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RESUMO 
 

OLIVEIRA, S.S.M. Nanopartículas de PLA e PLA-PEG contendo tamoxifeno: 
preparação, caracterização e avaliação in vitro e in vivo. 2014. 100f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 

O câncer de mama constitui o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o 
mais comum entre as mulheres, representando uma das principais causas de morte. 
O tamoxifeno é um fármaco antiestrogênico utilizado para o tratamento deste tipo de 
câncer desde 1971 e ainda é o mais utilizado nos casos de tumores mamários que 
expressam receptores de estrógeno. Apesar de apresentar resultados 
significativamente positivos, seu efeito antiestrogênico não se restringe apenas ao 
sítio tumoral causando, com isso, efeitos colaterais graves que podem deixar 
sequelas. A proposta deste trabalho foi desenvolver sistemas de liberação 
nanoparticulados à base de PLA e PLA-PEG para veiculação do tamoxifeno, como 
uma estratégia para o potencial aumento da segurança e da eficácia deste fármaco 
através de um possível direcionamento passivo ao sítio de ação, devido à 
permeabilidade vascular aumentada destas regiões tumorais. As nanopartículas 
foram preparadas pela técnica de nanoprecipitação e apresentaram diâmetro médio 
inferior a 200 nm para a maioria das formulações. Foram avaliados três 
estabilizantes, o poloxamer 407, o poloxamer 188 e o polissorbato 80, este último 
proporcionou maior eficiência de encapsulação, 86,7% e 100%, nas nanopartículas 
de PLA e PLA-PEG, respectivamente. Quanto à composição das nanopartículas de 
PLA-PEG, o polímero utilizado inicialmente (PLA(1000)-PEG(750)) apresentou 
distribuição de tamanho heterogênea, perfil multimodal  e alto índice de 
polidispersividade. Assim, este polímero foi substituído pelo PLA(5000)-PEG(1000), 
que apresentou distribuição de tamanho uniforme,  perfil monomodal  e baixo índice 
de polidispersividade. A caracterização por microscopia eletrônica de varredura 
comprovou a homogeneidade no tamanho de partícula, mostrando seu formato 
esférico. As análises de espectrofotometria no infravermelho e calorimetria 
diferencial exploratória sugeriram que não ocorreu nenhum tipo de interação ou 
reação entre o fármaco e os demais componentes das formulações. Dois métodos 
analíticos para a determinação do tamoxifeno foram validados com sucesso por 
CLAE e espectroscopia UV-vis. O perfil de liberação in vitro do tamoxifeno a partir 
das nanopartículas de PLA apresentou característica sustentada e alcançou 50% 
em 180 h, tendo sido totalmente liberado após 288 h. Já as nanopartículas de 
PLA(5000)-PEG(1000) liberaram apenas 16,9% do fármaco após 216 h. A liberação 
do fármaco a partir das nanopartículas foi muito mais lenta comparada ao 
tamoxifeno não encapsulado, evidenciando a vantagem da incorporação do fármaco 
em nanopartículas compostas por PLA e PLA-PEG. No estudo do perfil de 
concentração plasmática em ratas Wistar, não foi possível detectar o fármaco e seu 
principal metabólito pelo método por CLAE desenvolvido, sugerindo que os 
sistemas nanoparticulados tenham extravasado rapidamente para os órgãos. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas poliméricas, PLA, PLA-PEG, tamoxifeno, câncer de 
mama, estudos in vitro e in vivo. 
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ABSTRACT 
 

OLIVEIRA, S.S.M. PLA and PLA-PEG nanoparticles containing tamoxifeno: 
preparation, characterization and in vitro and in vivo evaluation. 2014. 100f. 
Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
Breast cancer is the second most frequent type of cancer in the world and it is the 
most common among women, representing a major cause of death. Tamoxifen is an 
antiestrogen drug used in the treatment of this type of cancer since 1971 and it is the 
most employed drug in the treatment of breast cancer subtypes that expresses 
estrogen receptors. Despite presenting significantly positive results, its antiestrogen 
effect is not restricted to the tumour site, causing, as consequence, severe side 
effects. The purpose of this work was to develop nanostructured drug delivery 
systems based on PLA and PLA-PEG loaded with tamoxifen, as a strategy to 
potentially increase the safety and efficacy of this drug through a possible passive 
accumulation the site of action, due to the enhanced vascular permeability of tumour 
sites. Nanoparticles were prepared by the nanoprecipitation technique and presented 
average diameter smaller than 200 nm for the majority of the formulations. Three 
stabilizing adjuvants were analysed, poloxamer 407, poloxamer 188 and polysorbate 
80 and the last one yielded the highest encapsulation efficiency, 86.7% and 100%, 
for the PLA and PLA-PEG nanoparticles, respectively. Regarding the PLA-PEG 
nanoparticles composition, the first polymer employed was (PLA(1000)-PEG(750)), 
which presented heterogeneous particle size distribution, multimodal profile and high 
polydispersity index. So, it was replaced by PLA(5000)-PEG(1000), which exhibited 
uniform particle size distribution, monomodal profile and low polydispersity index. 
The characterization by scanning electron microscopy confirmed the homogeneity of 
particles size, evidencing their spherical shape. Infrared spectrophotometry and 
differential scanning calorimetry analysis suggested that any interaction or reaction 
had occurred between the drug and the other components of the formulations. Two 
analytical methods for tamoxifen quantification were successfully validated by HPLC 
and UV-vis spectroscopy. In vitro tamoxifen release profile from PLA nanoparticles 
presented sustained release and reached 50% in 180 h, being completely released 
after 288 h, whereas PLA(5000)-PEG(1000) nanoparticles released only 16.9% of 
tamoxifen after 216 h. Drug release from nanoparticles was much slower compared 
to the non-encapsulated tamoxifen, showing the advantage of nanoparticles 
composed of PLA and PLA-PEG. In the plasmatic concentration profile study carried 
out in Wistar rats, it was not possible to detect tamoxifen or its main metabolite by the 
HPLC method, suggesting that nanoparticles quickly extravased to organs. 
 
Key-words: Polymeric nanoparticles, PLA, PLA-PEG, tamoxifen, breast cancer, in 
vitro and in vivo studies. 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1. CÂNCER DE MAMA 

 

O câncer é caracterizado pelo crescimento rápido e desordenado de células 

em uma determinada área do corpo e, genericamente, seu termo constitui um 

conjunto de mais de 100 neoplasias, incluindo tumores malignos de vários órgãos 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014; INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2009; 2014). Embora existam muitos tipos de câncer, o tratamento deve ser 

específico para cada tipo. O câncer de pulmão e o de mama, por exemplo, crescem 

em ritmos diferentes e respondem de maneira distinta aos tratamentos. Além disso, 

o tumor pode se romper e as células cancerígenas migrarem para outras partes do 

corpo através dos sistemas circulatório e/ou linfático, ocasionando o câncer 

metastático (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014).  

Desde 2003, as neoplasias malignas constituem a segunda causa de morte 

na população, representando quase 17% dos óbitos de causa conhecida notificados 

em 2007 no Sistema de Informações sobre Mortalidade. Segundo o relatório World 

Cancer Report 2008, da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer da 

Organização Mundial da Saúde (IARC/OMS), o impacto global do câncer mais que 

dobrou em 30 anos (BRASIL, 2009). 

O incentivo à pesquisa na área de oncologia é relevante, pois se estima um 

aumento de 50% no número de novos casos de câncer até 2020 e o dobro do 

número de mortes. No Brasil, esse desafio é maior, pois a sobrevida varia de 2 a 4 

anos, enquanto nos países desenvolvidos esse índice sobe para 12 a 16 anos. 

Como prioridades identificadas pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), associado 

à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), estão os cânceres 

de alta prevalência e possibilidade de intervenção e resolução efetivas, como 

também aspectos relativos ao processo de evolução da doença para tumores de 

colo do útero, mama, próstata, pulmão, colo retal e neoplasias hematológicas 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2009; TANAKA et al., 2009).  
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Os tratamentos do câncer concentram-se na administração sistêmica de 

agentes quimio e radioterápicos e são, frequentemente, pouco eficazes, devido ao 

desenvolvimento de mecanismos de resistência do tumor e aos efeitos colaterais 

gerados pela baixa seletividade do fármaco contra as células tumorais, atingindo 

também tecidos saudáveis (PARK et al., 2010; MARTÍNEZ et al., 2012; SOUZA, 

2013). Diversas pesquisas têm focado em utilizar características distintas de células 

tumorais e a permeabilidade vascular alterada em torno dessas células para liberar 

quimioterápicos, terapia gênica e outros agentes ativos, direta e seletivamente nos 

tecidos cancerosos. Tais estudos concentram-se, principalmente, em lipossomas, 

pró-fármacos, polímeros conjugados, micelas, dendrímeros e nanopartículas 

poliméricas (BETANCOURT; DOIRON; BRANNON-PEPPAS, 2006).  

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o 

mais comum entre as mulheres, representando uma das principais causas de morte 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2009; CHANG et al., 2007; YANG et al., 

2013). É relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas acima desta faixa 

etária sua incidência cresce rápida e progressivamente. Além disso, esta patologia 

está associada a efeitos psicológicos negativos da mulher, afetando sua percepção 

da sexualidade e de sua imagem pessoal (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2007; 2012).  

As estatísticas indicam um aumento na incidência das neoplasias mamárias 

tantos nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Em 2007, foram 

diagnosticados cerca de 4,4 milhões de novos casos em todo mundo (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2012). A Europa Ocidental apresenta a maior incidência 

(96/100 mil) e as menores taxas são encontradas na África Central e na Ásia 

Oriental (27/100 mil) (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2014). Nos Estados 

Unidos, em 2008, os três tipos de câncer de maior incidência entre as mulheres, 

responsáveis por cerca de 50% do total de casos diagnosticados, foram o de mama, 

pulmões e brônquios e cólon e reto. Somente o câncer de mama foi responsável por 

26% dos novos casos detectados, correspondendo a 182.460 pacientes (JEMAL et 

al., 2008). A estimativa para 2013 era de 234.580 casos novos de câncer de mama 

invasivo, com 40.030 óbitos (SENKUS; CARDOSO; PAGANI, 2014). No Brasil, o 

câncer de mama é o que mais causa mortes entre as mulheres, respondendo por 

22% dos novos casos a cada ano (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2007; 
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2011). Esse tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres das regiões Sudeste 

(71,18/100 mil), Sul (70,98/100 mil), Centro-Oeste (51,30/100 mil) e Nordeste 

(36,74/100 mil). Na região Norte é o segundo mais incidente (21,29/100 mil) 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2014). Em 2010, foram registrados 12.852 

mortes, sendo 147 homens e 12.705 mulheres.  Para o ano de 2014, a estimativa do 

INCA é que surjam 57.120 novos casos (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2011). 

Desde 1990, verifica-se um aumento de 1,5% ao ano no surgimento de novos 

casos, atribuído principalmente a mudanças no estilo de vida e alterações na vida 

reprodutiva das mulheres, sendo considerados como fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer de mama, tais como: menarca precoce, nuliparidade ou 

redução no número de filhos, primeira gestação a termo em idade mais avançada 

(especialmente acima dos 30 anos), uso de medicamentos anticoncepcionais, 

sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, menopausa tardia e terapia de 

reposição hormonal (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2007; BRAY; 

McCARRON; PARKIN, 2004; PORTER, 2008). Além desses, a idade continua sendo 

um dos mais importantes fatores de risco. A incidência aumenta rapidamente até os 

50 anos e, posteriormente, de forma mais lenta (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2007; 2012). Estudos recentes comprovam que a exposição à radiação 

ionizante, mesmo em baixas doses, aumenta o risco de desenvolver câncer de 

mama, particularmente durante a puberdade. Ao contrário do câncer do colo do 

útero, o câncer de mama encontra-se relacionado ao processo de urbanização da 

sociedade, evidenciando maior risco de adoecimento entre mulheres com elevado 

status sócio-econômico. Fatores genéticos também estão associados ao risco 

aumentado de desenvolvimento de câncer de mama, de modo que mulheres que 

apresentam mutação nos genes BRCA1 e BRCA2 têm 85% de chance de 

desenvolver câncer de mama antes dos 70 anos de idade (INSTITUTO NACIONAL 

DE CÂNCER, 2009; SOUZA, 2013). 

Alguns estudos apontam uma relação entre a idade e os dois tipos principais 

de câncer de mama: o primeiro tipo ocorre na pré-menopausa e é caracterizado por 

ser mais agressivo e receptor de estrógeno (RE) negativo; o segundo ocorre na pós-

menopausa e está associado com características indolentes e, principalmente, por 

ser RE-positivo. Há também variações morfológicas relacionadas ao RE, como os 
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carcinomas medulares em RE-negativos e os carcinomas tubulares e lobulares em 

RE-positivos. Com relação aos carcinomas medulares, pode-se dizer, ainda, que 

estão associados às mutações no gene BRCA1 e são mais frequentes em 

populações de baixo risco, como as mulheres orientais. Por outro lado, os 

carcinomas tubulares e lobulares têm associação com as mutações do gene BRCA2 

e são mais comuns em populações de alto risco, como as mulheres ocidentais 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2007). 

