e PLGA-P80 

mostra dois eventos de degradação das NPs o primeiro evento acontece entre 215 °C até 

340,1°C com perda de 79,5 % de massa seguido de um segundo evento de perda de 

massa total de 94,7 % em 381,4 °C. 

Considerando os resultados apresentados, pode-se concluir que o processo de 

encapsulação afetou levemente as propriedades térmicas do polímero. Devido ao 

tamanho nanométrico das NPs e a maior área superficial, a troca térmica torna-se maior, 

o que deixa as NPs mais facilmente degradáveis termicamente, apresentando desta 

forma menor estabilidade térmica em relação ao polímero puro (MAINARDES 2006). 

É notável também a ausência do evento endotérmico característico do processo de fusão 

cristalina da melatonina em 118 °C nas análises das NPs de PLGA e PLGA-P80, há 

ausência deste evento indica que o fármaco após o processo de encapsulação encontra-

se em estado amorfo disperso molecularmente na matriz polimérica o que sugere o 

encapsulamento da MLT pelo polímero. A ausência do pico de fusão característico da 

cristalinidade de fármacos após o processo de encapsulação em NPs de PLGA também 

já foram obtidos por outros autores (JOSHI et al., 2014; GUPTA et al., 2010; 

YALLAPU et al., 2013). 

 

9. Microscopia eletrônica de varredura 

As análises de MEV-FEG das amostras de PLGA e PLGA-P80 contendo MLT 

possibilitaram a visualização da morfologia e a inferência a respeito do tamanho das 

NPs. Na Figura 13, são mostradas as micrografias obtidas. 
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 As micrografias mostram que ambas as formulações apresentam forma esférica 

ou levemente ovaladas, ausência de aglomerados e tamanhos nanométricos abaixo de 

300 nm apresentando as NPs de PLGA-P80 diâmetro médio maior, concordando com os 

resultados obtidos pela espectroscopia de correlação de fótons (Item 6). Não observa-se 

Figura 13 - Micrografias obtidas por Microscopia Eletrônica de varredura com fonte de emissão por 

efeito de campo (MEV-FEG) para as NPs  de PLGA e PLGA-P80 contendo MLT 
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diferença na morfologia geral entre as duas NPs demostrando que o revestimento com 

P80 não alterou a forma das NPs. 

 

10. Estabilidade de armazenamento das nanopartículas 

A estabilidade relacionada ao armazenamento das NPs foram avaliadas através 

dos parâmetros de diâmetro médio, índice de polidispersão e potencial zeta, após 0, 30, 

60 e 90 dias de armazenamento à temperatura ambiente e congeladas à -20 °C com 

ciclos de congelamento e descongelamento a cada leitura. Os resultados estão 

apresentados nas Figuras 14, 15 e 16: 

 

Figura 14 -  Diâmetro médio das NPs de PLGA e PLGA-P80 armazenadas à 

temperatura ambiente e congeladas à -20 °C 

 

Os resultados da Figura 14 mostram que os valores de diâmetro médio das NPs 

não foram alterados significativamente entre os dias avaliados (p> 0,05), mostrando que 

o armazenamento à temperatura ambiente ou à -20 °C não alterou significativamente a 

faixa de estabilidade das NPs no período de 90 dias. 
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Figura 15 – Índice de polidispersão das NPs de PLGA e PLGA-P80 armazenadas à 

temperatura ambiente e congeladas à -20 °C 

 

A Figura 15 mostra que os valores de índice de polidispersão das NPs durante os 

90 dias de armazenamento a temperatura ambiente e congeladas à -20 °C, não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p> 0,05) tanto em relação ao 

período quanto ao tipo de armazenamento ficando todos os valores na faixa de 0,09 à 

0,16 em 90 dias de armazenamento, indicando a boa estabilidade física das NPs. 

