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RESUMO 

 
BARCELLOS, J. P. A. Potencialidade do uso de sistemas nanoestruturados 
contendo ácido ursólico para a otimização da terapia da doença de Chagas. 
2014. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
A doença de Chagas é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi e acomete milhões 
de pessoas, principalmente as de baixa renda em países subdesenvolvidos e é, por 
isso, negligenciada pela indústria farmacêutica, não existindo uma terapia eficaz 
contra os parasitas na fase crônica da doença. Estudos preliminares demonstraram 
que o ácido ursólico apresenta atividade tripanocida. Entretanto, este fármaco possui 
baixa solubilidade em água. Devido a essa dificuldade, estratégias têm sido 
empregadas com o intuito de aumentar a biodisponibilidade e a eficácia desses 
triterpenóides no organismo. Dentre os sistemas de liberação de fármacos, as 
nanopartículas poliméricas são promissoras devido a sua capacidade de liberação 
modificada. Além disso, os sistemas nanoencapsulados destacam-se pela alta 
eficiência de encapsulação do fármaco, proteção contra degradação, e menor 
possibilidade de causar toxicidade. O objetivo geral deste trabalho foi o 
desenvolvimento e a caracterização de nanopartículas de policaprolactona para a 
veiculação de ácido ursólico, visando à otimização da terapia da Doença de Chagas. 
As nanopartículas poliméricas contendo ácido ursólico foram caracterizadas através 
das técnicas de análise do tamanho e distribuição de tamanhos das partículas, 
análise do potencial zeta, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de 
infravermelho por transformada de Fourier. Foi realizada também uma avaliação da 
influência do meio dispersante em análises de espalhamento dinâmico de luz e 
mobilidade eletroforética. Em outra etapa, os sistemas foram avaliados quanto à 
solubilidade aquosa, perfil in vitro de liberação, citotoxicidade em linhagem LLCMK2 
e atividade antiparasitária em tripomastigotas de Trypanosoma cruzi e atividade 
tripanocida em modelo animal. Como conclusão, podemos afirmar que o sistema 
obtido não alterou a viabilidade celular em estudo da citotoxicidade por ensaio de 
resazurina mostrando que a formulação obtida não é tóxica para as células, porém 
foi capaz de reduzir a viabilidade dos parasitas em aproximadamente 50% para a 
concentração de 120 µM, em 48 horas. Além disso, o sistema obtido tem um grande 
potencial terapêutico, assim como foi comprovado em estudo in vivo da atividade 
biológica do ácido ursólico, em nanopartículas poliméricas, com animais 
experimentalmente infectados com cepas Y do Trypanosoma cruzi. Os resultados 
demonstraram redução acentuada (p<0,001) dos tripomastigotas, quando 
comparados ao controle positivo de infecção, o que pode ser decorrente da 
liberação sustentada nesse modelo de nanopartículas poliméricas. Com base 
nesses resultados, pode-se propor uma abordagem quimioprofilática, considerando 
que no Sistema Único de Saúde existe a necessidade dessa medida de segurança 
para pacientes que recebem transfusão sanguínea. 
 
