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RESUMO 

 

CERIZE, N. N. P. Estudo de sistemas nanocarreadores para o ácido 5-aminolevulínico 

com aplicação na terapia fotodinâmica. 2012. 173f. Tese (Doutorado direto). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

O ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) é empregado como pró-fármaco, precursor de um 

agente fotossensibilizador na terapia fotodinâmica (TFD). Após a aplicação de 5-ALA 

topicamente, a incidência de luz visível de comprimento de onda apropriado induz a formação 

de uma substância altamente fluorescente e fotodinamicamente ativa, a Protoporfirina IX 

(PpIX).Todavia,devido a sua característica hidrofílica o 5-ALA apresenta reduzida penetração 

na epiderme e derme, limitando sua aplicação tópica. O presente trabalho apresenta o 

desenvolvimento de sistemas de veiculação nanoestruturados para o 5-ALA, visando maior 

penetração na pele e aumento da eficácia fotodinâmica. Além do 5-ALA, foram testados 

outros fármacos hidrofílicos, incluindo um anti-inflamatório, uma vitamina e um anti-

microbiano, para validação do sistema de liberação controlada e ação sítio-específica. Foi 

realizado um estudo de desenvolvimento de formulação e processo para obtenção dos 

nanocarreadores placebo e posterior incorporação dos fámacos, além da caracterização 

completa dos sistemas obtidos, resultando no depósito de uma patente dos novos sistemas: 

Nanocarreadores Poliméricos Coloidais. Como principais resultados deste trabalho destaca-se 

a obtenção de sistemas em escala nanométrica, com alta eficiência de encapsulação e perfil de 

liberação controlado, além dos nanocarreadores proporcionarem o aumento da permeação 

cutânea e ação sítio específica dos fármacos, seja na célula cancerígena ou mesmo na lesão 

causada por microorganismos. A relevância deste trabalho baseou-se na necessidade de um 

tratamento prático, altamente seletivo e moderno, que seja otimizado mediante a 

administração do pró-farmaco 5-ALA em sistemas de liberação apropriados, pois a barreira 

epidérmica do tecido canceroso constitui ainda uma limitação para a TFD tópica. 

 

Palavras-chave: liberação controlada, nanotecnologia, nanocarreadores, ácido 5-

aminolevulínico, terapia fotodinâmica. 

 

 

 



Cerize, N.N.P.; Tese de Doutorado da FCFRP-USP; 2012 

 
8 

 

ABSTRACT 
 

CERIZE, N. N. P. Study of nanocarriers systems to 5-aminolevulinic acid for 

photodynamic therapy use. 2012. 173p. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

The 5-aminolevulinic acid (ALA) is a pro-drug, precursor of a photossensitizer agent 

employed in the photodynamic therapy (PDT). The topical application of ALA combined with 

the visible light irradiation in an appropiate wavelenght, promove the yielding of a highly 

fluorescent and photodynamically active agent, the protophoriryn IX (PpIX). However, due to 

its hydrophilic propertie 5-ALA has reduced penetration of the epidermis and dermis, limiting 

its topical application. This work presents the development of a nanostructured drug delivery 

system for ALA aiming to increase the skin permeation and the photodynamic efficacy. 

Beyond 5-ALA, other hydrophilic drugs were tested, including an anti-inflammatory, a 

vitamin and an anti-microbial drug to validate the controlled release and site-specific action. 

A study was performed to develop the composition and the process of preparation of the 

unload-nanocarriers and subsequent incorporation of drugs, besides a complete 

characterization of the nanocarriers, resulting in a patent application of the new systems: 

Colloidal Polymeric Nanocarriers. As the main results of this study can be highlighted the 

achievement of nanometer-scale system with high efficiency of encapsulation and controlled 

release profile, in addition to providing increased permeation and site-specific action of drugs, 

whether in the cancer cell or even in the lesion caused by microorganisms. The relevancy of 

this work is based on the necessity of a practical, sophisticated and selective treatment 

through the administration of the prodrug ALA using a suitable drug delivery system, because 

the epidermal barrier of the cancerous tissue is still a main limitation for topical PDT. 

 

Keywords: controlled release, nanotechnology, nanocarriers, 5-aminolevulinic acid, 

photodynamic therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enunciado do Problema 

A terapia fotodinâmica (TFD) é um novo e promissor processo para o tratamento de 

lesões cutâneas malignas e não malignas realizado em duas etapas que requerem a 

administração de um fármaco fotossensibilizador (FS), ou seu precursor, seguida da exposição 

à luz para o tratamento de uma determinada patologia, no caso câncer.  

Através da utilização combinada da Terapia Fotodinâmica com a Nanotecnologia pode-

se modificar passos críticos na ação da TFD como o design e veiculação do FS, localização e 

intensidade da reação fotodinâmica, dosimetria e mecanismos de ação, permitindo avanços 

clínicos e científicos (ALLISON et al., 2008). O impacto da nanociência e nanotecnologia no 

campo da liberação controlada de drogas é de abrangência multifatorial, propiciando o 

desenvolvimento de métodos de produção e caracterização de agentes bioativos e permitindo 

evoluir de maneira promissora desde a etapa laboratorial até a aplicação clínica (YOUAN, 

2008). 

O emprego de sistemas de liberação controlada de fármacos também tem resultado em 

avanços significativos na eficácia e seletividade da TFD, já que assim, o FS pode ser liberado 

em concentrações adequadas no tecido-alvo (MACHADO, 2000). Atualmente existe um 

grande interesse na liberação seletiva de fármacos e, sistemas carreadores têm sido bastante 

estudados com objetivo de melhorar a seletividade e eficiência das formulações (MONACO, 

2004), principalmente na escala nanométrica.  

No desenvolvimento racional de um sistema de liberação/veículo adequado (que atenda 

os critérios de qualidade, eficácia e segurança) é importante conhecer as propriedades físico-

químicas do ativo, as formas polimórficas, a compatibilidade com outros componentes da 

formulação durante processamento e armazenamento, estabilidade do sistema, assim como a 

via de aplicação (oral, tópica, parenteral) e a forma de liberação (liberação imediata, 

controlada, sustentada) (ADAIR et al., 2010; GIRON, 1998). Neste contexto, o estudo de pré-

formulação é essencial visto que abrange a idealização da formulação, identificação das 

características do ativo e dos excipientes, a verificação da estabilidade em condições de stress 

(condições extremas de pH e temperatura) e estudo de compatibilidade. 

A produção endógena de protoporfirina IX (CURNOW e PYE, 2007) após a 

administração de ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) tem levado a muitas aplicações em terapia 

fotodinâmica (TFD). No entanto, a eficácia da combinação ALA-TFD nunca foi otimizada 

para os tumores mais espessos e ou mais profundos, bem como a melhor forma de veiculação 
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do pró-fármaco 5-ALA e consequente obtenção de resposta terapêutica otimizada ainda são 

desafios da encontrados na TFD (CASAS et al., 2009). 

Sistemas de liberação cutânea e transdérmica como lipossomas, cristais-líquidos e 

associações de promotores de permeação (LOPEZ et al., 2004; OSIECKA et al., 2010; 

PIERRE et al., 2009) , patchs transdérmicos bioadesivos (McCARRON et al., 2006), 

nanopartículas de quitosana (YANG et al., 2009), dendrímeros (CASAS et al., 2009), 

microemulsões (ARAUJO et al., 2010), nanoemulsões (MAISCH et al., 2010) dentre outros 

sistemas têm sido estudados visando o aumento da biodisponibilidade do 5-ALA no alvo 

biológico. 

O desenvolvimento de um sistema de veiculação nanoestruturado para o 5-ALA visando 

estabilizar o ativo em uma formulação de uso tópico, melhorar a permeação cutânea e 

aumentar a eficácia fotodinâmica foi o foco deste trabalho. Pretendeu-se, através de uma 

revisão de trabalhos anteriormente realizados utilizando o 5-ALA como pró-fármaco, 

identificar o estado atual da arte e a partir dele elaborar uma nova proposta de formulação e 

processo de produção de um nanocarreador. 

Considerando as limitações encontradas na aplicação tópica do 5-ALA, além da escassa 

literatura referente a carreadores para moléculas hidrofílicas, foi elaborado um projeto de 

desenvolvimento de um sistema nanocarreador para o pró-fármaco abrangendo as etapas de 

pré-formulaçao, formulação e processo, estabilidade e caracterização, e testes pré-clínicos, 

estabelecendo atividades e prazos referentes a cada tarefa.   

Finalmente, este trabalho teve como principal objetivo contribuir para o 

desenvolvimento de sistemas nanoestruturados à base polímeros e biopolímeros para 

veiculação de ativos hidrofílicos de interesse farmacêutico e/ou com aplicação na terapia 

fotodinâmica do câncer. O estudo realizado avaliou os parâmetros envolvidos no processo de 

fabricação destes sistemas, efeito de variáveis de formulação e das características dos 

nanocarreadores produzidos envolvendo tamanho médio de partícula e índice de 

polidispersidade, estabilidade física e química e capacidade de encapsular ativos de com 

propriedades hidrofílicas.  
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1.2 Estado da Arte 

1.2.1 Terapia Fotodinâmica 

A utilização de um agente de fotossensibilização aplicado em combinação com luz para 

tratar doenças foi não intencionalmente descoberta quando observou-se a morte de uma 

cultura de paramécios que tinham sido incubados em um corante fluorescente, e estes foram 

expostos à luz. Jodlbauer, Jesionick e Von Tappeiner observaram que o corante (acridina) era 

um agente de fotossensibilização. Eles explicaram e definiram o termo reação fotodinâmica e 

pelo início dos anos 1900 trouzeram a terapia fotodinâmica (TFD) para a clínica com 

resultados excelentes em tumores cutâneos. Muitos fotossensitizadores foram investigados e 

nas décadas de 1950 e 1960, fotossensitizadores baseados em porfirinas obtiveram sucesso 

clínico intermitente (ALLISON E SIBATA, 2010).  

Apenas em 1978, Doughterty e colaboradores apresentaram um novo FS chamado 

derivado de hematoporfirina purificada (Hematoporphyrin Purified Derivative - HPD), que 

mostrou-se efetivo no tratamento de enfermidades cutâneas, através do uso de luz vermelha 

como fonte de luz (GOLD, 2006; DOUGHERTY et al., 1978). Todavia, em função da 

fototoxicidade extendida por meses pela HPD, em 1990 foi introduzido o primeiro derivado 

de porfirina tópico, conhecido como ácido aminolevulínico (5-ALA), que é um precursor 

endógeno de um agente fotossensibilizador, a protoporfirina IX (KENNEDY et al., 1990). 

A TFD do câncer é baseada na administração de um fotossensibilizador (FS) e 

subseqüente irradiação com luz visível de comprimento de onda apropriado, induzindo o 

dano e/ou morte do tecido tratado. Uma substância FS é um composto químico que, após 

ser exposto a uma luz de comprimento de onda específico, é excitado para um estado mais 

energético, gerando radicais livres e oxigênio simples (O
-
). Essas espécies reativas são 

capazes de induzir a inviabilização de células, danos vasculares e morte celular (TEDESCO 

et al., 2003; BONNETT e BERENBAUM, 1989). 

A interação de luz monocromática e composto FS induz uma série de processos 

fotofísicos e fotoquímicos em níveis quânticos, decorrentes da interação da radiação 

eletromagnética com a matéria, que resulta na fotossensibilização molecular (PRIMO, 2010). 

Após a absorção de um fóton de luz, o FS passa a popular um estado eletrônico singlete 

excitado mais energético (Sn), podendo retornar ao seu estado fundamental (S0) via processo 

de relaxação física conhecido como conversão interna ou através de processos radioativos de 

emissão de fluorescência (SHARMAN et al., 1999; PRIMO, 2010).  

Uma alta população do estado singlete excitado dos fármacos FS pode dar origem ao 

estado triplete excitado (inversão da orientação vetorial do spin eletrônico). A ação 
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fotodinâmica é dependente do processo de cruzamento inter-sistemas, responsável pela 

formação do estado triplete excitado a partir do estado singlete excitado.  

Os fármacos fotossensíveis mais efecientes devem possuir um alto rendimento quântico 

de conversão para o estado triplete excitado, e consequentemente tempos de vida na ordem de 

micro0segundos. A partir do estado triplete excitado o fármaco fotossensível pode retornar 

diretamente ao estado fundamental pelo processo de conversão interna ou através da emissão 

de fosforescência (LAKOWICZ, 1999; PRIMO, 2010), podendo desencadear interações 

fotoquímicas elucidadas basicamente por dois mecanismos distintos. 

O mecanismo Tipo I envolve a abstração de um átomo de hidrogênio ou reações de 

transferência de életrons entre o fármaco fotossensível no estado triplete excitado e diferentes 

macromoléculas biológicas, levando à formação de radicais livres e/ou íons radicais. Poucos 

materiais biológicos apresentam facilidade de fotoredução, sendo que as espécies reduzidas 

podem transferir um eletron ao oxigênio molecular presente no meio (em configuração 

triplete), formando espécies reativas de oxigênio como peróxidos de hidrogênio, ânion 

superóxidos, etc. este mecanismo de fotossensibilização é conhecido como tipo I, sendo 

esquematizado a seguir. 

 

 

 Mecanismo de fotossensibilização do Tipo I – Reações redox com biomoléculas 

0
F  

1
F  

3
F 

3
F + S  F

+.

 + S
-. (transferência de energia) 

S
-. + 

3
O2  S + O2

-.
  HO. + HO.  

Sendo F = fármaco fotossensível e S = substrato biológico 

 

Outro mecanismo possível de fotossensibilização é a transferência de energia para o 

oxigênio molecular a partir da configuração eletrônica triplete do fármaco, induzindo a 

formação do oxigênio singlete (
1
O2) conforme o mecanismo do tipo II. O oxigênio singlete é 

uma espécie altamente reativa que interage de forma a oxidar vários substratos biológicos, 

pois reage rápida e indiscriminadamente com os mais variados alvos eletrofílicos, como 

lipídeos insaturados, proteínas, ácidos, dentre outros. O mecanismo do tipo II de 

fotossensibilização está esquematizado a seguir. 
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 Mecanismo de fotossensibilização do Tipo II – Mediado pela produção de  
1
O2 

 

0
F  

1
F  

3
F 

3
F + 

3
O2  

0
F + 

1
O2 (transferência de energia) 

1
O2 + S  S-OOH (peróxidos, etc.) 

Sendo F = fármaco fotossensível e S = substrato biológico 

 

O oxigênio singlete (
1
O2) gerado pela reaçõa tipo II é um intermediário chave em muitos 

processos oxidativos fotoinduzidos em sistemas químicos ou biológicos, sendo considerado a 

principal espécie produzida pelos processos fotodinâmicos (PRIMO, 2010). 

A protoporfirina IX (PpIX) é um potente fotossensibilizador natural, empregado na 

TFD. A produção endógena de gerada através da via biossintética do grupo heme após a 

administração do pró-fármaco ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) tem levado a muitas 

aplicações em TFD (CURNOW e PYE, 2007), em especial para o tratamento do carcinoma 

basocelular cutâneo (CASAS et al., 2009). As vantagens clínicas desta abordagem incluem a 

escolha de administração tópica ou sistêmica de 5-ALA, e de curta duração de 

fotossensibilidade cutânea, juntamente com fotossensibilização epitelial seletiva tornando-a 

adequada para o tratamento de tumores precoces.  

O 5-ALA também tem um grande potencial como agente de fotodiagnóstico ou 

fotodetecção na prática clínica. A utilização das propriedades espectroscópicas da PpIX como 

a emissão de fluorescência produzida a partir da biossíntese de 5-ALA vem sendo explorada 

atualmente para o tratamento de lesões pré-malignas de leocoplasia oral (WASKOWSKA et 

al., 2012); terapia para coloangiocarcinoma (CHUNG-WOOK et al., 2012); tratamento de 

câncer baso e espino celular e doenças de Bowen (DE ROSA, 2002; TEDESCO et al., 2003) 

diagnóstico de câncer de bexiga, lesões intra-epiteliais do colo uterino e câncer de pulmão e 

cirurgia guiada por fluorescência para ressecção de gliomas malignos (STUMMER et al., 

2006). Neste último caso, o 5-ALA é administrado sistemicamente usando uma dose oral de 

20mg/kg, que é bem tolerada pelos pacientes (CASAS et al., 2009).  

A administração tópica de ALA associada à irradiação de luz azul também está sendo 

utilizada pelos médicos como Diagnóstico Fotodinâmico de lesões pré-malignas e malignas, 

devido à capacidade do tecido lesionado metabolizar o ALA em PpIX mais rapidamente que o 

tecido normal. Desta forma, ao expor a pele à luz azul, a área lesionada apresenta-se mais 

fluorescente que a área adjacente sadia (MANIVASAGER et al., 2006; VAIDYANATHAN 

et al., 2006). 
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A eficácia da combinação da terapia fotodinâmica e ácido 5-aminolevulínico (TFD-

ALA), no entanto, tem sido limitada pela natureza hidrofílica da molécula, o que reduz a 

penetração através dos tumores, e também por apresentar reduzida permeação nas camadas da 

pele nos casos de aplicação tópica. Várias modificações químicas têm sido feitas em ambas as 

terminações N- e C- (nitrogênio e carbono, respectivamente) da estrutura da molécula (que 

pode ser observada na Figura 1) para aumentar o caráter hidrofóbico da molécula e induzir 

maior produção protoporfirina IX (PpIX). Outra abordagem para a melhoria da TFD-ALA é a 

combinação de 5-ALA com outros agentes, incluindo agentes quimioterápicos e quelantes de 

ferro para inibir a conversão da PpIX a heme catalisada pela ferroquelatase (CURNOW e 

PYE, 2007).  

 

Figura 1: Estrutura molecular do 5-ALA. 

 

 

 1.2.2 O  ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) 

O 5-ALA é um precursor de porfirinas endógenas na via de biossíntese do heme e vem 

sendo estudado para aplicação tópica, como um pró-fármaco associado à TFD (VENA, 2005; 

LOPEZ et al., 2004; KENNEDY et al., 1990).  

O 5-ALA tem sido considerado um pró-fármaco em potencial para o uso em TFD 

tópica, pois estimula a formação in situ de protoporfirina IX (PpIX), que é um FS responsável 

pela ação fotodinâmica de regressão do tumor no tratamento de lesões cutâneas (LOPEZ et 

al., 2004; SOUZA et al., 2009; WOLF e KERL, 1995).  

Em condições normais, a produção do 5-ALA, a partir da conversão da glicina e 

succinil CoA, é controlada pela ação da enzima 5-ALA-sintase e a biossíntese do heme é 

regulada de tal forma que nunca ocorre acúmulo de concentrações fotossensibilizantes de 

PpIX (KENNEDY et al., 1990). Porém, estudos da biossíntese do heme revelaram que quando 

ocorre um acúmulo natural de heme livre (Fe
2+

 não complexado), a enzima 5-ALA-sintase 

deixa de sintetizar o 5-ALA, o que resulta num mecanismo de “feedback” negativo, onde a 

presença do heme livre inibe sua síntese. Desta forma, pode se dizer que a síntese do heme é 
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principalmente regulada pela inibição da enzima 5-ALA-sintase, um processo conhecido 

como “feedback” negativo (CAIRNDUFF et al., 1994). 

Todavia, foi demonstrado que a administração tópica de um excesso de 5-ALA inibe a 

ação da enzima ferroquelatase resultando, novamente, em um mecanismo de “feedback” 

negativo, uma vez que esta enzima deixa de complexar o Fe
2+

 na PpIX para formar o heme. 

Consequentemente, o 5-ALA atravessa a epiderme anormal e supera o mecanismo de inibição 

por feedback, sendo metabolizado dentro da mitocôndria e resultando em um acúmulo de 

porfirinas endógenas, principalmente a PpIX, que se concentra no tecido canceroso. Como a 

conversão de PpIX em heme é relativamente lenta, as células do tecido canceroso acumulam 

PpIX em concentrações fotossensibilizantes (DIVARIS et al., 1990; WOLF e KERL, 1995). 

 Vários estudos têm demonstrado que a taxa de síntese de porfirinas derivadas do 5-ALA, 

principalmente a PpIX, é maior nas células neoplásicas quando comparadas as células 

normais, devido tanto à alta atividade metabólica, quanto a baixa atividade da enzima 

ferroquelatase nestas células neoplásicas (HEYERDAHL et al., 1997; REBEIZ et al., 1992; 

WU et al., 2003). Sugere-se que a razão para esta baixa atividade seja o uso da via glicolítica 

preferivelmente à fosforilação oxidativa no metabolismo energético destas células neoplásicas 

(VAN DEN BOOGERT et al., 2000). Portanto, pode-se dizer que as enzimas 5-ALA-sintase e 

ferroquelatase são espécies limitantes da velocidade da reação para a formação do 5-ALA e 

heme, respectivamente. Como consequência, o tratamento de câncer tem recebido atenção 

especial com relação ao uso do 5-ALA como precursor na biossíntese de PpIX e, 

consequentemente, na TFD. 

O 5-ALA e seus ésteres têm vantagens sobre os outros fármacos fotossensíveis 

exógenos, porque o transiente do FS formado na pele leva de 24 a 48h para degradar 

(KALISZEWSKI et al., 2007).  

Sistemas de veiculação de fármacos usados atualmente contendo 5-ALA são 

extremamente ácidos (pH 3,0) devido à incorporação do fármaco na forma de sal (cloridrato 

de ácido 5-aminolevulínico), o que afeta controversamente a síntese de PpIX, como descrito 

por Bech e colaboradores. Em um dos trabalhos o autor relatou que a maior produção de PpIX 

ocorre no pH 7,5 (BECH et al., 1997). Observou-se também que soluções aquosas do fármaco 

tamponadas no pH fisiológico são instáveis (NOVO et al., 1996). A estabilidade do 5-ALA 

em solução foi estudada por espectroscopia de absorção, seguidas de mudança da absorbância 

causada pela formação de uma mistura de produtos de condensação (ELFSSON et al., 1999). 

Sob condições fisiológicas o fármaco sofre dimerização (uma reação de condensação cíclica, 

conforme descrito na Figura 2) formando produtos de degradação como o 2,5-(beta-
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carboxietil) dihidropirazina (DHPY) e o ácido pirazina 2,4-dipropanóico (PY), resultando em 

perda de atividade (KALISZEWSKI et al., 2007). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Reação de dimerização do 5-ALA. 

 

Elfsson et al. (ELFSSON et al., 1999) estudaram a estabilidade do 5-ALA em diferentes 

condições de pH, temperatura e concentração. A quantificação foi realizada por cromatografia 

liquida de alta eficiência (HPLC), detecção UV em 263nm, utilizando o ácido octanosulfônico 

como par iônico e pré-tratamento para eliminar os interferentes de degradação. Observou-se 

que nenhuma degradação ocorre em solução aquosa pH 2,35, a 50°C, por 37 dias. No entanto, 

nas mesmas condições fisiológicas com pH 7,53 ocorre degradação de 50%, em 3h 

(ELFSSON et al., 1999). A taxa de degradação aumenta 1,5 vezes a cada 10°C aumentados, 

para pH 7,53. Em condições fisiológicas, 4 a 7% do 5-ALA podem existir na forma de 

dihidropirazina e a fração molar do produto de degradação depende da concentração de 5-

ALA em solução (NOVO et al., 1996). 

Um pré-requisito para que a dimerização ocorra é a não protonação do grupamento 

amino, capaz de reagir com o grupo cetona da molécula de 5-ALA vizinha. Em pH 2,35, o 

pró-fármaco 5-ALA é estável porque o grupo amino está protonado. A temperatura também 

influencia a estabilidade do fármaco em solução. Contudo, quanto mais a reação avança, 
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maior é a concentração de prótons no meio e o pH diminui. Assim, as soluções vão ficando 

ácidas e tornam-se amarelas com a degradação (NOVO et al., 1996). Pode-se prever (através 

da Lei de Arrenhius) que uma solução aquosa a 1% de 5-ALA, pH 7,53, tem t90 (tempo que o 

composto leva para degradar 10% do valor inicial) de 1,9h a 20°C. Nas mesmas condições 

uma solução contendo 10% de 5-ALA, pH 7,53, tem t90 de 10 minutos. Logo, é importante 

manter a concentração mais baixa possível quando em pH fisiológico, ou o pH mais ácido 

possível para retardar a degradação. 

Um estudo de produção de PpIX com aplicação de diferentes soluções de 5-ALA e 

metil-aminolevulinato  mostrou que soluções tamponadas com pH 4,0, estocadas por 120h a 

4° e 37°C não se tornam amarelas e produzem PpIX normalmente, enquanto que soluções 

com pH 5,5 perdem 10% da atividade de produção de PpIX quando estocadas a 4°C e 40% se 

estocadas a 37°C. Soluções com pH 7,4 perderam 90% da atividade quando estocadas por 30h 

a 37°C, tornando-se amarelas em poucos minutos (KALISZEWSKI et al., 2007). A 

estocagem das soluções por 6 dias em pH 7,4 a 37°C induziu a perda total de atividade, 

enquanto que em pH 4,0 não houve alteração significativa em comparação às soluções frescas 

(KALISZEWSKI et al., 2007). Outro estudo sobre estabilidade do pró-fármaco em solução 

mostrou que a osmolaridade de uma solução a 1% de 5-ALA, pH 4,0, com a adição de 0,9% 

de NaCl, foi mantida e a estabilidade do fármaco manteve-se inalterada por 5 dias (DE 

BLOIS et al., 2002). 

Erdtman et al. demonstraram por simulação em modelos computacionais que o 5-ALA 

sofre reação de tautomerização e pode ser encontrado em 7 diferentes formas, conforme 

representadas na Figura 3. O estudo destes autores mostrou que a afinidade do 5-ALA por 

prótons é maior em fase lipídica do que em fase aquosa e que o átomo de oxigênio carboxílico 

pode ser mais facilmente protonado do que o de nitrogênio. No caso do 5-ALA neutro ou na 

forma zwiteriônica , estes são mais facilmente protonados em água (ERDTMAN e 

ERIKSSON, 2008). Sendo assim, a solubilização do fármaco em fase lipídica (ou com 

características menos polares que a água, por exemplo, os compostos glicólicos) supostamente 

reduziria a degradação via dimerização, conforme descrito anteriormente, visto que a 

afinidade por prótons é maior nesta fase. 
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Figura 3: Diferentes estados de protonação do 5-ALA e seus tautômeros. 

 

 1.2.3 Sistemas nanocarreadores de aplicação tópica 

 O desenvolvimento de um sistema de veiculação de fármacos nanoestruturado 

(chamado “nanodelivery”) para liberação controlada sítio específica tem o potencial de 

melhorar de forma incremental o tratamento de doenças. A maioria dos compostos 

terapêuticos de primeira linha são drogas com certa toxicidade que agem de forma 

inespecífica, provocando muitas vezes efeitos indesejados, limitações de dose, e em alguns 

casos efeitos colaterais debilitantes (ADAIR et al., 2010; ALLISON et al., 2008). A 

administração do fármaco precisa e segura sobre seu sítio de ação e no tempo certo de modo a 

promover uma liberação controlada e garantir o máximo de efeito terapêutico permanece 

ainda como um desafio no design e desenvolvimento de novos sistemas de liberação de 

fármacos. O conceito de liberação sítio específica de drogas advém da própria idéia de 

minimizar a relação risco-benefício (ALEXIS et al., 2008; MISHRA et al., 2010). 

A capacidade de utilizar a nanotecnologia como ferramenta para alterar as 

características de um fármaco aumentando sua solubilidade, diminuindo a degradação durante 

a circulação e concentrando a droga no local desejado promete aumentar a eficácia do 

tratamento enquanto diminui os efeitos colaterais indesejados. As vantagens desta abordagem 

têm estimulado muito o financiamento e a pesquisa voltados para o desenvolvimento de 

vários sistemas nanoparticulados de veiculação de fármacos (ADAIR et al., 2010). 
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Nos últimos anos muitos estudos têm sido realizados para o desenvolvimento de micro e 

nanossistemas, mas poucos se concretizaram no que concerne à definição do material ideal e 

na facilidade de transferência de tecnologia em função da área de aplicação (GUERY, J., 

2006). O desafio é primeiramente controlar a reprodutibilidade da produção destes sistemas 

através de processos padrão (já empregados nas indústrias atualmente), controlar as 

propriedades físico-químicas como estabilidade, além de empregar materiais comercialmente 

disponíveis e biocompatíveis. 

A tarefa de desenvolver um “nanodelivery” bem sucedido para aplicações tópicas é 

especialmente complicada. O primeiro desafio consiste na barreira altamente complexa no 

caso da pele, alvo para os estudos de neoplasias cutâneas. A necessidade de manter, ou ao 

menos restaurar a barreira da pele após a aplicação de uma droga, evitando infecções e 

contaminações, agrava ainda mais esta tarefa (CEVC, 2004). 

Com intuito de aprofundar os conhecimentos nos sistemas nanoestruturados e na 

aplicação tópica, segue uma breve revisão dos principais conceitos e princípios 

relacionados à fisiologia da pele e mecanismos de interação de substâncias com a pele, e à 

nanotecnologia e sistemas nanoestruturados para encapsulação de fármacos. 

 

 1.2.3.1 Aplicação tópica 

 Sabe-se que a via de administração bem como o padrão de distribuição do fármaco 

no organismo podem interferir de maneira direta sobre a duração e extensão da ação 

terapêutica. Ao se considerar a administração de um fármaco, é fácil prever que a situação 

ideal seria administrá-lo diretamente no local em que sua ação é desejável. Essa estratégia 

não somente aumenta a eficácia farmacológica, mas também diminui a dose do fármaco 

necessária para a obtenção do efeito desejado e tende a atenuar sua toxicidade (DE LUCIA 

e OLIVEIRA-FILHO, 2004). 

No caso das patologias cutâneas, principalmente aquelas de caráter mais superficial, a 

administração do fármaco próximo ao local de ação é tarefa fácil já que o local de ação é 

bem acessível (DE LUCIA e OLIVEIRA-FILHO, 2004). Além disso, a via tópica também 

é uma boa alternativa para administração de fármacos "a distância", ou seja de forma 

sistêmica, porque apresenta vantagens, tais como: 

 Ser uma via de fácil acesso; 

 Evitar a metabolização de primeira passagem, pois nos casos de administração 

sistêmica, o fármaco é absorvido na corrente sanguínea sem passagem pelo fígado; 
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 A absorção pode ser bem controlada já que não existe a interferência das variáveis 

que ocorrem, por exemplo, na absorção pelo trato gastrointestinal quando um fármaco é 

administrado via oral; 

 Podem ser empregados fármacos com janela terapêutica estreita (pequena diferença 

entre as concentrações que gera o efeito terapêutico e a que gera o efeito tóxico), sendo 

que se evita o risco de superdosagem, o que é um limitante em outras vias, como a 

intravenosa; 

Redução de efeitos colaterais, como por exemplo, irritação gástrica, um dos principais 

efeitos adversos relatados para maioria dos fármacos; 

 Emprego de fármacos com meia-vida biológica muito curta; 

 O tratamento pode ser facilmente suspenso a qualquer momento, por interrupção da 

administração; 

 Evita-se o tratamento doloroso, como no caso da via intramuscular; 

 Maior aceitação e adesão do paciente à terapia (DE LUCIA e OLIVEIRA-FILHO, 

2004). 

 

No entanto, a aplicação pela via tópica implica na existência de processos de 

penetração, permeação, absorção e distribuição pelo organismo ou em parte dele. A 

absorção de uma substância pela pele, que permea até as camadas mais profundas, entrando 

inclusive na corrente sanguínea, é denominada absorção percutânea (ANSEL; POPOVICH 

e ALLEN, 2000; DE LUCIA e OLIVEIRA-FILHO, 2004). 

De modo geral, a absorção percutânea de um princípio ativo liberado de um sistema 

transdérmico ou de preparações dermatológicas depende das propriedades físicas e 

químicas do fármaco, assim como de seu comportamento quando colocado em um veículo 

farmacêutico, e também da afecção da pele (ANSEL; POPOVICH e ALLEN, 2000). 