 

Figura 16 – Potencial zeta das NPs de PLGA e PLGA-P80 armazenadas à temperatura 

ambiente e congeladas à -20 °C 
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Observa-se na Figura 16 que as NPs de PLGA armazenadas a temperatura 

ambiente mostraram alterações significativas (p< 0,05) nos valores de potencial zeta a 

partir de 60 dias de armazenamento. Por outro lado, as ambas NPs armazenadas à - 20 

°C e PLGA-P80 armazenada à temperatura ambiente não apresentaram diferenças 

significativas nestes valores (p> 0,05). As duas formulações de NPs permaneceram com 

valores negativos de potencial zeta concentrando-se na faixa entre -25 mV à -22 mV em 

90 dias de armazenamento caracterizando ambas as formulações de NPs como estáveis 

quando mantidas à temperatura ambiente ou congeladas à -20 °C até este período.  

11.  Determinação do perfil de liberação in vitro 

A fim de avaliar o perfil de liberação da MLT presentes nas formulações de 

PLGA e PLGA-P80 foi realizada a metodologia de liberação in vitro adaptada de 

KHALIL et al. (2013), em tampão PBS contendo Tween® 1% (p/v), pH 7,4 à 37° C. O 

fármaco deve transpor a barreira polimérica para alçar o meio de dissolução, assim 

pode-se obter diferentes tipos de liberação para o fármacos que pode estar adsorvidos 

e/ou no interior das nanoesferas ou nanocápsulas (MORA-HUERTAS et al., 2010). 

A solubilidade da MLT diretamente no meio de liberação foi inicialmente 

testada para que as condições experimentais sink fossem asseguradas. O teste foi 

realizado em triplicada, onde após a saturação do meio de solubilidade em um período 

de 72 horas as soluções foram filtradas e quantificadas por CLAE. A quantidade de 

MLT solúvel foi de 1,64 ± 0,60 mg/mL em tampão PBS contendo Tween® 1% (p/v), 

pH 7,4 à 37° C. A partir deste resultado, estipulou-se como concentração de MLT para 

teste de 1 mg em 10 mL de meio, valor este que não ultrapassa 10% de saturação do 

fármaco. 
As análises das porcentagens de liberação da MLT em função do tempo estão 

expostas na Figura 17. A porcentagem de MLT liberada em 24 horas a partir das NPs de 

PLGA-P80 e PLGA foi de 21,7 ± 1,19 % e 32,1 ± 2,29 % respectivamente. E, em 120 -

horas de experimento o total em porcentagem de MLT liberada foi de 26,7 ± 0,75% 

para PLGA-P80 e 35,65 ± 1,65 % a partir das NPs de PLGA.  
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Figura 17 - Perfil de liberação da MLT a partir de nanopartículas de PLGA e PLGA-

P80 em tampão PBS pH 7,4 contendo Tween 1% (p/v). (Média ± DP (n=3)) 

 

Através da modelagem matemática (ordem zero, primeira ordem, segunda ordem 

e Higuchi) pôde-se avaliar o melhor ajuste gráfico dos pontos experimentais. A seleção 

do modelo baseou-se nos maiores coeficientes de correlação (R) e valores de seleção de 

modelo (MSC). A partir destes valores o modelo de segunda ordem foi o mais adequado 

para representar o perfil de liberação da MLT a partir dos dois tipos de formulações 

testadas. A Tabela 9 apresenta os valores obtidos para cada modelo matemático. 

 

Tabela 9 - Parâmetros obtidos a partir da modelagem matemática para determinação do 

perfil de liberação in vitro a partir de nanopartículas de PLGA e PLGA-P80 em solução 

tampão PBS pH 7,4 contendo Tween 1% (p/v) 

 NPs de PLGA NPs PLGA-P80 

Modelo R MSC K (h-¹) R MSC K (h-¹) 