Palavras-chave: sistemas de liberação de fármacos; policaprolactona; 
nanopartículas poliméricas; ácido ursólico; nanoprecipitação 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
BARCELLOS, J. P. A. Potential use of nanostructured systems containing 
ursolic acid to optimize the therapy of Chagas disease. 2014. Dissertation 
(Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
Chagas disease is caused by Trypanosoma cruzi parasite and affects millions of low-
income people in developing countries and because of that it is neglected by the 
pharmaceutical industry so there is no effective therapy against parasites in the 
chronic phase of the disease. Preliminary studies showed that ursolic acid presents 
tripanocidal activity. However, it has low water solubility, which reduces its 
bioavailability. Due to this difficulty, strategies have been employed in order to 
increase the bioavaiability and the efficacy of these triterpenoids in the body. Among 
the systems for drug delivery systems, polymeric nanoparticles play a central role, 
due to their ability to sustain or control the release of drugs. Moreover, nanocoated 
systems are distinguished by high drug encapsulation efficiency, protection from 
degradation, and less likely to cause toxicity. The overall objective of this work was 
the development and characterization of polycaprolactone nanoparticles carrer of the 
ursolic acid, aiming to optimize the treatment of Chagas disease. The polymeric 
nanoparticles containing ursolic acid were characterized by the techniques of size 
analysis and particle size distribution, zeta potential analysis, scanning electron 
microscopy and infrared spectroscopy by Fourier transform. The evaluation of 
medium in the dynamic light scaterring analysis and the electrophoretic mobility was 
realized. In another step, the systems were evaluated for aqueous solubility, in vitro 
release profile, cytotoxicity LLCMK2 lineage and antiparasitic activity in 
trypomastigotes of Trypanosoma cruzi and trypanocidal activity in an animal model. 
We can affirm that the obtained system did not alter cell viability assay for cytotoxicity 
study of resazurin showing that the formulation is non-toxic to cells, but was able to 
reduce the viability of parasites in approximately 50% of concentration 120 mM in 48 
hours. In addition, the system has got a great therapeutic potential, as was proven in 
vivo study of the biological activity of ursolic acid in polymeric nanoparticles with 
animals experimentally infected with Y strains of Trypanosoma cruzi. The study 
showed a marked reduction (p <0.001) of trypomastigotes when compared to positive 
control of infection, which may result from sustained release polymeric nanoparticles 
in this model. Based on these results, one can propose a chemoprophylactic 
approach, considering that the Health System there is a need for this measure of 
safety for patients receiving blood transfusion. 
 
Keywords: drug delivery systems; polycaprolactone; polymeric nanoparticles; ursolic 
acid; nanoprecipitation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Doença de Chagas 

 

A Doença de Chagas, ou mal de Chagas, conhecida como Tripanossomíase 

americana, é uma infecção parasitária causada por um protozoário flagelado, o 

Trypanosoma cruzi. É reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma 

das doenças tropicais negligenciadas e afeta principalmente populações vulneráveis, 

incluindo indígenas, grupos rurais, mulheres, crianças e idosos (COURA; BORGES-

PEREIRA, 2010). Estima-se que há entre 7-8 milhões de infectados no mundo, 

principalmente na América Latina, deixando de ser uma doença exclusiva das 

Américas devido à imigração da população para outros países (WHO, 2013; 

NUNES, et al., 2013; PÉREZ-MOLINA et al., 2013). Das pessoas infectadas, 10 mil 

morrem, anualmente, na América Latina (MANARIN et al., 2013). Nos Estados 

Unidos vivem cerca de 300 mil pessoas com essa doença, em sua maioria 

imigrantes latino-americanos oriundos de regiões mais pobres (PUFF, 2012).  

O Trypanosoma cruzi é transmitido pelo barbeiro, um inseto hematófago, 

podendo também ocorrer contaminação através de transfusão de sangue, pela via 

transplacentária, transplante de órgãos, acidente laboratorial, amamentação e pela 

por via oral (PUNUKOLLU et al., 2007, WHO, 2013). A forma vetorial é ainda a mais 

comum, sendo transmitida através das fezes do barbeiro (ROMERO; MORILLA, 

2010). No Brasil, a principal forma de contaminação é através da via oral, por meio 

da ingestão do barbeiro ou suas fezes contendo o parasita, moídos junto a sucos e 

alimentos (PUFF, 2012). 

O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, pertencente à ordem 

Kinetoplastida e à família Trypanossomatidae (HOARE; WALLACE, 1966), e seu 

ciclo biológico envolve diferentes formas parasitárias encontradas em dois 

hospedeiros: um vertebrado e outro invertebrado. No interior do vetor, encontra-se a 

forma epimastigota, que se multiplica por divisão binária, transformando-se em sua 

forma tripomastigota metacíclica, sendo eliminada juntamente com as fezes e urina, 

durante o repasto sanguíneo, na pele do hospedeiro vertebrado, que, ao se coçar 

faz com que ocorra a penetração do parasita no local da picada ou mucosas, 

invadindo as células nucleadas. No interior dessas células, diferenciam-se na forma 
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não flagelada, amastigota, que se replica por divisão binária, diferenciando-se em 

tripomastigotas, sendo liberadas dos tecidos parasitados para a corrente sanguínea, 

podendo, assim, infectar tecidos e locais distantes; invadir novas células nucleadas 

ou iniciar um novo ciclo (ENGMAN; LEON, 2002; BRENER, 1973; MAYA et al., 

2007).  