Atualmente, sabe-se que, embora um veículo possa não penetrar muito na pele nem 

transportar o fármaco através dela, ele pode facilitar a absorção do fármaco influenciando 

na velocidade e grau de penetração. Assim, o aumento no interesse em se utilizar a pele 

como local de aplicação de fármacos para agirem "à distância" e, portanto, alcançar a via 

sistêmica, fez com que se aumentasse a procura de substâncias e tecnologias que pudessem 

ser combinadas com fármacos diversos para promoção da absorção via percutânea com 

maior eficácia (ANSEL; POPOVICH e ALLEN, 2000; DE LUCIA e OLIVEIRA-FILHO, 

2004). 
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A nanoencapsulação é uma das ferramentas que vêm sendo pesquisadas para 

encontrar alternativas para a aplicação tópica já que através dela pode-se controlar o 

tamanho das partículas e a carga superficial dos sistemas carreadores de fármacos, 

modificar parâmetros como a concentração do fármaco, o coeficiente de partição, o 

coeficiente de difusão, entre outros fatores que são importantes na absorção percutânea. 

 

 1.2.3.2 Pele e mecanismos de penetração e permeação  

 A pele é o órgão de revestimento externo do corpo que tem por principais funções a 

proteção dos tecidos subjacentes e a regulação da temperatura somática contendo ainda 

terminações nervosas sensitivas. É composta por duas principais camadas, epiderme e 

derme, sendo a hipoderme (camada que se situa logo abaixo da derme faz parte do tecido 

conjuntivo frouxo) (GOODMAN & GILMAN, 2003). 

 Os mecanismos de penetração e permeação cutâneas são importantes porque a pele 

é uma estrutura que se organiza de maneira anatômica e quimicamente especial a fim de 

desenvolver sua função barreira, isso limita que fármacos ou ativos cosméticos atravessem-

na prontamente (ANSEL; POPOVICH e ALLEN, 2000; AULTON, 2005; CEVC e VIERL 

U, 2010). 

Sendo assim, para que seja possível veicular um ativo até seu sítio de ação permeando as 

camadas da pele devem-se considerar a existência dos mecanismos de penetração e 

permeação que regem a liberação transdérmica de ativos. Neste contexto, é importante 

conhecer a fisiologia e anatomia da pele (suas camadas, constituintes, anexos e apêndices e 

principais funções), e então deve-se considerar que o ativo pode ter três vias potenciais de 

entrada no tecido (ilustradas na Figura 4):  

(i) via intercelular: o fármaco difunde-se ao redor dos corneócitos, permanecendo 

constantemente dentro da matriz lipídica;  

(ii) via transcelular: o fármaco passa diretamente através dos corneócitos e da 

matriz lipídica intercelular intermediária;  

(iii)  via apêndices: rota paralela, na qual os fármacos podem ser absorvidos pelo 

folículo piloso, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo
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Figura 4. Diagrama simplificado da estrutura da pele e vias de penetração/permeação de fármacos. 

Adaptado de (AULTON, 2005). 

 

Cada uma dessas vias sofre influência de fatores diversos no processo de 

penetração/permeação de ativos através da pele, como o sebo e o material de superfície, os 

apêndices, a integridade da pele, a idade da pele, dentre outros. 

Partículas coloidais, como os lipossomas e pequenos cristais, são úteis para vetorização 

pelos folículos pilosos. Em geral, partículas maiores que 10 µm permanecem na superfície da 

pele, entre 3 e 10 µm concentram-se nos folículos pilosos, e, quando menores que 3 µm, elas 

penetram nos folículos e no estrato córneo igualmente (AULTON, 2005). 

Assim, para eletrólitos e moléculas grandes com baixo coeficiente de difusão, como 

esteróides polares e antibióticos, e algumas partículas coloidais, os apêndices podem 

funcionar como a principal via de entrada. 

A função barreira da epiderme deve-se principalmente ao estrato córneo constituído de 

corneócitos, formados por queratina hidratada, embebidos em uma mistura lipoproteica 

complexa de ceramidas, ácido graxos, colesterol e ésteres de colesterol. A maioria das 

moléculas que penetram e/ou permeam na pele utiliza essa microrrota intercelular sem utilizar 

qualquer processo de transporte ativo já que o estrato córneo é um tecido morto (AULTON, 

2005). 

Nas camadas viáveis da epiderme, outro fator que pode influenciar na penetração do 

fármaco em estudo, é possibilidade de ocorrer uma metabolização por parte das enzimas 
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presentes neste local, as quais podem inativar o fármaco ou ativá-lo, no caso de um pró-

fármaco. 

 A camada papilar dérmica contém muitos capilares e o tempo médio de resistência de 

um fármaco nesta camada pode ser muito pequeno antes que seja absorvido efetivamente. Em 

geral, as camadas dérmicas mais profundas não influenciam a absorção percutânea. Porém, a 

derme pode ligar um hormônio como a testosterona, diminuindo a sua absorção sistêmica 

(AULTON, 2005). 

Observando todos esses aspectos pode-se inferir que a fração de ativo que permeia a 

pele via uma rota específica depende de uma série de fatores que se correlacionam quando 

uma formulação farmacêutica ou cosmética é aplicada na pele. Sabe-se que a natureza físico-

química do fármaco (tamanho, solubilidade e coeficiente de partição), tempo de exposição, 

sítio de ação e condições da pele, formulação e componentes do veículo modificam 

temporariamente as propriedades do estrato córneo, facilitando ou retardando a absorção.  

Portanto, a modificação dessas variáveis geralmente implica em um grande efeito no 

fluxo do fármaco. Quando se utiliza um sistema nanoestruturado em uma formulação, pode-se 

influenciar, concomitantemente, os cinco fatores supracitados, modificando-se assim 

completamente o perfil de permeação do fármaco veiculado.  

 

 1.2.3.3 Sistemas nanoestruturados de aplicação tópica e nanoencapsulação 

 A nanotecnologia está relacionada às estruturas, propriedades e processos que 

envolvem materiais com dimensões na escala nanométrica, ou seja, 1 milhão de vezes menor 

que 1 milímetro (MANSOORI, 2005; OLIVEIRA, 2008).  

Pode-se observar na Figura 5, construída a partir de dados obtidos em março de 2012 

em uma busca no banco de dados ISI Web of Knowledge utilizando os termos nanoparticles 

ou nanocarriers e topical delivery, que nos últimos 10 anos o número de publicações 

relacionando nanopartículas com liberação tópica teve um crescimento apreciável. 

Isso ocorre, pelo fato de que as nanopartículas podem melhorar aspectos físico-químicos 

de ativos que não possuem propriedades físico-químicas favoráveis para penetrar/permear 

efetivamente na pele por isso muitas pesquisas focaram-se na busca desses sistemas para 

aplicação dérmica, como alternativa para a otimização de formulações cosméticas e resolução 

de problemas como a dificuldade no controle da liberação e determinação da quantidade exata 

de fármaco que atinge cada camada da pele das formulações tópicas (MULLER et al., 2002a). 
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Figura 5. Porcentagem de publicações relacionando nanoparticles or nanocarriers e topical delivery 

nos últimos 10 anos. Dados obtidos em www.isiwebofknowledge.com acesso em 20/03/2012. 

 

Diferentes estratégias vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos para aumentar a 

permeação de substâncias através da pele (CEVC e VIERL U, 2010; LOPEZ et al., 2004; 

MAISCH et al., 2010; MULLER et al., 2002b; OSIECKA et al., 2010; PIERRE et al., 2009; 

VENA, 2005). Historicamente, em 1960 desenvolveu-se, a tecnologia de microencapsulação, 

a qual abriu as portas para o desenvolvimento do nanoencapsulação e, consequentemente, 

para a criação dos sistemas carreadores nanoestruturados (RÉ, 2000). 

A nanoencapsulação permite a otimização do coeficiente de partição associado a uma 

forma e/ou tamanho da nanopartícula mais adequados para que o ativo encapsulado em uma 

nanopartícula atinja a camada da pele onde se deseja a ação. Segundo a lei de Fick, para 

moléculas onde o pH favorece a ionização, para que se alcance o máximo de fluxo entre a 

formulação e a pele, a formulação deve estar saturada de ativo. O fato é que nem para todos 

os ativos consegue-se produzir uma formulação saturada com aspecto aceitável, além de em 

alguns casos não ser viável trabalhar com um sistema saturado (em função de toxicidade, 

custo, etc).  

Neste contexto, a nanoencapsulação permite obtenção de um sistema com características 

que atendam a lei de Fick, trabalhando-se com as características hidro ou lipofílicas do 

carreador e polaridade do sistema e do ativo, e consequentemente solubilidade e constante de 

ionização que favoreçam a permeação sem que a formulação esteja necessariamente saturada. 

Os sistemas nanocarreadores também podem influenciar no fator coeficiente de difusão, 

pois um ativo pode interagir e torna-se imobilizado dentro do estrato córneo sem que tenha 

atingido o sítio de ação. Assim, se ele estiver encapsulado evita-se a interação com estruturas 
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indesejáveis. Da mesma maneira, pode-se construir uma nanopartícula carreadora que tenha 

afinidade e responda a estímulos específicos do sítio de ação, liberando o ativono local 

desejado. Para isso, pode-se, por exemplo, modificar as nanopartículas durante o processo de 

produção com grupamentos químicos específicos que respondam especificamente aos 

receptores do sítio de ação. Além disso, deve-se trabalhar também considerando fatores como: 

pH, temperatura e concentração de solutos do sítio, aos quais a nanopartícula será sensível e 

responderá liberando o ativo. 

Considerando o aspecto de aplicação de ativos hidrofílicos, os sistemas nanocarreadores 

são também uma alternativa interessante já que a principal via de permeação das substâncias é 

entre as camadas lipídicas lamelares intercelulares por onde permeam apenas substâncias com 

certo grau de lipofilicidade. Portanto, no caso de ativos que possuem restrições para aplicação 

tópica devido à alta hidrofilicidade, seria interessante a encapsulaçação em um sistema 

nanoestruturado que modifique o balanço hidro-lipofílico, conferindo lipofilicidade suficiente 

para permeação percutânea para viabilizar o seu uso via tópica.  

Exemplos de formulações encontradas na literatura que foram desenvolvidas com intuito 

de se obter uma permeação ideal do ativo são destacados aqui. No trabalho de Joshi e 

Patravale (JOSHI e PATRAVALE, 2008) realizou-se uma comparação entre dois sistemas 

contendo celecoxib, antiinflamatório inibidor seletivo da COX-2, um dos sistemas consistia 

de uma nanopartícula lipídica e o outro era um gel micelar. O estudo visava avaliar o melhor 

sistema para uma liberação prolongada do celecoxib e concluiu-se que a formulação contendo 

um sistema nanolípidico exibiu uma liberação rápida, com início rápido da atividade 

farmacodinâmica, e posteriormente, liberação prolongada (quando comparado com gel 

micelar).  

Müller et al. (MULLER et al., 2007) relata um estudo de que mostra o aumento do fluxo 

de permeação de coenzima Q-10 quando encapsulada em carreadores lípidicos 

nanoestruturados. O trabalho de Jenning  (JENNING et al., 2000) mostra que uma suspensão 

aquosa de nanopartículas lipídicas contendo 0,5% de retinol manteve 60% do ativo intacto 

após 3 meses armazenado a 40ºC, em contrapartida, em uma emulsão óleo/água armazenada 

sob as mesmas condições manteve apenas 40% do ativo intacto. 

Estes exemplos corroboram a possibilidade de desenvolver sistemas nanocarreadores 

para melhorar a biodisponibilidade, estabilidade e controle de liberação dos ativos de interesse 

terapêutico na aplicação tópica. Além disso, os sistemas nanoestruturados podem melhorar as 

propriedades da formulação de forma a agregar características desejáveis para aplicação 

dérmica como por exemplo, as propriedades de oclusão estudas por Dingler, relatadas  no 
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estudo de Muller et al. (MULLER et al., 2007; LACERDA, S. P., 2009), propriedade de 

hidratação da pele, relatada por Wissing et al. (WISSING e MULLER, 2003), em um estudo 

com nanopartículas lipídicas sólidas. 

Neste contexto, o desenvolvimento de carreadores nanoestruturados de uso tópico, 

almejando aumentar a estabilidade e melhorar a biodisponibilidade é um desafio da ciência 

dos colóides que cobre um grande número de aplicações abrangendo desde a veiculação sítio-

específica de drogas, a permeação de compostos hidrofílicos até à internalização celular de 

partículas. Além disso, estes sistemas podem aumentar a estabilidade de vários agentes 

terapêuticos tais como peptídeos, oligonucleotídeos dentre outros (WU et al., 2001b; 

MISHRA et al., 2010; ARRUEBO et al., 2007). 

Contudo, o sucesso em formular um nanocarreador sítio-específico não consiste 

somente em atingir o alvo, mas também em veicular a droga em sua forma molecular, 

mantendo sua atividade farmacológica e permitindo sua interação com o receptor. Fatores 

como perda de droga do carreador por liberação ou degradação, redução da absorção no alvo, 

ou redução da atividade termodinâmica do ativo por seqüestro de proteínas, não podem ser 

negligenciados. Caso contrário, os sistemas podem falhar não atingindo o sítio de ação com 

quantidades suficientes e taxa de liberação e difusão da droga abaixo da concentração ótima, 

não promovendo o efeito terapêutico requerido (RUENRAROENGSAK et al., 2010). 

Os nanocarreadores, devido à sua elevada área superficial, apresentam melhorias na 

farmacocinética e biodistribuição dos agentes terapêuticos e assim, minimizam a sua 

toxicidade por acumulação preferencial no sitio de ação. Podem melhorar a solubilidade dos 

compostos hidrofóbicos e tornando-os adequados para administração parenteral. Além disso, 

aumentam a estabilidade de vários agentes terapêuticos, como peptídeos, oligonucleotídeos, 

dentre outros (MISHRA et al., 2010), melhoram a biodisponibilidade do fármaco no sítio de 

ação e facilitam a internalização celular (TORCHILIN, 2009).  

Por outro lado, como uma das vantagens fundamentais dos nanocarreadores é seu 

tamanho, qualquer circunstância que altere seu design inicial de diâmetro poderá causar 

complicações relativas à especificidade e probabilidade de diminuição da capacidade em 

alcançar o alvo (RUENRAROENGSAK et al., 2010). 

A pele é refratária à maioria das moléculas, especialmente àquelas hidrofílicas, apesar 

da existência das vias de transporte trans-barreira. Nanocolóides e seus componentes podem 

modificar a atividade termodinâmica das drogas na superfície da pele, alterando seu perfil de 

penetração (CEVC e VIERL U, 2010). Várias estratégias têm sido desenvolvidas para 

otimizar a permeação de ativos na pele, dentre elas o uso de sistemas nanoestruturados de 
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aplicação tópica. Os nanocarreadores aplicados epicutaneamente podem modular a difusão 

transdérmica, alterando a atividade da substância e/ou a partição e a difusão da mesma, 

influenciando a farmacocinética e a biodistribuição através da pele (CEVC e VIERL U, 

2010). 

 

1.3.4 Análise da Literatura e Proposta para Solução do Problema 

Visando o desenvolvimento de uma proposta inovadora para a veiculação do 5-ALA, 

em um sistema nanoestruturado de liberação controlada e ação sítio específica, foram 

propostas algumas possibilidades de formulação, de acordo com as limitações do 5-ALA e 

considerando os sistemas nanoestruturados anteriormente descritos na literatura. A pesquisa 

de material científico abrangeu trabalhos patenteados, artigos nacionais e internacionais e 

trabalhos de mestrado e doutorado, considerando as nanoestruturas existentes e trabalhos que 

empregam o 5-ALA em sistemas de veiculação.  

 

 Nanopartículas Lipídicas Sólidas e Carreadores Lipídicos Nanoestrutrados 

As nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) e os carreadores lipídicos nanoestrutrados 

(CLN) são sistemas formados por lipídeos sólidos e/ou uma mistura de lipídeos sólidos e 

líquidos, preparados através de técnicas como ultra-som, homogenizadores de alta pressão, 

emulsificação e evaporação do solvente e microemulsificação. Estes sistemas são compostos 

por excipientes bem tolerados pela pele (matérias-primas usualmente utilizadas em 

formulações farmacêuticas e cosméticas), promissores para uso tópico (MEHNERT e 

MADER, 2001).  

O processo de aplicação NLS e CLN é muito interessante no que se refere à melhoria da 

permeação e eficácia terapêutica. Para ativos lipofílicos, os mesmos se apresentam como uma 

proposta ideal de encapsulação, todavia, limitações com relação à matriz lipídica e à fase 

externa aquosa (pela qual o 5-ALA tem maior afinidade) dificilmente podem ser contornadas 

no caso de ativos com alta hidrofilicidade. Mesmo assim, a possibilidade de ligação do 5-

ALA na superfície de uma partícula, ainda que esta tenha o núcleo lipofílico, mas uma 

monocamada de revestimento hidrofílica, seria uma estratégia para promover a estabilização, 

melhorando a permeação e também promovendo uma liberação direcionada na pele. Um 

trabalho empregando esta abordagem foi relatado em uma patente recente de uso tópico de 5-

ALA (SCHMID; BURMEISTER, 2003). 
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Dupla emulsão cristalizável 

As duplas emulsões cristalizáveis constituem um novo sistema de micro reservatórios 

cineticamente estáveis, concebidos a partir do conceito de dupla emulsão convencional 

(composta de uma fase interna aquosa, emulsificada em uma fase oleosa e novamente 

emulsificada em outra fase aquosa), sendo que neste caso a membrana que separa as duas 

fases aquosas é formada por um componente lipídico sólido à temperatura ambiente. A 

natureza físico-química do constituinte sólido influencia o tempo de destruição e a capacidade 

de encapsulação do sistema (GUERY, J., 2006). 

Uma proposta inovadora seria desenvolver uma dupla emulsão cristalizável (YANG et 

al., 2009), que se baseia no princípio de que a fase interna da primeira emulsão (aquosa) irá 

conter o pró-fármaco e será emulsificada em uma fase externa oleosa, de caráter lipídico e 

cristalizável a temperatura ambiente. Esta primeira emulsão será dispersa em uma segunda 

fase aquosa, caracterizando a dupla emulsão (GUERY, J., 2006). Sendo o lipídio sólido à 

temperatura ambiente, ele formará uma matriz estável contendo a fase interna aquosa líquida 

e o pró-fármaco, que deverá ser liberado na pele após interação com a matriz lipídica 

intercelular.  

A principal limitação deste processo está no uso de aquecimento para obtenção da dupla 

emulsão. Além disso, os óleos cristalizáveis possuem um comportamento complexo e após o 

resfriamento podem se agregar de maneira rápida e irreversível. A agregação pode ser 

induzida pelo cisalhamento, pela natureza parcialmente sólida do óleo e conexão da interface 

de um glóbulo com um cristal de um glóbulo vizinho, pela propriedade de superfície, pelos 

tensoativos utilizados. A energia hidrodinâmica fornecida pelo cisalhamento pode reduzir a 

barreira repulsiva entre os glóbulos e acelerar o fenômeno de instabilidade (GUERY, J., 

2006).  

 

Nanoemulsões 

Nanoemulsões são sistemas transparentes ou translúcidos que têm de 50 – 200nm, 

cineticamente estáveis. No entanto, a estabilidade a longo prazo (sem floculação ou 

coalescência aparente) faz das nanoemulsões um sistema diferenciado, com certa estabilidade 

termodinâmica (TADROS et al., 2004). A alta estabilidade coloidal das nanoemulsões pode 

ser entendida considerando a estabilização estérica (usando emulsificantes não-iônicos e 

poliméricos), além de ser afetada pela espessura da camada de emulsificante e pelo raio da 

gota. Além disso, o tamanho de gota em escala nano causa uma grande redução da força da 

gravidade e neste caso o movimento browniano sobrepõe esta força, impedindo a cremeação 
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ou sedimentação durante o armazenamento. O tamanho reduzido também previne os 

processos de floculação e coalescência, desde que as gotas sejam não-deformáveis e inibam as 

variações da superfície. A espessura do filme de surfactante (relativo ao raio da gota) previne 

qualquer diluição ou ruptura dos líquidos entre as fases (TADROS et al., 2004). 

Estes sistemas são muito atrativos para veiculação de produtos tópicos visto que a 

grande área superficial permite rápida penetração de ativos, devido ao tamanho reduzido, as 

nanoemulsões podem promover melhoria da permeação de ativos na pele, podem ser 

preparadas utilizando menores concentrações de emulsificante que as microemulsões, a 

transparência e fluidez promovem uma sensação de aplicação agradável (TADROS et al., 

2004). Nanoemulsões contendo plasmídio de DNA (WU et al., 2001a), ceramidas (YILMAZ 

e BORCHERT, 2005), óleo de citronela (SAKULKU et al., 2009), cânfora, mentol e metil 

salicilato (MOU et al., 2008), foram relatadas para aplicação tópica. 

Emulsões de silicone contendo polidimetilsiloxano (SOMASUNDARAN et al., 2006), 

têm sido amplamente utilizadas na indústria cosmética, como agente anti-espumante, na 

liberação controlada de fármacos, lubrificantes, bases fluidas, no entanto muito poucos 

resultados são publicados na literatura aberta. 

O desenvolvimento de uma nanoemulsão de silicone é uma proposta inovadora e 

ainda não foi relatado na literatura. As mesmas ferramentas utilizadas para entender o 

mecanismo de estabilização das emulsões hidrocarbônicas e de silicone e das nanoemulsões 

convencionais podem ajudar no entendimento do comportamento e desenvolvimento destes 

sistemas. 

 

 Silicones e sua estrutura molecular 

 Silicones constituem uma classe de polímeros híbridos orgânicos/inorgânicos que 

consistem de átomos de silício alternados com de oxigênio e grupamentos metila 

(SOMASUNDARAN et al., 2006). A estrutura básica consiste no polidimetilsiloxano e difere 

consideravelmente das estruturas orgânicas devido às fracas forças atrativas intermoleculares. 

São caracterizados estruturalmente pelas seguintes propriedades: 

 a) os ângulos das ligações Si – O – Si (silício – oxigênio – silício) são maiores que os 

das ligações C – O – C (carbono – oxigênio – carbono); 

 b) o comprimento da ligação Si – O é maior que o das ligações C – C e C – O; 

 c) há uma grande liberdade rotacional da ligação Si – O quando comparada à da 

ligação C – C; 
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 d) há liberdade de rotação dos grupos metila que podem se orientar na direção da 

interface, que também resulta em redução de volume ou volume em “livre” na cadeia 

polimérica (BRANDRUP e IMMERGUT, 1989). 

 Através de substituições de grupos orgânicos ou por cross-linking na cadeia 

polimérica é possível obter materiais com propriedades específicas . Há muitos novos 

compostos de silicones que combinam porções hidrofílica (solúvel em água), siloxana 

(solúvel em siloxano) e hidrocarbônica (solúvel em óleo) na mesma molécula 

(SOMASUNDARAN et al., 2006). Historicamente são utilizados em sistemas não-aquosos 

como agente de liberação de moldes e espumas poliuretânicas. Recentemente há um 

considerável interesse em utilizar os silicones como agente “super” espalhante de sistemas 

aquosos em superfícies hidrofóbicas, visto que apresenta excelente performance na redução 

da tensão superficial (SOMASUNDARAN et al., 2006). Neste contexto, os silicones são uma 

alternativa interessante para a veiculação de um ativo hidrofílico na superfície lipofílica da 

pele (que correspondente ao estrato córneo). 

 Os silicones não são afetados por alterações na temperatura, assim como também não 

sofrem variação da viscosidade e propriedades de cisalhamento com a temperatura. São 

materiais com estabilidade térmica e resistência oxidativa, possuem baixa tensão superficial e 

baixa aderência às superfícies. Possuem rigidez dielétrica alta, podendo ser utilizados em 

aplicações elétricas, além de serem fisiologicamente inertes (O´LENICK, 2000). A estrutura 

polimérica dos silicones confere flexibilidade e boas propriedades de fluxo, mesmo a baixas 

temperaturas. 

 

Emulsões de Silicone 

Devido ao fato de os silicones serem insolúveis em ambos meios aquoso e 

hidrocarbônico, o método mais comum de manipulá-los é na forma de emulsões. Dada à 

cadeia do siloxano ser incompatível com a água, a escolha do emulsificante e do equipamento 

usado no preparo das emulsões é de extrema importância (O´LENICK, 2000). O 

emulsificante deve reduzir a tensão interfacial e estabilizar o sistema (podendo ser definido de 

acordo com o balanço lipofílico-hidrofílico), e as emulsões podem ser preparadas utilizando 

homogenizador de alta pressão ou moinho coloidal. A escolha do equipamento depende da 

viscosidade do silicone, da sua quantidade na formulação e do tamanho de gota desejado.  

A definição de um sistema emulsificante pode ser feita com base nos grupos 

hidrofílicos e hidrofóbicos das moléculas, representados na escala do balanço lipofílico-

hidrofílico (HLB). No caso dos silicones este método é um desafio, visto que os compostos 
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têm características variadas além da presença de uma terceira categoria: grupos silofílicos. 

Assim, foi proposto O´Lenick (O´LENICK, 2000) um sistema HLB de três dimensões (HLB-

3D) que considera as contribuições de cada porção solúvel da molécula: em óleo, água e 

silicone, de acordo com seus pesos moleculares. Há uma relação entre a estrutura molecular e 

o valor do HLB, baseada no conceito de energia livre linear (O´LENICK, 2000). 

Somasundaran e colaboradores ilustraram diferenças do uso de um emulsificante de 

silicone ou hidrocarbônico na estabilização de emulsões binárias (contendo duas fases). 

Basicamente, os emulsificantes hidrocarbônicos podem ser utilizados para estabilização de 

emulsões de silicone, devendo-se atentar para a concentração de eletrólitos e o tipo de 

eletrólito utilizado (NaCl, MgCl, brometo de tetrabutilamônio, dentre outros), pois estes têm 

diferentes efeitos na temperatura de inversão de fases. A presença de grupos de hidrofílicos ou 

de cadeias alquílicas longas nestes emulsificantes também contribui para a inversão de fases. 

No caso dos emulsificantes de silicone não-iônicos, possuem grande flexibilidade do 

esqueleto molecular capazes de se orientar na interface com alta adsorção, promovendo uma 

estabilização efetiva. A adsorção depende da característica dos grupamentos do emulsificante, 

que podem ser hidro ou lipossolúveis, de acordo com as modificações estruturais. Já os 

emulsificantes de silicone iônicos, se comportam como polieletrólitos e podem modificar o 

comportamento reológico das formulações. Estudos mostraram que aqueles modificados 

anionicamente estabilizam emulsões de água em silicones cíclicos, com uma proporção de 

aproximadamente 80% de fase interna aquosa (SOMASUNDARAN et al., 2006). 

 

Nanoemulsão Inversa (água em óleo) 

Ainda avaliando a possibilidade de se utilizar uma nanoemulsão na veiculação tópica de 

ativos hidrofílicos, foi verificada a possibilidade de se trabalhar com uma nanoemulsão 

inversa. A proposta de produzir uma nanoemulsão inversa (água em óleo) se baseia na 

perspectiva de que o pró-fármaco ficará na fase interna, havendo a possibilidade de controlar 

o pH desta fase para melhorar a estabilidade, reduzindo assim a degradação. Além disso, a 

nanoemulsão facilitará a penetração do 5-ALA na pele. Relatos da literatura mostraram que 

macromoléculas carreadas em emulsões inversas são possivelmente transportadas via 

transfolicular ou que a via transepidermal é atingida através de perturbações na 

permeabilidade do estrato córneo provocadas pelos surfactantes (WU et al., 2001b). Neste 

trabalho, Wu e colaboradores demonstraram que emulsões com o valor de BHL (balanço 

hidrófilo-lipófilo) compatível com o sebo normal (produzido pelas glândulas sebáceas da 
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pele) podem ter o transporte de moléculas hidrofílicas facilitdo devido a um processo de co-

transporte, mediado principalmente via transfolicular (WU et al., 2001b). 

As limitações deste processo estão relacionadas com a etapa de mistura de fases e 

emulsificação, que normalmente é realizada em altas temperaturas, visto que a degradação do 

ativo em solução é acelerada nestas condições. 

 

Nanoemulsão anidra 

Outra estratégia de veiculação considerada inovadora dentre os sistemas citados é o 

desenvolvimento de uma nanoemulsão anidra. Trata-se de um sistema nanoestruturado, que 

limitaria o processo de dimerização (e conseqüente degradação) do 5-ALA através da 

utilização de um solvente não aquoso para sua solubilização.  Tais sistemas, que podem 

substituir as emulsões convencionais em que a presença de água deve ser evitada, têm sido 

usados para a preparação de nanopartículas e como modelos para a formação de 

microestruturas de silicato (SUITTHIMEATHEGORN et al., 2005). 

Um fenômeno interessante nos sistemas não-aquosos é a formação do par iônico que 

formam estruturas com características físicas diferentes dos íons. O par iônico facilita a 

permeação do ativo ionizado através de membranas hidrofóbicas, baseado na hipótese de que 

estes ativos podem obter uma neutralidade elétrica e certa lipofilicidade via formação de par 

iônico. Os pares iônicos formados nos sistemas não aquosos podem permear através de 

membranas pelos mecanismos de poros e de partição, o que ilustra a possibilidade de 

facilitação da permeação de ativos ionizáveis por membranas hidrofóbicas (LEE et al., 1988). 

 

Nanopartículas poliméricas 

O desenvolvimento de nanopartículas com revestimento polimérico também seria uma 

alternativa interessante para encapsular o 5-ALA visando estabilidade e melhoria da 

permeação na pele e da biodisponibilidade. Neste caso, uma das propostas é a encapsulação 

utilizando um polímero hidrofílico como agente de revestimento ou formador de matriz, 

através do processo de emulsificação e difusão de solvente.  

Entretanto, em uma formulação em que as nanopartículas permaneçam suspensas, é 

importante garantir que o pró-fármaco não migre para o meio dispersante, o que poderia 

implicar na sua liberação na própria formulação. A seleção do processo de obtenção das 

nanopartículas poliméricas deve assegurar a viabilidade do 5-ALA, no que diz respeito ao uso 

de aquecimento e solventes. 
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1.4  Proposta de Formulação  

Desenvolver um sistema nanoestruturado para veiculação tópica de ativos, visando 

melhoria da estabilidade e aumento da biodisponibilidade, é um desafio da ciência dos 

colóides que abrange a veiculação de fármacos com ação sítio-específica e sua liberação 

controlada e a permeação cutânea de diferentes compostos hidrofílicos. Face a estes desafios 

muitos sistemas têm sido considerados nos últimos anos, mas nenhum que seja 

suficientemente potente e estável para a aplicação aqui prevista.  

As nanopartículas lipídicas têm a vantagem de ter uma matriz sólida, que armazena o 

componente ativo podendo modular sua liberação. O estado sólido destes materiais dá-lhes 

uma reduzida permeabilidade às espécies que contêm. Além disso, as partículas sólidas à base 

de lipídios reduzem qualquer limitação devido a problemas de toxicidade. Estes materiais são 

certamente eficazes para a encapsulação de moléculas hidrofóbicas, mas são limitados para 

garantir a vetorização das espécies hidrofílicas ou para qualquer aplicação que exija 

compartimento interno aquoso. As duplas emulsões cristalizáveis também seriam sistemas 

muito viáveis para a veiculação do 5-ALA, tendo como limitação a questão do aquecimento 

durante o preparo, assim como as nanopartículas poliméricas. 

As nanoemulsões têm emergido como o candidato ideal para a aplicação em questão. 

Mas, devido características do fármaco fotossensível, há necessidade do desenvolvimento de 

uma emulsão inversa ou mesmo anidra, que evite sua degradação. Além disso, nenhuma 

aplicação industrial utilizando esta tecnologia foi devidamente desenvolvida.  

Neste contexto, propôs-se a utilização de silicones como fase externa da emulsão e de 

um agente com características polares para solubilização do ativo. Os silicones possuem 

características diferentes das cadeias de carbono (devido a diferenças no tamanho da ligação 

silício-oxigênio, barreira rotacional e energia de ligação), apresentando por isso, aumento da 

liberdade de movimento, forças intermoleculares baixas, propriedades de permeabilidade e 

hidrofobicidade, inércia e estabilidade. 

