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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. 
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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 
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para os tumores mais espessos e ou mais profundos, bem como a melhor forma de veiculação 

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).  
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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 

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

et al., 2006). 

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 
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presença do heme livre inibe sua síntese. Desta forma, pode se dizer que a síntese do heme é 

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, 
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conforme descrito na Figura 2) formando produtos de degradação como o 2,5-(beta-

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 



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

 
17 

influencia a estabilidade do fármaco em solução. Contudo, quanto mais a reação avança, 

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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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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