Ordem zero 0,912 -4.55 0,419 0,912 -2,65 0,305 

Primeira ordem 

(monoexponencial) 0,92 -4,46 0,006 0,928 -2,57 0,004 

Segunda ordem 

(biexponêncial) 0,936 1,4 

α: 9,4.10-19 

β: 0,16 0,983 2,58 

α: 1,71.10-18 

β: 0,04 

Higuchi 0,912 -4,55 0,254 0,911 -2,65 0,1849 
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O modelo de segunda ordem, também chamado de biexponencial, é 

caracterizado por duas etapas de liberação, na primeira etapa ocorre liberação inicial do 

fármaco de forma rápida chamado de “efeito burst” e este efeito pode estar relacionado 

a uma parcela inicial de MLT adsorvida na superfície das NPs contribuindo para o 

rápido acesso ao meio. A segunda etapa de liberação do fármaco ocorre de forma mais 

lenta, caracterizando a liberação controlada do fármaco que provavelmente refere-se a 

parcela de MLT presente no interior das NPs, indicando que ambas as formulações 

prolongam o tempo de liberação da MLT (PEREIRA et al., 2006). As vantagens desse 

perfil de liberação está relacionada com a capacidade do fármaco atingir uma rápida 

concentração capaz de induzir a uma ação terapêutica inicial seguida de uma liberação 

controlada e estendida ocasionando uma concentração efetiva do fármaco por mais 

tempo reduzindo o número de doses ingeridas em relação à fármacos convencionais. 

Considerando o modelo matemático apresentado pelas duas NPs, através dos 

valores de porcentagem de liberação de MLT apresentados na Figura 17, observa-se 

uma menor porcentagem de liberação de MLT a partir das NPs revestidas com P80, 

quando comparada com as NPs sem revestimento (p< 0,05), está menor taxa de 

liberação de fármacos a partir de NPs revestidas com P80 também é relatada por outros 

autores (NAGPAL et al., 2013; WILSON et al., 2008a; WILSON et al., 2008b JENITA 

et al., 2014). Como já exposto no item 6.1, a quantificação do sobrenadante em CLAE 

após o revestimento das NPs, revelou uma perda de 11,51 ± 2,50% do teor de MLT. O 

processo de revestimento possívelmente removeu a fração de MLT adsorvida na 

superfície das NPs de PLGA-P80 por um efeito solubilizante das micelas do tensoativo, 

assim, a lenta liberação de MLT apresentada pelas NPs de PLGA-P80, pode estar 

relacionada à liberação da fração de fármaco que encontra-se no interior das NPs, 

enquanto que nas NPs de PLGA a liberação inicial do fármaco é relevantemente 

observada, já que estas não passam pelo processo de revestimento tendo uma proporção 

maior de fármaco adsorvido na superfície quando comparadas às NPs de PLGA-P80. 

Desta forma, a quantidade de MLT presente na superfície das duas formulação de NPs 

pode ter sido um dos fatores relacionados a diferença, já inicial, na liberação de MLT.  

Por fim, de acordo com KORSMEYER-PEPPAS et al. (1983) pode-se também 

interpretar o mecanismo de liberação de um fármaco através do valor obtido pelo 

expoente de liberação (n). Valores na faixa no qual n< 0,5 indicam que o mecanismo de 

liberação do fármaco ocorre por difusão através da parede o polímero, também chamado 
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de transporte Fickiniano. Valores no qual n> 1 indicam mecanismo de liberação 

considerado como o transporte caso II, ou seja, erosão do material polimérico através do 

relaxamento das cadeias poliméricas e por fim valores na faixa de 0,50 < n < 1,0 

compreendem mecanismo de liberação por transporte anômalo ocorrendo a combinação 

dos processos de difusão e erosão (SIEPMANN; PEPPAS, 2001). O mecanismos de 

libertação do fármaco dependerá do tipo de polímero utilizado e da eficiência de 

encapsulação (DANHIER et al., 2012). 

Aplicando o modelo de Korsmeyer-Peppas para verificar o mecanismo de 

liberação da MLT a partir das NPs, os valores obtidos de n foram de 0,12 para PLGA-

P80 e 0,05 para PLGA. Estes valores indicam que o mecanismo de liberação da MLT 

ocorre pelo processo de difusão. Em um sistema de difusão ocorre o movimento 

espontâneo de moléculas de uma zona de elevada concentração para uma área de baixa 

concentração em um dado volume e caracteristicamente o andamento dos fenômenos 

ocorre da seguinte forma: a água difunde-se para a membrana ou para a matriz, o 

fármaco dissolve-se e finalmente o fármaco dissolvido difunde-se para fora do polímero 

(MANADAS et al., 2002). 