A Doença de Chagas possui curso clinico variável, Figura1, apresentando-se 

em duas fases: aguda e crônica. A fase aguda ocorre mais ou menos 2 meses após 

a infecção, podendo ou não apresentar sintomas, tais como: febre, dor de cabeça, 

gânglios linfáticos aumentados, palidez, dor muscular, dificuldade respiratória, 

inchaço e dor abdominal. Durante essa fase, grande parte dos parasitas está na 

corrente circulatória. Já na fase crônica, os parasitas alojam-se principalmente na 

musculatura do coração e aparelho digestivo, principalmente no esôfago e 

cólon(WHO, 2013; COURA; BORGES-PEREIRA, 2010). Essa fase é assintomática, 

podendo perdurar pelo resto da vida ou evoluir para a forma cardíaca, digestiva ou 

associada. Na forma cardíaca tem-se o acometimento cardíaco, que pode evoluir 

para uma cardiomiopatia dilatada, insuficiência cardíaca congestiva, constituindo 

30% dos casos crônicos, sendo responsável pela mortalidade.  Na forma digestiva, 

responsável por 10% dos casos, tem-se o acometimento digestivo, podendo evoluir 

para megacólon ou megaesôfago. Por último, a forma associada é uma forma 

cardiodigestiva com lesões compatíveis com a forma cardíaca e digestiva 

(OLIVEIRA, et al., 2010; TARLETON et al., 2001; WHO, 2013; CABARIN-LIMA et al., 

2013). 
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Figura 

 

Um século após a descoberta da Doença de Chagas, milhões de pacientes 

ainda permanecem sem tratamento adequado para essa doença silenciosa, 

considerada debilitante e potencialmente fatal. E, embora não existam dados oficiais 

globais, estima-se que somente 1% dos infectados recebem algum tipo de 

tratamento (RIBEIRO et al., 2009).

 

1.2 Tratamento da Doença de Chagas

 

 

1.2.1 Tratamentos convencionais utilizados na Doença de Chagas

 

Atualmente o benzonidazol (ROCHAGAN

comercializado disponível, 

desse fármaco para o tratamento da

_________________________________________________________________

Figura 1: Ciclo biológico do Trypanosoma cruzi. 

Um século após a descoberta da Doença de Chagas, milhões de pacientes 

ainda permanecem sem tratamento adequado para essa doença silenciosa, 

considerada debilitante e potencialmente fatal. E, embora não existam dados oficiais 

se que somente 1% dos infectados recebem algum tipo de 

tratamento (RIBEIRO et al., 2009). 

Tratamento da Doença de Chagas 

convencionais utilizados na Doença de Chagas

benzonidazol (ROCHAGAN®,ROCHE) é o único medicamento 

comercializado disponível, embora não haja consenso sobre o uso em larga escala 

o tratamento da Doença de Chagas, devido à sua alta 
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Um século após a descoberta da Doença de Chagas, milhões de pacientes 

ainda permanecem sem tratamento adequado para essa doença silenciosa, 
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toxicidade e baixa eficácia na fase crônica (OLIVEIRA et al., 2010; ABAD-FRANCH 

etal., 2010; FERREIRA etal., 2010a). 

Desenvolvido pela Roche Laboratórios,em 1972, o benzonidazol age 

produzindo metabólitos que reagem com DNA, RNA, proteínas e possivelmente 

lipídeos, sendo sua atividade antiparasitária relacionada com a toxicidade inerente 

do fármaco, causando efeitos colaterais, tais como: dores de cabeça, perda da 

concentração, reações alérgicas dermatológicas e neuropatia periférica, 

principalmente em idosos (ABAD-FRANCH et  al., 2010).  

Apesar do grande número de pacientes pediátricos infectados, não existem 

formas farmacêuticas líquidas comercialmente disponíveis para o tratamento dessa 

tripanossomíase, mas o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco 

(LAFEPE), em conjunto com iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas 

(DNDi), recentemente registrou no Brasil uma nova forma farmacêutica, um 

comprimido dispersível para administração oral (MANARIN et al.,2013). 