A proposta deste estudo foi, portanto, a concepção de um novo sistema cineticamente 

estável e eficiente quanto à nanoestrutura, que possa utilizar os benefícios dos sistemas 

descritos, contornando suas limitações. Este novo nanocarreador consiste em estruturas 

formadas por polímeros emulsificados em um meio não aquoso, na presença de um tensoativo 

que possui atração pelas duas fases (meio dispersante e agente encapsulante). Propôs-se a 

utilização de um polímero hidrofílico, dissolvido em fase aquosa e emulsificado em uma fase 

de silicone, contendo o tensoativo. A proposta une dois conceitos que abrangem a geração de 
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uma nanoemulsão inversa e a estrutura de nanopartículas poliméricas, além de considerar as 

limitações associadas ao pró-fármaco em estudo (conforme ilustrado na Figura 6). 

Dentre todas as possibilidades avaliadas anteriormente, esperava-se que este sistema 

tivesse uma vantagem na veiculação do 5-ALA, visto que ficará encapsulado nos 

nanocarreadores, melhorando sua permeação e sendo a fase externa do sistema não aquosa, 

evitando a degradação. Após a aplicação tópica, e absorção pelas camadas celulares mais 

basais (devido ao reduzido tamanho), facilitada pela boa espalhabilidade do silicone, propõe-

se um mecanismo de intumescimento dos carreadores com liberação consecutiva do ativo 

encapsulado, devido à presença de água na pele. 

O novo sistema desenvolvido neste trabalho foi denominado nanocarreadores 

poliméricos coloidais (NPCs) e recentemente patenteado (CERIZE N.N.P.; OLIVEIRA,A.M.; 

RE, M.I.; TEDESCO, A.C., 2010)
 
para aplicações diversas, não apenas em TFD.  

 

 

 
Figura 6: Fluxograma descritivo dos pontos críticos no desenvolvimento da formulação. 
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2. OBJETIVOS  

 

O objetivo principal do presente trabalho foi o desenvolvimento de um sistema 

nanoestruturado de liberação controlada e veiculação sítio específica para o ácido 5-

aminolevulínico, com aplicação na terapia fotodinâmica do câncer visando estabilizar o ativo 

em uma formulação, melhorar a permeação cutânea e aumentar sua eficácia fotodinâmica.  

 

2.1 Objetivos específicos: 

Para a realização do estudo em questão o trabalho foi segmentado em etapas com os 

seguintes objetivos específicos:  

 Desenvolver um sistema nanocarreador placebo, estável, com potencial de 

encapsulação de moléculas hidrofílicas, empregando polímeros biocompatíveis; 

 Estudar os componentes da formulação e os parâmetros do processo de formação do 

nanocarreador; 

 Caracterizar o sistema nanocarreador com relação às propriedades físicas e químicas, 

incluindo a avaliação da estabilidade física e química; 

 Nanoencapsular moléculas modelo no nanocarreador obtido, incluindo um fármaco 

anti-inflamatório (salicilato de sódio), uma vitamina (cianocobalamina) e um agente 

antimicrobiano empregado no tratamento da Leishmaniose (anfotericina B), para 

elucidação do comportamento da nanoestrutura, estudar o processo de encapsulação e 

validar a eficácia do sistema na veiculação de ativos hidrofílicos; 

 Nanoencapsular 5-ALA e caracterizar quanto às propriedades físicas, químicas e 

físico-químicas, incluindo estabilidade física e química; 

 Estudar a performance do nanocarreador contendo 5-ALA com relação à eficiência de 

encapsulação, perfil de liberação, permeação cutânea, para avaliação das propriedades 

de liberação controlada e ação sítio específica do ativo veiculado nos sistemas 

nanoestruturados; 

 Avaliar a citotoxicidade dos nanocarreadores contendo 5-ALA em cultura celular (tipo 

melanoma B16); 

 Avaliar a eficácia fotodinâmica do ativo quando incorporado nos sistemas 

nanocarreadores com relação à produção de PpIX em cultura celular (tipo melanoma 

B16). 

 Avaliar a aplicação in vivo dos nanocarreadores contendo anfotericina B. 
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3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

3.1 Reagentes 

Acetilcetona, Marca: Sigma-Aldrich, Lote: S90636-499, Acetylcetone ReagentPlus®, >=99% 

Ácido 5-aminolevulínico – Marca: Dye Pharmaceuticals, ALA> 98% 

Ácido Acético Glacial – Carlo Erba (CAS: 64-19-7; Cod: 401415; Lote: 22600; Teor: 99,8%). 

Água purificada 

Amido modificado – CORN Products Brasil (Snow-Flake G2310) 

Cianocobalamina – Fornecido por LTF-Vallée (Lote: M-00923/2004; CAS: 68-19-9); 

Cloreto de Sódio PA – ANIDROL (Lote: 15826, Teor: 99,0%) 

Cloreto de Sódio, Quimesp Química, (Lote: 07135); 

Dimeticone – Dow Corning® 200 Fluid 100 Cst, fornecido por Daltomare (Lote: 05758934); 

Formaldeído (solução), Marca: Sigma-Aldrich, Lote: S89507-299, ACS reagente, 37wt.%  em 

H2O  

Hexano –  JTBaker (Lote: Y18B11; Pureza: 99,6%; CAS: 9309-03) 

Índio – (padrão) Mettler Toledo 

n-Hexadecano (CAS: 544-76-3) 

Polivinilpirrolidona - Kollidon 30, BASF (Lote: 93-6398; Prod: 066831)  

Propilenoglicol; Marca: Synth, Lote: 30446 

Quitosana - Chitosan low molecular weight – Aldrich (Lote: 10124AB; CAS: 9012-76-4; 

Viscosidade 20000CPs); 

Salicilato de Sódio – Merck (Lote: 1169607; CAS: 54-21-7; 160.11g/mol; Pureza: 99,5%); 

SF1540: Polyether-Functionalized Siloxane; INCI Name: Cyclopentasiloxane (e) PEG/PPG-

20/15 Dimethicone. GE silicones (Lote: 42175); 

 

3.2 Equipamentos e Materiais 

Agitador mecânico – impelidores tipo “cowels” e naval; 

Balança analítica Mettler Toledo; 

Banho de ultra-som – Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda., modelo Spencer; 

DSC 822
e
, Mettler Toledo;  

Equipamentos de Proteção Individual; 

Espectrofluorímetro, marca Ocean Optics, fonte LED azul; 

Espectrofotômetro UV, modelo Cintra 10, GBC; 

Fita adesiva transparente Durex® da 3M; 
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Homogenizador de Alta Pressão, modelo APV 2000, APV. 

Karl Fisher DL38, Mettler Toledo; 

Malvern Zetasizer Nano ZS
®
; 

Malvern Zetasizer
® 

2000, Malvern Instruments Corp; 

Membrana GS em éster de celulose, 0,22µm de poro, 47mm de diâmetro, branca, lisa 

GSWP04700, Lote: BOEA76402, Fabricação: maio/2010, Validade: 3 anos; 

Microscópio Eletrônico de Varredura com Emissão de Elétrons por Efeito de Campo (Field 

Emission Gun Scanning Electron Microscopy – FEG-SEM), marca FEI, modelo Quanta 3D; 

Microscópio Eletrônico de Varredura, Equipamento JEOL JSM 5200; 

Microscópio ótico NIKON Eclipse E400, acoplado a Câmera Power Shot A400 Canon; 

Millex com membrana LCR PTFE modificada para filtração de solventes orgânicos e 

aquosos; 0,45 um; Lote: NR:B4PN50955; 

Pinça, tesoura e bisturi para dissecação. 

Reator com controle de temperatura e pressão; 

Refratômetro Schmidt + Haensch
®
, modelo DUR-HT; 

Seringas de plástico e seringa de vidro; 

Sistema com 6 células vertical de difusão MICROETTE® - HANSON RESEARCH Co.; 

TGA/sDTA 851
e
, Mettler Toledo; 

Turbiscan
® 

 Lab, modelo MA 2000, França; 

Ultraturrax
®
 Heidolph DIAX 900; 

Vidraria (balões volumétricos, béqueres, provetas, vials); 

Viscosímetro Brookfield, modelo DV III Ultra; 

Viscotek 802 DLS – Omnisize 3.0 software; 
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3.3 Metodologia 

 

PARTE I 

3.3.1 Preparo dos Nanocarreadores Poliméricos Coloidais (NPCs) placebo 

Na preparação dos NPCs, foram avaliados diferentes polímeros como matriz 

encapsulante hidrofílica, dentre eles amido, polivinilpirrolidona (PVP) e quitosana. As 

estruturas químicas dos polímeros são apresentadas na Figura 7. Como fase externa da 

emulsão inicial foi empregado silicone de cadeia linear, com adição de um emulsificante de 

silicone não-iônico.  

 

 

(a) 

 

Vinil pirrolidona  poli(vinilpirrolidona) 

(b) 

 

 

 

 

 

 

(c) 

 

Figura 7: Estruturas moleculares dos polímeros: (a) Quitosana, (b) PVP, (c) Amido 

 

O protocolo de fabricação dos NPCs envolveu três etapas de preparação: pré-

emulsificação, nanoemulsificação e extração de fase interna, conforme esquematizado na 
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Figura 8.  Na primeira etapa foi formada a pré-emulsão entre as fases interna e externa. A 

fase interna é composta de polímero: solução aquosa contendo NaCl (1,0% m/m) nas 

proporções 15:85 (para amido e PVP) e 2:98 (para quitosana), enquanto a fase externa contém 

dimeticone e emulsificante (3,0% m/m). Nos processos empregando quitosana, utilizou-se 

1,0% m/v de ácido acético na fase interna, para solubilização do polímero. 

Conforme elucidado na Figura 8, segue a descrição de cada etapa do protocolo de 

fabricação dos NPCs: 

Etapa 1. Formação da pré-emulsão através da dispersão da fase interna na fase 

externa, sob agitação mecânica, com impelidor do tipo hélice “cowles” e após completa 

adição, utilização de agitador de alto grau de cisalhamento (Ultraturrax
®

 Heidolph DIAX 900) 

a uma velocidade de 15000 a 26000 rpm em uma faixa de tempo de 2 a 10 min;  

Etapa 2. Homogeneização da pré-emulsão formada na Etapa 1 em um homogenizador 

de alta pressão da marca APV modelo APV-2000, em condições controladas de pressão de 

homogeneização (bar). Nesta etapa o homogenizador bombeia o líquido com pressão alta (da 

ordem de 1000 bar), através de uma abertura estreita (na faixa de alguns microns). O fluido é 

acelerado através de uma distância muito curta com velocidade muito alta (acima de 1000 

km/h). Um alto grau de cisalhamento e forças de cavitação rompem as gotículas na faixa de 

sub-microns (MEHNERT e MADER, 2001).  

Etapa 3. A emulsão resultante é colocada em reator à vácuo, com temperatura  

superior a 45°C e agitação moderada, conectado a um condensador para extração da fase 

aquosa interna e formação dos NPCs. 

O processo foi monitorado através da remoção de pequenas alíquotas após as etapas 1 

e 2 e durante a etapa 3, após intervalos pré-determinados de tempo de extração. 

Anteriormente à definição do protocolo de fabricação dos NPCs, conforme 

supracitado, foram realizados alguns ensaios para definição da formulação final, envolvendo 

dois tipos diferentes de emulsificantes, modificação nas concentrações do emulsificante e do 

polímero, além de ensaios para avaliação dos parâmetros de processo, abrangendo número de 

ciclos de homogeneização, redução de uma etapa de processamento (etapa 2) e avaliação do 

tempo de extração de fase interna. 
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Figura 8: Representação esquemática do Protocolo de Fabricação dos NPCs.  

 

Caracterização dos nanocarreadores poliméricos coloidais 

3.3.2 Teor de Água 

A titulação por método de Karl Fisher é uma das técnicas mais importantes para a 

determinação de água em amostras diversas, baseado na oxidação do dióxido de enxofre pelo 

iodo em presença de água. A reação ocorre quando a água reage com o reagente Karl Fisher 

(composto por iodo dissolvido em piridina e metanol anidro) em duas etapas reacionais, no 

qual uma molécula de iodo desaparece para cada molécula de água presente (As reações 

encontram-se no Anexo I – REAÇÃO DE KARL FISHER). A determinação do ponto final da 

reação pode ser visual, isto é, quando for percebido um pequeno excesso de titulante. A 

viragem ocorre de amarelo para uma coloração parda.  

A determinação de água das formulações foi realizada utilizando o equipamento Karl 

Fisher DL38 Mettler Toledo. As massas de amostras pesadas variaram de 0,1 a 0,5g e o teor 

de umidade foi fornecido automaticamente pelo equipamento.   

 

3.3.3 Índice de Refração 

A medida do índice de refração foi obtida através do refratômetro Schmidt + 

Haensch
®

, modelo DUR-HT. O equipamento foi calibrado utilizando água destilada, a 25°C. 

As amostras foram injetadas na câmara de leitura utilizando uma seringa de 5mL, a 

temperatura do banho foi ajustada para 25°C e as medidas do índice de refração foram 

registradas automaticamente pelo equipamento. 

1 

Fase externa:  
Silicone+Emusulsificante 

Fase interna:  
Água + Polímero 

Pré-emulsificação 
(Turrax 2min.  
e 26000 rpm) 

Nanoemulsificação  
(HAP)  Extração de água 

Temperatura e Vácuo 

2 3 

Ciclos contínuos 
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3.3.4 Tamanho de partícula 

A determinação de tamanho de partícula foi estudada empregando a técnica de 

“Photon Correlation Spectroscopy – PCS”. O desenvolvimento do método foi realizado após 

testar diferentes equipamentos: Viscotek 802 DLS – Omnisize 3.0 software, Malvern 

Zetasizer Nano ZS
®
, Malvern Zetasizer

®
2000 e Delsa Nano Beckmann Coulter C. Foram 

estudados também quatro diferentes meios de dispersão para as amostras: óleo mineral, 

dimeticone, n-hexadecano e hexano. As análises consideraram os valores de viscosidade e 

índice de refração para cada um dos meios, conforme dados fornecidos pelos fabricantes de 

cada reagente. Estes parâmetros são utilizados no cálculo matemático que possibilita a 

conversão do valor de espalhamento de luz em diâmetro médio de partícula, e devem ser 

informados quando o meio dispersante não é a água.  

As diluições foram padronizadas após a verificação da concentração adequada de 

leitura em cada um dos equipamentos. O preparo de cada amostra foi realizado em triplicata, 

sendo que as medidas de diâmetro médio foram obtidas a partir da média de seis ou dez 

leituras (dependendo o equipamento). 

 

3.3.5 Viscosidade 

A medida da viscosidade é uma ferramenta valiosa para o controle de qualidade dos 

ingredientes e do produto final. Ela também permite monitorar mudanças no produto durante 

o armazenamento e propicia dicas valiosas em relação às mudanças na microestrutura do 

sistema (LIPPACHER et al., 2004).  

A viscosidade dos NPCs foi determinada em um Viscosímetro Brookfield modelo 

DV-III ULTRA, usando um spindle 01, acoplado a um banho termostático mantido em 

temperatura de 25° C. A agitação empregada variou de 6 a 12 rpm em função do torque 

obtido. Foram realizadas medidas pontuais da viscosidade e em alguns casos o valor da 

viscosidade foi acompanhada ao longo do tempo (0 a 30 dias). 

 

3.3.6 Turbidimetria dinâmica 

O monitoramento da instabilidade física foi realizado em um analisador óptico 

Turbiscan® Modelo MA 2000, cujo princípio de funcionamento baseia-se na incidência de 

uma luz com comprimento de onda fixo, de 850 nm, sobre um tubo de vidro cilíndrico 

contendo a amostra (solução, emulsão ou dispersão), fazendo-se uma varredura a cada 40 µm, 

verticalmente, no sentido ascendente e descendente, desde a parte inferior até a parte superior 

do tubo cilíndrico. O feixe de luz emitido pode ser transmitido ou retroespalhado, dependendo 
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da interação da luz com o meio. Em se tratando de um sistema dinâmico, tem-se que o perfil 

das curvas obtidas varia tanto em função do tempo quanto em função da altura, e os perfis 

obtidos são registrados ao longo da trajetória da luz.  

A avaliação da estabilidade das nanoemulsões foi feita durante um período de 7 dias a 

cada 1 hora de intervalo (para as amostras do lote 1) e por 24 horas a cada 30 minutos (para 

amostras do lote 3 e 4), à temperatura de 25°C. A estabilidade ou instabilidade da amostra foi 

determinada pelos perfis de varredura obtidos em função do tempo. Se os perfis de 

retroespalhamento da luz na amostra nos diferentes tempos se sobrepõem, o produto é estável; 

em caso contrário, o produto é instável. Posteriormente foram obtidas as curvas de cinética de 

estabilidade física plotando os valores de backscattering de uma região do tubo de amostra 

pelo tempo.  

 

3.3.7 Morfologia dos NPCs placebo 

 

3.3.7.1 Microscopia ótica 

Um monitoramento parcial das etapas do protocolo de fabricação foi realizado através 

da visualização das alíquotas retiradas durante o processamento por microscopia ótica. Foram 

feitas imagens em microscópio ótico, nos aumentos de 200 e 400x, para as 3 etapas do 

processo: após pré-emulsificação, após homogeneização de alta pressão e após extração de 

fase interna. 

 

3.3.7.2 Microscopia eletrônica de varredura 

O desenvolvimento da metodologia de caracterização morfológica foi realizado 

empregando a técnica de microscopia eletrônica de varredura – MEV (marca JEOL, modelo 

JSM 5200) e microscopia eletrônica de varredura com emissão de elétrons por efeito de 

campo (em inglês FEG-SEM, modelo Quanta 3D, FEI).  

Foi realizado um estudo para investigação da melhor condição de visualização dos 

NPCs através de MEV. Nos primeiros ensaios, as amostras foram depositadas sobre uma fita 

de cobre colada em uma lâmina de vidro. Procedeu-se a secagem do material à vácuo por 24 

horas. A amostra foi então recoberta com ouro, através de metalização por 2 minutos. Foram 

feitas as microscopias utilizando o MEV convencional, empregando uma tensão de 10,0kV e 

aumentos (magnitude) de 50, 250, 1500 e 5000x. 

 Posteriormente, foi testado o mesmo procedimento de preparo, desta vez empregando 

o FEG-SEM para obtenção das imagens. Nos ensaios posteriores o material foi lavado com 



Cerize, N.N.P.; Tese de Doutorado da FCFRP-USP; 2012 

 
53 

30,0mL de hexano e filtrado em membrana de 0,22µm de diâmetro de poro. As membranas 

foram secas em dessecador à vácuo por 48horas e então coladas à fita de cobre para 

metalização com ouro.  

 

3.3.8 Caracterização térmica 

 

3.3.8.1 TG e DTA 

As curvas termogravimétricas dos materiais foram obtidas através da termobalança 

TGA/sDTA 851
e
 da Mettler Toledo. As condições experimentais empregadas foram: razões 

de aquecimento de 10ºC/min, da temperatura ambiente até 1000 ºC; atmosfera dinâmica de 

nitrogênio com vazão de 80 mL/min; cadinho de alumina e massas de amostra entre 5,0 e 

10,0mg. Para a mesma corrida de TG também foram obtidas as curvas DTA das amostras 

(visto que o equipamento realiza os métodos TG e DTA acoplados). 

 

3.3.8.2 DSC 

As curvas DSC do pró-fármaco foram obtidas através da célula DSC 822
e
 da Mettler 

Toledo, sob as seguintes condições experimentais: atmosfera dinâmica de nitrogênio com 

vazão de 80mL/min; razão de aquecimento de 1, 10, 20 e 80ºC/min, no intervalo de 

temperatura de 0 a 300 ºC; cápsula de alumínio parcialmente fechada e massa de amostra 

entre 3,5 e 6,5mg. As curvas das formulações contendo os NPCs e dos agentes encapsulantes, 

utilizaram massa de amostra de aproximadamente 10,00 mg, atmosfera dinâmica de 

nitrogênio com vazão de 80mL/min; razão de aquecimento de 10ºC/min, no intervalo de 

temperatura de 25 a 300 ºC. A célula DSC foi calibrada antes dos ensaios no eixo de 

temperatura utilizando padrão de índio metálico (Tfusão = 156,6 ºC) com pureza de 99,99%. 

Para a quantidade de calor empregou-se o Hfusão do índio (28,7 Jg
-1

). 
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PARTE II 

 

3.3.9 Incorporação de ativo modelo nos NPCs 

A fim de avaliar o potencial de aplicação dos NPCs como sistema de liberação de 

fármacos, dois ativos hidrofílicos foram escolhidos como modelos para estudar o 

comportamento de encapsulação: salicilato de sódio (SS) e cianocobalamina (um dos 

componentes do complexo de vitaminas B12). 

O protocolo de fabricação dos NPCs contendo os ativos manteve-se conforme descrito 

anteriormente no item “3.3.1. Preparo dos nanocarreadores poliméricos coloidais (NPCs)”. 

Os ativos modelo foram dissolvidos na fase interna na proporção massa de ativo: polímero 

(1:8) no caso da cianocobalamina e (2:7) no caso do salicilato de sódio e procedeu-se com as 

etapas 1, 2 e 3 do protocolo de fabricação, conforme pode ser visualizado na Figura 9. As 

formulações foram caracterizadas quanto ao tamanho de partícula, teor de água, viscosidade e 

morfologia seguindo as metodologias previamente descritas para os NPCs-placebo (sem 

ativo). E também com relação ao perfil de liberação in vitro e eficiência de encapsulação. 

 

 

Figura 9: Representação esquemática do Protocolo de Fabricação dos NPCs contendo ativo.  

 

3.3.10 Eficiência de encapsulação de ativo modelo 

Para o doseamento do teor de ativo encapsulado foi desenvolvida uma metodologia de 

extração do ativo dos nanocarreadores e posterior quantificação do ativo encapsulado. Para 

tal, uma determinada massa de formulação (aproximadamente 0,5g) foi exatamente pesada e 

1 

Fase externa:  
Silicone+Emusulsificante 

Fase interna:  
Água + Polímero + Ativo 

Pré-emulsificação 
(Turrax 2min.  
e 26000 rpm) 

Nanoemulsificação  
(HAP)  Extração de água 

Temperatura e Vácuo 

2 3 

Ciclos contínuos 
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dispersa em 10,0mL de hexano. A dispersão foi filtrada em membrana de 0,22µm de diâmetro 

de poro e lavada com 20,0mL de hexano. A membrana foi seca e mergulhada em um frasco 

no qual foram adicionados 10,0mL de água. A quantificação do teor de ativo encapsulado nos 

NPCs foi realizada através de espectrofotometria no UV, nos comprimentos de onda 232nm 

para cianocobalamina e 301nm para o salicilato de sódio (definidos após a realização de um 

espectro de varredura de 200 a 900nm e seleção dos comprimentos de onda de maior 

absorção).  

As concentrações de salicilato de sódio e cianocobalamina encapsulados foram 

determinadas a partir da equação da reta obtida pelas curvas de calibração dos respectivos 

ativos, sendo todas as leituras realizadas em triplicata. O mesmo método foi utilizado para as 

formulações “placebo” (sem salicilato de sódio ou cianocobalamina), para verificação e 

eliminação de possíveis interferentes. As metodologias de quantificação foram baseadas 

também nos métodos farmacopéicos para determinação do teor dos dois ativos modelo (USP-

33, 2010). 

A eficiência de encapsulação (EE) de salicilato de sódio e de cianocobalamina nos 

NPCs foi calculada considerando a massa de ativo adicionada no preparo da formulação 

(mteórica) e a massa experimental calculada (mexperimental) através da concentração obtida após 

quantificação no UV, conforme a fórmula: 

 

EE = [mexperimental x 100] / mteórica 

 

3.3.11 Caracterização dos NPCs contendo ativo 

3.3.11.1 Perfil de Liberação dos NPCs contendo ativo 

O perfil de liberação dos NPCs foi monitorado em um período de 48 horas, através da 

medida da absorção no UV, conforme metodologia empregada na quantificação. Uma massa 

de aproximadamente 1,50g de formulação foi aplicada em uma membrana de papel e imersa 

em erlenmeyers fechados, nos quais foram adicionados 100,0mL de água. O sistema foi 

mantido sob leve agitação, a 37°C. Foram coletadas alíquotas de 3,0mL em intervalos de 

tempo pré-determinados e as concentrações monitoradas por absorção no UV. A porcentagem 

de ativo liberada foi plotada em função do tempo (em horas), com os respectivos desvios-

padrão. O ensaio de liberação foi realizado em triplicata e as leituras das medidas de absorção 

em quintuplicata.  
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3.3.11.2 Caracterização por Espectroscopia de Absorção no Infra-Vermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR) 

A identificação qualitativa dos NPCs contendo ativo e das matérias-primas 

empregadas na fabricação dos mesmos foi realizada utilizando a técnica de FTIR conforme 

diretrizes da norma ASTM E1252-98 (Reap. 2007) “Standard Practice for General 

Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis”. 

Os espectros de FTIR, com varredura entre 4000 cm
-1

 e 700 cm
-1

, foram obtidos no 

modo de reflexão total atenuada em um espectrofotômetro da marca Thermo Scientific, 

Nicolet, modelo 6700 FT-IR. 
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PARTE III 

 

3.3.12 Incorporação de 5-ALA nos NPCs 

O protocolo de fabricação dos NPCs contendo o ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) 

reproduziu aquele descrito para o sistema contendo os ativos modelo. O 5-ALA foi dissolvido 

na fase interna aquosa na proporção massa de ativo: polímero (1:8) e procedeu-se com as 

etapas 1, 2 e 3 do protocolo de fabricação (conforme descrito na Figura 9). Também foi 

avaliada uma segunda condição de formulação empregando a massa de ativo: polímero (0,5: 

8,5). 

As formulações foram caracterizadas quanto ao tamanho de partícula, teor de água, 

viscosidade e morfologia seguindo as metodologias previamente descritas para os NPCs-

placebo (sem ativo). E neste caso, sendo o foco principal do trabalho, os nanocarreadores 

contendo 5-ALA (NPC-ALA) foram avaliados com relação ao perfil de liberação in vitro, 

eficiência de encapsulação, estabilidade física e química, taxa de permeação cutânea in vitro, 

eficácia fotodinâmica e citotoxicidade. 

 

3.3.13 Quantificação de 5-ALA e eficiência de encapsulação 

A extração do 5-ALA dos NPC-ALA procedeu conforme método empregado nas 

formulações contendo ativo modelo (através de dispersão em hexano e filtração em 

membrana 0,22µm de diâmetro de poro).  

Para a quantificação do 5-ALA foi empregada metodologia anteriormente descrita e 

validada (VENA, 2005; OISHI et al., 1996; KAJIWARA et al., 1993). O pró-fármaco foi 

extraído dos nanocarreadores e submetido à reação de derivatização empregando formaldeído 

e acetilcetona, para geração de um composto fluorescente, que foi quantificado por 

espectroscopia de fluorescência. Sendo a estequiometria da reação 1:1 (5-ALA: composto 

fluorescente), a concentração do composto fluorescente medida refere-se à concentração de 5-

ALA no meio. 

A metodologia é baseada no princípio de que compostos amínicos reagem com 

acetilcetona e formaldeído formando um composto fluorescente identificado como 2,6-

diacetil-1,5-dimetil-7-(2-carboxietil)-3H-pirrolizina, conforme apresentado na Figura 10 

(VENA, 2005; OISHI et al., 1996; KAJIWARA et al., 1993). 

A solução de acetilcetona foi preparada misturando-se 15,0mL de acetilcetona, 

10,0mL de etanol e 75,0mL de água destilada, sob agitação ao abrigo de luz. A solução de 
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formaldeído 10% (v/v) foi preparada pela diluição do mesmo para concentração indicada, 

sendo que esta solução tem estabilidade não superior a 4 semanas. 

A reação de derivatização foi realizada em tubos âmbar, através da mistura de 3,5mL 

de solução de acetilcetona; 0,5mL de solução de formaldeído e 0,05mL de solução contendo 

5-ALA. A mistura final foi agitada em agitador de tubos por 5 segundos e aquecida em banho 

seco a 100,0 + 2,0°C por 10 minutos. Os frascos foram resfriados na temperatura ambiente, ao 

abrigo de luz. Após 3 horas de resfriamento foi realizada a leitura de fluorescência 

empregando as intensidades de 466nm no comprimento de onda de emissão e 378nm no 

comprimento de onda de excitação. Para cada dia de experimento foi realizada uma curva de 

calibração para padronização das condições experimentais.  

Adicionalmente, foi realizada uma co-validação da metodologia de quantificação de 5-

ALA por espectrofluorimetria, obtendo-se os parâmetros de linearidade, limite de detecção, 

precisão intermediária, robustez e especificidade. 

 

 

Figura 10: Ilustração esquemática da reação de formação do composto fluorescente a partir da 

derivatização do 5-ALA 

 

Todos os ensaios de quantificação de 5-ALA, incluindo eficiência de encapsulação, 

estabilidade química, perfil de liberação in vitro e permeação cutânea in vitro foram 

realizados em sextuplicata. O mesmo método foi utilizado para a formulação “placebo” (sem 

ativo), para verificação e eliminação de possíveis interferentes. 

A eficiência de encapsulação (EE) de 5-ALA nos NPC-ALA foi calculada 

considerando a massa de ativo adicionada no preparo da formulação (mteórica) e a massa 

experimental calculada (mexperimental) através da concentração obtida após quantificação por 

espectroscopia de fluorescência, conforme a fórmula a seguir: 

EE = [mexperimental x 100] / mteórica 
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3.3.14 Estabilidade química do NPC-ALA 

O acompanhamento da estabilidade química do 5-ALA encapsulado nos NPCs foi 

realizado do tempo 0 horas (desde o dia inicial da formulação dos nanocarreadores) até 24 

meses. Foi realizada extração e quantificação do pró-fármaco conforme metodologia descrita 

na Eficiência de encapsulação de 5-ALA e os teores foram monitorados nos prazos de 0, 7, 30, 

60, 75, 180, 365, 635 dias, na temperatura de 25,0°C, sendo o material armazenado em 

frascos âmbar. 

  

3.3.15 Perfil de Liberação dos NPCs contendo 5-ALA 

A cinética de liberação do 5-ALA dos NPCs foi monitorada em um período de 5 

horas, através da quantificação pela reação de derivatização e medida da fluorescência 

(conforme descrito no item 3.3.13 Quantificação de 5-ALA e eficiência de encapsulação). 

Uma massa de aproximadamente 2,00g de formulação foi aplicada em uma membrana e 

imersa em erlenmeyers fechados, nos quais foram adicionados 100,0mL de tampão fosfato pH 

5,0. O sistema foi mantido sob agitação de 60rpm, a 37°C. Foram coletadas alíquotas de 

0,05mL em intervalos de tempo pré-determinados e as concentrações monitoradas pelo 

método de quantificação supracitado. A porcentagem de ativo liberada foi plotada em função 

do tempo (em horas), com os respectivos desvios-padrão. O ensaio de liberação foi realizado 

em sextuplicata.  

 

3.3.16 Estudo de permeação cutânea dos NPCs contendo 5-ALA 

A taxa de permeação cutânea do 5-ALA encapsulado nos NPCs foi avaliada através do 

estudo em célula vertical de difusão (CVD), Microette Plus-Hanson Research
®
, empregando 

membrana animal (pele de orelha de porco) como membrana permeante. O estudo abrangeu 

as etapas de:  

(i) preparo da membrana animal (pele de orelha de porco);  

(ii) acompanhamento da cinética de permeação em CVD;  

(iii) avaliação da retenção cutânea no estrato córneo;  

(iv) avaliação da retenção cutânea na (epiderme + derme). 

 

Preparo das Membranas Permeantes 

 As membranas naturais utilizadas neste estudo foram obtidas pela dissecação de peles 

de orelhas de porcos, jovens e recém-abatidos, não escaldados. Inicialmente as orelhas foram 

lavadas em água purificada sendo o excesso de água retirado com papel absorvente. Após a 



Cerize, N.N.P.; Tese de Doutorado da FCFRP-USP; 2012 

 
60 

seleção das peles íntegras (livres de lesões, arranhões ou manchas) os pêlos foram cortados 

com tesoura. Em seguida com auxílio de pinça anatômica e bisturi, procedeu-se a dissecação 

extraindo-se a parte externa da pele (estrato córneo, epiderme e derme), e descartando a 

hipoderme (tecidos subcutâneos gordurosos presentes abaixo da derme). Após limpeza inicial 

foi realizada dermatomização das peles, obtendo membranas de aproximadamente 800µm. 