 

12. Toxicidade in vitro das nanopartículas sobre eritrócitos 

Os eritrócitos são células sanguíneas altamente suscetíveis à alterações na 

integridade estrutural, podendo sofrer mudanças na fluidez da membrana e hemólise e 

devido à altas concentrações de oxigênio e hemoglobina são altamente sensíveis à danos 

oxidativos (SANTI et al., 2011). A liberação de hemoglobina através da ruptura da 

membrana celular de eritrócitos pode ser quantificada à 540 nm em espectrofotômetro, 

cuja absorbância observada é diretamente proporcional à ocorrência de hemólise nestas 

células. O ensaio hemolítico é um teste de toxicidade fácil e inicialmente fundamental 

para determinar a segurança de formulações quando expostas ao sangue in vitro, já que 

liberação de hemoglobina através da lise de eritrócitos pode levar a efeitos adversos 

para a saúde como anemia, hipertensão e toxicidade renal (CHOI et al., 2011). 

Visando comprovar a biocompatibilidade das duas formulações de NPs in vitro, 

utilizou-se eritrócitos humanos à 2 %, através de ensaio de hemólise. Os resultados 

expostos sob a forma de gráfico na Figura 18, mostram que ambas as NPs, não foram 

tóxicas nas concentrações de 50, 25 e 12,5 µg/mL avaliadas nos tempos determinados, 

utilizando como controle positivo (100% hemólise) água destilada. 
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Figura 18 - Porcentagem de hemólise de MLT livre, PLGA e PLGA-P80 nas 

concentrações de 50, 25 e 12,5 µg/mL, eritrócitos à 2%. 

 
a, b, c médias de triplicada ± desvio padrão analisadas por concentração em cada tempo 

determinado, onde letras iguais significam igualdade estatística e letras diferentes 

significam desigualdade estatísticas (ANOVA com pós teste Tukey e α 0,05). 

 

A porcentagem de hemólise foi menor que 5% tanto para MLT livre quanto para 

ambas as NPs, sendo o maior valor encontrado de 4,39% de hemólise referente a 

concentração de 50 µg/mL de MLT livre em 24 horas. A partir deste mesmo tempo 

verifica-se que a NP de PLGA nas concentrações de 25 e 50 µg/mL, já apresentam 

igualdade estatística no percentual de hemólise à MLT livre, mantendo-se esta 

igualdade até às 72 horas de experimento. Fato que ocorreu mais progressivamente para 

às Nps PLGA-P80 demostrando menor porcentagem de hemólise (p< 0,05) em relação à 

MLT livre nas concentrações de 12,5, 25 e 50 µg/mL em 24 horas, e em 48 horas nas 

concentrações de 12,5 e 25 µg/mL e em 72 horas a porcentagem hemolítica menor 

permaneceu apenas na concentração de 12, 5 µg/mL. Comparando-se PLGA e PLGA-

P80 diferenças estatísticas foram encontradas apenas em 24 horas na concentração de 

12,5 µg/mL (p< 0,05) e em 48 na concentração de 25 µg/mL (p< 0,05), com 
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porcentagem de hemólise menor para PLGA-P80. Nas demais concentrações e tempos 

não houve diferença estatística significante entre as duas NPs.  

A biocompatibilidade das NPs sem o fármaco correspondente à mesma 

concentração de polímero da maior diluição testada de NPs contendo MLT (50 µg/mL) 

também foi verificada apresentado percentuais de hemólise significativamente baixos, 

demostrando também a propriedade não-hemolítica das NPs de PLGA-P80 e PLGA 

vazias, ou seja sem MLT. Os resultados estão apresentados na Tabela 10: 

 

Tabela 10 - Porcentagem de hemólise apresentada por nanopartículas vazias de PLGA-

P80 e PLGA em 24, 48 e 72 horas, à 2% de eritrócitos. 