Considera-se relevante o apoio a pesquisas que tratem do desenvolvimento 

de farmacoterapias mais eficazes para o tratamento dessa doença. Apesar dos 

conhecimentos adquiridos ao longo dos anos sobre o agente etiológico, 

Trypanosoma cruzi, e sobre a fisiopatologia da doença, ainda não existe um 

tratamento efetivo, principalmente em sua fase crônica. Como a doença acomete 

principalmente a população de baixa renda, em países subdesenvolvidos, mesmo 

após um século de descoberta dessa doença há pouco ou nenhum interesse da 

indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos medicamentos e, por isso, a 

mesma ainda representa uma grande ameaça por ser considerada negligenciada 

(MANARIN et al., 2013). 

 

1.2.2 Ácido Ursólico 

 

O ácido ursólico, cuja estrutura química está representada na Figura 2, 

pertence à classe de compostos triterpenóides e apresenta atividade analgésica, 

antiinflamatória, antioxidante, hepatoprotetora, além de possuir propriedades 

antitumorais e efeitos antihiperlipêmicos (FERREIRA et al., 2010a; LIU et al, 1995, 

ZHANG et al., 2013). Pesquisas realizadas por Ferreira et al. (2010a) demonstraram 

que o ácido ursólico também possui atividade antiparasitária contra espécies de 

Trypanosoma sp.Além disso,verificaram que a sua atividade tripanocida contra a 
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cepa Bolivia T cruzi pode estar relacionada à presença do grupamento metila

carbono C19, além da presença dos grupamento

O seu mecanismo de ação não está bem elucidado, mas estudos sugerem 

que o efeito tripanocida ocorre devido à indução da apoptose celular e inibição das 

enzimas topisomerases I e II (MIZUSHIMA et al., 2003). 

Embora esse triterpenóide seja derivado de um componente natural e 

relativamente seguro, a toxicidade pode ocorrer em de

dependendo da dose administrada (FERREIRA et al., 2010

 

        Figura 

 

Um dos problemas do uso do ácido ursólico é a baixa solubilidade aquosa, o 

que pode limitar a sua disponibilidade biológica e a farmacocinética 

reduzindo a sua eficácia (ZHANG et al., 2013). Fármacos altamente hidrofóbicos são 

associados com a baixa absorção, podendo levar à biodisponibilidade inadequada 

ou variável (AHUJA et al., 2007; WAN et al., 2007, YAN et al., 2012). Algumas 

pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de melhorar a solubilidade aquosa 

utilizando compostos quimicamente modifi

o uso de nanoemulsões (LIU et al, 2005; XI et al. 2009), de dispersões sólidas (XI

al, 2009; ELOY et al., 2012

constituem estratégias amplamente utilizadas pa

biodisponibilidade de triterpenóides no organismo (LIU et al, 2005).
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pode estar relacionada à presença do grupamento metila

, além da presença dos grupamentos carboxila e hidroxila. 

O seu mecanismo de ação não está bem elucidado, mas estudos sugerem 

o efeito tripanocida ocorre devido à indução da apoptose celular e inibição das 

enzimas topisomerases I e II (MIZUSHIMA et al., 2003).  

Embora esse triterpenóide seja derivado de um componente natural e 

relativamente seguro, a toxicidade pode ocorrer em determinadas circunstâncias, 

dependendo da dose administrada (FERREIRA et al., 2010a; LIU et al, 2005).

 
Figura 2 - Estrutura química do ácido ursólico 

Fonte: ELOY et al (2012a) 

Um dos problemas do uso do ácido ursólico é a baixa solubilidade aquosa, o 

que pode limitar a sua disponibilidade biológica e a farmacocinética 

reduzindo a sua eficácia (ZHANG et al., 2013). Fármacos altamente hidrofóbicos são 

xa absorção, podendo levar à biodisponibilidade inadequada 

ou variável (AHUJA et al., 2007; WAN et al., 2007, YAN et al., 2012). Algumas 

pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de melhorar a solubilidade aquosa 

utilizando compostos quimicamente modificados. A complexação com ciclodextrinas, 

o uso de nanoemulsões (LIU et al, 2005; XI et al. 2009), de dispersões sólidas (XI

al, 2009; ELOY et al., 2012b) e de nanopartículas poliméricas (ZHANG et al, 2013) 

constituem estratégias amplamente utilizadas para obter um aumento da 

biodisponibilidade de triterpenóides no organismo (LIU et al, 2005). 
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1.3 Desenvolvimento de novas terapias 

 

A Doença de Chagas é a doença parasitária mais relevante das Américas, 

embora os tratamentos não tenham evoluído para uma farmacoterapia mais 

eficiente, capaz de eliminar amastigotas presentes na forma indeterminada/ crônica, 

empregando fármacos menos tóxicos que o benzonidazol (ROMERO et al., 2010). 