A sobrevida média após cinco anos desde o diagnóstico, em países 

desenvolvidos, apresentou um discreto aumento nos últimos anos, cerca de 85% 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2011; 2014). Apesar das técnicas 

diagnósticas atuais possibilitarem a detecção do câncer de mama no estágio inicial, 

permitindo um tratamento menos agressivo e aumentando consideravelmente a 

sobrevida do paciente, verifica-se que muitos casos ainda são diagnosticados em 

estágios mais avançados (estágios III e IV). Nestes casos, o câncer já pode ter sido 

disseminado para outros órgãos por metástase e menos de 15% sobrevivem por 

mais de cinco anos (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2009). Nos países em 

desenvolvimento, as consequências desta patologia são ainda mais severas em 

virtude do menor acesso da população a informações quanto à prevenção da 

doença, bem como aos instrumentos de diagnóstico e ao tratamento adequado 

(ANDERSON et al., 2007). Consequentemente, nestes países, a sobrevida média 

diminui para cerca de 50-60% após cinco anos (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2011).  

O surgimento de metástases é responsável pela grande maioria dos óbitos, 

devido ao alto grau de malignidade que estes tumores apresentam (CHANG et al., 

2007; SOUZA, 2013). Nesta fase, onde o tumor migra para outros órgãos, a taxa de 

mortalidade sobe para 70% (MARSDEN, 2012). As metástases podem permanecer 

latentes ou indetectáveis por um período de meses ou anos e agravar o quadro 

através de recorrência do tumor primário ou afetando novos tecidos e órgãos 

distantes (ALLAN et al., 2006; SOUZA, 2013). 

Apesar dos avanços significativos no diagnóstico e detecção desta patologia, 

ainda há uma grande carência de terapias mais efetivas para o combate às formas 

mais invasivas da doença, especialmente aquelas com elevada incidência de 

metástases (YANG et al., 2013), onde o desenvolvimento de novas tecnologias é 
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necessário e relevante. O câncer de mama é o segmento da medicina que 

apresenta a maior quantidade de sistemas de liberação já em uso devido à grande 

evolução que tais sistemas são capazes de proporcionar no combate desta doença, 

como, por exemplo, o aumento da eficácia e a redução dos efeitos colaterais 

(TANAKA et al., 2009). 

 

1.2. TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

 

O câncer de mama é uma doença heterogênea caracterizada pela 

desregulação de múltiplas vias celulares, morfologia alterada e sensibilidade a vários 

tratamentos (SENKUS; CARDOSO; PAGANI, 2014). Para seu tratamento estão 

disponíveis cinco principais tipos de intervenção, que incluem cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia, terapia hormonal e imunoterapia (YANG et al., 2013).  O tratamento 

primário é a cirurgia para remoção da massa tumoral. O tipo de cirurgia, por 

exemplo, mastectomia parcial versus mastectomia total, com a remoção dos 

gânglios linfáticos de regiões adjacentes, depende da localização do tumor e 

tamanho, dentre outros fatores (TANAKA et al., 2009; YANG et al., 2013). A 

radioterapia utiliza raios de alta energia para destruir as células cancerosas, sendo, 

frequentemente, usada em conjunto com a mastectomia com o objetivo de eliminar 

células cancerosas ocultas, podendo também ser usada antes da cirurgia para 

diminuir o tumor. A quimioterapia é baseada em terapias citotóxicas. Como 

exemplos de fármacos disponíveis para a quimioterapia do câncer da mama estão 

mostardas nitrogenadas, ciclofosfamida, ifosfamida, tiotepa, metotrexato, fluouracil, 

vimblastina, paclitaxel, docetaxel, etoposide e teniposide. A terapia hormonal, 

compreendendo fármacos como caproato de hidroxiprogesterona, dietilestilbestrol, 

propionato de testosterona e tamoxifeno, bem como a imunoterapia, também são 

bastante utilizadas (LIMA NETO et al., 2006; YANG et al., 2013). Além disso, uma 

melhor compreensão da biologia do câncer de mama está impulsionando pesquisas 

em tratamentos direcionados para moleculas específicas, resultando em melhores 

resultados (SENKUS; CARDOSO; PAGANI, 2014). 

Habitualmente, diferentes estratégias de tratamento são usadas em 

combinação. A escolha do tratamento depende de vários fatores como estágio em 
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que se encontra a doença, localização, tamanho, tipo do tumor (hormônio 

dependente ou não) e o nível de receptores do fator de crescimento epidermal 

humano (NER-2/neu) presentes no tecido tumoral. A idade, o estado de saúde, se a 

mulher encontra-se na menopausa ou não também são importantes fatores para a 

definição da terapia mais adequada (TANAKA et al., 2009; YANG et al., 2013). 

Mais da metade dos tumores mamários apresentam receptores hormonais. 

Por isso, a maioria dos medicamentos utilizados atualmente é hormonal, incluindo os 

moduladores seletivos do receptor de estrógeno (MSREs) e os inibidores de 

aromatase (AAPRO, 2001; SOUZA, 2013; TANAKA et al., 2009). Os receptores de 

estrógeno são encontrados em cerca de 75% do total de carcinomas mamários 

diagnosticados, onde a terapia hormonal vem provando ser eficaz na redução do 

risco de reincidência do tumor mamário. Estes receptores regulam o crescimento 

das células mamárias em resposta ao estrógeno. Portanto, moduladores seletivos, 

como tamoxifeno, raloxifeno e arzoxifeno, são capazes de antagonizar a ativação de 

tais receptores, reduzindo o crescimento da massa tumoral (AAPRO, 2001; SOUZA, 

2013). Pesquisas mostraram que o uso do tamoxifeno por cinco anos, como 

adjuvante ao tratamento, foi capaz de reduzir a mortalidade anual em 

aproximadamente 31% das pacientes com este tipo de tumor (EARLY BREAST 

CANCER TRIALISTIS, 2005). 

O tratamento medicamentoso do câncer de mama é habitualmente realizado 

pelas vias intravenosa e oral. A eficácia do tratamento depende da capacidade do 

fármaco em transpor as diversas barreiras para atingir a massa tumoral em 

concentrações terapêuticas. Isto inclui barreiras físicas (pele e trato gastrintestinal), 

barreiras fisiológicas (mecanismos celulares de extrusão de fármacos) e barreiras 

biofísicas (arquitetura vascular tumoral e gradientes de pressão intersticial) 

(FERRARI, 2005a, b). 

Os fármacos antineoplásicos utilizados atualmente apresentam limitações devido 

aos elevados índices de efeitos colaterais. O tratamento da maior parte dos tumores, 

incluindo os carcinomas mamários, é realizado através de associações de agentes 

antineoplásicos, que podem potencializar a ação terapêutica, aumentando a eficácia do 

tratamento. Porém, seus efeitos colaterais também serão agravados ainda mais, às 

vezes ocasionando sequelas. Os principais efeitos colaterais são causados pela morte 

celular em órgãos e tecidos saudáveis, devido à não especificidade da maioria dos 
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fármacos utilizados atualmente. Dentre eles, estão o enfraquecimento dos ossos, os 

danos no sistema gastrintestinal e a alopécia. Danos inerentes especificamente às 

moléculas de determinados fármacos também são muito frequentes (TANAKA et al., 

2009; SOUZA et al., 2013), como, por exemplo, falência cardíaca congestiva irreversível 

causada pela doxorrubicina (VON HOFF et al., 1979).  

 

1.2.1. TAMOXIFENO 

 

O tamoxifeno ({2-[4-(1,2-difenil-but-1-enil)-fenoxi]-etil}-dimetil-amina) é um 

fármaco supressor de estrógeno utilizado como tratamento do câncer de mama 

desde 1971 e continua sendo o mais empregado nos casos de tumores mamários 

RE-positivos (GOSS et al., 2005; HOSKINS; CAREY; MCLEOD, 2009). Pertence ao 

grupo dos compostos trifeniletilênicos e é derivado do mesmo núcleo estilbeno que o 

dietilestilbestrol (LIMA NETO et al., 2006). Os compostos desse grupo possuem 

várias atividades estrogênicas e antiestrogênicas.  

No câncer de mama, o estrógeno induz a proliferação celular do tumor 

estimulando progressão da doença (YANG et al., 2013). O tamoxifeno compete com 

o estrógeno na ligação ao RE que estimula a divisão celular na oncogênese, 

deslocando-o (YANG et al., 2013), sendo considerado o fármaco padrão no 

tratamento hormonal do câncer de mama metastático. Além disso, seu uso como 

adjuvante no período pós-operatório está associado a um ganho significativo, tanto 

em sobrevida livre de doença, quanto em sobrevida global, para as mulheres com 

tumores que apresentam receptores hormonais positivos (SAAD et al.; 2002). Este 

fármaco é indicado no tratamento de câncer de mama após mastectomia total ou 

parcial e também durante o tratamento radioterápico, sendo, ainda, o único fármaco 

mundialmente aprovado para a prevenção da doença em mulheres dos grupos de 

maior risco (O’REGAN; JORDAN, 2002; SOUZA, 2013). 

O tamoxifeno é uma base fraca (pKa = 8,8) com baixa solubilidade em água. 

Comercialmente, o tamoxifeno base é convertido no sal citrato como uma forma de 

aumentar a solubilidade em água e sua eficácia. O isômero Z do tamoxifeno é 

biologicamente ativo, e o isômero E possui atividade biológica limitada. Após a 

administração oral, mais de 50% do tamoxifeno é convertido em dois metabólitos 
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principais, o 4-hidroxitamoxifeno e o N-desmetiltamoxifeno (Figura 1). O 4-

hidroxitamoxifeno apresenta atividade biológica semelhante à do tamoxifeno e é 

eliminado rapidamente, tendo uma meia-vida ligeiramente mais longa do que o 

tamoxifeno. Já o N-desmetiltamoxifeno possui atividade biológica reduzida em 

relação ao tamoxifeno, mas apresenta meia-vida de dias (BUCHANAN et al., 2007). 

 

Figura 1.  Estrutura química do tamoxifeno e seus metabólitos 
N-desmetiltamoxifeno e 4-hidroxitamoxifeno (BRENTANI; FELDMAN, 
1995). 

 

A dose utilizada do tamoxifeno é de 0,4 a 0,8 mg kg-1 por via oral (na forma de 

citrato), uma ou duas vezes ao dia. Após administração oral, é extensivamente 

metabolizado no fígado, acompanhado da excreção biliar de seus metabólitos 

(BUCKLEY; GOA, 1989). Sua meia-vida de eliminação (t1/2) após administração oral 
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é de 7 a 14 horas (FABIAN et al., 1981). Apesar de apresentar resultados 

significativamente positivos no tratamento do câncer de mama, o efeito 

antiestrogênico do tamoxifeno não se restringe apenas ao sítio tumoral.  Este 

fármaco apresenta ação agonista em determinados tecidos, como o endometrial, 

aumentando significativamente o risco de desenvolvimento de cânceres de útero (2 

a 7 vezes) e hepático (metabolismo lipoprotéico associado ao câncer hepático e 

esteatose), e apresenta ação antagonista na mama. Outros efeitos colaterais 

incluem embolia pulmonar, trombose venosa profunda e distúrbios oculares, como 

retinopatia e opacidade corneal (DE LIMA et al., 2003; SILVA et al., 2005; SOUZA, 

2013). Distúrbios uterinos benignos, como hiperplasias e pólipos, também ocorrem 

em cerca de 40 a 50% das mulheres no período pós-menopausa que fazem uso do 

tamoxifeno (NEVAN; VERGOTE, 2000; 2001; VOSSE et al., 2002).  

Além disso, alguns pacientes tratados com tamoxifeno por longo período 

podem desenvolver resistência ao medicamento. Neste caso, a associação com 

outra classe de fármacos, como inibidores da aromatase, é necessária (JORDAN et 

al., 2005). Porém, os inibidores de aromatase também apresentam uma série de 

efeitos colaterais relevantes, tais como aumento significativo no número de fraturas, 

nos níveis séricos de colesterol e no número de distúrbios cardíacos severos, 

especialmente em pacientes no período pós-menopausa (JORDAN et al., 2005; THE 

BREAST INTERNATIONAL GROUP, 2005). Assim, a substituição de um 

medicamento antiestrogênico por um inibidor de aromatase não apresenta 

vantagens com relação à redução de efeitos colaterais.  

A maior parte dos efeitos colaterais importantes associados ao uso do 

tamoxifeno é considerada dose dependente (PEYRADE et al., 1996). Por isso, a 

preparação de um sistema para liberação modificada do fármaco que permita a 

veiculação de doses mais baixas com a mesma efetividade é, sem dúvida, uma 

estratégia promissora para o aumento da segurança e da eficácia do tamoxifeno. 