Tempo (horas) NP vazia PLGA-

P80 

NP vazia PLGA 

24 0,05 ± 0,042a  0,0 ± 0,0b 

48 1,23 ± 0,40a 0,32 ± 0,28b 

72 2,40 ± 0,54a 1,11 ± 1,41a 

a, b médias de triplicada ± desvio padrão analisadas por linha, onde letras iguais 

significam igualdade estatística e letras diferentes, desigualdade estatísticas (ANOVA 

com pós teste Tukey e α 0,05). 

 

Levando em consideração que ensaios de hemólise in vitro são importantes para 

conhecimento prévio de indícios de citotoxicidade no desenvolvimento de formulações 

terapêuticas, os baixos percentuais de hemólise apresentados pelas NPs demonstram a 

biocompatibilidade em eritrócitos e a viabilidade farmacológica destas NPs in vitro nas 

concentrações testadas. No entanto, estes resultados não isentam análises de toxicidade 

in vivo.  

 

13. Atividade Antioxidante 

Essencial para a sobrevivências das células, o metabolismo oxidativo tem como 

efeito colateral a produção de radicais livres, cujo excesso pode causar alterações 

oxidativas sobrecarregando enzimas de proteção, como a catalase e a peroxidase 

ocasionando efeitos celulares letais, como danos ao DNA e apoptose (ANTOLOVICH 

et al., 2002). Estes efeitos nocivos são equilibrados pela ação de agentes antioxidantes, 

alguns dos quais são substâncias naturais do organismo como enzimas e a própria 
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melatonina (RAHMAN, 2007). Os danos acumulados pelos radicais livres podem 

contribuir para o envelhecimento celular, além do desenvolvimento de patologias 

incluindo câncer (KINNULA; CRAPO, 2004), arterosclerose (LÖNN et al., 2012; 

STOCKE; KEANEY, 2004) e doenças neurodegenerativas, como DP e DA 

(GIORDANO et al., 2014; DAUER; PRZEDBORSKI, 2003). 

Entre as metodologias para a determinação da atividade antioxidante de 

compostos, o ensaio de captura de radicais ABTS é um dos mais conhecidos, 

caracterizado pela sua boa reprodutibilidade e simplicidade de execução. 

Por meio da adição de perssulfato de potássio à solução de ABTS, ocorre a 

formação do radical ABTS•+ de coloração verde e quando um composto com 

propriedades antioxidante entra em contato com esse radical ocorre a redução do 

ABTS•+ (Figura 19), ocasionando em perca da coloração do meio reacional cuja 

absorbância é determinada espectrofotométricamente a 734 nm, onde a maior atividade 

do composto antioxidante testado é proporcional ao decréscimo na absorbância (RE et 

al., 1999). 

 

 

Figura 19 - Formação do radical ABTS•+ e sua redução por um antioxidante (Adaptado 

de HUANG et al., 2005) 

 

Para avaliação da inibição do radical ABTS•+ foram testadas cinco 

concentrações de MLT livre e encapsulada, a fim de verificar a capacidade da MLT em 

manter sua atividade antioxidante após sua encapsulação no interior das NPs, os 

resultados obtidos a partir das concentrações nas duas diferentes formulações de NPs, 

foram avaliados nos tempos 0, 24, 48 e 72 horas, estão apresentados na Tabela 11: 
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Tabela 11 - Porcentagem de inibição do radical ABTS•+ por nanopartículas de PLGA-