Pesquisas têm sido direcionadas a uma farmacoterapia mais confiável e 

segura, com a finalidade de eliminar os parasitas e encontrar um fármaco que possa 

ser administrado endovenosamente, e, como profilaxia, antes de uma transfusão de 

sangue, como uma abordagem quimioprofilática. A violeta genciana tem sido usada 

com a finalidade quimioprofilática, mas, embora seja eficaz na eliminação dos 

parasitas, restrições impedem que seja administrada. Essas restrições são 

prejudiciais ao organismo, pois interferem na preservação plaquetária, induzindo lise 

ou formação de grumos (FERREIRA et al., 2010a; SOARES et al., 2004). 

 

1.4 Nanotecnologia e Sistemas de Liberação de Fármacos 

 

 O maior desafio da farmacoterapia é alcançar os parasitas que se 

disseminam no interior das células, já que barreiras físicas das células hospedeiras 

prejudicam a liberação do fármaco nos ninhos de amastigotas. Sendo assim, a 

farmacoterapia ideal para a doença de Chagas seria a obtenção de um fármaco com 

um alto volume de distribuição, um tempo de meia vida longo, sendo efetivo tanto na 

fase crônica como na aguda da doença (ROMERO et al., 2010; DATE et al., 2007).O 

fármaco comercialmente disponível, benzonidazol, possui um volume de distribuição 

alto, mas o seu acesso ao alvo intracelular é prejudicado, aumentando a sua 

concentração e toxicidade. Portanto, sistemas de liberação contendo componentes 

tripanocidas precisam ser desenvolvidos com o intuito de conter a disseminação 

parasitária, reduzindo efeitos adversos (DATE et al., 2007).  

A nanotecnologia é uma tecnologia com capacidade de produção, 

manipulação e visualização de materiais em escala nanométrica, ou seja, um 

bilionésimo de metro, sendo muito promissora dentro de diversas áreas, tais como, 

médica, farmacêutica, biotecnológica, engenharia, telecomunicação e informação 

(HORTON; KHAN, 2006).  
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Essa tecnologia tem sido muito utilizada para a veiculação de vários 

fármacos. Nanocarreadores, como nanopartículas poliméricas, metálicas, 

lipossomas, micelas e dendrímeros, apresentam muitasvantagens, dentre elas, o 

aumento da biodisponibilidade; a proteção do fármaco contra degradação e 

inativação; o aumento e controle da liberação do fármaco no tecido alvo, podendo 

promover seletividade, diminuindo, assim, a toxicidade (XIAO, et al., 2009; KUMAR, 

2012). Além disso, podem resultar em alta eficiência de encapsulação de fármacos 

lipofílicos dependendo da técnica empregada, controlam cinéticas de liberação do 

fármaco, otimizam a farmacocinética, aumentando assim a eficácia (LEO et al, 

2006). 

 

1.4.1 Nanopartículas Poliméricas 

 

Dentre os sistemas de liberação, destacam-se as nanopartículas, que são 

amplamente utilizadas nas áreas farmacêutica e cosmética para liberação 

modificada de compostos. O seu tamanho nanométrico permite maior captação 

intracelular do que outros sistemas. Podem melhorar a estabilidade dos fármacos e 

são biocompatíveis com os tecidos e células quando obtidos a partir de materiais 

biocompatíveis e/ou biodegradáveis (MORA-HUERTAS et al., 2009). 

Devido às suas dimensões reduzidas, esses sistemas podem ser 

administrados por qualquer via, incluindo a via endovenosa, sem riscos de embolia, 

pois seu tamanho nanométrico não é capaz de obstruir os capilares sanguíneos 

(STORPITIS et al., 2009, SOPPIMATH et al., 2001). Além disso, estudos afirmam 

que o diâmetro médio da nanopartícula deve ser menor que 250 nm para evitar 

interações negativas com o sistema fagocitário mononuclear e garantir um tempo de 

vida adequado na corrente circulatória e uma liberação controlada (LINCE et al., 

2008; VALENTE et al., 2012). 