As amostras de peles dissecadas foram cortadas em tamanhos padronizados e 

adequadas à utilização na área de permeação (área de exposição de 1,54cm
2
), e então 

acondicionadas em filme plástico e papel alumínio, e mantidas em congelador até o momento 

do uso.  

Na data de realização do ensaio, as peles foram retiradas do congelador e 

descongeladas à temperatura ambiente, imersas rapidamente em água destilada, e 

posteriormente cada fragmento de pele colocado em uma CVD, com o estrato córneo voltado 

para o compartimento doador e a derme voltada para o compartimento receptor, o qual foi 

preenchido com a solução receptora, tendo-se o cuidado de evitar a formação de bolhas.  

Estudo de permeação cutânea 

No estudo de permeação cutânea foi empregada uma solução do pró-fármaco puro em 

propilenoglicol (1mg/mL) como controle  (VENA, 2005; STELUTI, 2006), em comparação 

com a formulação de NPC-ALA que estava sendo estudada. Como solução receptora foi 

empregado tampão fosfato pH5,5, conforme referenciado em  Stelutti, 2006 e Vena, 2005.  

O ensaio foi conduzido à temperatura de 37°C ± 0,5°C e 300rpm, com tomadas de 

amostra 1g de formulação (dose finita (KIELHORN et al., 2005), espalhadas uniformemente 

sobre a membrana permeante colocada sobre a área disponível para a permeação (2,34cm
2
) 

nas células de difusão, sendo então o sistema de agitação acionado. O experimento foi 

conduzido em condições de aplicação não empregando sistema de oclusão. 

Amostras de 1mL da solução receptora foram coletadas nos intervalos de tempo de 0, 

0,5; 1, 2, 3, 4, 5 ,6 e 7, sendo reposto igual volume de nova solução receptora, mantendo-se 

desta maneira o volume constante no compartimento receptor.  

As amostras coletadas foram analisadas por espectrofluorimetria nas condições 

analíticas já especificadas em no item 3.3.13 Quantificação de 5-ALA e eficiência de 

encapsulação a partir da curva de calibração do 5-ALA na solução receptora.  

 

Retenção no estrato córneo - tape stripping 

Após o experimento de permeação cutânea in vitro (24h) as peles foram retiradas das 

CVD, as áreas expostas isoladas e as camadas do estrato córneo removidas através de fitas 
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adesivas (aproximadamente 20 batidas), procedimento chamado tape stripping. As fitas foram 

dissolvidas em metanol e submetidas a sonicação para garantir a completa extração do pró-

fármaco acumulado. A concentração de pró-fármaco retida no estrato córneo foi quantificada 

por espectroscopia de fluorescência. 

 

Estudos de retenção cutânea in vitro na (epiderme sem estrato córneo + derme) 

Após a retirada do estrato córneo, a área de exposição foi recortada e triturada, e os 

fragmentos obtidos misturados com metanol e submetidos a sonicação para liberação do 5-

ALA retido. A concentração de pró-fármaco retida na (epiderme + derme) foi então 

quantificada por espectroscopia de fluorescência. 

 

3.3.17 Estudos biológicos in vitro – cultura celular  

 

3.3.17.1 Crescimento e manutenção da cultura de células da linhagem neoplásica de 

melanoma de camundongo (B16- F10) 

As matrizes de células B16-F10 (0,5 x 10
6
 células/mL) estocadas em nitrogênio 

líquido foram descongeladas a 37°C e adicionadas a um frasco de cultura estéril de 75 cm2 

(Corning) contendo 10,0 mL do meio completo (RPMI 1640). O frasco de cultura foi 

colocado em uma incubadora a 37°C com 5,0 % de CO2 durante 48 horas. Após este período, 

realizou-se a primeira repicagem de células.  

As células crescem aderidas às garrafas de cultura celular, portanto no processo de 

repicagem inicialmente o meio de cultura foi descartado e a garrafa de cultura foi lavada com 

PBS, foram então utilizados 5,0 mL de uma solução de tripsina durante 3 minutos para soltar 

as células. Em seguida, 6,0 mL de meio de cultura foram adicionados à garrafa para 

neutralizar a ação da tripsina. O conteúdo da garrafa de cultura foi vertido em um tubo de 15,0 

mL P15 para ser centrifugado a 25°C em velocidade de 1200 rpm durante 10 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e o pellet suspenso e homogeneizado em meio completo, e 

distribuídas em frascos de cultura celular novos de 75 cm
2
. A troca de meio destas células foi 

realizada sempre que necessário. 

 

3.3.17.2 Controle da integridade da membrana celular 
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Este procedimento é fundamental para os estudos subsequentes os quais tem como 

fator determinante o número de células em suspensão. 

Após centrifugação, ressuspendeu-se o pellet celular com o meio de cultura completo, 

aliquotou-se 100 µL da suspensão homogênea de células, fez-se uma diluição 1:1 com uma 

solução de Azul de Tripan 0,4%. Este corante é específico para se testar a integridade de 

membrana celular, cujo mecanismo de interação é baseado na carga residual negativa do 

corante que atua diretamente, por afinidade iônica, na região citoplasmática intracelular de 

membranas alteradas, como descrito por Freshney em 1987 (FRESHNEY et al., 1986). 

Outro método para avaliar a atividade celular, é o método que se baseia no uso do 

corante (3[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-brometo difenil tetrazolium), conhecido como teste do 

MTT. Este ensaio é apropriado para se determinar espectrofotometricamente o número total 

de células como função da atividade mitocondrial intacta, ou seja, células vivas. 

Inicialmente, as células B16-F10 foram removidas da incubadora, sendo levadas à 

capela de fluxo laminar e distribuídas nas placas de poços múltiplos (96 poços). A estas 

células foram adicionados 80 μL da solução de MTT (5 mg/ml em Hank’s) em 420 μL de 

RPMI sem fenol e sem soro fetal bovino. As células foram incubadas por 4h em uma 

incubadora a 37ºC com 5,0 % de CO2. Após este período retirou-se a solução de MTT e 

adicionou-se 500 μL de isopropanol para completa solubilização do formazan formado. 

O teste foi finalizado através de medidas espectrofotométricas basal, da absorbância 

no comprimento de onda de 560 nm, descontando-se a absorbância de fundo a 690 nm 

(FRESHNEY et al., 1986). Estas medidas foram determinadas utilizando-se um leitor 

espectrofotométrico para protocolos de ELISA, modelo Safira2 da TEKAN. 

 

3.3.18 Estudos de citotoxicidade 

Uma suspensão de 0,5 x 10
6
 células/mL da linhagem B16-F10 foi preparada 

inicialmente. As células foram então incubadas em placas de petri de 24 poços, com meio 

completo. Após as células atingirem confluência (de 24 a 48 horas), o meio foi retirado e as 

células foram lavadas com tampão fosfato (PBS). Logo em seguida a retirada do tampão 

foram adicionadas as soluções em estudo para serem testadas em um meio específico 

contendo 3% de soro fetal bovino no volume final de 8 mL. Depois de 4 horas de incubação 

das células, as soluções foram retiradas, lavadas novamente com PBS e foi adicionado o 
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respectivo meio de cultura completo. Depois de 24 horas o meio foi retirado, as células foram 

lavadas com PBS e foram adicionados 80L da solução de MTT 5 mg/mL. As células foram 

incubadas por mais 4 horas e 420L de isopropanol foram acrescentados para completa 

solubilização do formazan. 

 

3.3.18.1 Determinação da citotoxicidade dos NPC-ALA 

A viabiliadade celular dos NPC-ALA foi realizada pelo método de MTT, conforme 

descrito no item anterior. O tratamento foi realizado utilizando nanocarreadores placebos 

(NCv), e também variando a concentração das NPC-ALA de 0,01 a 0,06 mg de ALA/mL de 

meio. O objetivo deste estudo foi avaliar a quantidade máxima de NPC-ALA que não seria 

tóxica para as células. 

 

3.3.18.2 Quantificação da produção endógena de  PpIX em células B-16 

Foram realizados estudos fluorimétricos para a quantificação da PpIX produzida. As 

células foram incubadas com as NPC-ALA com concentrações de 0,01 a 0,05 mg/mL por um 

período de 4 horas, sendo posteriormente lavadas com PBS e removidas com tripsina. Em 

seguida, estas foram centrifugadas a uma velocidade de 1200 rpm por 5 minutos, ressuspensas 

em uma solução de metanol e água 9:1, agitadas em vortex por alguns segundos e novamente 

centrifugadas. O sobrenadante foi retirado cuidadosamente e a produção de PpIX foi 

quantificada através das medidas de fluorescência desta solução. O comprimento de onda de 

excitação utilizado foi 400 nm e a emissão foi monitorada em 630 nm, na temperatura de 

37ºC. A quantidade de PpIX produzida foi determinada correlacionando as intensidades de 

emissão de fluorescência à equação da reta determinada pela curva analítica obtida 

previamente. 

 

3.3.18.3 Estudo de fototoxicidade das NPC 5-ALA 

Estes estudos foram realizados utilizando células B16-F10. As células foram 

incubadas com NPC-ALA (0,05 mg/mL). Para aplicação da luz foi adicionado o meio de 

cultura RPMI 1640 sem fenol, irradiando na potência máxima de 300 mW com dose de luz de  

3 J/cm
2
 utilizando como fonte luminosa o sistema diodo-laser Eagle modelo Heron. Após o 

tratamento, o método de MTT foi realizado para avaliar a resposta celular.
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PARTE VI 

 

3.3.19 Outras aplicações: Incorporação de Anfotericina B e caracterização 

Após desenvolvimento do protocolo de fabricação dos NPCs e das metodologias de 

caracterização, o sistema nanocarreador foi avaliado para outras aplicações, distintas daquela 

inicialmente prevista. Foram realizados alguns experimentos com o fármaco anfotericina B, 

de aplicação no tratamento da Leishmaniose, visando validar a eficiência dos NPCs em 

encapsular diferentes ativos, e complementar a elucidação do comportamento do sistema na 

liberação controlada de ativos.  

Este estudo foi realizado em colaboração com o Laboratório de Imunofarmacologia, 

do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Os ensaios foram 

realizados pelo aluno de doutorado Wallace (sob coordenação da Dra. Bartira Rossi 

Bergmann). 

O protocolo de fabricação dos NPCs contendo o anfotericina B (Anfo B) reproduziu 

aquele descrito para o sistema contendo os ativos modelo (conforme descrito na Figura 9), 

sendo que neste caso a proporção mássica ativo: polímero foi de (0,5 : 8,5), em função da 

solubilidade do composto.  A formulação foi caracterizada quanto ao tamanho de partícula, 

teor de água, viscosidade e morfologia seguindo as metodologias previamente descritas para 

os NPCs-placebo (sem ativo).  

Neste caso também foram avaliadas a eficiência de encapsulação, o perfil de liberação 

in vitro. Para a eficiência de encapsulação empregou-se o método de extração descrito para os 

NPC contendo ativo modelo, e a quantificação conforme método farmacopeico (USP-33, 

2010). O teor de anfotericina B foi quantificado por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC), empregando coluna C18 (marca Shimadzu), temperatura do forno de 30°C, fluxo de 

fase móvel de 1mL/min, detecção empregando detector DAD, no comprimento de onda de 

416nm. O volume de injeção foi de 10μL e a fase móvel composta de ácido fosfórico (0,001% 

m/m): Acetonitrila (60: 40). A curva de calibração foi construida para as concentrações de 25; 

50; 100; 150 e 500 μg/mL. 

A cinética de liberação in vitro do NPC contendo anfotericina B foi monitorada em um 

período de 5 horas, através da quantificação por HPLC conforme descrito anteriormente. Uma 

massa de aproximadamente 2,00g de formulação foi aplicada em uma membrana e imersa em 

erlenmeyers fechados, nos quais foram adicionados 150,0mL de água contendo 0,5% de 

polissorbato 80. O sistema foi mantido sob agitação de 60rpm, a 37°C. Foram coletadas 
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alíquotas de 100 μL em intervalos de tempo pré-determinados e as concentrações monitoradas 

por HPLC. A porcentagem de ativo liberada foi plotada em função do tempo (em horas), com 

os respectivos desvios-padrão. O ensaio de liberação foi realizado em triplicata.  

As formulações de NPC contendo anfotericina B foram estudadas quanto à redução da 

lesão de leishmaniose cutânea murina, à carga parasitária da lesão e quanto à toxicidade renal, 

hepática e cardíaca, em colaboração com o Laboratório de Imunofarmacologia, da UFRJ. As 

metodologias, os resultados obtidos e aqui apresentados são de comum acordo entre as partes 

colaboradoras. 

 

3.3.20 Estudos biológicos in vivo  

3.3.20.1 Infecção de camundongos com Leishmania amazonensis-GFP  

Os camundongos BALB/c foram infectados na orelha com 2x10
6
 promastigotas de L. 

amazonensis GFP na fase estacionária, pré-lavadas 3x com PBS para retirada do soro, em um 

volume final de 10 μL. Os animais foram mantidos juntos e os grupos foram aleatoriamente 

separados no início do tratamento. O curso da infecção foi acompanhado pelo tamanho da 

lesão medido com paquímetro pela diferença entre a espessura da orelha infectada e a não 

infectada. 

 

3.3.20.2 Eficácia das formulações na leishmaniose cutânea 

Camundongos BALB/c infectados na orelha com promastigotas de L. amazonensis 

GFP na fase estacionária e no dia 27 de infecção, os animais foram aleatoriamente separados 

em grupos. O grupo tratado com NPC-Anfo B recebeu duas doses da formulação via sub-

cutânea com dose 4μg de Anfotericina B em 10μl. O grupo tratado com Anfotericina B livre e 

Anfotericina B Lipossomal, recebeu duas doses semanais de 4μg do fármaco. Os controles 

receberam duas administrações de 10μl de PBS ou NPC-placebo. No tratamento tópico, o 

grupo tratado com NPC-Anfo B recebeu duas doses diárias da formulação com doses de 8μg 

de Anfotericina B em 20μl de formulação. Como controle, acrescentamos Anfotericina B 

livre à formulação de NPC vazia na mesma concentração do fármaco que foi encapsulado, o 

grupo recebeu duas doses diárias dessa formulação (NPC + Anfotericina B).  

O curso da infecção foi acompanhado pelo tamanho da lesão medido com paquímetro. 

Ao final do experimento, as orelhas dos camundongos foram maceradas em PBS e 

transferidas para placa negra, onde a carga parasitária foi verificada por unidades arbitrárias 

de fluorescência em fluorímetro de placa (excitação 485nm, emissão 528nm) (FLx800, Bio-

Tek Instruments, Inc) ou por análise de diluição limitante (LDA). 
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3.3.20.3 Avaliação da carga parasitária in vivo por fluorimetria.  

Ao final de cada tratamento in vivo a carga parasitária foi avaliada por fluorimetria 

conforme descrito anteriormente (DE BOECK et al., 2006). Ao final dos experimentos, os 

animais foram sacrificados e a orelha infectada foi  cortada, desinfectadas em álcool 70% e 

macerada em peneira de inox com 1mL de PBS e transferida para um tubo eppendorf. Após 

10 minutos de decantação, 200µL do sobrenadante foram transferidos para microplaca negra, 

para a leitura da intensidade de fluorescência utilizando fluorímetro de placa Bio-Tek 

Powerwave XS no comprimento de onda de excitação de 435nm e emissão de 538nm. A 

leitura da orelha não infectada foi usada como valor de autofluorescência e descontada dos 

valores das patas infectadas, sendo expressos em unidades de fluorescência (UF). 

 

3.3.20.4 Avaliação da carga parasitária in vivo por análise da diluição limitante 

(LDA).  

Ao final dos experimentos in vivo, os animais foram sacrificados e as orelhas foram 

retiradas, desinfectadas em álcool 70% e maceradas em meio M199 (1 mL/orelha), como 

descrito em 3.3. A carga parasitária dos linfonodos drenantes da lesão também foi avaliada 

por este método. Foi feita uma pré-diluição do macerado a 1:500 e a partir desta, foram feitas 

16 diluições seriadas a 1:4, em meio M199 com 10% de HIFCS, em triplicatas, em placas de 

96 poços. As placas foram incubadas em estufa a 26°C e após 10 dias observadas ao 

microscópio óptico, quanto ao crescimento de promastigotas. O número original de 

amastigotas/orelha foi calculado tomando como referência a última diluição em que se 

verificou o crescimento de promastigotas. 

 

3.3.20.5 Avaliação da toxicologia hepática, cardíaca e renal.  

Ao final dos tratamentos, os animais foram sacrificados, o sangue foi coletado por 

punção retro-orbital e o soro separado para a dosagem das transamininases alanino amino 

transferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) e de creatinina como indicativo de 

toxicologia hepática, cardíaca, e renal, respectivamente, utilizando kits comerciais (TORRES-

SANTOS et al., 2003). Os controles positivos receberam por via intraperitoneal 200µL de 

tetracloreto de carbono (CCl4) a 1% em óleo de amendoim 3 dias antes da coleta do soro. Os 

controles negativos foram animais não-infectados e não-tratados. 
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3.3.20.6 Análise estatística. 

Os resultados foram analisados pelo método t de Student nos experimentos com dois 

grupos. Em experimentos com três ou mais grupos, foi utilizado o One-way Anova com pós-

teste Tukey.  

 

 

 



Cerize, N.N.P.; Tese de Doutorado da FCFRP-USP; 2012 

 
68 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

PARTE I 

4.1 Desenvolvimento do Protocolo de Fabricação dos NPCs  

A estratégia de veiculação do 5-ALA em um nanocarreador polimérico coloidal (NPC) 

se apóia no princípio de que a utilização de um meio dispersante não aquoso inibe a 

protonação do grupamento amino, inibindo, consequentemente, o processo de dimerização do 

qual resulta a formação dos produtos de degradação e a perda de atividade terapêutica 

(KALISZEWSKI et al., 2007).  

Sendo assim, com o objetivo de obter um sistema anidro ou com teor de água 

reduzido, foi proposto o preparo de uma nanoemulsão inversa, utilizando silicone como fase 

contínua (externa) e como fase dispersa (interna), uma solução aquosa contendo um agente 

encapsulante, sendo a água posteriormente removida. Inicialmente foram obtidas formulações 

“placebo”, para estudar o comportamento do sistema de veiculação no que concerne ao 

mecanismo de formação dos carreadores, tamanho de partícula, morfologia e estabilidade 

física. Posteriormente, foi avaliado o potencial de aplicação dos sistemas desenvolvidos 

através da incorporação de ativos modelo de caráter hidrofílico, visando estudar o 

comportamento de encapsulação.  

O protocolo de fabricação desenvolvido para os nanocarreadores poliméricos coloidais 

foi composto de três etapas. A primeira etapa inclui a pré-emulsificação da fase interna 

aquosa contendo o polímero na fase externa de silicone, empregando homogeneização por 

turrax. Na segunda etapa a pré-emulsão sofre redução de tamanho (processo descrito como 

nanoemulsificação no esquema da Figura 9) através de homogeneização de alta pressão. 

Durante a terceira etapa, a fase interna é parcialmente extraída, através de condições 

controladas de temperatura e pressão, induzindo a formação dos NPCs.  

Neste estudo foram empregados 3 diferentes polímeros de caráter hidrofílico, 

anteriormente descritos para aplicações farmacêuticas e com potencial de aplicação tópica 

(SENYIGIT et al., 2010; SANTANDER-ORTEGA et al., 2010; LARESE et al., 2009).  

 

4.2 Estudo de Processo e Abordagem do Mecanismo de Estabilização dos NPCs 

Para o estudo do processo de formação dos NPCs foram preparados seis lotes de 

formulações, conforme descrito na Tabela 1. Avaliou-se a influência das modificações na 

composição das formulações e da extração de água da fase dispersa nas características físicas 

das emulsões obtidas.  
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Tabela 1: Estudo de Processo de Fabricação dos NPCs. 

Amostra 
Composição 

(Polímero) 
Lote/Proposta Característica física 

NPC-1 Amido 

1° LOTE DE NPC. 
Evaporação de água por 

aproximadamente 3h. 

As formulações permaneceram 

estáveis. (Teor de água no intervalo de 

4,5 – 6,5%) 
NPC-2 Quitosana 

NPC-3 PVP 

NPC-4 
PVP (Adição: 

Emulsificante não-iônico) 
2° LOTE DE NPC 

Acrescentando 0,5% de 

emulsificante não-iônico na 

fase aquosa. 

Todas as formulações separaram fase 

no dia posterior à manipulação. 
NPC-5 

Quitosana (Adição: 

Emulsificante não-iônico) 

NPC-6 
Amido (Adição: 

Emulsificante não-iônico) 

NPC-7 PVP 
3° LOTE DE NPC  
Utilizando mesma 

composição do 1° lote. 2 

coletas: extração de água por 

aproximadamente 3h e 5h. 

As amostras com 3h de extração 

permaneceram estáveis, não formando 

halo. (Teor de água no intervalo de 4,5 

– 6,5%). As formulações com 5h de 

processo separaram fase no dia 

posterior à manipulação. (Teor de água 

no intervalo de 0,08 – 0,10%). 

NPC-8 Amido 

NPC-9 Quitosana 

NPC-10 PVP 4° LOTE DE NPC 

Avaliação da influência do 

tempo de extração da água. 

As formulações com 3h de extração 

permaneceram estáveis. 
NPC-13 Quitosana 

NPC-27 Amido 
5° LOTE DE NPC 

Aumento da concentração de 

emulsificante. 

Avaliação do efeito do emulsificante 

na estabilização das formulações com 

menor teor de água.  

NPC-28 Amido 
6° LOTE DE NPC 

Ausência de emulsificante 

Avaliação do efeito do amido na 

estabilização. Separação de fases 

completa após 1 dia. 

 

 

No primeiro lote de formulações observou-se que a emulsão formada após a etapa de 

pré-emulsificação apresenta caráter leitoso, com fase dispersa visível no microscópio ótico. 

Entretanto, nas fases finais do processo (após as etapas de nanoemulsificação e extração de 

água) as amostras não puderam ser visualizadas por microscopia ótica, visto seu tamanho 

reduzido.  

As formulações do primeiro lote foram submetidas à extração de água (etapa de 

extração de água) por aproximadamente 3 horas. Observou-se que as amostras NPC-1 e NPC-

3 apresentaram caráter translúcido e homogêneo, enquanto que a amostra NPC-2 permaneceu 

leitosa. A caracterização deste lote com relação ao diâmetro médio de partícula confirmou a 

obtenção de um sistema em escala manométrica, com valores médios na faixa de 200nm e 
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ainda com baixo índice de polidispersão. Todas as amostras apresentaram baixa viscosidade, 

na faixa de 100CPs, o que caracteriza sistemas de boa fluidez. Estas formulações 

permaneceram estáveis por mais de 6 meses, sendo novamente avaliadas com relação ao 

tamanho médio de partícula e estabilidade coloidal. 

De acordo com a literatura, misturas de emulsificantes formam emulsões mais estáveis 

do que tensoativos isolados, visto que pode ocorrer a formação de um complexo na interface 

das fases que resulta em uma película estabilizadora rígida (FLORENCE e ATTWOOD, 

2003). Para avaliar a possível influência do emulsificante no sistema estudado foi preparado 

um 2° lote de formulações (NPC-4, NPC-5 e NPC-6), em que se adicionou 0,5% de 

emulsificante não iônico hidrofílico (Polissorbato 80). A alteração da composição resultou em 

separação completa de fases no dia posterior à manipulação. Estes resultados levaram a uma 

investigação mais aprofundada do sistema emulsificante e do mecanismo de estabilização da 

emulsão. Propôs-se inicialmente que o efeito da separação de fases pode ter ocorrido visto que 

Polissorbato 80 dissolvido na fase aquosa não possui atração pela fase externa de silicone. 

Novo lote foi então manipulado, mantendo apenas o emulsificante de silicone formado por 

um siloxano funcionalizado com cadeias de polieter. 

Nessa etapa do estudo foi manipulado um 3° lote de formulações, que manteve a 

composição inicial (Lote 1) e avaliou o tempo de extração da fase interna, prolongando-o (de 

3h para 5h de vácuo). Os resultados permitiram concluir que o sistema mostrou-se estável 

apenas quando uma determinada quantidade de água foi mantida. Nas amostras em que a 

etapa de vácuo foi prolongada (por 5 horas), ocorreu separação no dia posterior à 

manipulação. Para os processos nos quais se fez apenas 3horas de processo de extração (com 

um teor de água final no intervalo de 4,5 a 6,5%), os NPCs se mantiveram estáveis, sem 

separação de fases.  

A manipulação de um 4° lote com coletas nos intervalos 15, 30 e 45 minutos, 1; 2; 3; 4 

e 5 horas de processo mostrou que há um ponto ótimo de extração de água no qual o sistema 

atinge a escala nanométrica e a estabilidade é mantida. Nos tempos inferiores a este ponto, 

ocorre a formação do halo de separação na superfície da formulação (característico de excesso 

de fase contínua), enquanto que nos tempos superiores ao ponto ótimo, ocorre precipitação e 

separação completa de fases. Estes resultados indicam que a estabilidade física do sistema 

pode ser modulada pela quantidade de água na fase interna. 

A manipulação do 5° lote teve o intuito de avaliar se o aumento da concentração de 

emulsificante de silicone tinha influência na estabilidade das formulações com menor teor de 

água. Contudo, os resultados foram semelhantes àqueles obtidos com a concentração inicial 
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do emulsificante de silicone não-iônico, evidenciando que existe uma concentração ótima do 

agente que confere estabilidade, não sendo necessária adição de maiores quantidades. 

Posteriormente foi manipulado mais um lote (6°) para avaliação da estabilidade da 

formulação na ausência de emulsificante de silicone, e possível efeito do amido (matriz 

encapsulante) na estabilização da fase interna, em função da modificação na estrutura química 

desse polímero que confere uma propriedade de solubilidade à frio e características 

emulsificantes (CornProducts International, 2008). Novamente, os resultados evidenciaram 

que apenas o polímero não consegue promover uma estabilidade física para o sistema, 

sendo o emulsificante de silicone não iônico é indispensável para manter as nanoestruturas 

em suspensão. 

Uma abordagem para explicar o mecanismo de estabilidade destas formulações pode 

ser atribuída à presença do emulsificante de silicone. Estes emulsificantes possuem alta 

flexibilidade do esqueleto de silicone com longas cadeias, capazes de atingir uma orientação 

ótima na interface da emulsão em tempo relativamente curto (SOMASUNDARAN et al., 

2006).  

Neste trabalho foi utilizado um emulsificante de silicone não-iônico polimérico, 

composto por siloxanos funcionalizados com cadeias de polieter (PE). Segundo 

Somasundaran et al. (2006), os emulsificantes poliméricos multifuncionais podem se 

posicionar na interface dos líquidos através de vários segmentos. A energia de adsorção é 

igual à soma da interação de todos os segmentos e pode ser consideravelmente maior que a 

energia individual de emulsificantes monoméricos (SOMASUNDARAN et al., 2006). Os 

emulsificantes multifuncionais poliméricos podem adsorver muito fortemente à interface 

devido aos vários segmentos de ancoragem e à energia somada de cada um deles, sendo a 

adsorção menos reversível. Tal efeito permite gerar emulsões estáveis mesmo em pequenas 

concentrações de emulsificante. Estes emulsificantes multifuncionais promovem estabilização 

estérica das emulsões, adsorvem fortemente à interface água/silicone. O filme formado tem 

uma pronunciada elasticidade, a qual é a base da estabilidade destas emulsões. Para 

emulsificantes de baixo peso molecular, ocorre a ancoragem em um único ponto na interface, 

formando um filme fino, tendendo a dessorver e migrar facilmente, separando fases.  

A Figura 11 ilustra de maneira esquemática o mecanismo de estabilização do 

emulsificante utilizado neste trabalho, que corrobora com a literatura descrita por 

Somasundaran e colaboradores (SOMASUNDARAN et al., 2006). A estrutura molecular 

deste componente permite uma orientação ótima na interface água/silicone, formando uma 

barreira que provê estabilidade e reduz a repulsão entre as fases. 
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Figura 11: Representação esquemática do mecanismo de estabilização do emulsificante de silicone.  

 

Outra abordagem importante concerne à classificação do emulsificante utilizado neste 

trabalho: siloxano funcionalizado não-iônico. Constitui um dos tipos de emulsificantes mais 

tradicionais utilizados nas emulsões de silicone, normalmente modificados através da 

introdução de grupos polioxietileno (PO) ou polioxipropileno (PP) devido à boa solubilidade 

destes grupamentos em água e fácil síntese em vários pesos moleculares 

(SOMASUNDARAN et al., 2006). O emulsificante empregado aqui também é um siloxano 

funcionalizado com cadeias hidrofílicas de PO, como os citados anteriormente. São ideais 

para sistemas água/óleo, água/silicone e micelas reversas, usados na indústria de cosméticos 

como antiperspirantes, cremes para pele e proteção solar (HILL, 2002). Constam na literatura 

trabalhos em que a obtenção de diagrama de fases de silicones cíclicos e lineares misturados 

com água e emulsificante não-iônico de silicone determinam regiões que incluem a formação 

de cristal-líquido, solução micelar, microemulsão e sistemas coloidais estáveis (LI et al., 

1999; HILL, 2002). Sistemas contendo emulsificantes não-iônicos polietoxilados 

(hidrocarbônicos) geralmente produzem microemulsões (sistemas termodinamicamente 

estáveis) sem a presença de co-emulsificantes, devido às espécies variadas geradas na reação 

de etoxilação (SALAGER et al., 2004). A presença de vários tipos de poliéteres ajuda na 

estabilização. 

Tendo em vista a composição do emulsificante aqui empregado, podemos propor 

também um mecanismo de estabilização baseado em diferentes pontos de interação das 

porções hidrofílicas e silofílicas. De acordo com os trabalhos descritos, um mecanismo 

proposto para a estabilidade dos NPCs se apóia na formação de um sistema polimérico 

coloidal, no qual o emulsificante atua de maneira ótima, interagindo com a fase interna da 

gota (polímero + água) mantendo-a suspensa no silicone, quando há uma quantidade 

intermediária de água. À medida que a água é retirada, inicia-se a solidificação do agente 
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encapsulante, formando nanopartículas sólidas, com densidade superior à do meio. Neste 

momento, o emulsificante provavelmente não tem mais atração pelas partículas (devido à 

ausência de água) e não consegue ancorar na superfície polimérica, desestabilizando o sistema 

e favorecendo a precipitação.  

 

4.3 Influência do Conteúdo de Água na Estabilidade Coloidal 

Conforme previamente apresentado no item anterior, foram conduzidos experimentos 

com coletas de alíquotas em intervalos de tempos pré-determinados para o monitoramento do 

teor de água e investigação de sua influência na estabilidade do sistema. 

A determinação deste parâmetro foi realizada pelo método de titulação Karl Fisher. A 

Tabela 2 mostra os resultados da titulação Karl Fisher obtidos para os lotes 1, 3 e 4 nos 

diferentes tempos de extração. Observa-se que o teor de água das formulações submetidas a 3 

horas de extração permaneceu na faixa de 4,5 a 6,5%, enquanto aquelas submetidas a 5 horas 

de processo apresentaram valores inferiores a 1,00%.  

 

Tabela 2: Teor de água obtido por titulação Karl Fisher. 

Amostra Polímero 
Tempo de 

extração 
Teor de Água (%) 

NPC-1 Amido 3h 5,70 + 0,150 

NPC-2 Quitosana 3h 6,36 + 0,230 

NPC-3 PVP 3h 4.91 + 0,100 

NPC-7 PVP 
3h 5,8 + 0,018 

5h 0,625 + 0,312 

NPC-8 Amido 
3h 4,76 + 0,350 

5h 0,087 + 0,087 

NPC-10 PVP 
3h 5,513 + 0,106 

5h 0,338 + 0,004 

NPC-13 Quitosana 
3h 5,965 + 0,427 

5h 0,189 + 0,039 

NPC-40 Amido 
3h 6,125 + 0,150 

5h 0,536 + 0,223 

*Não foram obtidos os dados de teor de água para os NPC-9. 