 

1.3. SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS E TRATAMENTO DO CÂNCER 

 

Atualmente, o fator limitante na quimioterapia do câncer é a falta de 

seletividade dos fármacos para células neoplásicas. Geralmente, células de 
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proliferação rápida, tais como as da medula óssea ou do trato gastrointestinal são 

afetados pela ação citotóxica desses fármacos. Isso resulta em um estreito índice 

terapêutico da maioria compostos anticâncer. Além disso, o surgimento de células 

resistentes durante a quimioterapia pode exigir a utilização de doses mais elevadas 

ou a elaboração de protocolos de combinação de fármacos diferentes, o que pode 

contribuir para aumentar a toxicidade do tratamento.  

Os desafios atuais de pesquisadores de todo o mundo na área oncológica 

incluem o aumento da eficácia dos tratamentos quimioterápicos e a redução dos 

efeitos colaterais graves e frequentes que limitam a utilização dos fármacos 

antineoplásicos. Estas pesquisas têm recebido incentivo e altos investimentos por 

partes dos setores público e privado. 

O desenvolvimento de novos fármacos capazes de atuar especificamente 

sobre o processo tumoral constitui uma estratégia importante para alcançar este 

objetivo (ASLAN et al., 2013; LI; WALLACE, 2008). Contudo, o desenvolvimento de 

um novo medicamento é um processo que demanda grandes investimentos 

financeiros e um longo período de pesquisa. Atualmente, mais de 20% do 

faturamento de indústrias farmacêuticas de inovação (cerca de US$ 40 bilhões) é 

investido no desenvolvimento de novos medicamentos. Segundo dados do Tufts 

Centre for the Study of Drug Development (EUA), são necessários cerca de US$ 900 

milhões e 15 anos até o lançamento de um novo fármaco. Em média, a cada 10 mil 

novas moléculas analisadas, somente uma torna-se um medicamento 

comercializado (FEBRAFARMA, 2007; SELAN et al., 2007).  

As áreas voltadas às pesquisas tecnológicas têm buscado desenvolver novas 

formas de administração e absorção de fármacos, bem como meios de aumentar 

seu tempo de ação, fazendo com que a eficácia do medicamento seja maximizada e 

seus efeitos colaterais minimizados. Uma estratégia de grande relevância para 

atingir estes objetivos consiste no desenvolvimento de sistemas de liberação 

modificada para fármacos já consolidados no mercado. Esses sistemas incluem 

conjugados de fármacos-polímeros solúveis, micelas poliméricas, 

micro/nanopartículas, lipossomas, dentre outros (VARGAS et al., 2005). 

O efeito de fármacos veiculados em diferentes formas farmacêuticas pode ser 

bastante distinto (ASLAN et al., 2013; DANCKWERTS; FASSIHI, 1991). Assim, 

durante o desenvolvimento de um sistema de liberação deve-se considerar: (i) a via 
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de administração; (ii) a dose total a ser administrada; (iii) as propriedades físico-

químicas do fármaco (solubilidade, estabilidade, potência, tamanho molecular, 

difusividade, coeficiente de partição (pKa); (iv) as características farmacocinéticas 

(absorção, tempo de meia-vida de eliminação, distribuição corporal, metabolismo); 

(v) a duração da ação necessária e (vi) o tipo de patologia (aguda, crônica) (ALLEN 

JÚNIOR; POPOVICH; ANSEL, 2007). 

Os sistemas de liberação sustentada de fármacos têm sido muito 

pesquisados, uma vez que apresentam vantagens sobre formulações convencionais, 

permitindo: (i) manter os níveis terapêuticos adequados com um mínimo de 

flutuação; (ii) predizer e reproduzir os níveis de liberação; (iii) prolongar o tempo de 

ação de fármacos com baixo tempo de meia–vida de eliminação; (iv) reduzir os 

efeitos colaterais e a frequência de dosagem; (v) otimizar a terapia e melhorar a 

aceitação e a adesão ao tratamento pelo paciente (DANCKWERTS; FASSIHI, 1991). 

O desenvolvimento de estratégias capazes de manter a duração da atividade 

terapêutica com o máximo de segurança e eficácia é de grande interesse e tem sido 

utilizado para melhorar a terapia de muitas patologias (BOTTINI; DAVANE; 

CORRIGAN, 1984; HNATYSZYN et al., 1994; LIEBERMAN; LACHMAN; SCHARTZ, 

1990; PANG, 1998).  

Os sistemas de liberação de dimensões nanométricas tornam-se cada vez 

mais importantes no tratamento e diagnóstico do câncer (ASLAN et al., 2013; 

KARATHANASIS, 2008). Estes sistemas possibilitam maior concentração dos 

agentes antineoplásicos no sítio tumoral, aumentando o índice terapêutico e 

melhorando o balanço entre eficácia e toxicidade destes fármacos (ASLAN et al., 

2013; SINHA et al., 2006; TANAKA et al., 2009). 

Nanocarreadores, tais como as nanopartículas poliméricas, são promissores 

para solucionar os problemas relacionados à perda de especificidade dos 

quimioterápicos convencionais (MARTÍNEZ et al., 2012). A possibilidade de 

direcionar o fármaco para o sítio tumoral permite a redução da interação e a 

toxicidade em tecidos sadios, contribuindo, desta maneira, para uma diminuição 

significativa dos efeitos colaterais e o consequente aumento na adesão ao 

tratamento pelos pacientes (ASLAN et al., 2013; EGUSQUIAGUIRRE et al., 2012; 

KARATHANASIS, 2008; LI; WALLACE, 2008; YEZHELYEV et al., 2006).  
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Uma das estratégias para a liberação sítio-específica de um fármaco é 

baseada no efeito de permeação e retenção vascular aumentado (EPR) encontrado 

nos tecidos tumorais sólidos (FANG; NAKAMURA; MAEDA, 2011; MAEDA; 

SEYMOUR; MIYAMOTO, 1992; MAEDA et al., 2000; 2003; MATSUMARA; MAEDA, 

1986; SOUZA, 2013). Grande parte dos tumores sólidos apresenta características 

patofisiológicas que não são observadas em tecidos e órgãos normais. A complexa 

rede microvascular tumoral é composta por microvasos imaturos com 

hipervascularização, arquitetura vascular anormal, com aumento da permeabilidade 

do endotélio vascular e redução da capacidade de drenagem linfática (JAIN, 1999). 

Partículas nanométricas tendem a acumular-se preferencialmente nos tumores 

sólidos por transporte convectivo passivo (ASLAN et al., 2013; JAIN, 2001; 

MATSUMARA; MAEDA, 1986; MRSNYER, 2006; SINHA et al., 2006). O endotélio 

dos tecidos tumorais é mais permeável a estruturas de dimensões nanométricas 

comparados aos tecidos saudáveis, pois, devido à sua exposição aos fatores de 

crescimento endotelial e de permeabilidade vascular, é bastante desordenado, o que 

permite o extravasamento de uma concentração maior de nanopartículas para o 

interior desses tecidos neoplásicos (MATTOS, 2013).  Devido a suas dimensões 

reduzidas (< 200 nm), estes sistemas nanoparticulados podem acumular-se 

passivamente no interior da massa tumoral através de microtúbulos presentes no 

epitélio dos vasos sanguíneos anormais do tumor (ASLAN et al., 2013; SINHA et al., 

2006; TANAKA et al., 2009). 

Nanocarreadores podem também ser formulados para liberar o fármaco, por 

direcionamento ativo, utilizando ligantes que aumentam potencialmente a captação 

tumoral resultando em maior eficácia antitumoral. O desenho racional de 

nanopartículas desempenha um papel crítico, uma vez que características físicas e 

estruturais, tais como tamanho, carga, forma e características da superfície podem 

afetar a biodistribuição, farmacocinética, internalização e segurança dos 

medicamentos (ASLAN et al., 2013). A veiculação de um fármaco em um sistema 

nanoparticulado também pode levar à redução do clearance renal e hepático, além 

de reduzir o reconhecimento pelo sistema imunológico, alterando, desta forma, as 

propriedades farmacocinéticas e a biodistribuição do fármaco (ORIVE et al., 2005). 

Muitos medicamentos à base de nanocarreadores contendo quimioterápicos 

encontram-se em diferentes estágios de estudo clínico e outros já se encontram 
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disponíveis comercialmente (SWAMI et al., 2012). Entre os sistemas 

nanoestruturados contendo doxorrubicina, o Doxil® (lipossomas de doxorrubicina) foi 

o primeiro a obter a aprovação da FDA (Food and Drug Administration) para uso 

clínico. O Myocet® (complexo de doxorrubicina-citrato encapsulado em lipossomas) 

e o Caelyx® (cloridrato de doxorrubicina lipossomal peguilado) também obtiveram 

aprovação da FDA (SWAMI et al., 2012), sendo este último aprovado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2011. 

 Outro exemplo de medicamento nanoestruturado disponível comercialmente 

para o tratamento do câncer é o Abraxane® (Abraxis Bioscience), composto por 

nanopartículas de albumina ligada ao paclitaxel (SOUZA, 2013; VISHNU; ROY, 

2011). O paclitaxel é um fármaco citotóxico de primeira escolha para o tratamento de 

carcinomas mamários metastáticos e carcinomas ovarianos em estágio avançado, 

sendo altamente eficaz (ALLOUACHE et al., 2005; SOUZA et al, 2013). Entretanto, 

possui alta lipofilicidade e baixo índice terapêutico. Sua formulação convencional 

(Taxol®) apresenta hipersensibilidade, devido à utilização de altas concentrações de 

Cremophor EL® (óleo de mamona polietoxilado), além do álcool etílico desidratado, 

necessários para a solubilização do fármaco (LI et al., 1998). O Abraxane® possui 

uma formulação isenta de solventes orgânicos, desenvolvida com o objetivo de 

contornar a toxicidade inerente ao Cremophor EL®. Estudos clínicos de fase III 

demonstraram que esta formulação apresentou altas taxas de resposta, maior 

segurança e menor índice de efeitos colaterais que a formulação convencional, além 

de ter possibilitado um aumento na taxa de sobrevida dos pacientes (SOUZA, 2013; 

VISHNU; ROY, 2011). Outro sistema relevante e aprovado na Coréia do Sul é 

composto de nanopartículas de ácido poli-L-lático peguilado para liberação do 

paclitaxel (Genexol®-PM, Samyang) e está em estudo clínico fase II nos EUA para 

tratamento do câncer pancreático metastático (SWAMI et al., 2012).  

  Daunoxome®, também aprovado pela FDA, é um nanocarreador liposomal 

contendo daunorrubicina, formulado para maximizar a seletividade do fármaco em 

tumores sólidos in situ. Ao mesmo tempo em que o sistema de liberação protege o 

fármaco encapsulado da degradação química e enzimática na circulação, diminui as 

ligações proteicas e a absorção pelos tecidos normais. O mecanismo específico de 

liberação do fármaco em tumores sólidos ainda não é conhecido. Contudo, acredita-

se que seja uma função da permeabilidade aumentada da vasculatura do tumor. Em 
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estudos com animais, a daunorrubicina acumulou-se em tumores numa extensão 

maior quando administrada como Daunoxome® do que quando administrada como 

formulação convencional. Uma vez dentro do sítio tumoral, a daunorrubicina é 

liberada aos poucos, exercendo sua atividade antineoplásica (SWAMI et al., 2012). 

Dentre outros exemplos encontrados na literatura, estão os sistemas 

micelares. Micelas poliméricas demonstraram aumentar o acúmulo de fármaco no 

sítio alvo e/ou reduzir efeitos adversos. Como exemplo, NK911 (Fase I, Nippon 

Kayaku) e NK105 (Fase II, Nano Carrier) utilizam o copolímero ácido poli-aspártico 

peguilado para carrear e proteger os fármacos antineoplásicos doxorrubicina e 

paclitaxel, respectivamente. O NK105 tem se mostrado capaz de reduzir efeitos 

adversos do paclitaxel, como neurotoxicidade, mielossupressão e reações alérgicas. 

Micelas poliméricas de ácido poli-glutâmico peguilado contendo cisplatina, NC-6004 

(Nano Carrier), estão sendo avaliadas (Fases I/II) e têm demonstrado liberação 

sustentada, acúmulo do fármaco nas células tumorais e redução da nefrotoxicidade 

e neurotoxicidade provenientes da cisplatina (SWAMI et al., 2012).  

 

1.4. NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 

 

Nanopartículas são partículas coloidais com dimensão da ordem de 

nanômetros (10-9 m), na faixa de 10 – 1000 nm de diâmetro (DILNAWAZ et al., 2010; 

OLIVEIRA, 2009; RANADE; HOLLINGER, 2004). Este termo pode se referir a dois 

tipos de estruturas nanoesferas e nanocápsulas, as quais diferem entre si segundo a 

composição e organização estrutural (Figura 2). As nanoesferas são caracterizadas 

como sistemas matriciais, onde o fármaco está homogeneamente disperso no 

interior de uma matriz polimérica ou cerosa, onde o fármaco pode ficar retido ou 

adsorvido. Já as nanocápsulas constituem sistemas reservatórios, ou seja, são 

constituídas por um invólucro polimérico disposto ao redor de um núcleo oleoso, 

podendo o fármaco estar dissolvido neste núcleo e/ou adsorvido à parede polimérica 

(ANDRÉO-FILHO; OLIVEIRA, 1999; OLIVEIRA, 2009; SCHAFFAZICK et al., 2003).  
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Figura 2. Classificação de nanopartículas segundo a organização estrutural 
(nanocápsula e nanoesfera). Fonte: Kumari et al. (2010), adaptada.