P80 e PLGA em 0, 24, 48 e 72 horas 

Concentração 

µg/mL 

MLT livre PLGA-P80 PLGA 

  0 horas  

0,125 5,6 ± 1,2b 7,1 ± 1,3b 13,2 ± 0,4a 

0,25 14,1± 2,9b 14,6 ± 2,0b 34,5 ± 4,2a 

0,5  34,1± 3,3b 27,5 ± 0,5c 56,5 ± 0,4a 

1  62,1± 2,8b 52,2 ± 2,8c 77,5 ± 0,7a 

2  91,4± 1,1a 85,0 ± 1,3b 90,1 ± 0,6a 

  24 horas  

0,125 5,3 ± 0,8c 12,3 ± 2,5b 19,9 ± 0,3a 

0,25 15,9 ± 0,2b 19,8 ± 2,3b 41,2 ± 1,5a 

0,5 34,3 ± 1,3b 37,8 ± 4,7b 68,1 ± 0,6a 

1  60,1 ± 0,9c 67,8 ± 0,1b 81,2 ± 0,5a 

2  91,1 ± 0,8b 89,8 ± 0,3b 94,0 ± 0,2a 

  48 horas  

0,125 7,7 ± 0,4c 13,0 ± 0,7b 23,2 ± 2,1a 

0,25 16,7 ± 4,2b 20,8 ± 0,5b 68,6 ± 3,9a 

0,5 37,4 ± 7,2b 38,6 ± 0,1b 75,4 ± 0,6a 

1 62,1 ± 0,9c 68,1 ± 0,7b 82,0 ± 0,8a 

2 91,6 ± 0,1b 91,5 ± 0,3b 94,9 ± 0,5a 

  72 horas  

0,125 5,9 ± 0,5c 13,9 ± 0,8b 21,3 ± 0,7a 

0,25 13,9 ± 0,1c 24,2 ± 0,7b 68,1 ± 1,3a 

0,5 39,7 ± 0,3b 40,5 ± 0,9b 73,6 ± 0,9a 

1 61,2 ± 1,3c 68,3 ± 0,7b 86,2 ± 0,8a 

2 91,0 ± 0,1b 92,1 ± 1,1b 96,7 ± 0,6a 

a, b, c médias de triplicada ± desvio padrão analisadas por linha, onde letras iguais 

significam igualdade estatística e letras diferentes significam desigualdade estatísticas 

(ANOVA com pós teste Tukey e α 0,05). 
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Para todos os tempos testados, a inibição do radical ocorreu proporcionalmente 

em relação a concentração do fármaco. Nas concentrações estudas, a MLT livre e as 

NPs demostraram diferenças significativas na capacidade antioxidante (p< 0,05) entre 

os tempos determinados, exceto em algumas concentrações específicas (p>0,05). Para o 

tempo de 0 horas as NPs de PLGA demostraram uma maior capacidade antioxidante 

que a MLT livre (p< 0,05), exceto na concentração de 2 µg/mL, onde não houve 

diferença estatística (p> 0,05) entre PLGA e MLT livre. Já as NPs de PLGA-P80 

apresentaram uma atividade antioxidante inferior à MLT livre e PLGA, exceto nas 

concentrações 0,125 e 0,25 µg/mL onde a capacidade antioxidante foi semelhante 

estatisticamente (p> 0,05) à MLT livre. A partir de 24 horas a capacidade de inibição do 

radical ABTS•+ pelas NPs de PLGA permaneceu superior em relação PLGA-P80 e 

MLT livre. Também é possível observar ainda neste mesmo tempo um leve aumento da 

atividade antioxidante tanto das NPs de PLGA-P80 quanto de PLGA, isto pode ser 

explicado devido a MLT presente no interior das NPs serem liberadas gradativamente à 

partir das NPs para o meio de incubação com o passar do tempo como demonstrado no 

perfil de liberação de ambas as NPs. Em 24 e 48 horas as NPs de PLGA-P80 

apresentaram inibição do radical ABTS•+ estatisticamente semelhante a MLT livre (p> 

0,05), porém nas concentrações de 1 e 0,125 µg/mL, a atividade antioxidante de PLGA-

P80 foi superior (p< 0,05). Já em 72 horas esta semelhança estatística entre MLT livre e 

PLGA-P80 permanece apenas nas concentrações de 2 e 0,5 µg/mL, nas demais 

concentrações a atividade de PLGA-P80 foi superior à MLT livre (p< 0,05) na inibição 

do radical ABTS•+. 