 

 

Conforme descrito previamente, a quantidade de água no sistema pode ter efeitos 

profundos na estabilidade física. Durante o processo de extração da fase aquosa, ocorre a 
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solidificação do polímero, formando partículas sólidas, e desfavorecendo a ação do 

emulsificante. Propõe-se que nesta etapa o emulsificante não permaneça mais “enterrado” na 

fase interna (água + polímero) fazendo interações hidrofílicas, ficando apenas adsorvida na 

superfície das partículas sólidas. Consequentemente, partículas sólidas decantam devido à 

diferença de densidade com o meio dispersante. 

O 4° lote de estudo permitiu avaliar o tamanho de partícula em função do teor de água, 

através do monitoramento destes parâmetros durante o processo. Os resultados mostraram que 

controlando a etapa de extração de água da fase interna é possível modular o tamanho de 

partícula dos nanocarreadores formados, atingindo um patamar de diâmetro nanométrico. A 

Figura 12 apresenta a variação do tamanho de partícula em função do perfil de extração do 

conteúdo de água. Isto demonstra que para obtenção de sistemas nanoestruturados é 

necessário obter uma quantidade determinada de água, a partir da qual não mais ocorre 

variação significativa de tamanho, porém pode interferir na estabilidade física como mostrado 

anteriormente.  

 

 

Figura 12: Gráfico comparativo do teor de água versus tamanho de partícula para as amostras  

NPC-10 e NPC-13. 

 

 

Outro resultado interessante foi que, durante o processo de extração de água, em um 

determinado intervalo de tempo (que ocorre com aproximadamente com 3horas de processo 

de extração), as amostras contendo os polímeros amido e PVP tornam-se transparentes, 

conforme pode ser observado na Figura 13. Na imagem obtida para as formulações contendo 
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os três tipos de polímeros (Figura 14), observa-se em A3h o NPC formado por quitosana 

(NPC-13) após 3 horas de processo de extração, com característica leitosa, sendo que os 

NPCs de PVP (NPC-10 – B3h) e amido (NPC-8 – C3h) apresentam o perfil de transparência. 

Logo após este período, as formulações tornam-se leitosas novamente. Para as formulações 

após 5 horas de extração de água, observa-se aspecto leitoso, com exceção da quitosana na 

qual já é possível verificar a separação de fases (A5h).  

 

 

Figura 13:  Etapa de extração de água no processo obtenção da amostra NPC-7,  

nos tempos 3,0h (A) e logo após 3,0h (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura14: Amostras dos NPCs de quitosana (A), NPC de PVP (B) e NPC de amido (C)  

nos tempos 3 e 5 horas de extração de água. 

 

Discute-se a hipótese de que, no momento em que os índices de refração relativos das 

fases contínua e dispersa se tornam próximos, ocorre a alteração das propriedades óticas do 

A3h      A5h           B3h      B5h       C3h       C5h    

Separação 

de fases 

Separação 

de fases 

A B 
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sistema e a formulação fica transparente (CHANTRAPORNCHAI et al., 2001). Durante o 

processo de redução do teor de água, a formulação que inicialmente é leitosa ou opaca e 

apresenta alta turbidez, adquire um aspecto incolor, de forma que não ocorre espalhamento de 

luz da fase dispersa. 

Com o intuito de avaliar a hipótese proposta, foi realizada a medida do índice de 

refração das fases contínua e dispersa, mimetizando a condição obtida no intervalo de 3 horas 

de vácuo. Através do teor de água obtido por titulação Karl Fisher, foi calculada a 

concentração da fase interna, no momento em que a formulação se torna transparente. Os 

índices de refração da fase dispersa e da fase contínua (contendo a concentração de polímero 

calculada) foram medidos. Os resultados obtidos foram de 1,401 a 25°C para fase dispersa, e 

1,402 a 25°C para fase contínua, o que atesta a alteração das propriedades óticas do sistema.  

 

4.4 Comportamento reológico  

Um importante critério que governa a qualidade e a estabilidade de sistemas 

emulsificados são suas propriedades físicas. Mudanças nas propriedades reológicas 

representam sinais precoces de possíveis instabilidades nas formulações (MOULAI 

MOSTEFA et al., 2006). Os principais fatores que influenciam a viscosidade de uma emulsão 

são:  

a) Fase interna (dispersa): 

Volume parcial, viscosidade, tamanho e distribuição de gotas e natureza química; 

b) Fase contínua: 

Viscosidade, constituição química e concentração, solubilidades nas fases contínua e 

interna, propriedades físicas da película interfacial e efeitos eletroviscosos (FLORENCE e 

ATTWOOD, 2003). 

Devido ao fato de a maioria das emulsões serem sistemas polidispersos, um 

importante parâmetro para a manutenção da viscosidade é o tamanho de gotícula e 

particularmente, sua distribuição granulométrica. Com o decorrer do tempo, o tamanho médio 

da fase dispersa tende a aumentar, causando queda na viscosidade (FLORENCE e 

ATTWOOD, 2003). Neste sentido, o monitoramento da viscosidade do sistema pode ser uma 

ferramenta indicativa de instabilidade física. 

A Figura 15 mostra os valores de viscosidade dos sistemas que permaneceram 

estáveis, por um período de até 30 dias. Observa-se que não ocorrem alterações significativas 

dos valores obtidos para cada amostra, dentro do período analisado. 
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Figura 15: Monitoramento da viscosidade dos NPCs, na temperatura de 25,0°C, logo após a fabricação. 

 

 

Complementando também o estudo de processo, foi preparado um lote (NPC-17), para 

monitoramento da viscosidade durante a etapa de extração de água (etapa 3 do protocolo de 

fabricação dos nanocarreadores), empregando amido como matriz encapsulante. Observa-se 

que no tempo 0 hora, a viscosidade do sistema é bem elevada (3500cPs) e posteriormente 

sofre uma redução ao longo do tempo, estabilizando com aproximadamente 3 horas de 

processo de extração (como pode ser observado na Figura 16, com escala modificada na 

imagem lateral). Após 30 dias, armazenadas à temperatura ambiente, verifica-se que não 

ocorre uma variação significativa nos valores de viscosidade, sendo que a amostra com 0 hora 

de extração de água separou fases completamente não sendo possível ressuspender e medir a 

viscosidade. 
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Figura 16: Viscosidade do NPC-17 com diferentes tempos de extração de água com 0 e 30 dias de estabilidade, 

a 25,0°C, e imagem lateral com alteração de escala. 

 

 

4.5 Turbidimetria dinâmica (turbiscan) 

As amostras NPC-1, NPC-2 e NPC-3 foram analisadas por turbidimetria dinâmica, 

logo após o preparo, por um período de 7 dias, para avaliação da estabilidade física. Um 

acompanhamento da cinética deste processo foi feito através da análise em equipamento 

Turbiscan Lab
®
 (conforme metodologia descrita no item 3.3.6).  

Para entendimento dos resultados obtidos, uma breve descrição de como devem ser 

interpretados os perfis dos gráficos de turbidimetria dinâmica é dada a seguir: 

a) Eixo das ordenadas: representa a porcentagem residual de luz retroespalhada / 

transmitida. 

b) Eixo das abscissas: corresponde a altura do tubo contendo a amostra, sendo que a 

base do tubo esta à esquerda e o topo do tubo está à direita. 

c) Os números listados à esquerda do gráfico se referem aos tempos de análise, sendo 

que, o tempo descrito em vermelho é referente à última leitura. 

Este gráfico permite a verificação comparativa entre os perfis de variação de 

retroespalhamento da luz em diferentes tempos para a amostra. A estabilidade ou instabilidade 

da amostra é determinada pelos perfis de varredura obtidos de tempos em tempos. Se os perfis 

de retroespalhamento da luz na amostra nos diferentes tempos se sobrepõem, o produto é 

estável, caso contrário, o produto é instável e pode-se calcular a cinética de migração da fase 

dispersa da amostra. 
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Figura 17: Perfil de retroespalhamento de luz da amostra NPC-1 obtido após preparo, na temperatura de 25,0°C, 

durante o período de 7 dias de estabilidade. 

 

A ocorrência de fenômenos de desestabilização (ex: agregação, floculação) e separação 

de fases (ex.: segregação, sedimentação e flotação) modifica o modo de interação do feixe de 

luz com o meio, ocasionando aumento ou redução da intensidade de transmissão e do 

retroespalhamento devido à variação e diferença do tamanho de partícula / migração das 

partículas. Neste caso, nota-se a ocorrência de fenômenos desta natureza com a amostra NPC-

1: aumento do retroespalhamento no fundo da amostra e redução no topo (Figura 17), 

denotando uma discreta sedimentação com o decorrer do tempo. É importante lembrar que a 

velocidade de separação é maior quanto maior for o diâmetro de partículas, quanto maior for a 

diferença de densidade entre as duas fases e quanto menor for a viscosidade da fase externa. 

Visualmente observa-se a formação de um halo mais claro na superfície da formulação que 

pode, todavia, ser facilmente redisperso com leve agitação manual. Discute-se a ocorrência de 

um mecanismo de “separação” por densidade, que, no entanto, não implica em processos de 

aglomeração, coalescência ou sedimentação.  

Fenômenos de instabilidade também podem ser causados (além da diferença de 

densidade entre as fases) pela instabilidade do diâmetro de partículas e sua distribuição, pois a 

cinética do movimento browniano depende diâmetro de partícula, o que pode facilitar 

agregação da fase interna e conseqüente separação de fases  (FLORENCE e ATTWOOD, 

2003). Algumas características físico-químicas são fundamentais para a estabilidade dos 

sistemas, como o tamanho de partículas. Este é um parâmetro importante utilizado no controle 

de qualidade (MULLER-GOYMANN, 2004). 

Através de uma ferramenta do equipamento Turbiscan Lab
®
 que permite monitorar a 

variação de tamanho de partícula durante a análise, foi realizada uma avaliação preliminar da 

alteração do diâmetro no decorrer do tempo. Para isto, são utilizados dados de densidade da 

amostra e índices de refração das fases interna e externa. A Figura 18 apresenta o gráfico da 

variação do tamanho de partícula dos tempos 0h até 7 dias de análise. Ressalta-se que o 
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equipamento fornece um valor aproximado de diâmetro, calculado pelo princípio de 

retroespalhamento de luz e dependente dos parâmetros fornecidos.  

Observa-se que o tamanho de partícula permaneceu estável, durante o período de 

análise, confirmando a possibilidade de não agregação ou coalescência. As formulações NPC-

2 e NPC-3 apresentaram perfis semelhantes à NPC-1, com redução discreta do 

retroespalhamento no topo do frasco. 

 

Figura 18: Monitoramento da variação do tamanho de partícula da amostra NPC-1 de 0h a 7 dias, a 

25,0°C. 

 

Adicionalmente, com o objetivo de comprovar a estabilidade física do sistema, as 

amostras NPC-8, NPC-10 e NPC-13 (com 3 e 5 horas de processo de extração) foram 

submetidas à análise por turbidimetria, 6 meses após a data de preparo. Ressuspendeu-se as 

amostras que apresentaram separação de fases (aquelas com teor de água reduzido) através de 

agitação manual, logo antes de iniciar a medida de retroespalhamento. A comparação da 

cinética de estabilidade, que é dada pela variação do backscattering ao longo do tubo em 

função do tempo, é apresentada na Figura 19. Também são apresentados os valores de 

“Turbiscan Stability Index” que correspondem a uma constante de estabilidade relativa para 

cada amostra, sendo que quanto mais próximo de zero, mais estável é considerado o sistema. 

Observa-se que as amostras com teor intermediário de água (3 horas de extração) 

sofrem uma variação muito reduzida do backscattering ao longo do tempo, apresentando 

variações menores que 5.00% e as constantes de estabilidade para as diferentes formulações 

(compostas pelos 3 polímeros estudados) são muito próximas e indicam alta estabilidade 

(valores menores que 1,0). 

No caso das formulações com teor reduzido de água (5 horas de processo de extração), 

a variação de backscattering atinge valores maiores que 20.00% e a constante de estabilidade 

já é bem maior (em torno de 9,5), confirmando a instabilidade do sistema. Todavia, nota-se a 

facilidade de ressupensão destas amostras aplicando apenas leve agitação manual. E também, 
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pela comparação dos perfis de turbidimetria, pode-se propor que não ocorrem processos de 

coalescência ou aglomeração, mas apenas uma sedimentação das partículas do meio. 

 

 

 
 

Figura 19: Comparação da cinética de estabilidade de NPC-8, NPC-10 e NPC-13 nos tempos 3 e 5 

horas de processo de extração de água. 

 

 

4.6 Desenvolvimento de Metodologia de Tamanho Médio de Partícula dos NPCs 

A técnica empregada para análise de tamanho foi a espectroscopia de correlação de 

fótons (PCS), que utiliza o princípio do espalhamento de luz para calcular o raio da partícula.  

O espalhamento de luz por uma partícula em solução ocorre se esta partícula tiver uma 

polarizabilidade diferente da do meio dispersante. Nesse caso, o momento dipolar induzido 

pelo campo elétrico da radiação incidente irá espalhar luz em todas as direções. A intensidade 

da luz espalhada será relacionada com a direção de polarização da luz incidente, do ângulo de 

espalhamento e de parâmetros da solução (LUCAS; SOARES e MONTEIRO, 2001). 

Quando a luz espalhada por um sistema possui freqüência idêntica a da luz incidente, 

trata-se de espalhamento de luz elástico (descrito experimentalmente como espalhamento de 

luz estático – static light scatering – SDS). Embora as partículas estejam em movimento 

térmico durante a medida, a luz espalhada é coletada durante um período de tempo muito 

mais longo que a escala de tempo do movimento destas partículas. A luz espalhada é uma 

média sobre o número de partículas no volume de espalhamento e a medida equivale ao 
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estado estático. Nos casos em que ocorre uma pequena diferença da freqüência da luz 

espalhada em relação à freqüência da luz incidente, o espalhamento de luz denomina-se 

dinâmico (dynamic light scattering – DLS) (LUCAS; SOARES e MONTEIRO, 2001). 

No caso dos equipamentos DLS, o vetor de espalhamento (q) pode ser modificado pela 

mudança do ângulo de observação. Através da manipulação do valor de q, é possível 

acompanhar desde a luz espalhada por conjuntos de partículas ou agregados, até a luz 

espalhada pelos segmentos internos de uma molécula (RODEMBUSCH, 2001). 

Nesta etapa do trabalho, em que se definiu a técnica de medida do tamanho de 

partícula da fase interna das formulações, foram testados três equipamentos: Viscotek 802 

DLS – Omnisize 3.0 software, Malvern Zetasizer Nano ZS
® 

e Malvern Zetasizer
®
. Foram 

estudados também 4 diferentes meios de dispersão para as amostras: óleo mineral, 

dimeticone, n-hexadecano e hexano. As análises consideraram os valores de viscosidade e de 

índice de refração para cada um dos meios dispersantes, conforme os dados fornecidos pelos 

fabricantes. As diluições foram padronizadas após a verificação da concentração adequada de 

leitura em cada um dos equipamentos (dados em Kcps). Um breve resumo do trabalho de 

investigação experimental realizado segue descrito a seguir: 

Inicialmente, a medida de tamanho médio de partícula foi realizada no equipamento 

Malvern Zetasizer
®
, que opera com ângulo de incidência de radiação fixo (90°). Segue uma 

breve descrição das condições de análise: 

 Primeiramente, foi avaliado valor de Kcps* (taxa de contagem média de partículas) de 

cada formulação pura, sem dispersante. Este parâmetro é um indicativo da 

concentração de partículas no meio, que fornece uma indicação sobre a melhor 

diluição. Apenas a amostra NPC-3 apresentou valor coerente para realização da leitura 

de tamanho, devido a sua característica de transparência. No entanto, as medidas não 

foram reprodutíveis, e os valores variaram de cerca de 600 a 1200nm.  

 A dispersão das formulações em dimeticone (o mesmo utilizado como fase externa da 

emulsão) também não permitiu a medida adequada do tamanho. Foi realizada uma 

dispersão de 0,5mL da formulação em 3mL de dimeticone, até obtenção de uma 

suspensão visualmente homogênea. Os parâmetros utilizados na medida foram índice 

de refração (a 25,0°C) do dimeticone: 1,402 e viscosidade: 100CPs. Ocorreu 

instabilidade entre as 3 leituras consecutivas do equipamento, e mesmo com agitação 

mecânica moderada, por aproximadamente 5 minutos, a formulação tornou-se bem 

mais dispersa (com aspecto mais translúcido), mas a leitura também não foi 

reprodutível. 
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 Posteriormente foi testado o óleo mineral como meio dispersante.  A tentativa de 

dispersar as nanoemulsões neste meio mostrou que ocorre a formação de uma terceira 

fase, visto a insolubilidade do silicone no óleo. Foi possível observar microgotas no 

microscópio após a dispersão. 

 Conforme indicado pelo fornecedor do silicone, foi testado também n-hexadecano 

como meio dispersante (índice de refração: 1,434 e viscosidade: 40CPs). No entanto, 

assim como o óleo mineral as formulações não se dispersaram de maneira homogênea 

formando uma terceira fase e impossibilitando a leitura. 

 Também foi avaliada a possibilidade de utilizar uma solução de 0,5% de emulsificante 

de silicone para dispersão das formulações. Obtiveram-se valores médios de 22,6nm 

para NPC-2, mas tamanhos muito distintos para as outras formulações (42,8nm 

mínimo e 1267,3nm máximo para NPC-1 e 600,8nm mínimo e 1291,0nm máximo 

para NPC-3). Contudo, a solução de silicone e emulsificante não é translúcida (como 

requerido pela técnica), não sendo um meio dispersante adequado. Ela causa um 

aumento do Kcps, e consecutivo aumento do background (interferência de fundo), que 

não pode ser subtraído e interfere na análise. É importante lembrar que todas as 

leituras no Zetasizer® utilizaram os valores de viscosidade e índice de refração dos 

meios dispersantes (conforme especificações dos fornecedores das matérias-primas). 

As análises por esta técnica, empregando tais meios dispersantes não foram, portanto, 

conclusivas.  

 

Em uma segunda etapa, foi realizada a análise em um equipamento Viscotek 802 DLS, 

na empresa PolyAnalytik, incubada no CIETEC, localizado no Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN). O instrumento possui uma ferramenta de ajuste automático 

do feixe de radiação, conforme a característica da amostra. É feita uma atenuação do laser de 

acordo com o espalhamento de  luz promovido pelas partículas do meio. Neste caso a leitura 

também é realizada em ângulo fixo de 90°, assim como o Malvern Zetasiser
®

. Os parâmetros 

de diluição foram ajustados para valores entre 500 e 1000 KCounts (valor correspondente ao 

Kcps citado anteriormente). As medidas também foram realizadas em dimeticone. Novamente 

não se obteve reprodutibilidade das medidas, ainda que os valores registrados estivessem 

sempre em escala nanométrica. 

Em continuação à tentativa de desenvolvimento da metodologia de tamanho de 

partícula, foi testado o equipamento Malvern Zetasizer Nano ZS
®
, que opera com os ângulos 

de medida de 90° e 173°. Conforme a literatura (RODEMBUSCH, 2001), a mudança do 
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ângulo de observação permite manipular o valor de q, obtendo assim uma faixa maior de 

investigação do raio hidrodinâmico. 

Por conseguinte, as amostras foram diluídas em dimeticone (na concentração de 10μL 

em 2mL), apresentando um aspecto homogêneo. Os dados de índice de refração e viscosidade 

do meio dispersante foram informados no equipamento. Os resultados obtidos foram 

reprodutíveis, contudo o relatório de qualidade emitido pelo equipamento após cada leitura 

sempre citava uma falha na especificação dos resultados, reportando que a amostra não seguia 

os critérios de qualidade exigidos possivelmente devido à presença de partículas grandes, ou 

sedimentação, ou eventos de fluorescência ou absorbância da amostra.   

Em uma etapa posterior, durante o desenvolvimento da metodologia de caracterização 

morfológica por microscopia eletrônica de varredura, identificou-se um meio dispersante 

adequado para a leitura do tamanho de partícula: hexano (índice de refração: 1,375 e 

viscosidade: 0,308CPs). Foram realizadas medidas empregando o equipamento Malvern 

Zetasizer
®
 e finalmente, a metodologia de determinação de diâmetro de partícula foi 

estabelecida através da diluição de 0,5mL de formulação em 5mL de hexano. As leituras 

foram realizadas em triplicata e os valores se reproduziram, fornecendo resultados coerentes. 

O mesmo procedimento foi reproduzido no equipamento Delsa Nano C, da marca 

Beckman Coulter, que opera pelo mesmo princípio do Malvern Zetasizer
®
 empregando 

espalhamento dinâmico de luz, o qual foi utilizado na caracterização de todas as amostras 

posteriormente obtidas.  

A caracterização das amostras com relação ao diâmetro de partícula confirmou a 

obtenção de um sistema em escala nanométrica (dados reportados na Tabela 3). As medidas 

foram repetidas 6 meses após a obtenção das formulações e não foi possível observar grandes 

variações no diâmetro médio das amostras, confirmando a estabilidade do sistema neste 

período.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cerize, N.N.P.; Tese de Doutorado da FCFRP-USP; 2012 

 
85 

Tabela 3: Dados de tamanho médio de partícula dos NPC-placebo dispersos em hexano obtidos por DLS, a 

25,0°C. 

Amostra 
Tempo de 

extração 
Leitura 0 horas Leitura 6 meses 

  Diâmetro (nm)  PI Diâmetro (nm)  PI 

NPC-1 3h 200 0,068 496* 0,247 

NPC-2 3h 169 0,309 645,5* 0,283 

NPC-3 3h 167 0,149 266 0,783 

NPC-7 3h 167 0,154 406 0,148 

NPC-8 
3h 442 1,000 349 0,047 

5h 168 0,113 127,7 0,183 

NPC-9 3h 110 0,985 616,4 0,017 

NPC-10 
3h 157 0,438 160 0,316 

5h 176 0,023 181 0,110 

NPC-13 
3h 510 0,053 NA NA 

5h 505 0,114 NA NA 

NPC-17 
3h 158,4 0,389 NA NA 

5h 168,2 0,388 NA NA 

NPC-40 
3h 375,7 0,076 NA NA 

5h 282,1 0,070 NA NA 

*Medidas realizadas em equipamentos diferentes. 

 

Na manipulação do 4° lote (NPC-10), coletaram-se várias amostras em diferentes 

intervalos do processo de evaporação da fase interna. A medida do diâmetro de partículas 

destas formulações foi obtida por DLS e os valores foram plotados em função do tempo de 

extração da água (Figura 20), confirmando uma redução do diâmetro médio de partícula à 

medida que a água é retirada do sistema. Este valor praticamente se estabilizou após 1 hora de 

processo de extração. Os valores de polidispersidade mostraram-se abaixo de 1,0, o que indica 

sistemas com distribuição de tamanho de partícula homogêneo, sendo evidenciado índice de 

polidispersidade superior apenas no caso da formulação de quitosana. 
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Figura 20: Avaliação do diâmetro da amostra NPC-10 em função do tempo de extração de água do sistema. 

 

4.7 Perfil Térmico dos NPCs 

A fusão caracteriza-se por ser um fenômeno físico, o qual pode ser detectado através 

das curvas DSC ou DTA, apresentando-se como um evento endotérmico (CLAS et al., 1999; 

WENDLANDT, 1986). Para a caracterização dos NPCs e verificação da presença de 

componentes sólidos, foi realizada a análise por DSC da amostra NPC-7 que utiliza o 

polímero PVP como agente encapsulante (com os tempos 0; 3 e 5h de extração de água). 

Também foi obtida a curva DSC do polímero puro (PVP) para conhecimento do ponto de 

fusão do material. 

Através das curvas DSC mostradas na Figura 21 pode-se observar que o PVP tem um 

pico de fusão largo, com temperatura máxima em aproximadamente 110°C. Nas amostras 

com 0 e 3 horas de extração de água não foram verificados eventos endotérmicos, o que 

indica provavelmente, a ausência de componentes sólidos. Em comparação, na formulação 

com 5h de vácuo ocorre um evento de fusão, com pico máximo de temperatura em 

aproximadamente 110°C, que coincide com a fusão da matéria-prima (PVP), evidenciando a 

presença de material sólido. Tal análise pode ser um indício de que, com o teor reduzido de 

água, ocorre a formação das nanopartículas sólidas, que favorece a precipitação. Em 

contraste, supõe-se que, com uma quantidade intermediária de água (SCALABRINO, 2005), 

o polímero está em solução formando um sistema coloidal. De acordo com a literatura, o PVP 

tem alta solubilidade em água e em solventes orgânicos, com habilidade de formação de 

complexos, ocupando uma posição especial entre os colóides sintéticos (BASF, 2007).  
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Figura 21: Curvas DSC dos NPC-7 (com 0; 3 e 5h de vácuo) e do polímero PVP obtidas sob atmosfera 

dinâmica de nitrogênio na razão de aquecimento 10°C/min. 

 

 

4.8 Morfologia dos NPCs placebo 

 

4.8.1 Microscopia ótica 

Os NPCs foram observados por microscopia ótica (conforme pode ser observado no 

APÊNDICE I – Microscopia ótica). São apresentadas fotos comparativas das etapas de pré-

emulsificação (etapa 1), após homogeneização de alta pressão (etapa 2) e após extração da 

fase interna (etapa 3). As fotomicrografias mostraram a eficiência da homogeneização de alta 

pressão na redução do tamanho de gotas da fase dispersa. Contudo a microscopia ótica não 

tem resolução adequada para caracterização de sistemas nanoestruturados, limitando a 

utilização desta ferramenta apenas às etapas iniciais de preparação dos NPCs, como 

possibilidade de avaliar a homogeneidade inicial da pré-emulsão.  

 

 

 

Endo 

3h de vácuo 

Endotérmico 
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4.8.2 Microscopia eletrônica de varredura 

O desenvolvimento da metodologia de caracterização morfológica foi realizado 

empregando a técnica de microscopia eletrônica de varredura – MEV e MEV com canhão de 

emissão de elétrons por efeito de campo (em inglês FEG-SEM, modelo Quanta 3D, FEI).  

Foi realizado um estudo para investigação da melhor condição de visualização dos 

NPCs através de MEV. Nos primeiros ensaios, as amostras foram depositadas sobre uma fita 

de cobre colada em uma lâmina de vidro. Procedeu-se a secagem do material à vácuo por 24 

horas. As amostras foram então recobertas com ouro, através de metalização por 2 minutos. 

Foram realizadas tentativas de obtenção de imagens utilizando o MEV convencional, 

empregando uma tensão de 10,0kV e aumentos de até 5000x. Contudo, conforme pode ser 

visualizado nas micrografias do "APÊNDICE II– Microscopia eletrônica de varredura” não se 

obteve êxito na análise. Não foi possível identificar nenhum nanocarreador (ou mesmo 

qualquer outro tipo estrutura). Possivelmente, a resolução obtida por este microscópio não era 

suficiente para visualizar os nanocarreadores. As imagens não ficaram resolvidas o suficiente 

de modo que fosse possível identificar qualquer nanoestrutura.  

 Posteriormente, foi testado o mesmo procedimento de preparo das amostras, desta vez 

empregando o FEG-SEM para obtenção das imagens. Este microscópio possui alta resolução, 

trabalha nos modos baixo e alto vácuo (utilizando uma bomba de ultra vácuo com pressões 

negativas de até 1 x 10
-7

Pa), em voltagens de 200V a 30kV, aumentos de magnitude de 30 a 

1.280.000 vezes. A resolução do feixe de elétrons em alto vácuo é de 1.2nm a 30kV e 1.5nm a 

30kV em baixo vácuo. Sendo assim, houve a expectativa de visualização das amostras neste 

equipamento, devido à sua alta resolução.  

Seguiu-se o procedimento de deposição de ouro na superfície da fita de cobre 

contendo as amostras e posterior inserção na câmara do microscópio. Outro benefício 

importante deste equipamento é a extensão da área que pode ser analisada, permitindo obter 

imagens de um amplo campo – aproximadamente 10mm de largura do campo horizontal (área 

extensa quando se trata de microscopia eletrônica). As primeiras análises foram conduzidas 

em baixo vácuo, mas não foi possível visualizar as estruturas. Então, trabalhou-se em alto 

vácuo, com voltagem de 20kV. Foi possível identificar a presença de possíveis partículas que, 

no entanto, estavam recobertas por uma fina película. As micrografias encontram-se no 

Anexo I (Imagens A, B e C). Uma possível justificativa baseia-se na hipótese de que o silicone 

forma um filme contínuo na superfície das nanopartículas. Assim, quando é realizada a 
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metalização com o ouro, este reveste a superfície da amostra formando uma película e 

impedindo a visualização da superfície das estruturas.  

A partir da confirmação visual da presença das partículas no meio e da impossibilidade 

de visualização devido à presença do silicone, foi testado o procedimento de lavagem e 

recuperação em membrana PVDF de 0,22µm de diâmetro de poro. A metodologia consistiu 

na suspensão de uma massa reduzida de formulação (aproximadamente 50mg) em hexano 

(30mL), filtração à vácuo empregando tais membranas, lavagem com o mesmo solvente e 

posterior secagem das membranas 48horas, em dessecador à vácuo. Esta membrana foi 

anexada na fita de cobre e posteriormente recoberta com ouro. Finalmente, foi possível obter 

as imagens, identificar a morfologia das nanoestruturas obtidas, avaliar as características de 

superfície, de distribuição granulométrica e propor otimizações em função do polímero 

utilizado. 

As micrografias obtidas para os NPCs-placebo dos 3 tipos de polímero encontram-se 

na Figura 22. Observa-se na Imagem A uma “placa de partículas” ocluindo os poros da 

membrana, a qual foi utilizada na recuperação do material após lavagem com solvente. A 

Imagem B mostra uma “torta” de partículas formadas na superfície da membrana e também as 

partículas menores que passaram pelos poros na etapa inicial de filtração (antes da formação 

da torta). E então, a Imagem C mostra os nanocarreadores poliméricos coloidais, formados de 

amido neste caso, como nanoestruturas esféricas, de superfície regular e lisa, com distribuição 

de tamanho relativamente pequena e confirmando a escala nanométrica. 

Nas Imagens D, E e F da Figura 22, que correspondem aos carreadores formados por 

quitosana, também se pode identificar a presença destas estruturas, em escala nanométrica, de 

formato arredondado e superfície ligeiramente regular. Contudo, observa-se que as partículas 

estão aglomeradas, formando grandes blocos na superfície da membrana.  
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Imagem A: NPC-8  

[Sistema placebo, polímero: amido]  

(Aumento: 5.000x) 

 

Imagem B: NPC-8  

[Sistema placebo, polímero: amido]  

(Aumento: 20.000x) 

 

Imagem C: NPC-8  

[Sistema placebo, polímero: amido]  

(Aumento: 50.000x) 

 

Figura 22: Micrografias de FEG-SEM dos NPC-8, NPC-10 e NPC-13. 
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Imagem D: NPC-13  

[Sistema placebo, polímero: quitosana]  

(Aumento: 50.000x) 

 

Imagem E: NPC-13  

[Sistema placebo, polímero: quitosana]  

(Aumento: 100.000x) 

 

Imagem F: NPC-13  

[Sistema placebo, polímero: quitosana]  

(Aumento: 200.000x) 

 

Figura 22: Micrografias de FEG-SEM dos NPC-8, NPC-10 e NPC-13 (continuação). 
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Imagem G: NPC-10  

[Sistema placebo, polímero: PVP]  

(Aumento: 6.500x) 

 

Imagem H: NPC-10  

[Sistema placebo, polímero: PVP]  

(Aumento: 12.000x) 

 

Imagem I: NPC-10 [Sistema placebo, 

polímero: PVP]  

(Aumento: 12.000x) 

 

Figura 22: Micrografias de FEG-SEM dos NPC-8, NPC-10 e NPC-13 (continuação). 
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Assim como nas Imagens G, H e I, que apresentam os NPCs formados por PVP, 

também foi possível observar núcleos esféricos, aparentemente coalescidos e fundidos uns aos 

outros com prolongamentos do próprio material polimérico.  