 

Nanopartículas poliméricas constituem um sistema de liberação versátil 

potencialmente capaz de atravessar barreiras fisiológicas e direcionar fármacos para 

sítios específicos ou compartimentos intracelulares por direcionamento passivo ou 

ativo (DILNAWAZ et al., 2010). São amplamente utilizadas nas áreas farmacêutica e 

cosmética como veículos para liberação modificada de uma grande variedade de 

compostos. Estas apresentam vantagens em relação a outros sistemas, como os 

lipossomas, devido à maior estabilidade físico-química, tanto nos fluidos biológicos 

quanto durante a armazenagem, e à capacidade de encapsulação, dependendo do 

método de preparação utilizado (COUVREUR et al., 2002; OLIVEIRA, 2009; 

SCHAFFAZICK et al., 2003; SHARMA; SHARMA, 1997).  

As nanopartículas possuem a capacidade de extravasamento passivo para o 

interstício de tumores sólidos, com a liberação do fármaco nos locais específicos, 

devido ao efeito EPR. Consequentemente, a exposição aos tecidos saudáveis e aos 

efeitos tóxicos é reduzida (MATTOS, 2013; SWAMI et al., 2012). Embora a função 
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primária do aumento da permeabilidade vascular seja garantir o suprimento de 

nutrientes e oxigênio para o rápido desenvolvimento da massa tumoral, o efeito EPR 

é uma característica fundamental para o direcionamento e distribuição das 

nanopartículas no organismo (SOUZA, 2013). 

Nanopartículas poliméricas podem ser preparadas por várias técnicas, de 

acordo com a aplicação e tipo de fármaco a ser encapsulado (KUMARI; YADAV; 

YADAV, 2010). A técnica ideal de nanoencapsulação deve ser simples, 

reprodutível, rápida e de fácil transposição à escala industrial (KISSEL et al., 

2006). Muitos fármacos têm sido encapsulados por diferentes técnicas, que 

englobam processos químicos, físico-químicos, ou mecânicos. Os processos 

físico-químicos compreendem a coacervação simples, a coacervação complexa, a 

nanoprecipitação e a evaporação do solvente após emulsificação. Os químicos 

compreendem a condensação ou a polimerização interfacial e a geleificação. Já 

os mecânicos referem-se, geralmente, aos processos industriais de 

nanoencapsulação, tal como o nano-spray drying (DILNAWAZ et al., 2010; 

QUINTANAR-GUERRERO, 1998).  

A encapsulação pode ocorrer de duas maneiras: (i) o fármaco é incorporado 

ao polímero durante a preparação das partículas; (ii) o fármaco é adsorvido ao 

polímero após a preparação da partícula, ou seja, as partículas são imersas em uma 

solução contendo o fármaco (KUMARI; YADAV; YADAV, 2010; SOPPIMATH et al., 

2001). Na escolha do processo de nanoencapsulação devem ser considerados: (i) 

rendimento adequado das nanopartículas (partículas livres de aglomeração); (ii) taxa 

de encapsulação do fármaco; (iii) reprodutibilidade do perfil de liberação; e (iv) 

habilidade de modificar as taxas de liberação in vitro através da variação de 

parâmetros no processo durante o preparo das partículas.  É necessário, ainda, que 

estas partículas sejam preparadas com polímeros que, além de apresentarem 

propriedades capazes de modular a liberação do fármaco, apresentem também 

biocompatibilidade (FREITAS; MARCHETTI, 2005; KUMARI; YADAV; YADAV, 2010; 

OLIVEIRA, 2009; SOPPIMATH et al., 2001).  

Uma grande variedade de polímeros biodegradáveis de origem natural ou 

sintética pode ser utilizada em sistemas de liberação modificada, entretanto, poucos 

são biocompatíveis e aplicáveis à administração por via intravenosa (JAIN, 1999). A 

biodegradabilidade dos polímeros tem recebido atenção especial por prevenir a 
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toxicidade crônica, gerada, principalmente, após a administração parenteral 

(FREITAS; MARCHETTI, 2005). O ácido poli (D,L-lático) (PLA) é um polímero 

amplamente empregado na preparação de nanopartículas devido às suas 

características de biodegradabilidade e biocompatibilidade. Em meio fisiológico, o 

PLA sofre hidrólise, liberando ácido lático, que é eliminado do organismo via ciclo de 

Krebs, na forma de dióxido de carbono e água. Entretanto, nanopartículas 

poliméricas convencionais, quando administradas por via intravenosa, são 

rapidamente removidas da circulação sanguínea pelo sistema fagocítico 

mononuclear (SFM), representado principalmente pelas células de Kupffer do fígado 

e macrófagos do baço. A rápida remoção das partículas da circulação sanguínea 

tem limitado o alcance de concentrações efetivas de fármacos em outros sítios no 

corpo humano, apesar deste fenômeno ter sido vantajosamente empregado no 

tratamento de infecções intracelulares no fígado e baço (GREF et al., 2000; 

MOSQUEIRA et al., 2001; SIBATA et al., 2004).  

As causas principais do efeito de opsonização, ou eliminação das 

nanopartículas pelo SFM, são a polaridade da superfície, a presença de cadeias 

longas e o tamanho das partículas. O PLA possui característica hidrofóbica, o que 

torna a superfície da nanopartícula acessível à opsonização e posterior fagocitose 

(MAINARDES, 2007). Neste sentido, a modificação das características superficiais 

das nanopartículas, seja pela adsorção ou ligação covalente de polímeros 

hidrofílicos na superfície das mesmas, como a conjugação com polietilenoglicóis 

(“peguilação”), tem demonstrado ser uma estratégia promissora para a obtenção de 

nanocarreadores furtivos. A presença da cobertura hidrofílica na superfície promove 

estabilização estérea que repele as proteínas plasmáticas, impedindo o fenômeno 

de opsonização e a captura pelas células fagocitárias (Figura 3) (ALEXIS et al., 

2008; CHAWLA; AMIJI, 2002; GREF et al., 2000; GUTERRES et al., 2010; 

MOSQUEIRA et al., 2001; SIBATA et al., 2004).   
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Figura 3. Nanopartícula convencional versus nanopartícula furtiva (Fonte: 

GUTERRES et al., 2010 modificada) 

 

O desempenho das nanopartículas in vivo é influenciado por características 

morfológicas, físico-químicas da superfície e massa molecular. A barreira estérea 

criada pela modificação na superfície das nanopartículas reduz o clearance pelos 

macrófagos circulantes do fígado e possibilita o efeito de aumento no tempo de 

circulação sanguínea (CHAWLA; AMIJI, 2002; KUMARI; YADAV; YADAV, 2010). O 

polietilenoglicol (PEG) tem mostrado ser particularmente efetivo como estabilizador 

estéreo, provavelmente devido à sua alta hidrofilia, flexibilidade das cadeias, 

neutralidade elétrica e ausência de grupos funcionais, os quais previnem interações 

com componentes biológicos in vivo (GREF et al., 1995; MAINARDES, 2007). O 

emprego de nanopartículas furtivas como carreadoras para o tamoxifeno, além de 

permitir a manutenção da forma ativa da molécula, aumentaria o seu tempo de 

permanência na circulação sistêmica, fazendo com que uma maior concentração 

atingisse os tecidos tumorais. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo foi desenvolver nanopartículas poliméricas de 

PLA e PLA-PEG contendo tamoxifeno para administração por via endovenosa, bem 

como caracterizar e avaliar o perfil de liberação in vitro e in vivo em modelo animal. 

  

Os objetivos específicos foram: 

  

 Desenvolvimento e validação do método analítico por cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) para a quantificação do tamoxifeno nas nanopartículas e 

nos estudos de solubilidade e liberação in vitro; 

 Desenvolvimento e validação do método analítico por espectrofotometria 

ultravioleta-visível (UV-vis), para a determinação da eficiência de encapsulação; 

 Preparação de nanopartículas de PLA e PLA-PEG pela técnica de 

nanoprecipitação; 

 Determinação da eficiência de encapsulação frente às diferentes concentrações 

do fármaco, estabilizantes e polímeros utilizados; 

 Caracterização morfológica e físico-química dos sistemas nanoparticulados 

obtidos, através das análises de tamanho e distribuição de tamanho das 

partículas por espalhamento dinâmico de luz laser, potencial zeta, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), calorimetria diferencial exploratória (differential 

scanning calorimetry - DSC) e espectroscopia na região do infravermelho-

transformada de Fourier (IV-TF); 

 Determinação do coeficiente de solubilidade e do coeficiente de partilha 

octanol/água do fármaco; 

 Avaliação do perfil de liberação in vitro do fármaco a partir das nanopartículas de 

PLA e PLA-PEG; 
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 Desenvolvimento de método bioanalítico para quantificação do tamoxifeno e seu 

principal metabólito, N-desmetiltamoxifeno, para avaliação da concentração 

plasmática em ratas da linhagem Wistar; 

 Estudo do perfil de concentração plasmática do tamoxifeno, a partir das 

nanopartículas de PLA e PLA-PEG desenvolvidas, em modelo animal. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. MATÉRIAS-PRIMAS, REAGENTES E SOLVENTES 

 

• Acetona, P.A., lote 124619, Synth (Brasil) 

• Acetonitrila, grau cromatográfico, lote H13C63, J.T. Baker (EUA) 

• Ácido poli (D,L-lático) (PLA) (Resomer® R208), lote 260316, Boehringer 

Ingelheim (Alemanha) 

• Clorofórmio, grau cromatográfico, lote H41C20, J.T.Baker (México) 

• Diclorometano, P.A., lote 31167, Dinâmica (Brasil) 

• Fosfato de sódio dibásico, P.A., lote 117738, Synth (Brasil) 

• Fosfato de sódio monobásico monoidratado, P.A., lote 91107, Synth (Brasil); 

• Heparina 5000 UI/mL (Hepamax-S®), lote 1204069, Blau Farmacêutica 

(Brasil) 

• Isoflurano 1,0 mL mL-1
 (Forane®), lote 02837QA, Abbott (Argentina) 

• Lauril sulfato de sódio, 031/1208423/033-22, Ely Martins, (Brasil)  

• Metanol, grau cromatográfico, lote H39E08, J.T.Backer (EUA) 

• Metanol, grau cromatográfico, lote C5093, Burdick & Jackson (EUA) 

• N-desmetiltamoxifeno, lote 080M4747V, Sigma-Aldrich (EUA) 

• N-Octanol (álcool N-octílico), P.A., lote 33709, Dinâmica (Brasil) 

• PLA(1000)-PEG(750) [Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether], 

lote 07627JH, Sigma-Aldrich (EUA) 

• PLA(5000)-PEG(1000) [PEG(1000)-b-PLA(5000) diblock polymer], 

Polysciences, 630588, (EUA) 

• Polissorbato 80 (Tween® 80), USP, lote: 83971, Synth (Brasil) 

• Poloxamer 188 (Lutrol® F68), lote WPOD583B, BASF (Alemanha) 

• Poloxamer 407 (Lutro®l F127), lote WPHY615B, BASF (Alemanha) 

• Tamoxifeno base livre, 99%, lote T5648-1G, Sigma-Aldrich (EUA) 

• Trietilamina 99%, lote 10209190, Sigma-Aldrich (EUA) 
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3.2. EQUIPAMENTOS 

 

• Analisador de partículas Zetasizer Malvern, modelo Nano SZ 

• Balança analítica Ohaus, modelo Adventurer, sensibilidade: 0,0001 g 

• Balança analítica Shimadzu, modelo AUW 220D, sensibilidade: 0,00001 g 

• Banho termostatizado Fanem, modelo BM 1100 

• Banho ultrassônico Quimis, modelo Q-335D 

• Bomba de vácuo Tecnal, modelo TE-058 

• Calorímetro exploratório diferencial Shimadzu (Japão), modelo DSC-50 

• Calorímetro exploratório diferencial PerkinElmer (USA), modelo Jade DSC 

• Centrífuga refrigerada Eppendorf, modelo 5810R 

• Contensor de acrílico EB 285P Insight (45 x 52 x 205 mm) 

• Cromatógrafo a líquido de alta eficiência Shimadzu, composto por bomba 

peristáltica modelo LC-10AD, detector de UV-Vis modelo SPD-10A e integrador 

modelo C-R6A 

• Degaseificador Shimadzu, modelo DGU – 2A 

• Dissolutor Hanson Research, modelo SR8-Plus 

• Espectrofotômetro FT-IR Shimadzu, modelo IR-Prestige 21 

• Espectrofotômetro UV-Vis Femto, modelo 800 XI 

• Evaporador rotativo Ika Werker, modelo RV 05-ST 

• Homogeneizador tipo vórtex Ika Werker, modelo MS1 

• Liofilizador Liobrás, modelo 101 

• Metalizador Bal-Tec, modelo SCD 050 Sputter Coater 

• Microscópio eletrônico de varredura Zeiss, modelo EVO 50 

• Placa de agitação magnética com aquecimento Fisatom, modelo 752A 

• Placa de agitação magnética Marte, modelo MAG 15 

• Potenciômetro Digimed, modelo DM-20 

• Sistema de ultrapurificação de água Millipore Corporation, modelo Milli-Q Plus 
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3.3. DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA 

QUANTIFICAÇÃO DO TAMOXIFENO NAS NANOPARTÍCULAS E ESTUDOS IN 

VITRO 

 

Neste trabalho, foram desenvolvidos e validados dois métodos analíticos para a 

quantificação do tamoxifeno: por CLAE e espectrofotometria UV-vis. Ambos os métodos 

foram validados com base nas diretrizes da ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003) e nas recomendações da International Conference on 

Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use (ICH, 2005), com base no método de padronização externa. Os parâmetros 

avaliados foram: seletividade; linearidade e faixa de aplicação; precisão; exatidão; limite 

de detecção; limite de quantificação e robustez. 