A fim de verificar a possível interferência do polímero PLGA na atividade 

antioxidante da MLT realizou-se teste com as NPs vazias (sem MLT), na mesma 

proporção de polímero da maior concentração de NPs testada (2 µg/mL) nos mesmos 

tempos determinados e sob as mesmas condições experimentais. A partir dos resultados 

da Tabela 12 nota-se uma mínima influências destes controles de NPs vazias na 

atividade antioxidante quando comparada a NPs contendo MLT (p< 0,05), 

demonstrando que o polímero não exerce significante influência na inibição do radical 

ABTS•+ nas NPs contendo MLT.  
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Tabela 12 - Porcentagem de inibição do radical ABTS•+ por nanopartículas vazias de 

PLGA-P80 e PLGA em 0, 24, 48, 72 e 96 horas 

Tempo (horas) NP vazia PLGA-

P80 

NP vazia PLGA 

0 0,5 ± 0,6b 3,7 ± 0,2a 

24 2,2 ± 1,6b 5,2 ± 0,6a 

48 4,6 ± 0,4a 5,8 ± 0,7a 

72 5,1 ± 0,3a 5,7 ± 0,4a 

a, b médias de triplicada ± desvio padrão analisadas por linha, onde letras iguais 

significam igualdade estatística e letras diferenças desigualdade estatísticas (ANOVA 

com pós teste Tukey e α 0,05). 

 

Com estes resultados após a análise de regressão linear, para cada formulação foi 

determinada a concentração com capacidade de inibir 50% do radical (IC50), os valores 

obtidos para cada tempo estão expostos na Tabela 13: 

 

Tabela 13 - IC50 referente à MLT livre e ás nanopartículas investigadas sobre a captura 

do radical ABTS•+ 

Tempo (horas) MLT livre PLGA-P80 PLGA 

0 0,8 ± 0,1b 0,9 ± 0,1a 0,4 ± 0,007c 

24 0,9 ± 0,1a 0,7 ± 0,008b 0,4 ± 0,006c 

48 0,8 ± 0,01a 0,7 ± 0,002b 0,3 ± 0,006c 

72 0,8 ± 0,1a 0,7 ± 0,007b 0,2 ± 0,002c 

a, b, c médias de triplicada ± desvio padrão analisadas por linha, onde letras iguais 

significam igualdade estatística e letras diferenças desigualdade estatísticas (ANOVA 

com pós teste Tukey e α 0,05). 

 

A concentração de MLT livre capaz de inibir 50% do radical permaneceu sem 

diferença estatística (p> 0,05) mostrando que nos tempos determinados sua atividade 

em inibir o radical ABTS•+ permanece efetiva. Porém estes valores foram superiores 

aos obtidos com as NPs de PLGA-P80 e PLGA (p< 0,05), onde a menor concentração 

de IC50 encontrado para as NPs foram de 0,7 µg/mL e 0,2 µg/mL, respectivamente em 

72 horas de experimento, enquanto que para a MLT livre a menor concentração foi de 

0,8 em 0 horas. Observa-se uma diminuição da concentração capaz de inibir 50 % do 
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radical para as NPs de PLGA e PLGA-P80 a partir de 24 horas, porém para PLGA-P80 

os valores de IC50 permanecem constantes sem diferença estatística até 72 horas 

(p>0,05).  

Ao longo da escala nanométrica as propriedades físico-químicas dos materiais 

mudam e alguns fatores podem influenciar nestas mudanças como menor tamanho das 

partículas com consequente diminuição da área superficial e revestimentos sendo de 

importante relevância nas formulações nanoestruturadas (GLEITER, 2000; FELIX et 

al., 2013; GATOO et al., 2014). Estas mudanças podem contribuir na melhora dos 

efeitos biológicos esperados para determinadas substâncias. Os resultados obtidos acima 

sugerem que após a encapsulação da MLT no interior das NPs sua atividade 

antioxidante fica mais efetiva que a MLT livre. Ambas as NPs mostraram um aumento 

gradativo da porcentagem de inibição do radical ABTS•+, refletindo em uma diminuição 

nos valores de IC50, este perfil pode ser correlacionado ao perfil de liberação prolongado 

de MLT apresentado pelas NPs. Além disso, quando comparada ambas as NPs, PLGA 

mostram-se mais efetiva na inibição do radical do que as NPs de PLGA-P80, nas 

concentrações testadas, fato que também pode ser correlacionado com ao perfil de 

liberação das NPs, caracterizado por uma menor liberação de MLT a partir das NPs 

revestidas com P80, podendo está menor liberação estar relacionada à menor inibição 

do radical pelas NPs de PLGA-P80 quando comparada às de PLGA. 