Uma proposta para justificar estas morfologias encontradas para os NPCs formados de 

PVP e quitosana baseou-se na sugestão de que os polímeros interagiam de alguma maneira 

com o solvente empregado, dissolvendo-se parcialmente e fornecendo o aspecto de 

coalescência para as nanoestruturas. Tal hipótese foi verificada através da suspensão e 

tentativa de solubilização dos 3 polímeros (amido, quitosana e PVP) em hexano. Determinada 

massa de polímero foi pesada e adicionou-se hexano. Posteriormente o solvente foi evaporado 

e o material seco em dessecador por 48 horas. Observou-se que não ocorria solubilização de 

nenhum dos materiais no solvente, no entanto, a quitosana e o PVP não recuperaram a 

aparência inicial, sendo que o PVP apresentou aspecto mais amorfo. No caso do PVP, o 

material interage com o hexano, modificando a conformação da cadeia polimérica, 

possivelmente pelo mecanismo de entumescimento e alterando a morfologia das partículas.  

Sendo assim, nas etapas futuras do trabalho serão empregados novos solventes para 

testar a interação com o polímero, na tentativa de visualização dos NPCs de quitosana e de 

PVP sem nenhum interferente. 

É importante ressaltar que, em todas as micrografias obtidas foram utilizadas amostras 

com 5 horas de processo de extração de água, o que permitiu a visualização dos 

nanocarreadores em estado sólido. 
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PARTE II 

4.9 Incorporação de ativo modelo nos NPCs e Caracterização dos Sistemas 

Após o desenvolvimento e caracterização do sistema nanocarreador placebo (sem 

ativo), foi realizada uma nova etapa do processo: a incorporação de ativos modelo 

hidrofílicos. A fim de avaliar o potencial de aplicação destes NPCs como sistema de liberação 

controlada de drogas e também como sistema carreador de veiculação tópica, dois ativos 

foram escolhidos como modelos para estudar o comportamento de encapsulação: salicilato de 

sódio (SS) e Cianocobalamina (um dos componentes do complexo de vitaminas B12).  

A incorporação destes compostos hidrofílicos permitiu um melhor entendimento dos 

mecanismos de formação dos NPCS, uma avaliação inicial da estabilidade do sistema na 

presença do ativo, a medida da eficiência de encapsulação da matriz polimérica e o perfil de 

liberação obtido empregando os carreadores suspensos em silicone. 

O composto SS foi escolhido devido à similaridade das propriedades físico-químicas 

com o pró-fármaco fotossensível a ser veiculado nos nanocarreadores, o ácido 5-

aminolevulínico (5-ALA). Na Tabela 4 são destacadas algumas destas propriedades 

(PUBCHEM, 2009). O SS é um sal sódico do ácido salicílico e também um metabólito do 

ácido acetilsalicílico (conhecido como aspirina) que tem sido utilizado como analgésico e 

antipirético, da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, que também age induzindo 

apoptose e necrose em células cancerígenas  (RAE et al., 2007), e atuando a nível molecular 

como antagonista nos receptores neuronais de glicina (LU et al., 2009).  

 
Tabela 4: Comparação das propriedades dos modelos hidrofílicos SS e cianocobalamina com o 5-ALA. 

Parâmetro 5-ALA SS Cianocobalamina 

Peso Molecular (g/mol) 167,59 160,11 1358,40 

Solubilidade em água (g/L) 50 125 12,5 

Ponto de Fusão (°C) 156 a 158 213 > 300 

 

No caso da cianocobalamina, trata-se de um modelo hidrofílico, de peso molecular 

elevado e estrutura química complexa, contendo um macrociclo tetrapirrólico (formado por 4 

anéis pirrólicos – estruturalmente semelhante a compostos fotossensíveis empregados na 

terapia fotodinâmica) e um átomo de cobalto complexado, que é um elemento 

bioquimicamente raro. Sua estrutura química está representada na Figura 23. Está envolvida 

no metabolismo das células do organismo, afetando especialmente a síntese de DNA e 

regulação, mas também a síntese de ácidos graxos e produção de energia. É um composto 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Droga_anti-inflamat%C3%B3ria_n%C3%A3o_ester%C3%B3ide&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apoptose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Necrose
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solúvel em água com um papel fundamental no funcionamento normal do cérebro e sistema 

nervoso, e também na formação de sangue (SCALABRINO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Estrutura molecular da Cianocobalamina. 

 

 O protocolo de fabricação dos NPCs contendo os ativos modelo manteve-se conforme 

descrito anteriormente no item “3.3.1 Preparo dos Nanocarreadores Poliméricos Coloidais 

(NPCs) placebo”. Os ativos modelo foram dissolvidos na fase interna na proporção em massa 

de ativo: polímero (1:8) no caso da cianocobalamina e (2:7) no caso do salicilato de sódio e 

procedeu-se com as etapas 1, 2 e 3 do protocolo de fabricação. As formulações foram 

caracterizadas quanto ao tamanho de partícula, teor de água, viscosidade e morfologia 

seguindo as metodologias previamente descritas para os NPCs-placebo (sem ativo). A Tabela 

4 descreve algumas das propriedades do SS e da cianocobalamina em comparação com o 5-

ALA.  

Conforme pode ser visualizado nas micrografias da Figura 24, os NPCs de amido 

apresentaram características mais homogêneas, maior índice de estabilidade física e facilidade 

na manipulação, sendo inicialmente escolhidos para a incorporação dos ativos modelo. E 

também apresentou reprodutibilidade nas metodologias de tamanho de partícula e morfologia. 

Além disso, o amido é um biopolímero já empregado em aplicações farmacêuticas 
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(SCALABRINO, 2005; LUO et al., 2012; WU et al., 2012; AHMAD et al., 2012; 

DANDEKAR et al., 2012; RODRIGUES e EMEJE, 2012), é biocompatível, de custo mais 

acessível que os outros dois polímeros avaliados. As formulações obtidas com os ativos e 

respectivos polímeros empregados, assim como os resultados de caracterização de tamanho 

médio de partícula e teor de água encontram-se descritas na Tabela 5.  

Os NPCs contendo os modelos hidrofílicos apresentaram o mesmo comportamento 

dos NPCs-placebo, sendo que as amostras com 3h de processo de extração também 

mostraram um aspecto fluido e homogêneo, e teor de água entre 4,5 e 6,5% (Tabela 5). No 

caso das amostras NPC-38 (3h) e NPC-39 (3h) observa-se um resultado diferente de teor de 

água (ainda que o tamanho esteja na escala nanométrica), diferença que pode ser atribuída à 

mudança do sistema operacional. O reator utilizado até então foi danificado e as novas 

formulações foram produzidas em um novo reator, com geometria e tamanho de impelidor 

diferentes. Com isso, observou-se uma alteração na pressão produzida durante o processo de 

extração de água, o que pode ter implicado em teores de água reduzidos. 

Outra observação importante é que os NPCs contendo ativo modelo também 

mostraram característica translúcida para tal teor de água, conforme apresentado na Figura 

24, reproduzindo o aspecto obtido para as formulações placebo. Especialmente a amostra 

NPC-14, contendo cianocobalamina, mostrou um aspecto de translucidez, ainda que 

avermelhada (cor conferida pela presença do ativo) comparada à amostra de 5 horas de 

processo de extração, que tinha aparência opaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Amostras dos NPCs D3h e D5h: NPC-12; E3h e E5h: NPC-15; F3h e F5h: NPC-14. 

 

 

Confirmando ainda a manutenção das propriedades do sistema placebo, as amostras 

com 5h de extração de água apresentaram separação de fases, ocorrendo precipitação da fase 

 D3h       D5h       E3h       E5h        F3h      F5h 

Aspecto 

opaco 

Aparência 

translúcida 



Cerize, N.N.P.; Tese de Doutorado da FCFRP-USP; 2012 

 
97 

dispersa sólida. No entanto, observou-se uma separação mais moderada, comparando com os 

sistemas placebo, o que será evidenciado na caracterização por turbidimetria. De forma 

análoga aos NPCs sem ativo, propõe-se que, a separação pode ser em função do baixo teor de 

água, no qual o polímero se solidifica formando partículas com as quais o emulsificante não 

consegue interagir, e então ocorre a precipitação da fase dispersa. 

Os dados de diâmetro médio (Tabela 5) confirmam a escala nanométrica dos NPCs 

com ativo incorporado, e estão na mesma faixa de tamanho das amostras dos lotes de 1 a 6, 

evidenciando que a presença do fármaco não alterou as características de tamanho dos 

nanocarreadores.   

 

Tabela 5: Descrição dos NPCs contendo ativo modelo e dados de teor de água, diâmetro médio e 

polidispersidade.  

Amostra* Polímero Ativo modelo 
Viscosidade 

(CPs) 

Tempo de 

extração 

Teor de 

Água (%) 

Diâmetro 

(nm) 
IP** 

NPC-11 Amido SS 150,7 
3h 5,694 + 0,148 143,0 0,085 

5h 0,165 + 0,01 116,0 0,052 

NPC-12 PVP SS 104,7 
3h 5,940 + 0,376 126,1 0,328 

5h 0,291+ 0,028 202,0 0,541 

NPC-14 Amido Cianocobalamina 102,5 
3h 6,153 + 0,034 288,1 0,089 

5h 0,258 + 0,055 316,6 0,133 

NPC-15 Amido SS 140,5 
3h 6,264 + 0,650 348,7 0,073 

5h 0,208 + 0,01 172,7 0,128 

NPC-24 Amido Cianocobalamina NA 
3h 4,154 + 0,940 395,43 0,084 

5h 0,677 + 0,178 408,88 0,047 

NPC-38 Amido SS 114 
3h 3,974 442,0 0,084 

5h 0,205 417,9 0,107 

NPC-39 Amido Cianocobalamina 135 
3h 1,338 472,2 0,138 

5h 0,409 317,1 0,131 

*As amostras apresentadas na tabela referem-se à replicatas de ensaio. 

**IP: Índice de Polidispersão 

4.10 Estabilidade Coloidal dos NPCs contendo ativos 

A estabilidade coloidal das formulações contendo ativo também foi avaliada por 

turbidimetria dinâmica. As amostras NPC- 11, NPC-12, NPC-14 e NPC-15 (com 3 horas de 

processo de extração) foram submetidas a análise por 24 horas, a cada 30 minutos. Através 

comparação da cinética de estabilidade (Figura 25) observou-se que a variação do 

backscattering é muito reduzida, produzindo valores inferiores a 1.00%, demonstrando um 

perfil de grande estabilidade. Neste tratamento de dados são considerados os valores de 

retroespalhamento obtidos de maneira global ao longo do tudo (de aproximadamente 1 a 
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32mm), em função do período analisado. As curvas apresentadas na Figura 25 são uma 

comparação os perfis de estabilidade de cada amostra, sendo que quanto mais se aproximam 

do nível inferior (valores próximos a zero no delta BST – eixo Y), menos instáveis são as 

amostras.  

 

Figura 25. Comparação de cinética de estabilidade dos NPC-11, NPC-12, NPC-14 e NPC-15. 

 

4.11 Caracterização Morfológica dos NPCs contendo ativo 

O mesmo procedimento desenvolvido para os NPCs placebo foi empregado para a 

caracterização morfológica dos NPCs contendo ativos (descritos na Tabela 5). As 

fotomicrografias do NPC contendo salicilato de sódio obtidas encontram-se na Figura 26. As 

imagens A e B mostram o perfil cristalino do salicilato de sódio, o fármaco puro, antes do 

processo de nanoencapsulação. Posteriormente, observa-se nas imagens C, D, E e F os NPCs 

constituídos de amido, contendo salicilato de sódio (SS) como ativo modelo (NPC-11) 

evidenciando uma superfície irregular, com várias protuberâncias na superfície das partículas, 

como se fossem grânulos de ativo. Esta morfologia demonstra que o ativo está provavelmente 

encapsulado, distribuído na matriz polimérica, com localização preferencial na porção mais 

externa da matriz. Propõe-se a hipótese de que durante a retirada da fase interna através do 

processo de extração à vácuo, o SS que tem alta solubilidade na água, migre para a superfície 

das partículas e fique mais retido na camada mais externa, se solidificando com o teor de água 

final (menor que 1,0%) e formando os pequenos grânulos visualizados. 
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Imagem A: Salicilato de sódio: 

fármaco puro 

(Aumento: 100x) 

 

Imagem B: Salicilato de sódio: 

fármaco puro 

(Aumento: 3500x) 

 

Imagem C: NPC-11  

[NPC contendo SS, polímero: amido]  

(Aumento: 12.000x) 

 

Figura 26: Micrografias de FEG-SEM do SS e NPC-11. 
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Imagem D: NPC-11  

[NPC contendo SS, polímero: amido] 

(Aumento: 35.000x) 

 

Imagem E: NPC-11  

[NPC contendo SS, polímero: amido] 

(Aumento: 50.000x) 

 

Imagem F: NPC-11  

[NPC contendo SS, polímero: amido]  

(Aumento: 100.000x) 

 

Figura 26: Micrografias de FEG-SEM do SS e NPC-11 (continuação). 

Estrutura da 

membrana 
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Na Figura 27, observa-se o cristal de cianocobalamina (fármaco puro), material com 

forma cristalina bem definida, também  antes do processo de nanoencapsulação (Imagens A, 

B e C). As Imagens D, E e F correspondem ao NPC-14, composto por amido contendo 

cianocobalamina, no qual não foi observado a mesma morfologia que na presença do SS. A 

superfície das partículas apresentou-se regular e esférica, assim como dos NPCs placebo 

constituídos de amido. Aqui, supõe-se que devido ao tamanho da molécula da 

cianocobalamina (1358,40g/mol) comparada à do SS (160,11g/mol) a migração do ativo para 

a porção exterior da matriz é dificultada, não ocorrendo a formação dos grânulos. Além disso, 

cabe lembrar que as proporções ativo:polímero empregadas para os dois ativos são diferentes, 

sendo que no caso do SS, a concentração do ativo foi maior (22,22% em relação ao polímero), 

o que também poderia justificar as diferenças morfológicas das partículas. No caso da 

cianocobalamina, foi utilizada concentração de 10% de ativo em relação ao polímero 

sugerindo a necessidade de investigação se a causa da presença dos grânulos na superfície se 

deve à concentração de ativo empregada na formulação. 

Outra justificativa para estas diferenças morfológicas se baseia ainda na estrutura 

química das moléculas modelo, atentando para o tipo de cristal formado quando a água é 

retirada. É possível que a cianocobalamina, por se tratar de uma molécula orgânica, de peso 

molecular elevado, realize mais interações com a matriz polimérica também orgânica, 

enquanto que o SS, por ser um sal cristalino pode ser parcialmente “expulso” da matriz do 

polímero, mostrando algum tipo de incompatibilidade entre eles. Tal efeito tem sido 

comumente relatado na literatura para as nanopartículas lipídicas sólidas de primeira geração, 

que sofrem o rearranjo cristalino da matriz lipídica conduzindo à forma mais estável. Este 

aumento da organização da estrutura lipídica resulta em uma redução das regiões 

desorganizadas e em uma conseqüente expulsão das moléculas ativas até então encapsuladas 

na partícula (PIETKIEWICZ et al., 2006). 
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Imagem A: Cianocobalamina:  

fármaco puro 

(Aumento: 500x) 

 

Imagem B: Cianocobalamina: 

 fármaco puro 

(Aumento: 1500x) 

 

Imagem C: Cianocobalamina:  

fármaco puro 

(Aumento: 10.000x) 

 

Figura 27: Micrografias de FEG-SEM da Cianocobalamina e NPC-14. 
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Imagem D: NPC-14  

[NPC contendo Cianocobalamina, 

polímero: amido] 

(Aumento: 20.000x) 

 

Imagem E: NPC-14  

[NPC contendo Cianocobalamina, 

polímero: amido] 

(Aumento: 65.000x) 

 

Imagem F: NPC-14  

[NPC contendo Cianocobalamina, 

polímero: amido] 

(Aumento: 65.000x) 

 

Figura 27: Micrografias de FEG-SEM da Cianocobalamina e NPC-14 (continuação). 

Estrutura da 

membrana 
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Uma das alternativas propostas para estes sistemas foi a introdução de um lipídeo 

líquido (óleo) na composição da matriz, gerando partículas lipídicas com imperfeições na 

estrutura cristalina, causadas pela presença do óleo, como mostra a Figura 28 (MULLER et 

al., 2002b), na qual a natureza lipídica da matriz é também fonte de problemas de 

instabilidade devido à etapa de cristalização e  problemas associados ao polimorfismo dos 

lipídeos. O polimorfismo cristalino é certamente um dos principais parâmetros que afetam a 

estabilidade coloidal destes sistemas e sua capacidade de encapsulação. 

 

  

Figura 28: A: Matriz lipídica cristalina perfeita com capacidade de encapsulação limitada. B: Matriz lipídica 

cristalina com algumas imperfeições, podendo induzir aumento da capacidade de encapsulação (Adaptado: 

Muller et al., 2002). 

 

O polimorfismo observado nas partículas lipídicas sólidas influencia a capacidade de 

encapsulação destes sistemas. Ao longo de um processo de produção, as moléculas ativas são 

dissolvidas ou dispersas na fase lipídica fundida. Após o resfriamento e, portanto, devido à 

recristalização sob forma pouco estável e ordenada dos lipídios, as moléculas ativas vão 

preferencialmente se localizar nas zonas amorfas, ou seja, nas regiões menos organizadas da 

matriz cristalina (JENNING et al., 2000; MULLER et al., 2002b). 

Em trabalho anterior (LACERDA, S. P., 2009; LACERDA et al., 2011) foi possível 

verificar a influência da composição da matriz encapsulante na eficiência de encapsulação, no 

perfil de liberação e na estabilidade da formulação. Ficam assim sugeridas as possíveis 

hipóteses para justificar as diferenças morfológicas de cada um dos sistemas, esquematizada 

na Figura 29, embasadas no estudo dos mecanismos que regem a formação de sistemas 

nanoestruturados de natureza diversa, e também em outras oportunidades de trabalho com 

nanocarreadores lipídicos e poliméricos.  
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Esquema A: Ilustra o SS 

na superfície do nanocarreador. 

 Esquema B: Ilustra a 

cianocobalamina encapsulada no 

interior do nanocarreador. 

  

Figura 29: Ilustração esquemática da hipótese de encapsulação dos ativos modelo no NPC. A: Matriz polimérica 

contendo SS. B: Matriz contendo cianocobalamina. 

 

É importante ressaltar que neste trabalho foi avaliada uma mesma matriz polimérica, 

no caso, o amido, interagindo com 2 ativos (SS e cianocobalamina) distintos, enquanto no 

caso dos carreadores lipídicos nanoestruturados (LACERDA et al., 2011; MULLER et al., 

2002b), são avaliadas composições lipídicas diferentes, que implicam em diferentes matrizes 

encapsulantes interagindo com um mesmo ativo. Sendo assim, o polímero empregado nos 

NPCs possui um comportamento de organização estrutural durante o processo de extração de 

água que induz a diferentes interações em função do ativo que está sendo nanoencapsulado. 

 

4.12 Eficiência de encapsulação – Extração e quantificação de ativo 

Neste contexto de avaliação da interação do ativo com a matriz polimérica e resultado 

obtido com a caracterização morfológica, foi realizada a extração do ativo incorporado na 

matriz e posterior quantificação.  

Através do processo de extração descrito no item “3.3.10 Eficiência de encapsulação 

de ativo modelo”, foi obtida a concentração de cada um dos modelos hidrofílicos empregados 

nos NPCs, comparando a massa teórica e a experimental obtida após o procedimento de  

extração para o cálculo da eficiência de encapsulação. Cabe ressaltar que, anteriormente 

foram testados alguns procedimentos de extração sem sucesso. Foi testada a adição de quatro 

tipos solventes: metanol, etanol, água e acetonitrila para a extração do ativo da fase interna da 
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formulação. Em todos os métodos empregou-se o uso do ultra-som e forte agitação, etapa de 

centrifugação para separação da fase aquosa e posterior leitura de absorbância. 

Destaca-se a importância da metodologia de extração do ativo, visto que é um 

indicativo da eficiência de encapsulação da matriz também do desempenho do processo na 

formação dos nanocarreadores, implicando diretamente no sistema de veiculação. O 

procedimento empregado deve prover uma recuperação eficaz do composto encapsulado, para 

que este possa ser posteriormente quantificado. A determinação da quantidade de fármaco 

associada a sistemas nanoestruturados é especialmente complexa devido ao tamanho reduzido 

destes, que dificulta a separação da fração de fármaco encapsulado. 

 Verificou-se que a melhor metodologia para a extração do ativo encapsulado foi 

utilizando hexano para remoção do silicone da superfície dos nanocarreadores, filtração a 

vácuo, e posterior ressupensão da membrana de filtração em água. Os resultados obtidos para 

eficiência de encapsulação encontram-se na Tabela 6. 

 

Tabela 6:  Eficiência de Encapsulação (EE) dos NPCs. 

Amostra Polímero Ativo modelo EE (%) 

NPC-12 PVP SS 84,60 

NPC-14 Amido Cianocobalamina 88,68 

NPC-15 Amido SS 93,70  

 

Estes valores podem ser considerados uma alta eficiência de encapsulação visto que 

são próximos a 100,0% e sugerem que os nanocarreadores poliméricos coloidais são sistemas 

eficientes para a incorporação dos ativos hidrofílicos e um potencial veículo para 

incorporação do 5-ALA (e também outras moléculas solúveis em água). Além disso, uma 

investigação mais aprofundada com relação à forma de associação do ativo com o 

nanocarreador, ao tipo de interações que este pode estabelecer com o polímero e à liberação 

do ativo para o meio pode fornecer informações relativas aos fenômenos físico-químicos 

envolvidos, e ampliar as perspectivas de emprego clínico destes sistemas, não apenas como 

forma farmacêutica de uso tópico, mas também com intuito de extender suas possibilidades de 

administração. 

Com intuito de corroborar as interações entre o ativo e a matriz polimérica, 

confirmando o processo de encapsulação, foi realizado um ensaio de espectrometria de 

absorção no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) das formulações e suas 

respectivas matérias-primas. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 30.  
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A Imagem A da Figura 30 corresponde à sobreposição dos espectros das matérias-

primas: amido (polímero empregado como matriz encapsulante), emulsificante de silicone não 

iônico (representado por SF1540, nome comercial) e dimeticone (silicone empregado como 

fase externa da formulação), evidenciando o perfil de absorção no infravermelho pelas 

matérias-primas que compõem a formulação. Na Imagem B observa-se a sobreposição das 

formulações NPC-38, NPC-39 e NPC-40 que correspondem aos nanocarreadores contendo 

SS, cianocobalamina e sem ativo (placebo), respectivamente.  

Através desta sobreposição verifica-se que não há diferença nos sinais correspondentes 

às 3 amostras, demonstrando que o NPC contendo ativo tem o mesmo perfil de absorção no 

infravermelho do NPC-placebo. Nas Imagens C e D observa-se a sobreposição dos espectros 

dos NPCs, do amido e dos ativos puros (matéria-prima), mostrando novamente que não há 

bandas nos NPCs referentes ao SS nem à cianocobalamina. 

Estes resultados sugerem que o ativo está encapsulado na matriz polimérica, não 

exibindo bandas de absorção relativas ao ativo puro, corroborando a hipótese de 

nanoencapsulação nos carreadores poliméricos coloidais. 

 

 

 

Imagem A: sobreposição do espectro FTIR do amido, do emulsificante de silicone não iônico e do dimeticone. 

 

Figura 30: Espectros de FTIR dos NPCs e das respectivas matérias-primas, obtidos em pastilhas de KBr. 
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Imagem B: sobreposição do espectro FTIR das amostras de NPC-38 (matriz: amido; ativo: SS), NPC-39 

(matriz: amido; ativo: cianocobalamina) e NPC-40 (matriz: amido; placebo). 

 

                              

 
 

Imagem C: sobreposição do espectro FTIR da amostra de NPC-38 (matriz: amido; ativo: SS), do amido e do 

SS (matéria-prima). 

Figura 30: Espectros de FTIR dos NPCs e das respectivas matérias-primas, obtidos em pastilhas de KBr. 

 (Continuação). 
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Imagem D: sobreposição do espectro FTIR da amostra de NPC-39 (matriz: amido; ativo: cianocobalamina), do 

amido e dacianocobalamina (matéria-prima). 

 

Figura 30: Espectros de FTIR dos NPCs e das respectivas matérias-primas, obtidos em pastilhas de KBr. 

 (Continuação). 

 

 

4.13 Perfil de liberação in vitro 

  

 Nesta etapa da caracterização foi avaliada a cinética de liberação in vitro, visando 

estudar o comportamento da formulação em meio aquoso, a liberação do ativo da matriz 

polimérica e o tempo de liberação. 

 Os resultados obtidos para o perfil de liberação da cianocobalamina do NPC-14 e do 

salicilato de sódio do NPC-15 estão apresentados na Figura 31. Observa-se que os NPCs 

contendo salicilato de sódio apresentaram um perfil de liberação mais rápido, atingindo 

concentrações de aproximadamente 70,0% de ativo liberado, comparado àqueles contendo 

cianocobalamina. Além disso, o perfil de liberação mostrou-se sustentado até atingir 

concentrações próximas a 100% de ativo liberado. No caso do NPC contendo 

cianocobalamina a porcentagem liberada foi muito menor, sendo que com aproximadamente 1 

hora de experimento apenas 20,0% havia sido liberado. Contudo o perfil também se manteve 
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sustentado como pode ser observado, liberando concentrações de até 35,95% no período de 72 

horas (dados não inclusos no gráfico).  

 

 

Figura 31: Perfil de liberação de Cianocobalamina e Salicilato de sódio dos NPC-14 e NPC-15 respectivamente, 

realizado em meio aquoso, 37,0°C e leitura de absorbância no UV. 

 

 

 Estas diferenças no perfil de liberação podem ser atribuídas a alguns fatores aqui 

abordados. Primeiramente, o SS é muito mais solúvel em água do que a cianocobalamina (ver 

dados na Tabela 4), o que permitiria a solubilização no meio de maneira muito mais eficiente. 

E também, a cianocobalamina é uma molécula aproximadamente 10 vezes maior que o SS 

(considerando os valores de massa molecular), o que possibilita um número maior de 

interações químicas com o polímero como pontes de hidrogênio na presença da água, ficando 

assim mais retida na matriz do nanocarreador, além de promover também interações físicas.  

Outro fator importante, além da solubilidade do ativo e da massa molecular que possibilita as 

interações com a matriz, é o fato do SS estar localizado preferencialmente na superfície da 

nanoestrutura (conforme foi observado por microscopia eletrônica, apresentado anteriormente 

na Figura 29), promovendo uma liberação rápida, que posteriormente é sustentada no 

decorrer do tempo.  

 Considerando o comportamento dos ativos modelo e extrapolando a aplicação dos 

nanocarreadores para posterior incorporação do ácido 5-aminolevulínico, o SS representaria o 

perfil de liberação mais próximo a ser atingido neste caso, visto que o 5-ALA também é uma 

molécula pequena, de alta solubilidade em água. Espera-se assim que o sistema seja promissor 
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para as aplicações na terapia fotodinâmica, em que o pró-fármaco deve ser rapidamente 

liberado e metabolizado pelas células para conversão no composto fotossensível. No caso do 

SS (que reproduz um perfil esperado para o 5-ALA), uma porcentagem de aproximadamente 

70,0% do ativo é liberada com 1 hora de aplicação, indicando que após a administração de 

uma formulação contendo o ALA incorporado nos NPCs, logo o pró-fármaco será absorvido e 

metabolizado, para posterior aplicação de luz.  
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PARTE III 

Alinhado com o objetivo principal deste trabalho e como condição sine qua non para 

validação da eficiência dos sistemas nanocarreadores na liberação controlada e sítio específica  

de ativos, foi realizada a encapsulação do pró-fármaco alvo, o ácido 5-aminolevulínico nos 

NPCs, e posteriormente uma caracterização mais refinada do sistema NPC-ALA, incluindo a 

avaliação da estabilidade da molécula encapsulada e verificação das propriedades de 

aplicação relacionadas à ação fotodinâmica.  

Inicialmente foi realizado um estudo de caracterização térmica do 5-ALA, visando 

obter informações sobre a estabilidade térmica e o perfil de degradação do ativo que 

pudessem ser empregadas no desenvolvimento do nanocarreador de veiculação tópica. 

Posteriormente, o 5-ALA foi incorporado/encapsulado nos sistemas nanocarreadores, os quais 

foram caracterizados quanto ao tamanho médio de partícula, índice de polidispersão, teor de 

água, morfologia e eficiência de encapsulação.  

Nas etapas seguintes foram realizados os testes iniciais de aplicação e desempenho do 

produto, sendo avaliada a estabilidade física e química, o perfil de liberação in vitro, as taxas 

de permeação e retenção cutâneas, a citotoxicidade e a produção de PpIX por células a partir 

dos NPCs contendo ALA, como indicativo da eficácia fotodinâmica.  

 

4.14 Caracterização térmica do 5-ALA   

“A análise térmica abrange um grupo de técnicas nas quais uma propriedade física de 

uma substância (e/ou seus produtos de reação) é medida como função da temperatura, 

enquanto esta é submetida a um programa controlado de temperatura” (IONASHIRO, 2005). 

Dentre as técnicas empregadas, as mais difundidas são a termogravimetria, a análise térmica 

diferencial e a calorimetria exploratória diferencial. 

Termogravimetria (TG) é a técnica na qual a massa de uma substância é medida em 

função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de 

temperatura. No registro é a curva TG ou termogravimétrica, o peso é colocado em ordenadas, 

com valores decrescentes de cima para baixo e o tempo (t) ou a temperatura (T) em abcissas, 

com valores crescentes da direita para a esquerda. As curvas de variação de massa em função 

da temperatura permitem obter conclusões sobre a estabilidade térmica da amostras, sobre a 

composição e estabilidade dos compostos intermediários e sobre a composição do resíduo 

(IONASHIRO, 2005).  
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A análise térmica diferencial (DTA) fornece a medição contínua das temperaturas da 

amostra e de um material de referência termicamente inerte, à medida que ambos vão sendo 

aquecidos ou resfriados em um forno. Estas medições de temperatura são diferenciais, pois se 

registra a diferença entre a temperatura da referência (Tr), e a da amostra (Ta), ou seja (Tr – 

Ta = ∆T), em função da temperatura ou do tempo, dado que o aquecimento ou resfriamento 

são sempre feitos em ritmo linear (dT /dt = Constante). 

Calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica na qual se mede a diferença 

de energia fornecida à substância e a um material referência, em função da temperatura 

enquanto a substância e o material referência são submetidos a uma programação controlada 

de temperatura. 

Através destas técnicas, pode-se acompanhar os efeitos de calor associados com 

alterações físicas ou químicas da amostra, tais como transições de fase (fusão, ebulição, 

sublimação, congelação, inversões de estruturas cristalinas) ou reações de desidratação, 

dissociação, decomposição, óxido-redução, etc. capazes de causar variações de calor. Em 

geral, transições de fase, desidratações, reduções e certas reações de decomposição produzem 

efeitos endotérmicos, enquanto que cristalizações, oxidações, algumas reações de 

decomposição produzem efeitos exotérmicos (IONASHIRO, 2005).  

A curva termogravimétrica do 5-ALA (curva TG da Figura 32) mostrou que a 

decomposição do composto ocorre em dois estágios. A primeira etapa de decomposição se 

inicia em 160,0ºC (conforme prolongamento da reta pontilhada marcada no gráfico), 

evidenciando uma perda de massa da ordem de 60,0% e a segunda etapa se inicia em 

aproximadamente 400°C (indicada no gráfico da mesma forma que a anterior). Em suma, os 

limites de estabilidade do material podem ser considerados próximos à temperatura de 160°C, 

na qual se inicia a perda de massa. 

No caso da curva DTA (Figura 32), observa-se um evento endotérmico que se inicia 

logo antes da primeira etapa de degradação. Tal evento corresponde à fusão do composto, 

conforme mostra a curva DSC (Figura 33). A temperatura de pico de fusão obtida por DTA 

coincide com o início da primeira etapa de decomposição, sendo que os picos de ambos os 

eventos apresentam-se sobrepostos, como pode ser observado na Figura 33.  

Utilizando a taxa de aquecimento 10ºC/min, pode-se observar que a degradação inicia-

se antes do término da fusão, visto que após o pico da fusão não ocorre retorno para a linha de 

base. Na tentativa de separar os eventos (fusão e degradação), foram feitos experimentos em 

diferentes taxas de aquecimento: 1, 10, 20 e 80°C/min. Observou-se que quanto menor a taxa 

de aquecimento, mais congruentes foram os eventos, sendo que para 1°C/min o pico de fusão 
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está completamente sobreposto com a degradação, enquanto que em 80°C/min, pode-se 

confirmar a somatória dos dois eventos (degradação e fusão), que se mostram ligeiramente 

separados nesta condição.  