 

3.3.1. MÉTODO UTILIZANDO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 

 

3.3.1.1. Condições de análise 

 

As análises cromatográficas foram baseadas no método descrito por 

MacCallum et al. (1996). Como fase estacionária, utilizou-se uma coluna 

cromatográfica C18 Gemini® (Phenomenex) (250 x 4,60 mm; 5 µm; 110 Å), protegida 

por coluna de guarda de mesma composição. Os parâmetros cromatográficos 

selecionados foram: fase móvel composta de solução aquosa de trietilamina 1,0% 

(pH 9,0) e metanol (89:11, v/v) (degaseificada por borbulhamento de gás hélio por 

20 minutos); vazão de 1,2 mL min-1; volume de injeção 20 µL; detecção realizada na 

faixa do ultravioleta (UV), no comprimento de onda (λ) de 265 nm; temperatura de 

análise 25 ± 0,5ºC. 

Para a construção da curva analítica, primeiramente, foi preparada uma 

solução estoque de tamoxifeno na concentração de 50,0 µg mL-1, pesando-se 5,0 

mg do fármaco, e diluindo-o em 100 mL de metanol, utilizando balão volumétrico. As 

demais soluções-padrão foram preparadas a partir de diluições desta nas 

concentrações de 0,25; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 e 20,0 µg mL-1, no mesmo solvente. Estas 
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amostras foram analisadas quantitativamente por CLAE e o gráfico foi construído 

relacionando as concentrações do tamoxifeno no eixo das abscissas (x) e os valores 

de área obtidos (mAUV) no eixo das ordenadas (y).  

 

3.3.1.2. Validação analítica 

 

 - Linearidade 

A avaliação da linearidade do método analítico foi realizada mediante a 

análise de três curvas preparadas a partir de diluições da solução estoque de 

tamoxifeno em 10 concentrações diferentes, variando de 0,10 a 200,0 µg mL-1. 

Os gráficos foram construídos conforme descrito anteriormente. A 

proporcionalidade entre a concentração e a resposta foi verificada mediante o 

cálculo da inclinação da reta, do coeficiente de correlação linear (r) e da equação 

da reta (intersecção com o eixo y, coeficiente angular, soma residual dos mínimos 

quadrados). Considerou-se o coeficiente de correlação linear mínimo aceitável de 

0,99.  

 

- Seletividade 

A seletividade do método foi avaliada para identificar possíveis 

interferentes da formulação nas respostas obtidas. Dessa forma, foram 

analisados todos os componentes da formulação das nanopartículas de PLA e 

PLA-PEG, utilizando-se nanopartículas inertes rompidas em acetona (2,5 mg/10 

mL) e banho de ultrassom por 15 minutos, adicionando-se concentrações 

conhecidas do fármaco. As amostras foram filtradas através de membrana de 

0,45 µm de porosidade antes da análise.  

 

- Precisão e exatidão 

A precisão e a exatidão do método analítico foram verificadas por análises inter e 

intra-ensaios. A exatidão e a precisão intra-ensaios (repetitividade) foram determinadas 

realizando-se 10 análises de cada concentração (0,25; 5,0 e 20,0 µg mL-1), no mesmo 
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dia. Já a exatidão e a precisão intermediária foram determinadas utilizando as mesmas 

concentrações analisadas em triplicata, em cinco dias consecutivos.  

A precisão do método foi verificada através das dispersões das respostas 

obtidas com relação aos valores médios e foram expressas como coeficiente de 

variação (CV): 

 

100% x
X
SCV =  

onde: 

S = desvio padrão 

X = média dos valores obtidos 

 

Considerou-se como aceitável CV < 5,0%. 

Para os cálculos da exatidão (E) foram utilizadas as medidas das 

concentrações obtidas nos estudos intra e inter-ensaios e a concentração real 

presente na amostra, segundo a fórmula: 

 

100x
teóricovalor

teóricovalorobtidovalorE −=  

 

O intervalo considerado aceitável foi de -10,0 < E < 10,0%. 

 

- Faixa de trabalho 

A faixa de trabalho do método foi determinada considerando-se a faixa de 

concentração que apresentou resultados satisfatórios para linearidade, precisão e 

exatidão, assim como sua adequabilidade à aplicação pretendida. 
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- Limites de quantificação e detecção 

O limite de quantificação (LQ) foi considerado como a menor concentração 

para a qual a resposta apresentou precisão e exatidão dentro dos níveis de 

aceitação previamente estipulados (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2003). 

O limite de detecção (LD) foi determinado utilizando a relação de três vezes o 

ruído da linha de base (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003) e 

foi calculado por meio da fórmula: 

 

3x
IC

DPLD a=  

 

onde: 

DPa= desvio padrão médio do intercepto com o eixo das ordenadas de três curvas 

de calibração 

IC = inclinação da curva analítica 

 

- Robustez 

Para a avaliação da robustez do método, as análises foram submetidas a 

variações nas condições analíticas. Os parâmetros analisados foram variação da 

vazão de fase móvel (1,0; 1,2; 1,4 mL min-1), da proporção entre trietilamina 1% e 

metanol na mesma (9:91; 11:89; 13:87, v/v) e da concentração de trietilamina na 

fase aquosa (0,8; 1,0; 1,2%). 

 

3.3.2. MÉTODO UTILIZANDO ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS 

  

O método utilizando espectrofotometria UV-vis foi desenvolvido e validado 

como alternativa para a quantificação do tamoxifeno nas nanopartículas, para 

avaliação da eficiência de encapsulação, por ser mais rápido, de menor custo e 

igualmente eficaz para a finalidade pretendida (OLIVEIRA, 2009). 
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3.3.2.1. Condições de análise 

 

Assim como na técnica de CLAE, foi preparada uma solução estoque de 

tamoxifeno em metanol na concentração de 50,0 µg mL-1. As demais soluções-

padrão foram preparadas a partir de diluições desta nas concentrações de 0,25; 0,5; 

1,0; 2,5; 5,0 e 25,0 µg mL-1. As leituras foram realizadas utilizando cubeta de quartzo 

de 1 cm de caminho ótico. O comprimento de onda foi determinado em 273 nm, a 

partir de uma varredura do tamoxifeno em metanol (10 µg mL-1) na faixa de 190 a 

500 nm, com resolução de 1 nm. O gráfico foi construído relacionando as 

concentrações do fármaco no eixo das abscissas e os valores das absorvâncias no 

eixo das ordenadas.  

 

3.3.2.2. Validação analítica 

 

- Linearidade 

Esta análise foi realizada mediante a confecção de seis curvas 

independentes, preparadas a partir de diluições da solução estoque do tamoxifeno 

em nove concentrações diferentes, variando de 0,25 a 25,0 µg mL-1. Os gráficos 

foram construídos conforme descrito anteriormente. A proporcionalidade entre a 

concentração e a resposta foi verificada mediante o cálculo da inclinação da reta, do 

coeficiente de correlação linear e da equação da reta (intersecção com o eixo y, 

coeficiente angular, soma residual dos mínimos quadrados). Considerou-se o 

coeficiente de correlação linear mínimo aceitável 0,99.  

 

- Seletividade 

Foram analisados todos os componentes da formulação das nanopartículas 

PLA e PLA-PEG. Para isto, 2,5 mg de nanopartículas inertes foram rompidas em 10 

mL de acetonitrila, utilizando banho de ultrassom por 15 minutos e filtração através 

de membrana de 0,45 µm de porosidade. Após este processo, foram adicionadas 

concentrações conhecidas de tamoxifeno (0,5; 5;0 e 20,0 µg mL-1), em triplicata, e 

analisadas em espectrofotômetro. A seletividade também foi avaliada utilizando 
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acetonitrila como solvente do fármaco padrão nas mesmas concentrações da curva 

analítica, em triplicata. Os brancos foram preparados da mesma forma para cada 

análise, excetuando-se a adição do fármaco. 

 

- Precisão e exatidão 

A precisão e a exatidão foram determinadas através da fortificação das 

nanopartículas inertes, rompidas em acetonitrila (1:4 m/v), obtidas conforme ensaio 

de seletividade. Para isto, foram adicionadas concentrações conhecidas (0,5; 5,0 e 

20,0 µg mL-1) no meio. Para as análises da exatidão e precisão intra-ensaios 

(repetitividade), foram realizadas 10 leituras (soluções independentes) no mesmo 

dia. Já a exatidão e a precisão intermediária foram determinadas utilizando as 

mesmas concentrações em triplicata (soluções independentes), em cinco dias 

consecutivos. A precisão do método foi verificada conforme descrito para a 

validação do método utilizando CLAE. Considerou-se como aceitável CV < 5%. Já a 

exatidão foi verificada através da recuperação (Rec-%) do fármaco adicionado. A 

concentração real presente na amostra foi calculada segundo a fórmula: 

 

100x
teóricovalor
obtidovalorR =  

Considerou-se como aceitável 90 < R < 110 %. 

 

- Faixa de trabalho 

A faixa de trabalho foi determinada conforme descrito para o método 

utilizando CLAE (item 3.3.1.2). 

 

- Robustez 

Para a avaliação da robustez do método, as análises foram submetidas a 

variações na temperatura das soluções (4 e 25ºC), substituição do solvente metanol 

por acetonitrila e dois analistas diferentes. 

 



3. Material e Métodos 29 
 

3.4. PREPARAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS 

 

As nanopartículas foram preparadas por nanoprecipitação baseando-se no 

método proposto por Fessi et al. (1989). Esta técnica consiste basicamente no 

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

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 posteriormente eliminado por evaporação. Neste trabalho, foram 

desenvolvidas nanopartículas de PLA e PLA-PEG. 

Para a obtenção da fase orgânica (FO), o polímero (PLA, PLA(1000)-

PEG(750) ou PLA(5000)-PEG(1000)) e o fármaco foram solubilizados em acetona e 

homogeneizados com o auxílio de banho de ultrassom por 10 minutos. A fase 

aquosa (FA) foi composta por uma solução contendo um tensoativo (poloxamer 188, 

poloxamer 407 ou polissorbato 80). Após a dissolução dos componentes de ambas 

as fases, a fase orgânica foi adicionada lentamente sob a fase aquosa com o auxílio 

de uma pipeta de Pasteur. A suspensão resultante foi mantida sob agitação a 300 

rpm, com auxílio de agitador mecânico em capela de exaustão, e temperatura 

ambiente controlada (25,0 ± 1°C), durante um período de 24 horas, para total 

evaporação do solvente. As variações no processo (Tabela 1) foram estudadas 

visando à obtenção de nanopartículas com distribuição de tamanho regular e não 

agregadas, com morfologia e tamanho adequados à via de administração pretendida 

(< 200 nm), considerando-se, ainda, a eficiência de encapsulação.  
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Tabela 1 - Variáveis do processo de preparação das nanopartículas obtidas a 
partir do método de nanoprecipitação. 

Etapa do 
processo Variáveis 

Fase orgânica 

 Proporção fármaco / polímero (1:5; 1:10; 1:20 m/m) 

 Polímero (PLA; PLA(1000)-PEG(750); PLA(5000)-PEG(1000)). 

 Volume e tipo do solvente (acetona; acetona + diclorometano) 

 Proporção FO / FA (1:2; 1:3 v/v) 

Fase aquosa 
 Tensoativo (poloxamer 407; poloxamer 188; polissorbato 80) 

 Concentração do tensoativo (0 a 5,0 mg mL-1) 

Separação 
 Centrifugação 

 Filtração 

 

O método de purificação das nanopartículas em suspensão obtidas foi 

avaliado, utilizando centrifugação, filtração e ambos. A separação por meio de 

centrifugação foi realizada com rotação de 20,800 x g (14.000 rpm), a 8°C, por 40 

minutos. O precipitado foi ressuspenso em água e novamente centrifugado, por mais 

dois ciclos, para a remoção dos resíduos de tensoativo. Já a filtração, após a 

obtenção das nanopartículas, foi realizada utilizando filtros de seringa com 

membranas de 0,45 µm de porosidade e, em seguida, de 0,20 µm. Este processo de 

filtração retém o fármaco não encapsulado, excesso de polímero, agregados e 

impurezas, e possibilita a passagem pelos poros das nanopartículas com diâmetros 

menores que 200 nm (característica adequada à via de administração pretendida). 