Dessa forma, o fármaco pode estar dissolvido, encapsulado, ou ligado ao 

sistema, dependendo da técnica de preparo,constituindo assim, uma nanoesfera ou 

nanocápsula. As nanocápsulas, Figura 3B, são sistemas denominados 

reservatórios, sendo consideradas um sistema não homogêneo, em que o fármaco 

está recoberto por uma membrana polimérica, sendo possível identificar o núcleo 

oleoso, enquanto que as nanoesferas, Figura 3A, são consideradas estruturas 



Introdução _________________________________________________________________

monolíticas, onde o fármaco se encontra disperso em uma matriz polimérica ou 

cerosa (VAUTHIER et al., 2009

Figura 3 – Representação 
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As nanopartículas poliméricas podem ser preparadas a partir de polímeros 

naturais ou sintéticos (SINHA 

acordo com o tipo de liberação pretendida (OLIVEIRA; LIMA, 2006).

Os polímeros biodegradáveis, sintéticos e naturais, têm sido pesquisados 

como sistemas de liberação de fármaco

biocompatíveis. Os polímeros naturais tais como colágeno, gelatina, albumina bovina 

e humana sérica, e hemoglobina têm sido muito estudados, mas devido à sua baixa 

pureza, dificuldade de reprodução de lotes e seu alto custo, seu uso tem sido 

limitado (JAIN et al., 1998).

A biodegradabilidade de um polímero é uma característica muito importante, 

pois previne a toxicidade crônica após a administr

Esses materiais são degradados em 
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monolíticas, onde o fármaco se encontra disperso em uma matriz polimérica ou 

cerosa (VAUTHIER et al., 2009; VALENTE et al., 2012). 
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pelo organismo (CHEN et al, 2000). A biocompatibilidade com os tecidos do 

organismo é considerada também uma característica importante, pois, quando um 

nanomaterial interage com o organismo não pode induzir resposta tóxica, 

imunogênica, trombogênica e carcinogênica (NAAHIDI et al., 2013). 

Vários polímeros sintéticos têm sido utilizados como alternativa aos naturais. 

O ácido poli lático (PLA), poli (ácido lactico-co-glicólico) (PLGA) e policaprolactona 

(PCL) são exemplos de polímeros biodegradáveis e biocompatíveis. O polímero de 

escolha foi a policaprolactona. 

 

1.4.2.1 Policaprolactona 

 

A PCL, Figura 3, foi o primeiro polímero desenvolvido pelo grupo Carothes, 

em 1930, e tornou-se comercialmente disponível como um polímero sintético que 

pode ser degradado por microrganismos (WOODRUFF et al., 2010). Inicialmente foi 

pesquisada para o desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos e vacinas 

(NAIR; LAURENCIN, 2007), mas tem sido muito usada em cirurgia ortopédica, oral e 

maxilar, sutura e para a regeneração de nervo (WOODRUFF et al., 2010). 

É um polímero que possui um baixo ponto de fusão, entre 55-60ºC e a 

temperatura de transição vítrea é de 60ºC. O peso molecular médio das amostras 

pode variar entre 10.000 - 45.000 g/mol. A PCL sofre degradação hidrolítica, devido 

à presença de ligações ésteres alifáticas instáveis. É solúvel em clorofórmio, 

diclorometano, tetracloreto de carbono, benzeno, tolueno, ciclohexano e 

nitropropano à temperatura ambiente; e possui uma baixa solubilidade em acetona, 

2-butanona, acetato de etila e acetonitrila (WOODRUFF et al., 2010; SINHA et al., 

2004; LILI, Z., 2007). 