 

Figura 32: Curvas TG e DTA do 5-ALA obtidas sob atmosfera dinâmica de nitrogênio na razão de 

aquecimento 10°C/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Tratamento de dados das curvas DSC do 5-ALA obtidas sob atmosfera dinâmica de  

nitrogênio nas razões de aquecimento 1, 10, 20 e 80°C/min. 
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Este efeito de separação dos eventos congruentes pode ocorrer devido ao aumento da 

taxa de aquecimento, que favorece os eventos termodinâmicos, em detrimento dos eventos 

cinéticos. Sendo assim, com taxas de aquecimento maiores, aumenta-se o fornecimento de 

energia (num determinado intervalo de tempo) e o pico de fusão tende a ocorrer 

separadamente do início da degradação. neste caso a degradação é preferencialmente um 

evento cinético que tende a ser retardado em taxas de aquecimento maiores. Considerando tal 

efeito, a entalpia de fusão (apresentada na Tabela 7) tende a diminuir com o aumento da taxa 

de aquecimento devido ao “desacoplamento” dos picos que permite que a entalpia calculada 

seja, cada vez mais próxima, da entalpia de fusão, e não dos dois eventos somados. Por outro 

lado, com taxas de aquecimento menores, os eventos ocorrem concomitantemente, não sendo 

possível visualizar a fusão do material. 

 

Tabela 7: Parâmetros de integração das curvas de DSC do 5-ALA (fármaco puro). 

Taxa de aquecimento (°C/min) T onset (ºC) T peak (ºC) ∆H (J/g) 

1 148,37 148,95 199,06 

10 156,10 157,63 169,36 

20 159,46 160,87 148,32 

80 159,68 163,66 143,31 

 

 

De acordo com Aires (citado em  (IONASHIRO, 2005)), a razão de aquecimento 

exerce grande efeito sobre as reações que envolvem perdas de massa (a degradação, no caso). 

À medida que vai se aumentando a razão de aquecimento, podem ocorrer deslocamentos dos 

picos de até 75°C. Estes grandes deslocamentos das temperaturas dos picos podem ser 

explicados pela presença dos gases provenientes da razão de decomposição. 

Neste contexto, a caracterização térmica do pró-fármaco contribuiu fornecendo 

informações a respeito dos processos de degradação e fusão do composto. As curvas TG, 

DTA e DSC do 5-ALA mostraram que seu limite de estabilidade é o evento de fusão, a partir 

do qual se inicia o primeiro estágio da decomposição, um evento irreversível.  Tal 

comportamento inviabiliza a manipulação do pró-fármaco em estado fundido, por exemplo. 

Além disso, constatou-se que a degradação do 5-ALA é preferencialmente favorecida por 

eventos cinéticos, e não termodinâmicos como na maioria das moléculas, ainda que não tenha 
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sido possível através das análises efetuadas calcular a entalpia de fusão do composto puro 

desvinculada do processo de degradação.  

 

4.15 Incorporação do 5-ALA e caracterização 

Nesta etapa do trabalho foi realizada a nanoencapsulação do ativo alvo, o 5-ALA, após 

investigação da formulação e do processo de fabricação dos nanocarreadores placebo, 

exploração do sistema com ativos modelo e caracterização do comportamento da 

nanoestrutura na encapsulação de ativos hidrofílicos. 

A incorporação do 5-ALA nos nanocarreadores poliméricos coloidais foi feita 

seguindo o protocolo de fabricação previamente desenvolvido (item 3.3.10). O processo de 

nanoencapsulação foi conduzido empregando amido como matriz encapsulante e duas 

diferentes concentrações de ativo, sendo elas uma proporção mássica de (1:8) ativo: polímero, 

reproduzindo o processo com Salicilato de sódio; formulação chamada de NPC-ALA 1; e 

NPC-ALA 2, na razão (0,5: 8,5) ativo: polímero. Os ensaios foram realizados com coletas de 

alíquotas da formulação em intervalos de tempos pré-determinados para o monitoramento do 

tamanho médio de partícula e teor de água.  

Considerando as temperaturas nas quais o processo é realizado e o perfil de 

degradação térmica do pró-fármaco; e também as concentrações finais de água na formulação, 

observa-se que o sistema nanocarreador proposto aqui é promissor para a estabilização do 5-

ALA. A proposta inovadora de uma nanoestrutura polimérica suspensa em silicone foi 

concebida principalmente considerando as limitações do pró-fármaco em questão, com 

relação à instabilidade química e degragadação em meio aquoso em pH fisiológico, além da 

restrita permeação nas camadas da pele em função de ser uma molécula muito hidrofílica e 

ionizada, conforme revisão da literatura (item 1.3.2). 

As amostras de NPC-ALA foram caracterizadas quanto ao tamanho médio de partícula 

pela técnica de DLS, e os resultados obtidos demonstraram sistemas em escala nanométrica 

com baixo índice de polidispersão, representando uma distribuição de tamanho homogênea.  

A etapa de extração da fase interna aquosa também apresentou semelhança com aquela 

obtida nos sistemas placebo e com ativos modelo, indicando que determinado teor de água é 

necessário para obtenção do sistema em escala nanométrica (como pode ser observado na 

Figura 34 – dados obtidos para o sistema NPC-ALA 1). A partir de 2 horas de processo de 

extração de água na fase interna foram observados diâmetros de partícula inferiores a 1µm, 

corroborando a hipótese que controlando a etapa de extração de água da fase interna é 
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possível modular o tamanho de partícula dos nanocarreadores, atingindo um patamar de 

diâmetro em escala nanométrica.  

 

Figura 34: Gráfico do teor de agua versus tamanho de particula NPC-ALA 1 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados de tempo de extração de água, relacionados ao teor 

de água, tamanho de partícula e índice de polidispersão. Observa-se que a formulação NPC-

ALA 1 possui 0,279% de água com 3 horas de processo de extração, o que pode ser explicado 

pelo volume de material produzido (foi manipulado um lote com 50% do volume de 

formulação produzido nos outros casos). Tal modificação aumentou a eficiência do sistema na 

redução da pressão, e conseuquentemente acelerou o perfil de extração de água.  

Todavia, no caso do NPC-ALA 2 foram manipulados 200,0mL (volume anteriormente 

produzido para os outros lotes), mas a bomba à vácuo utilizada estava com potência reduzida, 

implicando em uma queda de eficiência na extração de água e resultados de teores acima de 

6,5% com 3 horas de processo de extração (conforme pode ser observado na Tabela 8).  

 

Tabela 8: Dados de formulação e processo, teor de água, diâmetro e IP dos NPC-ALA.  

Amostra [ALA: Amido] 
Tempo de 

extração 

Teor de 

Água (%) 

Diâmetro 

(nm) 
IP* 

NPC-ALA 1 1: 8 
3h 0,279 + 0,106 331,5 0,0468 

5h 0,165 + 0,01 335,2 0,0668 

NPC-ALA 2 0,5: 8,5 
3h 7,471 + 0,565 1571,9 0,196 

5h 0,375+ 0,094 421,0 0,134 

*IP: Índice de Polidispersão 
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A morfologia do cristal de 5-ALA puro e dos nanocarreadores contendo 5-ALA foi 

analisada por FEG-SEM. As imagens obtidas estão ilustradas na Figura 35. Observa-se que o 

material puro tem aspecto cristalino, com morfologia bem definida, com hábito cristalino 

prismático, que pode ser visualizado nas imagens A, B, C e D.  

No caso dos nanocarreadores contendo 5-ALA encapsulado (imagens de E a M), a 

morfologia apresentou-se regular, com partículas de forma esférica e nanométrica, contendo 

material sólido na superfície das partículas. Conforme esperado, reproduzindo comportamento 

semelhante ao dos nanocarreadores contendo salicilato de sódio, possivelmente o 5-ALA que 

é muito hidrofílico e tem mais atração pela água (que o agente encapsulante - amido) sofre um 

processo de difusão durante a etapa de extração da fase interna migrando para a superfície da 

partícula, onde ocorre sua cristalização ou solidificação. Observa-se nas partículas um 

material esbranquiçado, de aspecto sólido agregado na superfície dos nanocarreadores 

(Imagens J a M). O mesmo aspecto foi observado nas duas formulações contendo 

concentrações distintas de 5-ALA (NPC-ALA 1 e NPC-ALA 2), ainda que as imagens do 

NPC-ALA 1 não apresentem uma boa resolução. 

 

 

 

 
 

Imagem A:  

5-ALA: fármaco puro 

(Aumento: 500x) 

 

Figura 35: Micrografias de FEG-SEM  do 5-ALA puro, NPC-ALA 1 e NPC-ALA 2. 
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Imagem B:  

5-ALA: fármaco puro 

(Aumento: 1.500x) 

 

 

Imagem C:  

5-ALA: fármaco puro 

(Aumento: 2.000x) 

 

 

Imagem D:  

5-ALA: fármaco puro 

(Aumento: 5.000x) 

 

Figura 35: Micrografias de FEG-SEM  do 5-ALA puro, NPC-ALA 1 e NPC-ALA 2 (Continuação). 
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Imagem E: NPC-ALA 1  

 [NPC contendo 5-ALA, 

polímero: amido] 

(Aumento: 20.000x)  

 

 

Imagem F: NPC-ALA 1  

 [NPC contendo 5-ALA, 

polímero: amido] 

(Aumento: 50.000x)  

 

 

Imagem G: NPC-ALA 1  

 [NPC contendo 5-ALA, 

polímero: amido] 

(Aumento: ~80.000x)  

 

Figura 35: Micrografias de FEG-SEM  do 5-ALA puro, NPC-ALA 1 e NPC-ALA 2 (Continuação). 
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Imagem H: NPC-ALA 2  

 [NPC contendo 5-ALA, 

polímero: amido] 

(Aumento: 5.000x)  

 

 

Imagem I: NPC-ALA 2  

 [NPC contendo 5-ALA, 

polímero: amido] 

(Aumento: 5.000x)  

 

 

Imagem J: NPC-ALA 2  

 [NPC contendo 5-ALA, 

polímero: amido] 

(Aumento: ~15.000x)  

 

Figura 35: Micrografias de FEG-SEM  do 5-ALA puro, NPC-ALA 1 e NPC-ALA 2 (Continuação). 
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Imagem K: NPC-ALA 2  

 [NPC contendo 5-ALA, 

polímero: amido] 

(Aumento: 20.000x)  

 

 

Imagem L: NPC-ALA 2  

 [NPC contendo 5-ALA, 

polímero: amido] 

(Aumento: 35.000x)  

 

 
 

Imagem M: NPC-ALA 2  

 [NPC contendo 5-ALA, 

polímero: amido] 

(Aumento: 50.000x)  

 

 Figura 35: Micrografias de FEG-SEM do 5-ALA puro, NPC-ALA 1 e NPC-ALA 2 (Continuação). 
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4.16 Eficiência de encapsulação e Estabilidade química NPC-ALA 

A medida da eficiência de encapsulação (EE) foi realizada empregando método de 

extração desenvolvido para os ativos modelo (salicilato de sódio e cianocobalamina), e 

metodologia de quantificação descrita por Vena (2005), empregando reação de derivatização, 

formação de um intermediario fluorescente e doseamento deste por espectroscopia de 

fluorescência. Foram estudados alguns parâmetros de co-validação da metodologia de 

quantificação do 5-ALA envolvendo a derivatização e medida da fluorescência.  

Os resultados obtidos na co-validação mostraram a sensibilidade e especificidade do 

método para aplicação na quantificação de 5-ALA para os ensaios de eficiência de 

encapsulação, liberação in vitro e permeação cutânea. Todavia evidenciaram suas limitações, 

com relação à robustez e precisão.  

A linearidade do método foi avaliada pela análise da fluorescência em diferentes 

concentrações (incluindo concentrações nos extremos de saturação e diluição). As 

intensidades de fluorescência obtidas para o derivado intermediário fluorescente podem ser 

observadas na Figura 36 e correlacionadas com as respectivas concentrações, identificando a 

região de linearidade do método. 

 

 

Figura 36: Região de linearidadedo método de quantificação do 5-ALA, em que A, B e C são as 

replicatas das concentrações da curva.   
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A partir desta análise identificou-se a região linear da correlação intensidade de 

fluorescência versus concentração, que ocorre na faixa de 10 a 600μg/mL. O limite de 

detecção também foi calculado e o valor obtido foi de 1μg/mL. 

Para avaliação da precisão intermediária foram analisadas amostras da mesma 

concentração de derivado de 5-ALA em 3 dias diferentes. Os resultados obtidos apresentaram 

uma média de intensidade de fluorescência de 1996,9 + 156,76, para a concentração de 

0,50mg/mL, e um desvio padrão relativo de 7,85 mostrando que o método tem baixa precisão. 

De acordo com a RE899 da ANVISA, o valor máximo aceitável do desvio padrão relativo 

deve ser definido de acordo com a metodologia empregada, a concentração do analito na 

amostra, o tipo de matriz e a finalidade do método, não se admitindo valores superiores a 5% 

(ANVISA, 2003). 

Com relação à robustez, que consiste na capacidade do resultado de não ser muito 

alterado por pequena modificação nos parâmetros (ANVISA, 2003), observou-se que os 

tempos de agitação (5 segundos) e aquecimento da reação de derivatização (10minutos) 

influenciam drasticamente no comportamento do composto fluorescente formado, sendo 

necessário mantê-los padronizados para reduzir as variações de medida da fluorescência, 

demonstrando uma baixa robustez do método. 

O parâmetro especificidade é relativo à capacidade que o método possui de medir 

exatamente um composto em presença de outros componentes tais como impurezas, produtos 

de degradação e componentes da matriz. Para análise qualitativa (teste de identificação) é 

necessário demonstrar a capacidade de seleção do método entre compostos com estruturas 

relacionadas que podem estar presentes. Isto deve ser confirmado pela obtenção de resultados 

positivos (preferivelmente em relação ao material de referência conhecido) em amostras 

contendo o fármaco, comparativamente com resultados negativos obtidos com amostras que 

não contém o fármaco, mas compostos estruturalmente semelhantes (ANVISA, 2003). 

Foi realizado teste com a formulação NPC sem fármaco (placebo NPC-17), contendo 

apenas o polímero e verificou-se que não há interferência na quantificação do derivado de 5-

ALA (intermediário fluorescente), confirmando a especificidade do método. 

Os experimentos de EE foram realizados logo após o preparo dos sistemas 

nanocarreadores contendo 5-ALA. A extração foi realizada através da lavagem do silicone 

com hexano e filtração dos nanocarreadores em membrana 0,22μm. Toda a massa de pró-

fármaco incorporada na formulação foi recuperada em solução aquosa e consecutivamente 

submetida a reação de derivatização, e leitura da fluorescência. 
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Os valores obtidos demonstraram que uma alta concentração do 5-ALA mantém-se 

incorporada nos sistemas nanocarreadores, não sendo observadas diferenças significativas 

com relação às concentrações de ativo empregadas (NPC-ALA 1 e NPC-ALA 2) e 

reproduzindo a eficiência de encapsulação obtida para os ativos modelo. Os valores obtidos 

para a eficiência de encapsulação no dia zero (0) são maiores que 80% e encontram-se na 

Tabela 9. Estes resultados são importantes uma vez que a incorporação de uma terceira 

molécula valida o comportamento do sistema quanto à alta taxa de eficiência de encapsulação. 

Verifica-se que os desvios padrão da análise de eficiência de encapsulação variam 

bastante, e em alguns casos são da ordem de grandeza de 10%, sendo considerados 

estatisticamente valores altos (considerando o valor da média). Esta variação pode ser 

atribuída, principalmente, à metodologia de extração e quantificação do 5-ALA devido ao 

acúmulo de erros do processo de extração das membranas, reação de derivatização, além do 

fato das partículas possuírem um índice de polidispersidade que pode influenciar na 

quantidade de nanocarreadores que são adicionados durante o procedimento. 

 

Tabela 9: Estabilidade da eficiência de encapsulação do NPC-ALA. 

Amostra 0 dia 7 dias 6 meses 1 ano 1ano/ 9meses NA 

NPC-ALA 1 84,98 + 0,25% 87,11 + 3,03% 86,05 + 7,92% 79,73+ 10,54% 74,15+ 3,41% NA 

Amostra 0 dia 7 dias 30 dias 60 dias 75 dias 6 meses 

NPC-ALA 2 90,12+ 10,39% 90,15+12,02% 81,54+11,96% 79,54+9,31% 82,77+ 13,9% 73,34+1,61% 

 

 

4.17 Liberação in vitro do NPC-ALA 

 

O exame de um sistema de liberação transdérmico pode evidenciar a complexidade 

dos fenômenos físicos que estão envolvidos na projeção, no uso e na ação de sistemas de 

liberação. Estes podem ser listados como a adsorção, a estabilidade de suspensões, o 

transporte molecular através de membranas poliméricas, a adesão, a interação de drogas com 

polímeros, as propriedades físico-químicas da pele, e as características difusionais da droga na 

pele, incluindo o cruzamento da membrana capilar para o sangue (FLORENCE e 

ATTWOOD, 2003). 

A liberação do ativo da matriz polimérica é uma etapa importante na eficácia do 

sistema de veiculação de fármacos. O estudo do perfil de liberação in vitro permite avaliar o 
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comportamento do sistema com relação à liberação do fármaco de dentro da matriz 

encapsulante, para o meio aquoso.  

No sistema em questão, observou-se uma tendência da liberação do ativo para o meio, 

indicando um perfil de liberação sustentado, com valores de aproximadamente 60% de 5-

ALA liberado em 1 hora de experimento (conforme apresentado na Figura 37), reproduzindo 

a cinética de liberação do salicilato de sódio, conforme expectativa sugerida anteriormente.  

Observa-se também que os desvios padrão dos valores obtidos são altos assim como 

para o ensaio de eficiência de encapsulação do 5-ALA. Estes desvios poderiam, neste caso, 

ser associados a diferentes fatores, destacando-se a grande variação obtida no método de 

derivatização e medida da fluorescência, que acumula erros consecutivos desde a reação de 

formação do intermediário fluorescente, até a quantificação final por espectroscopia de 

fluorescência. Ainda que a técnica seja extremamente sensível (apresentando limites 

inferiores de detecção de 1,0μg/mL), os processos de diluição, mistura, aquecimento e 

resfriamento da solução a ser excitada implicam em uma somatória de erros que se refletem 

no valor final, proporcionando um alto valor de desvio padrão. 

Além disso, cabe neste tópico ressaltar as limitações relacionadas à execução deste 

ensaio, que envolve a liberação do ativo de dentro da matriz polimérica e posteriormente da 

formulação de silicone. Um parâmetro que influencia a liberação do composto está 

relacionado à molhabilidade do silicone, que contribui também para o desvio padrão das 

replicatas. A formulação foi idealizada para ser topicamente espalhada e permitir que os 

nanocarreadores poliméricos suspensos no silicone sejam facilmente dispersos na superfície 

da pele. No caso do estudo in vitro, este parâmetro não é considerado, podendo representar 

um obstáculo para a matriz polimérica liberar o ativo, devido à baixa molhabilidade do 

silicone. 

Além disso, geralmente os estudos de cinética de liberação de partículas podem ter um 

desvio padrão alto que pode ser influenciado pela polidispersidade das partículas, somado à 

eficiência de encapsulação (que é um fator intrínseco da massa de partículas pesada), e 

também considerando a dificuldade de identificar um método para avaliação da liberação do 

ativo em função de ser um sistema em silicone, que não poderia ser filtrado, visando 

reproduzir fielmente as condições de aplicação da formulação. Apesar destes desafios e 

limitações dos métodos adotados para demonstrar o perfil de liberação do 5-ALA dos 

nanocarreadores poliméricos coloidais, foi possível inferir e comprovar que o ativo em 

questão consegue difundir do nanocarreador e da formulação e ser liberado para o meio, 

sendo que valores de até 80% do ativo contido na nanoestrutura é liberado. Observa-se 
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também uma tendência de liberação rápida do pró-fármaco, semelhante aos nanocarreadores 

contendo salicilato de sódio, o que é interessante para uma aplicação na terapia fotodinâmica, 

em que o 5-ALA deverá ser rapidamente liberado, absorvido e metabolizado para posterior 

aplicação da luz. 

 

 

Figura 37: Perfil de liberação in vitro do NPC-ALA 1, obtidos em meio aquoso, a 37,0°C. A linha verde 

pontilhada representa uma linha de tendência dos dados obtidos para o perfil de liberação.  

 

4.18 Estudo de permeação cutânea e ação sítio específica 

O estudo de permeação cutânea foi realizado empregando membrana animal (pele de 

orelha de porco) adequadamente preparada, para avaliar as camadas da pele que o 

nanocarreador permeia, em qual camada o ativo é liberado e em que camada fica retido. 

Empregou-se como controle uma solução de 5-ALA em propilenoglicol 0,85% (m/m) que 

corresponde a 8,5mg/mL) (VENA, 2005; STELUTI, 2006) comparada com o 5-ALA 

encapsulado nos nanocarreadores (na concentração de 0,27% m/m). 

Pode-se observar  na Figura 38, que apresenta os valores de quantidade acumulada de 

5-ALA que atingiu a solução aceptora por área (µg/cm
2
.min

-1
) versus tempo (min), que o pró-

fármaco incorporado no nanocarreador apresentou um perfil de permeação cutânea 

aparentemente similar ao veículo controle, sendo que os valores de lag time são muito 

parecidos. Entretanto, verifica-se que os nanocarreadores proporcionaram um aumento de 
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7,32% do fluxo de permeação, ou seja, um aumento da velocidade de difusão do fármaco 

através da pele em função do tempo (µg/cm
2
.min

-1
) com relação à solução controle.  

 

Tabela 10: Dados da permeação cutânea do 5-ALA e NPC-ALA. 

Amostra Lag time (min) Fluxo, J (µg/cm
2
.min

-1
) Aumento do fluxo 

5-ALA controle 107,13 1,4094 NA 

NPC-ALA 2 107,20 1,5126 7,32% 

 

 

 

Figura 38: Gráfico da quantidade de 5-ALA acumulada versus tempo. 

 

 

Além disso, comparando as quantidades iniciais adicionadas no compartimento 

doador, observa-se que os nanocarreadores disponibilizaram a concentração de 5-ALA de 

forma mais eficaz que o fármaco puro, o que pode ser observado através da porcentagem de 

5-ALA permeada (Figura 39 e Tabela 10). De acordo com estes resultados, é possível inferir 

que os sistemas nanocarreadores permitem empregar uma concentração menor de ativo no 

veiculo de aplicação, quando comparado ao 5-ALA livre, atingindo o mesmo fluxo de 

permeação. A nanoestrutura permite maximizar o processo de permeação não requerendo 

formulações com alta concentração de pró-fármaco. 
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Figura 39: Gráfico da porcentagem de 5-ALA permeada versus tempo. 

 

Dentre os resultados obtidos no estudo de permeação cutânea, o que merece maior 

destaque é a retenção cutânea nas camadas da pele, pois por meio deste estudo foi possível 

demonstrar a capacidade dos nanocarreadores liberar o ativo de interesse em camadas 

específicas da pele evidenciando uma propriedade diferenciada de ação sítio específica dos 

nanocarreadores quando comparados ao pró-fármaco puro.   

As quantidades de 5-ALA retido na pele, tanto no estrato córneo, quanto na 

(epiderme+derme) foram verificadas ao término de cada experimento de permeação, seguindo 

o protocolo de quantificação descrito no item 3.3.14. Na Figura 40 estão representados os 

perfis de retenção cutânea in vitro do 5-ALA nas camadas da pele, tanto para o controle 

(solução de 5-ALA em propilenoglicol) no tempo total de 24 horas, quanto para os 

nanocarreadores contendo o pró-fármaco. 

Conforme pode ser observado, os resultados mostraram que o pró-fármaco em solução 

de propilenoglicol (desrito no gráfico como 5-ALA controle) acumula-se principalmente no 

estrato córneo, não permeando em quantidades expressivas as camadas da pele. Em 

contrapartida, o 5-ALA veiculado nos nanocarreadores fica retido principalmente na região da 

(epiderme+derme), não sendo encontradas concentrações significativas no estrato córneo, e 

também verificadas quantidades reduzidas na solução receptora.  
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Figura 40: Retenção cutânea nas camadas da pele. 

 

Propõe-se que esta diferença ocorra devido ao mecanismo de permeação dos 

nanocarreadores e conseqüente liberação do 5-ALA para o meio nas camadas celulares mais 

basais. É provável que os nanocarreadores atravessem o estrato córneo, promovendo a 

liberação do 5-ALA na região da (epiderme + derme). Desta forma, verifica-se que o NPC 

altera a cinética de eliminação do 5-ALA na circulação sistêmica, reduzindo a concentração 

de ativo que sofre depuração (uptake).  

A Figura 41 é uma ilustração esquemática proposta para o mecanismo de ação dos 

nanocarreadores sugerindo um modelo de permeação cutânea. A imagem mostra um lado em 

que o ativo puro (no caso deste estudo, solubilizado em propilenoglicol) é aplicado na 

superfície da pele e fica retido principalmente no estrato córneo (lateral esquerda do desenho) 

e no outro lado (lateral direita do desenho) o 5-ALA encapsulado nos NPCs, permeando o 

estrato córneo e sendo retido preferencialmente na epiderme+derme, promovendo uma 

liberação controlada nestas camadas. Cabe aqui evidenciar a sítio especificidade conferida 

pela nanoestrutura, que libera o 5-ALA na região desejada na qual o composto puro não 

consegue permear com eficácia. 

Além disso, os nanocarreadores conferem uma proteção anti-metabólica do 

encapsulado, que não ocorre no caso do veículo convencional em que a maior fração do ativo 

fica retida no estrato córneo, e a porção que permea as camadas da pele é eliminada na 

corrente sanguínea entrando em contanto com a circulação sistêmica. 
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Figura 41: Ilustração esquemática do mecanismo de permeação dos NPCs. 

 

 

Outro fator importante que pode contribuir para o aumento da taxa de permeação 

cutânea quando o ativo é veiculado nos nanocarreadores é o aumento da oclusão da pele 

evitando assim a perda transepidérmica de água. A pele hidratada, recoberta com as estruturas 

nanométricas tem a perda de água transepidermal reduzida, o que facilita a permeação 

cutânea, assim como o mecanismo de entumescimento dos nanocarreadores e liberação do 5-

ALA. Este mecanismo está ilustrado na Figura 42. 
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Figura  42: Ilustração esquemática da oclusão promovida pelas nanoestruturas. 

 

Além disso, a baixa tensão superficial do silicone aumenta a cobertura e oclusão da 

pele e possibilita o aumento da biodisponibilidade da droga. A estrutura do disiloxano permite 

a formação de um filme fino que seca rapidamente, formando esta barreira de oclusão. 

Relatos da literatura mostraram que macromoléculas carreadas em emulsões inversas 

são possivelmente transportadas via transfolicular ou que a via transepidermal é atingida 

através de perturbações na permeabilidade do estrato córneo provocadas pelos surfactantes 

(WU et al., 2001b). Wu e colaboradores demonstraram que emulsões com o valor de BHL 

compatível com o sebo normal (produzido pelas glândulas sebáceas da pele) podem ter o 

transporte de moléculas hidrofílicas facilitado devido a um processo de co-transporte, 

mediado principalmente via transfolicular (WU et al., 2001b). 

De forma análoga, outro fator que também pode contribuir para permeação mais eficaz 

do 5-ALA encapsulado e liberação controlada na epiderme+derme é o fato de utilizar uma 

emulsão inversa (água em óleo), em escala nanométrica, na qual o ativo ficará na fase interna, 

em contato com pequeno volume de água, melhorando sua estabilidade e reduzindo assim a 

degradação. A nanoemulsão facilita a penetração do ativo na pele. 

A propriedade de ser um sistema nanométrico confere um aumento significativo da 

área superficial, implicando em uma característica de adesividade do sistema e uma exposição 

NANOCARREADORES 
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significativamente aumentada com relação ao meio em que é liberado. Muller et al, 2011 

demonstra através de cálculos que enquanto um microcristal de aproximadamente 10µm faz 1 

(um) ponto de contato, o equivalente em nanocristais (aproximadamente 125.000 nanocristais 

de 200nm) fazem 125.000 pontos de contato (Figura 43) (MULLER et al., 2011). 

 

 
 

Figura 43: Ilustração esquemática do aumento da área superficial e adesividade do material nanométrico. 

(Adaptado de Muller, et al. 2011) 

 

 

4.19 Citotoxicidade e eficácia fotodinâmica dos nanocarreadores contendo 5-ALA 

Visando conhecer a toxicidade dos nanocarreadores para aplicação tópica, e avaliar a 

eficácia fotodinâmica do sistema nanoestruturado em veicular o 5-ALA para sua 

biodisponibilização e posterior conversão do pró-fármaco em protoporfirina IX, foram 

realizados testes pré-clínicos, empregando células de melanoma B16-F10, originadas de 

linhagem neoplásica de camundongos C57BL/6JD/D adquirida pela American Type Culture 

Collection (ATCC). 

Foram realizados três testes para avaliação da citotoxicidade dos nanocarreadores 

(contendo 5-ALA), sendo que o primeiro teste envolvia a avaliação da toxicidade em 

diferentes concentrações dos nanocarreadores. O controle correspondeu a uma solução 3% de 

soro fetal bovino em meio de cultura. Essa condição é utilizada para garantir que os efeitos 

dos fármacos analisados não sejam prejudicados pelo soro. 
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Os resultados demostraram que as concentrações que apresentaram uma diferença 

estatística significativa de citotoxicidade com relação ao controle foram: 0,1 e 0,2mg/mL 

(sendo que esta diferença se caracteriza pela morte celular de 20% ou mais). Este experimento 

permitiu determinar a faixa de concentração dos NPCs a ser utilizada nos estudos posteriores 

(Figura 44). 

O segundo teste realizado abrangeu a avaliação da toxicidade dos NPCs contendo 5-

ALA na faixa de 0,01 a 0,05mg/mL (Figura 45). Os resultados obtidos evidenciaram que 

nesta faixa de concentração os NPCs não apresentaram toxicidade significativa. 
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Figura 44: Quantificação da viabilidade das células de melanoma B-16 após período de incubação de 4 horas, a 

37°C, com o NPC-ALA em diferentes concentrações. 

 

 

 

Para verificação de possíveis interferentes e confirmação dos resultados de 

citotoxicidade dos nanocarreadores, o ensaio foi novamente realizado, avaliando agora a 

toxicidade dos NPCs placebo (sem ativo encapsulado, representado por NCv na figura) e 

ainda reproduzindo a toxicidade dos NPCs em diferentes concentrações. O placebo também 

não apresentou toxicidade significativa com relação ao controle (Figura 45b). 

 

Concentração NPC-ALA (mg/mL) 

CT: controle 
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Figura 45a: Quantificação da viabilidade das células de melanoma B-16 após período de incubação de 4 horas, a 

37°C, com o NPC-ALA nas concentrações de 0,01 a 0,05mg/mL. 
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Figura 45b: Quantificação da viabilidade das células de melanoma B-16 após período de incubação de 4 horas, a 

37°C, com o NPC-placebo e NPC-ALA nas concentrações de 0,01 a 0,06mg/mL.  

 

 

4.20 Avaliação da produção de PpIX pelos  NPC-ALA 

Foram realizados estudos in vitro em cultura de células de melanoma B16, com o 

intuito de analisar a produção de PpIX, quando o 5-ALA é administrado exogenamente. O 

procedimento para os estudos de produção de PpIX nas células B16 foi realizado conforme 

descrito na seção experimental 3.3.19. 