Após o processo de separação, as nanopartículas foram congeladas e submetidas 

ao processo de liofilização para secagem e estabilização. 

As formulações de nanopartículas utilizando diferentes polímeros estão 

apresentadas nas Tabelas 2, 3 e 4. 
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Tabela 2 - Formulações de nanopartículas de PLA contendo tamoxifeno 
preparadas pela técnica de nanoprecipitação. 

FORM. TMX 
(mg) 

Proporção 
fármaco/ 

polímero (m/m)

Solvente 
orgânico

Vol. sol. 
orgânico 

(mL) 

Vol. fase 
aquosa 

(mL) 
Tensoativo 

Conc. 
tensoativo 
(mg mL-1)

PLA-01 10 1:10 

Acetona 

 

20 40 

Poloxamer 
407 

5,0 

PLA-02 5 1:20 20 40 5,0 

PLA-03 20 1:5 20 40 5,0 

PLA-04 10 1:10 20 40 2,5 

PLA-05 10 1:10 20 40 1,25 

PLA-06 20 1:5 20 40 1,25 

PLA-07 5 1:20 20 40 1,25 

PLA-08 10 1:10 

Acetona 

 

20 40 

Poloxamer 
188 

 

1,25 

PLA-09 10 1:10 20 40 2,0 

PLA-10 10 1:10 20 40 2,5 

PLA-11 10 1:10 20 40 5,0 

PLA-12 20 1:5 20 40 5,0 

PLA-13 5 1:20 20 40 5,0 

PLA-14 10 1:10 

Acetona 

 

20 40 

Polissorbato 
80 

 

1,0 

PLA-15 10 1:10 20 40 2,0 

PLA-16 20 1:5 20 40 2,0 

PLA-17 5 1:20 20 40 2,0 

PLA-18 10 1:10 20 40 4,0 

PLA-19 5 1:20 20 40 4,0 

PLA-20 10 1:10 20 40 5,0 
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Tabela 3 - Formulações de nanopartículas de PLA(1000)-PEG(750) contendo 
tamoxifeno preparadas pela técnica de nanoprecipitação. 

FORM. TMX 
(mg) 

Proporção 
fármaco/ 
polímero 

(m/m) 

Solvente 
orgânico

Vol. sol. 
orgânico 

(mL) 

Vol. fase 
aquosa 

(mL) 
Tensoativo 

Conc. 
tensoativo 
(mg mL-1) 

PLA/PEG-01 10 1:10 
Acetona 

20 40 Poloxamer 
188 

1,25 

PLA/PEG-02 10 1:5 15 40 1,25 

PLA/PEG-03 10 1:10 

Acetona 

20 40 

Poloxamer 
407 

1,25 

PLA/PEG-04 5 1:20 20 40 1,25 

PLA/PEG-05 10 1:10 20 40 2,5 

PLA/PEG-06 10 1:10 

Acetona 

20 40 - - 

PLA/PEG-07 10 1:10 20 40 Polissorbato 
80 

2,0 

PLA/PEG-08 10 1:10 20 40 4,0 

 

 

Tabela 4 - Formulações de nanopartículas de PLA(5000)-PEG(1000) contendo 
tamoxifeno preparadas pela técnica de nanoprecipitação. 

FORM. TMX 
(mg) 

Proporção 
fármaco/ 
polímero 

(m/m) 

Solvente 
orgânico

Vol. sol. 
orgânico 

(mL) 

Vol. fase 
aquosa 

(mL) 
Tensoativo 

Conc. 
tensoativo 
(mg mL-1) 

PLA/PEG-08 10 1:10 

Acetona 

20 40 - - 

PLA/PEG-09 10 1:10 20 40 Poloxamer 
188 2,5 

PLA/PEG-10 10 1:10 20 40 Poloxamer 
407 1,25 

PLA/PEG-11 10 1:10 20 40 Polissorbato 
80 

2,5 

PLA/PEG-12 10 1:10 10 20 2,5 
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3.4.1. DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE ENCAPSULAÇÃO E RENDIMENTO DO PROCESSO 

 

A determinação da eficiência de encapsulação (EE%) foi realizada pelo 

método direto, que consiste no rompimento das nanopartículas em um solvente 

onde o polímero e o fármaco são solúveis. A quantificação do tamoxifeno foi 

realizada tanto pela técnica de espectrofotometria UV-vis quanto por CLAE.  

Neste ensaio, 250 µL da suspensão de nanopartículas contendo tamoxifeno 

foram transferidos para um balão volumétrico (5 mL), completando-se o volume com 

acetonitrila. A solução foi submetida à agitação em banho de ultrassom por 5 

minutos, e, posteriormente, filtrada através de membrana de 0,45 µm de porosidade. 

Quando realizadas leituras das amostras por espectrofotometria UV-vis, o branco foi 

preparado a partir da solução de nanopartículas sem o fármaco, da mesma forma. A 

concentração do tamoxifeno foi calculada utilizando a equação da curva analítica e a 

concentração teórica foi obtida com base na massa do fármaco adicionado, em 

relação ao volume final da suspensão (após a evaporação da fase orgânica). A 

eficiência de encapsulação (EE%) foi obtida em porcentagem através da fórmula: 

 

 

 

O rendimento do processo (R%) foi calculado com base na quantidade em 

massa de nanopartículas liofilizadas em relação à quantidade de fármaco, polímero 

e tensoativo utilizados no processo de preparação. O tensoativo foi considerado 

apenas no processo de separação por filtração, onde não foi eliminado. O cálculo foi 

realizado utilizando-se a equação: 

 

100
)(

% x
tensoativopolímerofármacoteóricamassa

asliofilizadulasnanopartícdeobtidamassaR
++

=  

 

EE (%) =
concentração obtida

concentração teórica
x100
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3.5. CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DAS 
NANOPARTÍCULAS 

 

3.5.1. ANÁLISE DO TAMANHO E DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DAS PARTÍCULAS 

 

O tamanho de partícula foi determinado por dispersão de luz (light scattering), 

utilizando temperatura controlada de 25ºC. A suspensão de nanopartículas foi 

diluída na proporção de 1:100 (v/v) em água ultrapurificada e inserida na câmara de 

análise, com o auxílio de uma cubeta. Foram obtidas medidas do diâmetro interno 

das partículas, bem como a distribuição, representada pelo índice de 

polidispersividade (IPd). 

 

3.5.2. ANÁLISE DO POTENCIAL ZETA 

 

A determinação do potencial zeta (ζ) foi realizada para todas as formulações 

através da mobilidade em temperatura controlada de 25ºC. Para isto, as 

nanopartículas em suspensão foram diluídas na proporção de 1:10 (v/v) em água 

ultrapurificada e transferidas para a cubeta de análise. 

 

3.5.3. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Previamente, uma pequena quantidade de nanopartículas liofilizadas foi 

pulverizada em fita dupla face de carbono aderida a um suporte de alumínio, 

retirando-se o excesso com fluxo de ar. Para as nanopartículas em suspensão, uma 

alíquota de 10 µL da formulação foi aplicada sobre uma lâmina de vidro aderida a 

um suporte de alumínio, com o auxílio de uma micropipeta, e a água foi evaporada 

em temperatura ambiente. Em seguida, as amostras receberam recobrimento com 

uma camada de ouro por 100 segundos. As análises por MEV foram realizadas 

utilizando voltagem entre 10,00 e 25,00 KV.  
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3.5.4. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER (IV-TF) 

  

Esta análise foi utilizada para averiguar possíveis interações moleculares 

ocorridas entre o tamoxifeno, polímeros e estabilizantes. Assim, amostras do 

fármaco, polímeros, tensoativos, nanopartículas contendo o tamoxifeno e 

nanopartículas isentas de fármaco foram analisados separadamente. 

Cada amostra foi triturada em gral de vidro, adicionando-se brometo de 

potássio (KBr) anidro para a produção de uma pastilha translúcida, por meio de 

compressão, em prensa hidráulica com punção único, utilizando pressão de  

6 Kgf cm-2. As análises foram realizadas utilizando velocidade de 0,2 cm min-1, no 

intervalo de número de onda de 4000 – 400 cm-1 e resolução de 2 cm-1.  

 

3.5.5. CALORIMETRIA DIFERENCIAL EXPLORATÓRIA (DSC) 

 

As amostras foram trituradas em gral de vidro até a obtenção de um pó 

homogêneo e alíquotas (5 mg) foram pesadas em cadinhos de alumínio. Foi 

realizada uma varredura na faixa de 30 – 330°C, com taxa de aquecimento de 10°C 

min-1, e vazão de 100 mL min-1, sob atmosfera de nitrogênio. A célula de DSC foi 

calibrada, antes dos ensaios, utilizando índio (99,9%) e n-octadecano como padrões 

de referência 

 

3.6. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO TAMOXIFENO 

 

Antes da realização dos estudos de liberação in vitro do tamoxifeno foram 

efetuados alguns ensaios de caracterização físico-química do fármaco, de modo que 

as condições empregadas no estudo pudessem ser selecionadas racionalmente, 

bem como para estabelecer comparações entre o comportamento do fármaco 

encapsulado e não encapsulado. A quantificação do fármaco nestes ensaios foi 

realizada por CLAE, empregando-se as condições descritas no item 3.3.1. 
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3.6.1. DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PARTILHA OCTANOL/ÁGUA (KO/A) DO 

TAMOXIFENO  

 

O coeficiente de partilha do tamoxifeno foi determinado com base nos 

trabalhos de Netz (2003) e Wells (1988). Primeiramente, foi realizada a saturação do 

octanol (50 mL) utilizando o mesmo volume de água. A mistura foi agitada a 300 rpm 

por 12 horas. Após repouso de 5 minutos, o octanol foi separado da água com o 

auxílio de um funil de separação e centrifugado a 265 x g (2.500 rpm) por 10 

minutos. A água remanescente foi retirada com o auxílio de uma pipeta de Pasteur.  

A fase aquosa contendo o fármaco foi preparada através da  adição de um 

excesso de tamoxifeno (equivalente a, aproximadamente, 20 µg mL-1) em água, 

utilizando agitação magnética de 300 rpm por 30 minutos e mantida a 37 ± 0,5°C, 

em banho termostatizado. O experimento foi realizado em triplicata. As soluções 

contendo o fármaco foram filtradas através de membrana de 0,45 µm de porosidade 

para a retirada do precipitado e analisadas por CLAE, determinando-se a 

concentração de tamoxifeno na fase aquosa antes da partilha. 

Para a determinação do KO/A, 10 mL da solução de tamoxifeno foram 

adicionados em 10 mL do octanol saturado. A mistura foi agitada por 30 minutos 

(300 rpm), a 37 ± 0,5°C e, em seguida, transferida para funil de separação. Após um 

repouso de 5 minutos, a fase aquosa foi coletada e centrifugada a 265 x g (2.500 

rpm) por 10 minutos.  

Após a separação da fase aquosa, realizou-se a etapa de extração do 

fármaco, onde a 0,5 mL desta solução foram adicionados 3 mL de clorofórmio, 

homogeneizou-se em vórtex por 1 minuto, e centrifugou-se a  371 x g (3.500 rpm) 

por 15 minutos para a separação das fases.  A fase aquosa foi desprezada e o 

clorofórmio foi transferido para tubo cônico e evaporado com o auxílio de ar 

comprimido. O resíduo seco foi ressuspenso em 100 µL de metanol, sob agitação 

magnética a 2500 rpm por 20 segundos e submetido à análise por CLAE. 

A concentração do tamoxifeno na fase aquosa foi quantificada antes (C1) e 

após a partilha (C2), e o coeficiente de partilha octanol/água (KO/A) foi determinado 

segundo a equação (Wells, 1988): 
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A etapa de extração do fármaco em clorofórmio foi também realizada para a 

determinação do fármaco antes da partilha, para avaliar a recuperação da mesma (n 

= 6) e os resultados foram comparados com os obtidos pela análise direta, descrita 

acima. 

 

3.6.2. SOLUBILIDADE EM ÁGUA  

 

Para a determinação da solubilidade do tamoxifeno em água, foi adicionado 

excesso do fármaco (10,0 mg) em 10 mL de água, e submetido a agitação 

magnética (300 rpm) até o equilíbrio (24 e 48 horas). A amostra foi filtrada através 

de membrana de 0,45 µm de porosidade e analisada por CLAE para determinação 

da quantidade dissolvida. As determinações foram realizadas em triplicata.  