Como já citado anteriormente (Item 1.7) a melatonina é um potente antioxidante 

natural do nosso organismo, cujos níveis diminuem com o avanço da idade, tornando 

desta forma sua administração exógena uma importante alternativa para compensar sua 

diminuição e aumentar a proteção antioxidante proporcionada por este fármaco contra 

doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, comuns com o 

envelhecimento. Portanto, as vantagens e melhores ações antioxidantes proporcionadas 

pelas formulações nanoestruturadas desenvolvidas neste trabalho em relação a MLT 

livre, tornam estas NPs como uma possível e futura alternativa para o tratamento de 

doenças neurodegenerativas. Porém, assim como para as análises de toxicidade, estes 

resultados também não descartam a necessidade de comprovação in vivo.  
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6. CONCLUSÃO 

  Foi desenvolvido e validado com sucesso uma metodologia analítica por CLAE 

com detecção PDA, prática e reprodutível com características de especificidade, 

sensibilidade, linearidade, precisão, exatidão e robustez adequado para quantificação de 

MLT em nanopartículas de PLGA e PLGA-P80.  

As nanopartículas obtidas apresentaram diâmetro médio inferiores a 300 nm 

comprovado através da Microscopia Eletrônica de Varredura, além das formulações 

encontrarem-se monodispersas com índice de polidispersão menor que 0,1, cuja 

estabilidade foi mantida até 90 dias de armazenamento à temperatura ambiente e à -20 

°C. 

Nas análises de DSC das nanopartículas não evidenciaram o pico de fusão 

característico do fármaco sugerindo que após o processo de encapsulação, este encontra-

se em estado amorfo disperso molecularmente na matriz polimérica o que evidência o 

encapsulamento da MLT pelo polímero. Nos espectros obtidos por infravermelho 

referentes à PLGA e PLGA-P80 observou-se a sobreposição das principais bandas da 

MLT com as do polímero sugerindo-se que o processo de encapsulação da MLT não 

favorece ocorrência de interações moleculares que descaracterizem a estrutura química 

do fármaco ou demais componentes das nanopartículas como o polímero.  

O trabalho também demostrou que os ensaios de liberação in vitro indicam que 

as nanopartículas são capazes de prolongar a liberação do fármaco, e que o processo de 

revestimento com polissorbato 80 exerce influência na cinética de liberação da MLT, 

sendo que as nanopartículas revestidas apresentaram uma menor liberação do que as 

nanopartículas sem revestimento. 

Através da avaliação in vitro da atividade citotóxica sobre eritrócitos verificou-

se baixos percentuais de hemólise apresentados pelas nanopartículas demonstrando a 

biocompatibilidade sobre eritrócitos e a viabilidade farmacológica destas nanopartículas 

in vitro nas concentrações testadas. 

Em relação a atividade antioxidante in vitro sobre o radical ABTS•+, os 

resultados obtidos demostram que as nanopartículas são mais efetivas na atividade 

antioxidante que a melatonina livre, onde ambas as nanopartículas mostraram um 

aumento gradativo da porcentagem de inibição do radical ABTS•+, refletindo em uma 

diminuição nos valores de IC50, este perfil pode ser correlacionado ao perfil de liberação 

prolongado de MLT apresentado pelas nanopartículas. Dessa forma, os níveis 
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diminuídos de melatonina com o avanço da idade, tornam sua administração exógena 

uma importante alternativa para aumentar a proteção antioxidante proporcionada por 

este fármaco contra doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Porém, 

estes resultados não descartam a necessidade de comprovação in vivo a fim de 

confirmar a aplicabilidade destas nanopartículas. 
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