Neste experimento foi avaliada a produção de fotosensibilizador propriamente dito, a 

protoporfirina IX (PpIX) a partir do precursor, o ácido 5-aminolevulinico (5-ALA) 

administrado exogenamente. Os nanocarreadores contendo 5-ALA foram adicionados nas 

Concentração NPC-ALA (mg/mL) 

Concentração NPC-ALA (mg/mL) 

CT: controle 
NCv: NPC-placebo  

CT: controle 
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células e após 4h de incubação as células foram desgrudadas da placa de cultura e a PpIX 

extraída com uma solução de MeOH 90%. Através do espectro de emissão da PpIX produzida 

nas células da solução, o valor foi relacionado à curva de calibração anteriormente obtida e  

foi calculada a concentração de PpIX produzida a partir do 5-ALA liberado dos 

nanocarreadores. A Figura 46 apresenta a concentração de PpIX em ng/mL para cada 

concentração de nanocarreador contendo 5-ALA.  
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Figura 46: Produção de PpIX nas células de melanoma B-16 em função da concentração de 5-ALA encapsulado 

no NPC-ALA, após período de incubação de 4 horas, a 37°C. 

Comprimento de onda de excitação de 416nm e de emissão de 636nm. 

 

O tempo de incubação de 4 horas foi escolhido considerado ideal para este tipo de 

célula, baseando-se em relatos da literatura que mostram que um tempo de incubação de 2 a 

6horas é considerado ideal para alcança altas concentrações de PpIX (ELEOUET et al., 

2000a; ELEOUET et al., 2000b). 

Foi realizado também o ensaio de fototoxicidade, no qual após incubar as células com 

5-ALA puro, NPC-placebo e NPC-ALA, as células foram irradiadas com laser na potência de 

300 mW com dose de luz de  3J/cm
2
. Após o tratamento, foi avaliada a resposta celular com 

relação à fototoxicidade. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 47, mostraram 

que o NPC-placebo (representado por NCv) não causou morte celular, enquanto que o 5-ALA 

puro e o NPC-ALA causaram a morte celular, evidenciando a absorção do 5-ALA (tanto o 

controle quanto o encapsulado), conversão em PpIX e ação fotodinâmica após a aplicação de 

luz. 

Uma observação importante deste experimento é que a concentração utilizada nos 

nanocarreadores foi bem menor que a concentração empregada na solução controle (e também 

menor que aquela concentração empregada nas formulações comerciais). E mesmo assim 

CT: controle 
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mostrou efeito de produção de PpIX, indicando a otimização do uso e melhoria de 

farmacocinética/ biodisponibilidade, no que concerne à absorção e distribuição (dose 

adequada no sitio de ação). 
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Figura 47: Viabilidade celular após período de incubação de 4 horas e posterior irradiação com com laser na 

potência de 300 mW com dose de luz de  3J/cm
2
. 

 

 

 

 De acordo com estudos de Thienot (2010), os sistemas nanocarreadores têm sítio-

especificidade baseada em uma rota simples: age pelo efeito de retenção e da permeabilidade 

aumentada (EPR) dos tecidos neoplásicos. O EPR é baseado em 2 principais fatores: primeiro, 

a capilaridade do endotélio nos tecidos malignos é mais desordenada e por isso mais 

permeável a macromoléculas que no endotélio normal. Isto permite o extravasamento de 

nanoestruturas poliméricas no interstício do tumor. Segundo, a falta de drenagem linfática na 

região do tumor resulta em acúmulo da droga no local (THIENOT et al., 2010). Estes 

resultados sugerem que no caso dos nanocarreadores aqui descritos, pode ocorrer o EPR e 

facilitação da liberação de 5-ALA na região neoplásica, promovendo uma ação sítio 

específica.  

 Visto que a eficácia da TFD-ALA tópica depende da habilidade do precursor de 

penetrar no local da lesão na pele e induzir a produção endógena de PpIX, propõe-se que os 

NPC contendo ALA, com sua propriedade de liberação controlada, com perfil de permeação 

nas camadas da pele pode promover uma ação sítio específica na região do tumor, 

aumentando a eficácia fotodinâmica, sendo considerados sistemas promissores para a TFD. 

 

 

CT: controle 
NCv: NPC-placebo  
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4.21 Estabilidade física e química dos NPC-ALA 

Considerando que o desenvolvimento de uma nova formulação farmacêutica demanda 

três principais condições, sendo elas eficácia, segurança e qualidade; a caracterização da 

estabilidade, tanto física como química da formulação, no que concerne principalmente ao 

teor de ativo é indispensável, sendo um indicativo de manutenção da eficácia terapêutica e da 

qualidade do produto desenvolvido (Figura 48). Além disso, uma vez que o ativo aqui 

estudado apresenta limitações com relação à estabilidade química, requerendo uma condição 

específica de formulação demonstrada pela preparação extemporânea hoje disponível no 

mercado (Levulan®), a possibilidade do desenvolvimento de um novo produto, que não 

requer manipulação no momento do uso e que possui estabilidade prolongada torna-se uma 

perspectiva promissora.  

 

 

Figura 48: Ilustração esquemática dos desafios do desenvolvimento de uma nova formulação farmacêutica. 

 

Um das técnicas empregadas na avaliação da estabilidade do sistema foi o 

monitoramento do tamanho médio de partícula, fornecendo informação relativa à dispersão 

das partículas no meio e possível aglomeração ou agregação. A Figura 49 mostra os valores 

médios de tamanho de partícula obtidos para as formulações contendo 5-ALA. 

Para acompanhamento da estabilidade foi padronizado o intervalo de 7000 a 10000 

Cps (counts per second) para a leitura do tamanho de partícula em todos os ensaios, visando 

trabalhar sempre nas mesmas concentrações para que os dados tivessem maior confiabilidade. 

Observou-se que as formulações mantêm a estabilidade física no tempo, com relação 

ao tamanho de partícula, não evidenciando aglomeração ou mesmo coalescência. Uma 
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pequena diferença verificada foi referente à redução do tamanho médio de partículas em 

algumas medidas. Duas hipóteses podem justificar esta redução, uma possível perda de água 

no tempo, implicando em redução pouco pronunciada do tamanho médio, ou mesmo 

separação parcial das partículas maiores, disponibilizando a porção de menor diâmetro para 

leitura de tamanho. 

 

 

Figura 49: Perfil de estabilidade física dos nanocarreadores contendo 5-ALA, avaliada pelo método de 

tamanho de partícula, para as amostras armazenadas a 25,0°C, em frascos âmbar. 

 

Ainda no mesmo contexto, a maioria das drogas está sujeita a alguma forma de 

decomposição química, particularmente em formulações líquidas. Uma das consequências da 

degradação é que preparações medicamentosas envelhecidas não apresentam mais a potência 

desejada. Elas podem também existir manipulação físicas de decomposição – como 

decomposição, descoloração, fotodegradação, ou mais seriamente, porém não muito frequente 

conter produtos de decomposição prejudiciais (FLORENCE e ATTWOOD, 2003). 

Como ferramenta de monitoramento da estabilidade química do 5-ALA, a eficiência 

de encapsulação foi avaliada ao longo do tempo, a fim de quantificar a decomposição do 

composto encapsulado nos nanocarreadores. Os valores obtidos para as duas formulações de 

concentrações distintas (NPC-ALA 1 e NPC-ALA 2) foram plotados em função do tempo e 

comparados com o perfil de degradação do 5-ALA livre em solução aquosa, na mesma 

concentração do encapsulado. Os resultados obtidos encontram-se na Figura 50. 
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Observa-se que a velocidade de degradação do fármaco puro é muito maior quando 

comparada com o fármaco nanoencapsulado, evidenciando valores de apenas 23,36% de 5-

ALA em solução aquosa, após 24 horas de armazenamento, sob condições de proteção da luz. 

No caso do 5-ALA encapsulado, verifica-se que valores da ordem de 70% do fármaco ainda 

são preservados após 6 meses (no caso da formulação NPC-ALA 2) e por 1 ano e 9 meses no 

caso da formulação NPC-ALA 1.  

Com relação à diferença entre o perfil de degradação das duas formulações, observa-se 

que para a formulação NPC-ALA 1 na proporção mássica de (1:8) ativo: polímero a taxa de 

degradação apresenta valores de 73,34% de 5-ALA em 6 meses, enquanto que no caso da 

formulação NPC-ALA 2 na razão (0,5: 8,5) ativo: polímero a decomposição ocorre com 

valores de até 74,15% no período de 21 meses. Estima-se (através da equação da reta traçada 

para cada amostra) que a degradação total do 5-ALA em cada uma das formulações (NPC-

ALA 1 e NPC-ALA 2) ocorreria em 4506,5 e 1003 dias respectivamente (conforme dados da 

Tabela 11).   

Discute-se a possibilidade desta diferença ser influenciada pela concentração 

empregada em cada um dos experimentos, sendo no primeiro caso (NPC-ALA 1) empregada 

uma maior concentração de pró-fármaco na formulação, o que possibilita maior quantidade de 

material na superfície da partícula (ou mesmo não encapsulado), implicando em uma taxa de 

degradação ligeiramente mais acelerada. Enquanto que para a formulação com menor 

concentração de 5-ALA (NPC-ALA 2), a decomposição é retardada. 

 Ressalta-se que o perfil de degradação foi calculado para as mesmas concentrações de 

5-ALA puro e 5-ALA encapsulado, visto que a concentração pode influenciar a taxa de 

degradação, como citado em (ELFSSON et al., 1999) e (NOVO et al., 1996). Sugere-se que 

os nanocarreadores poliméricos coloidais permitem a estabilização química do composto, 

evitando sua dimerização e consequente degradação.  

 

 

Tabela 11: Dados de degradação do 5-ALA puro e nanoencapsulado nos NPCs, obtidos pelo método de 

eficiência de encapsulação e quantificação do teor de fármaco no tempo. 

Amostra Concentração de 5-ALA Tempo de degradação 

5-ALA puro 100% 21,75 horas 

NPC-ALA 1 5,56% 
*
 4506,5 dias 

NPC-ALA 2 11,11% 
*
 1003,0 dias 

*
 Valores considerando a porcentagem de 5-ALA em relação ao polímero (matriz encapsulante) 
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Figura 50: Perfil de degradação do 5-ALA puro e nanoencapsuladonos NPCs, armazenados a 25,0°C, 

ao abrigo de luz. 

 

Uma proposta de mecanismo de estabilização da molécula quando incorporada nos 

nanocarreadores considera que, o 5-ALA encapsulado, em um meio com concentração aquosa 

reduzida, interagindo com a matriz polimérica, tem sua degradação significativamente 

retardada, principalmente em função da redução da mobilidade das moléculas neste 

nanoambiente e consequente redução do número de colisões intermoleculares.  

Outro resultado que corrobora a proposta de mecanismo de estabilização do fármaco 

nos nanocarreadores é o estudo de caracterização térmica anteriormente apresentado, que 

evidencia que a degradação do composto é principalmente determinada por eventos cinéticos 

(como a mobilidade das moléculas no meio) não sendo favorecida por eventos 

termodinâmicos.  

Observa-se comparando com outros sistemas anteriormente relatados na literatura 

como cristais líquidos, lipossomas, formulações contendo promotores de permeação (VENA, 

2005; SCHMID; BURMEISTER, 2003; PIERRE, 2004; STELUTI, 2006), que o 

nanocarreador aumenta a estabilidade do fármaco por um período prolongado, avaliado aqui 

por até 21 meses, reduzindo a degradação por dimerização. Nota-se que este sistema foi muito 

promissor na estabilização do composto possibilitando o desenvolvimento de uma formulação 

farmacêutica com prazo de validade mais próximos daqueles praticadas para as formulações 

convencionais. 

 



Cerize, N.N.P.; Tese de Doutorado da FCFRP-USP; 2012 

 
142 

PARTE VI  

 

 

4.22 Outras aplicações: Anfotericina B 

 

Durante a execução do trabalho visando obter uma nova formulação contendo um 

sistema nanocarreador de aplicação tópica, para liberação controlada de fármacos e ação sitio 

específica, vislumbrou-se a oportunidade da nanoencapsulação de outros ativos, para 

aplicações diversas e distintas daquela inicialmente prevista (terapia fotodinâmica), o que 

configurou o sistema desenvolvido como uma plataforma tecnológica.  

Em uma oportunidade de parceria com um grupo de trabalho que conduz ensaios in 

vivo relacionados ao estudo de doenças negligenciadas, dentre elas a Leishmaniose, surgiu a 

idéia de incorporar um fármaco já empregado no tratamento da Leishmaniose, mas que possui 

limitações relativas à biodisponibilidade e segurança clínica (referentes à toxicidade renal, 

hepática e cardíaca) (GOODMAN & GILMAN, 2003), possibilitando avaliar a performance 

do sistema nanocarreador em veicular outro fármaco. 

Considerando que no Brasil, o tratamento de primeira escolha para leishmaniose 

recomendado pelo Ministério da Saúde é o antimonial pentavalente, mas que não existe 

evidência científica em relação à sua eficácia, se ignora o impacto do desenvolvimento de 

resistência do parasita com falta de resposta clínica, e que o longo período de tratamento (20-

40 dias), com administração por via intravenosa ou intramuscular, potencial de toxicidade e 

necessidade de monitoramento clínico e laboratorial são os principais fatores que dificultam a 

aderência ao tratamento (PONTES, 2010), ressalta-se a necessidade de alternativas 

terapêuticas. 

A Leishmaniose é uma doença associada à pobreza, que se apresenta de diferentes 

formas, sendo as duas mais comuns: visceral (fatal se não tratada) e cutânea (com cura 

espontânea ou lesões crônicas na pele). O tratamento envolve vários inconvenientes tais como 

dificuldade de administração, duração do tratamento, toxicidade, custo e crescente resistência 

dos parasitas aos medicamentos (PONTES, 2010).   

Neste contexto, foram realizados alguns experimentos com o fármaco anfotericina B, 

para aplicação no tratamento da Leishmaniose, permitindo também validar a eficiência dos 

NPCs em encapsular diferentes ativos, e complementar a elucidação do comportamento do 

sistema na liberação controlada de fármacos e ação sítio específica. 

O protocolo de fabricação dos NPCs contendo o anfotericina B (Anfo B) reproduziu 

aquele descrito para o sistema contendo os ativos modelo (conforme descrito na Figura 9), 
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sendo que neste caso a proporção mássica ativo: polímero foi de (0,5 : 8,5) conferir, em 

função da solubilidade do composto.  A formulação foi caracterizada quanto ao tamanho de 

partícula, teor de água e morfologia seguindo as metodologias previamente desenvolvidas 

para os NPCs.  

 

Tabela 12:  Descrição dos NPC-Anfo B.  

Amostra 
Ativo: 

polímero 
Viscosidade 

Tempo de 

extração 

Teor de 

Água (%) 

Diâmetro 

(nm) 
IP* EE (%) 

NPC-16 Anfotericina 

B: amido 

NA 3h 6,977 582,8 0,198  

NA 
  5h 0,659 116,0 0,328 

NPC-31 
Anfotericina 

B: amido 

268,4 
3h 

4,058 + 

0,278 
655,2 0,273 

95,717 + 

4,89 
 

164,0 
5h 

0,865 + 

0,692 
391,7 0,111 

*IP: Índice de Polidispersão 

 

Os lotes obtidos apresentaram um aspecto fluido, com viscosidade na faixa de 150cPs. 

Os valores de teor de água foram similares aos encontrados para as formulações de NPCs 

anteriores, permanecendo abaixo de 1,0% para 5 horas de extração de água. O tamanho de 

partícula também se apresentou na escala nanométrica, com baixo índice de polidispersidade e 

a morfologia esférica, com a superfície regular, sem rugosidades, confirmando a escala 

nanométrica.  

A Figura 51 apresenta micrografias de SEM-FEG do sistema nanocarreador contendo 

anfotericina B (Imagens A, B e C), evidenciando sua estrutura esférica e regular das 

partículas, com aumento de até 100.000 vezes, que comprovam as nanoestruturas. 
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Imagem A:  

[NPC-31  

 [NPC contendo anfotericina 

B, polímero: amido] 

(Aumento: 15.000x)  

 

 

Imagem B:  

[NPC-31  

 [NPC contendo anfotericina 

B, polímero: amido] 

(Aumento: 35.000x)  

 

 

 

Imagem C:  

[NPC-31  

 [NPC contendo anfotericina 

B, polímero: amido] 

(Aumento: 100.000x)  

 

Figura 51: Micrografias de FEG-SEM NPC-31 contendo anfotericina B. 
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A liberação in vitro da anfotericina B dos nanocarreadores foi avaliada conforme pode 

ser observado na Figura 52, e os resultados demonstraram que em 100 minutos de ensaio 

aproximadamente 100% do fármaco já havia sido liberado, evidenciando um perfil de 

liberação rápido. 

 

 

Figura 52: Perfil de liberação in vitro de anfotericina B dos nanocarreadores, em meio aquoso, a 37,0°C. 

 

As formulações dos nanocarreadores contendo anfotericina B (NPC-Anfo B) foram 

também caracterizadas quanto à toxicidade renal, hepática e cardíaca, quanto à redução da 

lesão de leishmaniose cutânea murina e quanto à carga parasitária da lesão, em parceria com o 

Laboratório de Imunofarmacologia, do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ.  

Foi realizado o tratamento da leishmaniose cutânea murina pelas vias sub-cutânea e 

tópica, empregando ensaio in vivo em animais. Os ensaios in vivo foram conduzidos 

empregando camundongos BALB/c. Os animais foram infectados com 2x10
6
 promastigotas 

da espécie Leishmania (L) amazonensis (cepa WHOM/BR/75/Josefa) transfectada com o 

gene da proteína fluorescente verde (green fluorescent protein - GFP) (ALMEIDA et al., 

2000). Após 27 dias de infecção, os camundongos foram aleatoriamente separados em grupos 

de 4.  

As formulações testadas, via de administração, número de doses e as doses 

empregadas estão descritas na Tabela 13. Como controle positivo, foi acrescentada 
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determinada massa de anfotericina B livre à formulação de NPC placebo, na mesma 

concentração do fármaco que foi encapsulado (NPC placebo + Anfotericina B). O 

crescimento da lesão (espessura da orelha infectada menos espessura antes da infecção) foi 

acompanhado durante o experimento com o auxílio de paquímetro. Os resultados de 

tratamento da leishmaniose cutânea murina estão apresentados na Figura 53. 

Observa-se que o NPC-16 (NPC com anfotericina B nanoencapsulada) aplicado 

topicamente apresentou resultado mais eficaz na redução da lesão parasitária que o fármaco 

puro, quando administrado via sub-cutânea. Todavia, as aplicações do controle (NPC placebo 

+ anfotericina B), tanto intra lesional, quanto tópica foram menos efetivas que o fármaco puro 

na redução da lesão. 

 

Tabela 13: Descrição das amostras do teste in vivo  com NPC contendo anfotericina B.  

Amostra Administração Número de doses x Dose Código na imagem 

Tampão fosfato Sub-cutânea 
2 doses x 

10μl 
PBS 

NPC placebo + 

anfotericina B 
Sub-cutânea 

2 doses x 

10μl 
NPA (IL) 

NPC-16 Sub-cutânea 
2 doses semanais x 

4μg em 10μl. 
NPA / Anfo B (IL) 

Anfotericina B Sub-cutânea 
2 doses semanais x 

4μg 
Anfo B (IL) 

Anfotericina B 

Lipossomal 
Sub-cutânea 

2 doses semanais x 

4μg 
Anfo B Lipossomal (IL) 

NPC placebo + 

anfotericina B 
Tópica 

2 doses diárias x 

8μg em 20μl. 

NPA branca + Anfo B 

(Tópico) 

NPC-16 Tópica 
2 doses diárias x 

8μg em 20μl. 
NPA / Anfo B (Tópico) 

Todos os animais receberam a mesma dose de fármaco, ainda que administradas em períodos diferentes. 

 

Posteriormente, foi realizado o ensaio de quantificação das cargas parasitárias na lesão 

e no linfonodo auricular, para o mesmo grupo de animais (n = 4), medidas após 52 dias de 

infecção após a administração de um total de 8 doses sub-cutâneas e de 20 doses tópica. Os 

resultados estão apresentados na Figura 54, sendo o quadro A referente ao número de 

parasitas na lesão e o quadro B referente ao número de parasitas no linfonodo auricular 

(ambos determinados pelo método de diluição limitante). No quadro C a carga parasitária 

apresentada foi obtida por fluorescência específica.  
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Figura 53: Tratamento de leishmaniose cutânea murina pela via sub-cutânea ou tópica: Camundongos 

BALB/c foram infectados com 2x10
6
 promastigotas de L.amazonensis GFP na orelha. Após 27 dias de infecção, 

os animais foram aleatoriamente separados em grupos de 4. O grupo tratado com NPC/Anfo B recebeu duas 

doses da formulação via sub-cutânea com dose 4 ug de Anfotericina B em 10ul. O grupo tratado com 

Anfotericina B livre e Anfotericina B Lipossomal, recebeu duas doses semanais de 4ug do fármaco. Os controles 

receberam duas administrações de 10ul de PBS ou NPC. No tratamento tópico, o grupo tratado com NPC/Anfo 

B recebeu duas doses diárias da formulação com doses de 8ug de Anfotericina B em 20ul de formulação. Como 

controle, acrescentamos Anfotericina B livre à formulação de NPC vazia na mesma concentração do fármaco 

que foi encapsulado, o grupo recebeu duas doses diárias dessa formulação (NPC branca + Anfotericina B). O 

crescimento lesão (espessura da orelha infectada menos espessura antes da infecção) foi acompanhado durante o 

experimento com o auxílio de paquímetro. Média ±SD (n=4), **  p< 0,01 e *** p< 0,001. (Com autorização dos 

colaboradores da UFRJ). 

 

 

 

Observa-se que o NPC-16 (NPC com anfotericina B nanoencapsulada) aplicado 

topicamente diminui a carga parasitária da lesão (Figura 54), atingindo valores próximos 

àqueles obtidos para o fármaco puro administrado via sub-cutânea (Anfo B (IL). No linfonodo 

auricular não foi observada nenhuma carga de parasita quando tratada com NPC-16, e pelo 

método da fluorescência os valores corroboraram o método de diluição, no qual NPC-16 

também reduz a carga parasitária. 
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Figura 54: Avaliação da carga parasitária na lesão de animais: As cargas de parasita no lisado da lesão 

foram medidas no dia 52 de infecção após administração sub-cutânea (total de 8 doses) e tópico (total de 20 

doses) . O número de parasitas na lesão (A) e no linfonodo auricular (B) foi determinado pelo método de 

diluição limitante (LDA), a carga parasitária em (C) foi medida em unidades de fluorescência específica (FU).  

* p< 0,01 e ▼ p< 0,001  em relação ao grupo PBS. Média ± DP (n = 4) (Com autorização dos colaboradores da 

UFRJ). 
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Figura 55: Análise da toxicidade: O soro dos a animais foi coletado no dia 52 de infecção para a análise 

colorimétrica de ALT - alanina aminotransferase, AST - aspartato transaminase e creatinina, como parâmetro de 

toxicidade para o fígado, coração e rins, respectivamente. Como controle positivo, animais receberam uma dose 

de tetracloro carbono (CCl4) 1% em óleo de amendoim intraperitonealmente. ** p< 0,05 e ▼ p< 0,001 em relação 

ao grupo PBS. Média ± DP (n = 4). (Com autorização dos colaboradores da UFRJ). 

 

 

 

Foi realizada também a análise de toxicidade das formulações estudadas (descritas na 

Tabela 13), por análise colorimétrica de alanina aminotransferase (ALT), de aspartato 

transaminase (AST) e creatinina como parâmetro de toxicidade para o fígado, coração e rins, 

respectivamente. Como controle positivo os animais receberam uma dose de tetracloreto de 

carbono (CCl4) a 1% em óleo de amendoim, intraperitonealmente. 

Os resultados mostraram que os NPC-16 (NPC com anfotericina B nanoencapsulada) 

não apresentam toxicidade significativa para os parâmetros avaliados, correspondentes à 

nefrotoxicidade, hepatotoxicidade e cardiotoxicidade (Figura 55).  
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Finalmente, os resultados do estudo in vivo demonstraram que os nanocarreadores 

contendo anfotericina B, quando aplicados via tópica, conseguem veicular o fármaco até a 

lesão, carreando o ativo através das camadas da pele, o que implica em melhoria da 

biodisponibilidade. O fármaco é liberado na lesão (confirmando a propriedade de liberação 

sitio-específica dos nanocarreadores), sendo que os carreadores placebo têm efeito reduzido. 

Além disso, a depuração do fármaco administrado via tópica também é reduzida, 

evidenciando ausência de toxicidade renal, inferior mesmo ao fármaco puro administrado via 

sub-cutânea.  

Outra constatação importante do estudo in vivo foi que após o tratamento (e aplicação 

das doses), a lesão continua reduzindo, demonstrando um efeito prolongado de ação do 

fármaco encapsulado. 

  Todavia, a aplicação sub-cutânea dos nanocarreadores não mostrou resultado 

promissor, sendo que não houve redução de lesão. Uma hipótese para este efeito seria a 

redução da resposta imune do animal em função da modificação das propriedades do meio 

lesional, pela presença do silicone. Uma proposta de etapa futura seria investigar o 

microambiente da lesão (pH, presença de água, migração de co-fatores celulares e indicadores 

imunológicos) e possíveis fatores que poderiam ser potencializados com o depósito de 

silicone sub-cutâneo, favorecendo o aumento da lesão. Por exemplo, a dificuldade de acesso 

dos macrófagos para combate da lesão, ou mesmo redução de oxigênio no meio poderiam 

contribuir para acelerar a necrose local.  

É interessante ressaltar que a via de administração intra lesional demanda mais 

cuidados, envolvendo um profissional da área da saúde, um local específico para aplicação da 

medicação, além de desconforto para o paciente e dificuldade de adesão à terapia. Estes 

fatores são relevantes visto que o desenvolvimento de um tratamento alternativo, ainda que 

tenha a mesma eficácia terapêutica do tratamento atual, mas que traga benefícios com relação 

via de administração e principalmente adesão do paciente, já representa um avanço 

importante. 
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5. CONCLUSÃO FINAL 

 

A proposta de formulação de sistemas nanocarreadores embasada nos conceitos de 

nanoemulsão inversa e de nanopartículas poliméricas permitiu o desenvolvimento de uma 

formulação polimérica nanoestruturada para veiculação de moléculas hidrofílicas suspensa 

em silicone, passível de controle de tamanho de partícula em escala nanométrica e de 

modulação da estabilidade coloidal através de parâmetros de processo.  

A obtenção deste sistema, descrito como novos nanocarreadores poliméricos 

coloidais (NPCs) foi possível através da utilização de um processo combinando etapas de 

nanoemulsificação por homogeneização de alta pressão e extração parcial do conteúdo de 

água da fase interna, sendo esta última etapa considerada um fator determinante na 

estabilidade da formulação, que permitiu modular as características do sistema.  

Após o desenvovimento do sistema nanocarreador placebo (sem ativo), foram testadas 

moléculas modelo (um anti-inflamatório e uma vitamina), resultando em formulações com 

características adequadas para a veiculação de moléculas hidrofílicas, reproduzindo as 

propriedades físicas do sistema placebo no que condiz com a viscosidade, tamanho médio 

de partícula, estabilidade e morfologia, apresentando ainda alta eficiência de encapsulação e 

perfil de liberação sustentado. O comportamento dos sistemas contendo os modelos 

hidrofílicos permitiu entender melhor o mecanismo de formação dos NPCs, a forma de 

interação do ativo com a matriz polimérica e identificar as diferenças físicas 

(principalmente morfologia) e químicas (eficiência de encapsulação e perfil de liberação) 

para os dois modelos testados. 

Cabe ressaltar que foi interessante trabalhar com moléculas modelo que permitiram 

elucidar o comportamento dos nanocarreadores e explorar suas limitações, antes de 

incorporar a molécula alvo, que tem um custo elevado. Esta estratégia permitiu agilizar o 

trabalho no sentido econômico e científico, com relação ao volume de informações 

estudadas. 

Posteriormente, o ativo de interesse, de aplicação na terapia fotodinâmica do câncer 

foi encapsulado nos nanocarreadores, que se demonstraram  promissores para veiculação do 

ácido 5-aminolevulínico topicamente, estabilizando quimicamente o ativo em um meio com 

quantidade reduzida de água. Considerando a limitação do 5-ALA com relação à 

degradação química (por dimerização em meio aquoso), o NPC mostra-se como uma 

alternativa promissora e viável para uma formulação comercial. 
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Além disso, o NPC-ALA permitiu modificar a permeação do pró-fármaco na pele, 

liberando-o nas camadas mais basais e conferindo melhoria na biodisponibilidade. Sendo 

assim, os resultados evidenciaram um sistema de ação sítio específica e liberação 

controlada. 

De forma particular, ressalta-se também a importância das parcerias e colaborações 

com diferentes grupos de pesquisa no desenvolvimento de novas aplicações, que permitem 

ampliar o leque terapêutico para um sistema, viabilizando-o como uma plataforma 

tecnológica. Neste estudo confirmou-se a potencialidade dos NPCs como veículo para o 

pró-fármaco precursor de PpIX, além de ampliar as perspectivas de emprego clínico dos 

sistemas nanoestruturados para a aplicação tópica de moléculas hidrofílicas. 

No estado atual de desenvolvimento, considera-se que estes novos nanocarreadores 

poliméricos coloidais contendo 5-ALA são um sistema de aplicação tópica potencial para 

aplicação na terapia fotodinâmica do câncer, sendo necessárias próximas etapas relacionadas 

à avaliação clínica da formulação, e um estudo de escalonamento para produção de lotes 

piloto e industrial.  
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ANEXO I – REAÇÃO DE KARL FISHER 

 

 

A titulação por método de Karl Fisher é uma das técnicas mais importantes para a 

determinação de água em amostras diversas, baseado na oxidação do dióxido de enxofre 

(SO2) pelo iodo (I2) em presença de água (H2O). A reação ocorre quando a água reage com o 

reagente Karl Fisher (composto por iodo dissolvido em piridina e metanol anidro) em duas 

etapas reacionais, no qual uma molécula de iodo desaparece para cada molécula de água 

presente. A determinação do ponto final da reação pode ser visual, isto é, quando for 

percebido um pequeno excesso de titulante. A viragem ocorre de amarelo para uma coloração 

parda.  

 

H2O + I2 + SO2   +   3 C5H5N  →   2 (C5H5N + H) I 
-  

+  C5H5N 
.
SO3    

C5H5N 
.
SO3   +  CH3OH  →  (C5H5N + H)O 

. 
SO2 

. 
OCH3 



Cerize, N.N.P.; Tese de Doutorado da FCFRP-USP; 2012 

 
169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

_____________________________________________ 

 



Cerize, N.N.P.; Tese de Doutorado da FCFRP-USP; 2012 

 
170 

APÊNDICE I – Microscopia ótica 

 

Os NPCs foram observados por microscopia ótica durante as etapas do protocolo de 

fabricação, como mostra a Figura I a seguir. Fotos comparativas das etapas após pré-

emulsificação (turrax), após homogeneização de alta pressão (HAP), após 3h de vácuo e 15 

dias após o preparo dos NPC-3 podem ser visualizadas nos quadrantes A, B, C e D 

respectivamente. E dos NPC-1 e NPC-2, nos quadrante E e F. 

As fotomicrografias mostraram a eficiência da homogeneização de alta pressão na 

redução do tamanho de gotas da fase dispersa. Contudo a microscopia ótica não tem resolução 

adequada para caracterização de sistemas nanoestruturados, limitando a utilização desta 

ferramenta apenas às etapas iniciais de preparação dos NPCs, como possibilidade de avaliar a 

homogeneidade inicial da pré-emulsão.  

 

 
A) NPC-3 (Após pré-emulsificação), 400x 

 
B) NPC-3 (Após HAP), 400x 

 

 
C) NPC-3 (Após 3h de vácuo), 400x 

 

 
D) NPC-3 (15 dias após preparo), 400x 
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F) NPC-1 (Após 3h de vácuo), 400x 

 

 
E) NPC-2 (Após vácuo), 400x 

 

Figura I: Microscopia ótica dos NPCs do 1° lote. 
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APÊNDICE II – Microscopia eletrônica de varredura 

 

Este apêndice refere-se as fotomicrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura – 

MEV (marca JEOL, modelo JSM 5200) Imagens A, B e C.  

 

 

 

Imagem A 

 

Imagem B 

 

Imagem C 
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APÊNDICE III – Espectro de Fluorescência  

 

 

 Espectro de Fluorescência do composto formado a partir da reação de derivatização 5-ALA 

empregando formaldeído e acetilcetona. 
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