 

3.6.3. SOLUBILIDADE EM SOLUÇÃO TAMPÃO 

 

Para verificar o meio de dissolução mais apropriado para o estudo de 

liberação in vitro do fármaco a partir das nanopartículas, foi verificada a solubilidade 

do fármaco em tampão aquoso, contendo ou não tensoativo, após 24 e 48 horas, 

conforme procedimento descrito no item 3.6.2. As amostras foram diluídas na 

proporção de 1:1 (v/v) em fase móvel antes da análise por CLAE. Os meios 

avaliados foram: 

 Tampão fosfato de sódio pH 7,4 

 Tampão fosfato de sódio pH 7,4 + lauril sulfato de sódio 0,5% 

 Tampão fosfato salino 10 mmol L-1 (PBS) pH 7,4 

 Tampão fosfato salino 10 mmol L-1 (PBS) pH 7,4 + poloxamer 407 0,5% 

 Tampão fosfato salino 10 mmol L-1 (PBS) pH 7,4 + polissorbato 80 0,5% 
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3.7. ESTUDOS DE LIBERAÇÃO IN VITRO DO TAMOXIFENO A PARTIR DAS 
NANOPARTÍCULAS 

 

As análises foram realizadas em dissolutor utilizando mini-cubas com 

capacidade para 150 mL e aparato adaptado composto por um cilindro de cloreto de 

polivinila (PVC), envolto por uma membrana de diálise de acetato de celulose em 

uma das extremidades e fixado em haste de cesta pela outra extremidade (Figura 4). 

Os experimentos foram conduzidos a 37°C ± 0,2°C (n = 6), empregando como meio 

receptor uma solução tampão fosfato 100 mmol L-1 acrescida de lauril sulfato de 

sódio 0,5%, no volume de 80 mL, mantendo-se agitação constante (150 rpm). O 

ensaio foi realizado sob condições sink, de modo que a concentração do soluto não 

alcançasse mais do que 10% da sua solubilidade máxima, sendo a concentração do 

fármaco no meio receptor de, aproximadamente, 10 µg mL-1.  

Primeiramente, foi avaliada a dissolução do fármaco no meio receptor e o 

volume coletado foi de 1,0 mL e reposto com o meio de dissolução fresco, nos 

tempos de amostragem 0,5; 1; 2; 4; 8; 12; 24; 36; 48; 96; 192 horas. Posteriormente, 

a avaliação do perfil de liberação in vitro foi realizada nas mesmas condições e 

coletadas em intervalos pré-estabelecidos. As amostras coletadas foram filtradas 

(0,45 µm) e analisadas por CLAE (método descrito no item 3.3.1).  

 

 
Figura 4. Aparato adaptado utilizado no estudo do perfil de liberação in 

vitro do tamoxifeno e dissolução do tamoxifeno não 
encapsulado: tubo de PVC fixado à haste do aparato de cesta, 
envolvido por membrana de diálise na outra extremidade (Fonte: 
SOUZA, 2013, adaptado). 
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3.8. AVALIAÇÃO IN VIVO DA CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DO TAMOXIFENO 

E N-DESMETILTAMOXIFENO A PARTIR DAS NANOPARTÍCULAS 

 

Este estudo foi realizado com aprovação no Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) do Campus de Ribeirão Preto (protocolo nº 09.1.636.53.3). 

A concentração de tamoxifeno e N-desmetiltamoxifeno, seu principal 

metabólito, foi avaliada no plasma de ratas Wistar com peso entre 150 e 200 g, a 

partir das formulações de nanopartículas de PLA e PLA-PEG. Os animais foram 

acondicionados no laboratório de experimentação animal 24 horas antes do início da 

aplicação das formulações para ambientação, em gaiolas coletivas com dimensões 

de 34 x 41 x 16 cm (03 animais/caixa), temperatura ambiente controlada de 22ºC (± 

2°C), iluminação controlada automaticamente com ciclos claro/escuro (12 horas), 

alimentados com ração e água fresca ad libitum. 

Os animais foram divididos em quatro grupos, conforme detalhado na Tabela 

5. Cada grupo foi subdividido em dois com o objetivo de alternar as coletas de 

sangue para garantir a sobrevivência dos animais às várias coletas de sangue com 

necessidade de anestesia. 

 

Tabela 5 - Delineamento experimental utilizado na determinação da 
concentração plasmática do tamoxifeno e seu principal metabólito, 
N-desmetiltamoxifeno, em ratas Wistar 

Grupo N° de animais Tratamento 

1 6 (n = 3) Nanopartículas inertes PLA (PLA-18in) 

2 6 (n = 3) Nanopartículas inertes PLA(5000)-PEG(1000) 
(PLA/PEG-11in) 

3 12 (n = 6) Nanopartículas de PLA contendo tamoxifeno (PLA-18) 

4 12 (n = 6) Nanopartículas de PLA(5000)-PEG(1000) contendo 
tamoxifeno (PLA/PEG-11) 

 

A administração das formulações foi realizada pela via endovenosa, através 

da veia lateral da cauda, dilatada previamente em água morna (40 – 50°C) por 30 

segundos. Os animais foram transferidos individualmente para um contensor e 
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receberam 300 µL da formulação correspondente utilizando agulha de 26 gauge x 

½”.  Após a administração, foram recolocados nas caixas. 

As coletas de sangue foram efetuadas por punção cardíaca (Figura 5) em 

tempos pré-determinados (0,5; 1; 2; 4; 8; 12; 24; 36 e 48 horas após a aplicação) 

utilizando agulha de 22 gauge x 1¼”, retirando 300 µL.  Os animais foram 

anestesiados por via inalatória utilizando o isoflurano, com manutenção da 

oxigenação. Após a coleta do sangue, o anestésico foi retirado e os animais foram 

observados durante a recuperação dos sinais vitais (respiração e batimentos 

cardíacos). No final do experimento, os animais foram sacrificados em ambiente 

saturado com o próprio anestésico, confirmando-se o óbito pela ausência de 

reflexos, movimentos respiratórios e batimentos cardíacos (BRASIL, 2008). As 

amostras coletadas foram transferidas para tubos cônicos tipo Eppendorf 

heparinizados (30 µL) e centrifugadas (15 minutos; 4500 rpm/477 x g;  8°C). O 

plasma foi separado e armazenado a -18°C.  

 

 

Figura 5.  Coleta de sangue efetuada por punção cardíaca em 
animal anestesiado por via inalatória. 
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3.8.1. DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO BIOANALÍTICO PARA A QUANTIFICAÇÃO DO 

TAMOXIFENO E N-DESMETILTAMOXIFENO EM PLASMA  

 

3.8.1.1. Condições de análise 

  

A determinação do tamoxifeno e seu principal metabólito no plasma foi 

realizada por CLAE, utilizando coluna cromatográfica C18 Gemini® (Phenomenex) 

(4,6 x 250 mm, 5 µm, 110 Å), protegida por 2 colunas de guarda de mesma 

composição, e fase móvel composta por metanol e solução de trietilamina (TEA) 1% 

(85:15, v/v). As condições de análise foram: vazão 1,0 mL min-1; volume de injeção 

20 µL; detecção por UV-Vis em 265 nm e temperatura ambiente controlada 25ºC. 

Para este estudo, foi realizada a técnica da padronização interna, de acordo com as 

diretrizes da ANVISA para métodos bioanalíticos (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2012), e utilizando o flurazepam como padrão interno 

(BRONISCER, 2000; SOUZA, 2013). Soluções de tamoxifeno e N-

desmetiltamoxifeno foram preparadas nas concentrações 0,25; 0,5; 1,0; 5,0 10,0 e 

25,0 µg mL-1 em metanol, para a obtenção da curva analítica.  

 

3.8.1.2. Processo de purificação/extração do tamoxifeno 

 

O desenvolvimento do método de extração do tamoxifeno a partir das 

amostras de plasma teve como ponto de partida o trabalho descrito por Broniscer e 

colaboradores (2000), empregando metanol e uma mistura composta por hexano e 

álcool isoamílico (98,5:1,5 v/v) para extração e purificação das amostras. Diversas 

proporções entre amostra de plasma e metanol foram avaliadas, bem como os 

tempos de agitação, de modo a otimizar o processo, garantindo a maior taxa de 

recuperação possível. Foi avaliada, ainda, a utilização de acetonitrila em substituição 

ao metanol, objetivando aumentar a taxa de recuperação.  

A curva de calibração foi preparada utilizando 150 µL de plasma extraído de 

ratas Wistar, 150 µL da solução padrão em metanol para cada concentração, 15 µL 

da solução de padrão interno (45 µg mL-1, em metanol) e 135 µL de metanol, 
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agitação em vórtex (1 minuto) e centrifugação a 2500 rpm (265 x g)/10minutos  a 10 

ºC. O sobrenadante foi coletado, adicionado a 1,0 mL de solução composta por 

hexano e álcool isoamílico (98,5:1,5 v/v) e agitado por 5 minutos em vórtex. Após 

repouso para separação das fases, a fase contendo hexano/álcool isoamílico foi 

coletada e submetida a fluxo de ar comprimido em temperatura ambiente (25 ºC) 

para evaporação dos solventes. O resíduo obtido, contendo o fármaco e o 

metabólito, foi diluído em 100 µL de metanol e analisado por CLAE (n = 3). As 

curvas analíticas do tamoxifeno e do N-desmetiltamoxifeno foram construídas 

relacionando-se as concentrações do analito (tamoxifeno ou N-desmetiltamoxifeno) 

no eixo das abscissas e as razões entre os valores de área obtidos (mAUV) para os 

picos do respectivo analito e do padrão interno no eixo das ordenadas. A linearidade 

das curvas de calibração foi avaliada por meio de regressão linear e determinação 

do coeficiente de correção linear (r > 0,99). A recuperação dos analitos foi avaliada 

pela comparação dos resultados obtidos para cada concentração após a extração 

com as soluções padrão preparadas em metanol. 

Quanto às amostras de plasma, a 150 µL de cada uma delas foram 

adicionados 15 µL da solução de padrão interno e 285 µL de metanol. A partir deste 

ponto, foi realizado o mesmo procedimento descrito para a extração/purificação das 

soluções padrão. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA 

QUANTIFICAÇÃO DO TAMOXIFENO NAS NANOPARTÍCULAS E ESTUDOS IN 

VITRO 

 

O desenvolvimento e validação de método analítico para a quantificação de 

fármacos são etapas imprescindíveis no delineamento de novas formas 

farmacêuticas. A validação garante a confiabilidade dos resultados e eficiência do 

método desenvolvido e é capaz de detectar erros do procedimento analítico 

(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003; VELLOSO et al., 2009). 

As agências regulatórias possuem diretrizes para guiar os processos de validação, 

visando à obtenção de dados claros e objetivos que comprovem que um método 

analítico é adequado para o uso proposto (CHIARADIA, 2009; SOUZA, 2013).  

  

4.1.1. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 

 

A CLAE é uma técnica de separação fundamentada na distribuição dos 

componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis, a fase móvel líquida e a 

fase estacionária contida em uma coluna. A maioria das análises farmacêuticas está 

baseada no método de separação por partição, entretanto, as separações também 

podem ser realizadas por adsorção, troca iônica, exclusão por tamanho ou 

interações estereoquímicas, dependendo da fase estacionária utilizada (OLIVEIRA, 

2009; SNYDER; KIRKLAND; GLAJCH, 1997).  

Para a análise do tamoxifeno foi escolhida a CLAE de fase reversa, 

considerada de primeira escolha para a análise da maioria das amostras contendo 

fármacos, por ser uma técnica estável, eficiente e reprodutível. Este sistema utiliza 

fases estacionárias apolares e fases móveis polares. O tempo de retenção na 

coluna, caracterizado pela afinidade de uma substância pela fase estacionária, é 

determinado pela polaridade da fase móvel, composta basicamente por água ou 

tampão, com adição de algum modificador orgânico (geralmente metanol ou 
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acetonitrila). Contudo, as características do soluto também influenciam na sua 

retenção, de acordo com sua característica polar ou apolar. De maneira geral, na 

cromatografia de fase reversa o tempo de retenção diminui à medida que se 

aumenta a proporção do solvente orgânico na fase móvel (OLIVEIRA, 2009). O 

cromatograma obtido com as condições descritas no item 3.3.1. está representado 

na Figura 6, onde o tempo de retenção para o tamoxifeno foi de  7,2 min.  

 

 
Figura 6. Cromatograma do tamoxifeno em metanol, 

concentração 5,0 µg mL-1, tempo de retenção de 7,2 
min. 

 

4.1.1.1. Validação analítica 

 

- Seletividade 

A seletividade avalia o grau de interferência de outros componentes da 

formulação como outro(s) princípio(s) ativo(s), excipientes, impurezas e produtos de 

degradação, bem como outros compostos de propriedades similares que possam 

estar presentes. Este parâmetro garante que o pico de resposta seja exclusivamente 

do composto de interesse. Se a seletividade não for garantida, a linearidade, a 

exatidão e a precisão estarão comprometidas (RIBANI et al., 2004).  
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Uma das formas de avaliação da seletividade, e a utilizada neste estudo, é a 

comparação da formulação isenta do fármaco e a formulação adicionada com o 

fármaco (padrão analítico), sendo que os demais componentes da amostra não 

devem eluir no tempo de retenção da substância de interesse (ICH, 1995; 2005; 

RIBANI et al. 2004).  

A seletividade foi determinada pela comparação entre os resultados obtidos a 

partir de amostras não contaminadas (nanopartículas inertes) e os obtidos a partir 

das nanopartículas adicionadas de quantidade conhecida de fármaco. Outros 

compostos como meio de dissolução utilizado no estudo de solubilidade e de 

liberação in vitro como soluções contendo tensoativos, soluções tampão, acetona, 

acetonitrila, metanol também foram avaliados. Os resultados obtidos demonstraram 

que a resposta não foi afetada pelas matérias-primas e solventes utilizados.  