É um poliéster alifático sintético aprovado pela FDA, semi-cristalino, 

hidrofóbico, biodegradável, biocompatível e de baixo custo, e  tem sido utilizado na 

encapsulação de diversos tipos de fármacos (SINHA et al., 2004; OSSA et al., 2012; 

TIAN et al., 2012). É adequado para liberação modificada de fármacos, atoxicidade 

(CHEN et al., 2000; SINHA et al., 2004; WOODRUFF., et al., 2010) e por permitir a 

administração pela via endovenosa (OSSA et al., 2012).  
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Figura 4 - Estrutura química do polímero policaprolactona 

Fonte: LILI, Z. (2007) 
 

 

1.4.3 Técnicas de preparo das nanopartículas 

 

A técnica de preparo é muito importante na obtenção das nanopartículas. O 

fármaco pode estar dissolvido, encapsulado ou ligado e, dependendo da técnica de 

preparo e da composição, podendo resultar em umananoesfera ou nanocápsula 

(SOPPIMATH et al., 2001). Além disso, as diferentes técnicas permitem obter 

nanopartículas com propriedades adequadas para garantir liberação do fármaco no 

alvo desejado (VAUTHIER et al., 2009). As nanopartículas podem ser preparadas 

por diversas técnicas, tais como, evaporação do solvente, nanoprecipitação, técnica 

de emulsão e difusão do solvente e por diálise (DASH et al., 2012). Este trabalho 

visa a avaliar o preparo de nanopartículas pela técnica de nanoprecipitação. 

 

1.4.3.1 Nanoprecipitação 
 

A nanoprecipitação é, também, denominada deslocamento do solvente ou 

deposição interfacial. De acordo com Fessi et al. (1989), esta técnica consiste no 

gotejamento de uma fase orgânica, contendo solvente volátil miscível em água, de 

polaridade intermediária, fármaco e polímero, em uma solução aquosa, contendo ou 

não tensoativo, sob agitação moderada constante. O polímero, em contato com a 

solução aquosa, precipita juntamente com o fármaco, formando as nanopartículas. O 

solvente orgânico é eliminado por evaporação.  

A deposição polimérica que ocorre na interface entre a água e o solvente 

orgânico causa uma rápida difusão do solvente, conduzindo a formação de uma 

suspensão coloidal (RUPALI  et al, 2012).   

A nanoprecipitação é uma técnica simples, rápida, de baixo custo, de fácil 

transposição de escala e reprodutível de nanopartículas que apresentam estreita 
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distribuição de tamanho (FERREIRA et  al, 2007; VAUTHIER et al, 2009, FESSI et 

al., 1989). 
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2. CONCLUSÃO 

Podemos concluir que a técnica utilizada para o preparo das partículas, a 

nanopecipitação, foi adequado para obtenção de nanopartículas de PCL contendo 

ácido ursólico. A formulação obtida (3) com a utilização de poloxamer 407 como 

agente estabilizante apresentou tamanho de partícula menor (173,17±4,20 nm) com 

baixo índice de polidispersividade (aproximadamente 0,09), gerando um perfil 

monomodal; o valor do potencial zeta correspondeu a -36 mV, a eficiência de 

encapsulação foi de 94,1±1,31%.O tamanho das nanopartículas observado na 

microscopia eletrônica de varredura demonstrou ser compatível com os valores 

observados nas análises de espalhamento dinâmico de luz, embora tenha 

apresentado uma característica agregada . 

O estudo da citotoxicidade por ensaio de resazurina mostrou que a formulação 

obtida não alterou a viabilidade celular, não sendo tóxica para as células, porém foi 

capaz de reduzir a viabilidade dos parasitas em aproximadamente 50% para a 

concentração de 120 µM, em 48 horas. Com a avaliação da atividade antiparasitária, 

podemos afirmar que a formulação de NP contendo AU possui uma ação eficaz 

contra tripomastigotas 

O sistema obtido tem um grande potencial terapêutico, assim como foi 

comprovado em estudo in vivo da atividade biológica do ácido ursólico, em 

nanopartículas, com animais experimentalmente infectados com cepas Y do 

Trypanosoma cruzi. O estudo apresentou uma redução acentuada (p<0,001) dos 

tripomastigotas, quando comparados ao controle positivo de infecção, o que pode 

ser decorrente da liberação sustentada nesse modelo de nanopartículas poliméricas. 

Com base nesses resultados, pode-se propor uma abordagem quimioprofilática, 

considerando que no Sistema Único de Saúde existe a necessidade dessa medida 

de segurança para pacientes que recebem transfusão sanguínea. 
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