 

- Linearidade 

A linearidade de um método analítico refere-se à proporcionalidade entre a 

concentração do analito e a resposta obtida, dentro de uma determinada faixa de 

aplicação (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003; RIBANI et al., 

2004). Para sua determinação, é necessário a construção de uma curva analítica 

correlacionando a concentração do analito e o sinal medido (neste caso, área ou 

altura do pico cromatográfico), utilizando, pelo menos, cinco concentrações 

diferentes do mesmo (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003; 

SOUZA, 2013). 

Neste trabalho, a linearidade foi avaliada na faixa de concentração de 

tamoxifeno entre 0,1 a 200,0 µg mL-1. Os resultados mostraram que valores de         

r > 0,99 neste intervalo (Figura 7).  
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Figura 7. Curva analítica do tamoxifeno em metanol, na faixa de 

concentração entre 0,1 e 200,0 µg mL-1, obtida para avaliação da 
linearidade do método empregando CLAE. 

 

- Precisão e exatidão 

A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série 

de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra (AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003), podendo ser determinada através 

da estimativa do desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente de variação 

(INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2007; 

RIBANI, 2004). Já a exatidão representa o grau de concordância entre os resultados 

individuais encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito 

como verdadeiro. É considerada dentro de certos limites, em um dado nível de 

confiança (ou seja, aparece sempre associada a valores de precisão) (RIBANI et al. 

2004).  

Foram avaliadas a precisão intermediária (ou precisão interensaios) e a 

repetitividade (ou precisão intraensaio). Os resultados mostraram CV abaixo de 5%. 

Para o estudo de exatidão, onde foram avaliadas a exatidão intra e interensaios, os 

desvios com relação ao valor nominal (E) ficaram abaixo de 10% (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Resultados obtidos na avaliação da precisão e exatidão intra e 
interensaios, expressas por CV (%) e E (%), respectivamente, para a 
análise do tamoxifeno utilizando CLAE. 

Concentração teórica 
(µg mL-1) 0,25 2,5 20,0 

Parâmetros CV (%) E (%) CV (%) E (%) CV (%) E (%) 

Intraensaio           

(n = 10) 4,83 5,30 3,11 -3,11 1,46 -0,68 

Interensaios         

(n = 3/ 5 dias) 3,86 6,72 1,71 -0,63 1,10 0,13 

 

- Faixa de aplicação 

Considerando os resultados obtidos na avaliação de linearidade, precisão e 

exatidão, bem como a aplicação do método, determinou-se como faixa de aplicação 

o intervalo compreendido de 0,25 a 20,0 µg mL-1 (Figura 8). 
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Figura 8. Curva analítica do tamoxifeno em metanol, na faixa de 

concentração entre 0,25 e 20,0 µg mL-1
 (faixa de 

trabalho), obtida por CLAE. 
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- Robustez  

Robustez de um método indica a capacidade da técnica desenvolvida em 

resistir a pequenas variações dos parâmetros analíticos, bem como sua 

confiabilidade durante o uso (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

2003). As modificações realizadas para a análise da robustez não provocaram 

variações nos resultados além dos limites estabelecidos com relação à linearidade, 

precisão e exatidão para o intervalo de concentração avaliado (Tabela 7). Assim, o 

método mostrou-se robusto frente às variações realizadas. 

 

Tabela 7 - Resultados da linearidade (r), precisão (CV) e exatidão (E) obtidos no 
ensaio de robustez do método utilizando CLAE (n = 3). 

Concentração teórica (µg mL-1) 0,25 2,5 20,0 

Parâmetros r CV (%) E (%) CV (%) E (%) CV (%) E (%) 

Vazão 

(mL min-1) 

1,0 0,9990 1,56 1,08 1,68 -0,68 1,50 -0,24 

1,2 1,0000 2,40 8,36 0,77 -1,82 0,98 0,05 

1,4 1,0000 2,29 9,74 1,13 -2,16 0,68 -0,33 

Proporção 

TEA1:MeOH2 

9:91 1,0000 0,20 -7,80 0,11 -1,37 0,54 -0,11 

11:89 1,0000 2,40 8,36 0,77 -1,82 0,98 0,05 

13:87 1,0000 2,58 2,62 0,47 -2,65 1,73 -0,04 

% TEA 

0,8 1,0000 1,85 -5,52 1,07 -3,13 1,43 -0,12 

1,0 1,0000 2,40 8,36 0,77 -1,82 0,98 0,05 

1,2 1,0000 1,22 9,72 0,90 -5,75 0,51 -0,09 
1TEA= trietilamina; 2 MeOH= metanol 

 

- Limite de quantificação e limite de detecção 

O limite de quantificação é definido como a menor quantidade de um analito 

numa amostra que pode ser determinada quantitativamente com precisão e exatidão 

aceitáveis, utilizando as condições analíticas determinadas (AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003). O limite de quantificação do método por CLAE 

foi de 0,20 µg mL-1. 
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O limite de detecção corresponde à menor concentração do analito que pode 

ser detectada, porém não necessariamente quantificada, ou seja, que o método 

consegue diferenciar confiavelmente do ruído. No caso de métodos instrumentais, 

tais como a CLAE, o mesmo pode ser determinado por meio de uma relação 

estabelecida entre o desvio padrão do intercepto com o eixo das ordenadas e a 

inclinação da curva (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003; 

SOUZA, 2013). O limite de detecção obtido para este método foi de 0,032 µg mL-1.   

Os resultados apresentados mostraram que o método desenvolvido é 

adequado para determinar o tamoxifeno nas nanopartículas, bem como nos estudos 

do perfil de dissolução e liberação in vitro, conforme proposto inicialmente. 

 

4.1.2. ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS 

 

O método mais utilizado para análise de fármacos é a CLAE usando detector 

UV-vis, contudo, técnicas cromatográficas são demoradas, possuem custos mais 

elevados e exigem treinamento complexo. Assim, a espectrofotometria UV-Vis 

possui vantagens com relação à CLAE devido à sua simplicidade, confiabilidade e 

baixo custo, além do que permite medidas diretas para muitos fármacos (OLIVEIRA; 

SOUZA; MARCHETTI, 2010).  Esta técnica foi validada para auxiliar na etapa de 

quantificação do fármaco durante o desenvolvimento das nanopartículas de PLA e 

PLA-PEG (cálculo da eficiência de encapsulação), de uma forma simples e rápida. 

A varredura do tamoxifeno em metanol, realizada na concentração de 10 µg 

mL-1, possibilitou a determinação do melhor comprimento de onda. O λ escolhido foi 

273 nm, pois ultrapassa a faixa crítica de absorção dos solventes e matérias-primas 

utilizados (Figura 9).  
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Figura 9. Espectro de varredura do tamoxifeno em metanol (10 µg mL-1) 
na faixa de 190 a 390 nm, resolução de 1 nm. 

 

4.1.2.1. Validação analítica 

 

- Seletividade  

Foi determinada pela comparação entre os resultados obtidos a partir de 

amostras da solução padrão em metanol e os obtidos a partir da adição do fármaco 

no meio contendo as nanopartículas inertes rompidas em acetonitrila. A curva 

analítica do tamoxifeno preparada em acetonitrila também foi comparada com a 

curva padrão em metanol. Os resultados obtidos demonstraram que a resposta não 

foi afetada pelas matérias-primas e solventes utilizados. 

 

- Linearidade 

A linearidade do método espectrofotométrico, determinada na faixa de 

concentração de 0,25 a 25,0 µg mL-1, demonstrou que as respostas obtidas foram 

diretamente proporcionais à concentração da amostra, sendo que o valor obtido foi 

de 0,9999 (Figura 10).  
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Figura 10.  Curva analítica do tamoxifeno em metanol, na faixa 

de concentração entre 0,25 e 25,0 µg mL-1, 
realizada em espectrofotômetro (λ = 273 nm). 

 

Precisão e exatidão 

Os resultados dos estudos de precisão intermediária (ou precisão inter-

ensaios) e repetitividade (ou precisão intra-ensaio) mostraram que todos os valores 

de CV ficaram abaixo de 5% (Tabela 8).  

 

Tabela 8 - Resultados obtidos na avaliação da precisão e exatidão intra e 
interensaio, expressas por CV (%) e Rec (%), respectivamente, para a 
análise do tamoxifeno base por espectrofotometria (λ = 273 nm). 

Concentração teórica 
(µg mL-1) 0,50 5,0 20,0 

Parâmetros CV (%) Rec (%) CV (%) Rec (%) CV (%) Rec (%) 

Intraensaio          
(n = 10) 

3,51 103,90 4,76 101,17 3,07 -103,10 

Interensaios        
(n = 3/ 5 dias) 

2,92 101,63 1,46 100,16 0,91 103,07 

 

- Faixa de aplicação 

Considerando os resultados obtidos na avaliação de linearidade, precisão e 

exatidão, bem como a aplicação do método, determinou-se como faixa de aplicação 

o intervalo compreendido de 0,5 a 20,0 µg mL-1 
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- Robustez  

As modificações realizadas para a análise da robustez não provocaram 

variações significativas nos resultados com relação à linearidade, precisão e à 

exatidão para o intervalo de concentração avaliado (Tabela 09). O método mostrou-

se robusto frente parâmetros avaliados. 

 

Tabela 9 - Resultados da linearidade (r), precisão (CV) e exatidão (Rec) obtidos no 
ensaio de robustez do método utilizando espectrofotometria 
(λ = 273 nm; n = 6). 

Concentração teórica (µg mL-1) 0,5 2,5 20,0 

Parâmetros r CV (%) Rec (%) CV (%) Rec (%) CV (%) Rec (%) 

Temperatura 
25ºC 0,9994 3,33 103.32 3,26 99,13 2,34 98,38 

4ºC 0,9993 3,85 98,03 2,99 97,29 1,47 97,45 

Metanol 
(diferentes 

marcas) 

I 0,9994 3,33 103.32 3,26 99,13 2,34 98,38 

II 0,9989 2,97 101,86 1,99 98,07 1,30 101,22 

Analistas 
diferentes 

A 0,9994 3,33 103.32 3,26 99,13 2,34 98,38 

B 0,9988 9,98 97,81 3,87 98,45 3,15 103,05 

 

- Limite de quantificação e limite de detecção 

O limite de quantificação do método por espectrofotometria UV-vis, 

considerando-se o menor valor para o qual foram obtidos precisão e exatidão, foi de 

0,50 µg mL-1. Já o limite de detecção obtido para este método, determinado 

matematicamente, foi de 0,0938 µg mL-1. 

Verificou-se que o método espectrofotométrico apresentou valores de limite 

de quantificação e detecção superiores que os apresentados pelo método por CLAE. 

Assim, o método cromatográfico é o mais indicado entre eles para avaliação de 

amostras provenientes de estudos de perfil de liberação, onde, especialmente nos 

primeiros tempos de coleta, a concentração do tamoxifeno pode ser bastante 

reduzida. Entretanto, para a avaliação da eficiência de encapsulação, onde o 

tamoxifeno encontra-se em concentrações mais elevadas na amostra, o método de 

espectrofotometria pode ser empregado com o mesmo grau de confiança e 
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eficiência que o método por CLAE, permitindo a obtenção de resultados mais 

rapidamente e com custo reduzido. 

 

4.2. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE PLA E 
PLA-PEG 

 

Na escolha do processo de micro/nanoencapsulação devem ser considerados 

fatores que contribuam para o sucesso do sistema, tais como alta eficiência de 

encapsulação e alto rendimento do processo (SOPPIMATH et al., 2001). Entretanto, 

a seleção de uma técnica depende essencialmente das características físico-

químicas do fármaco e, além disso, a escolha do polímero é fundamental para uma 

encapsulação adequada (OLIVEIRA, 2009). Para a administração parenteral, a 

utilização de polímeros biodegradáveis é essencial (CHORNY et al., 2002; NECKEL; 

LEMOS-SENNA, 2005; OLIVEIRA, 2009). 

Na nanoprecipitação, método introduzido por Fessi et al. (1989), a formação 

de partículas baseia-se na precipitação e solidificação subsequente do polímero na 

interface de um solvente e um não-solvente. Assim, o processo é, frequentemente, 

denominado deposição interfacial ou deslocamento do solvente. O polímero é 

dissolvido em um solvente orgânico (ou mistura de solventes) miscível em água e 

adicionado a uma solução aquosa, na qual o solvente orgânico é difundido. A 

formação das partículas é espontânea, pois o polímero precipita no meio aquoso. De 

acordo com Quintanar-Guerrero e colaboradores (1998), o efeito Marangoni é 

indicado para explicar o processo: o fluxo de solvente, difusão e tensões superficiais 

na interface de solvente orgânico e fase aquosa causam turbulências, que formam 

pequenas gotículas contendo o polímero. Posteriormente, como o solvente se 

difunde a partir das gotículas, o polímero precipita e o solvente orgânico é então 

evaporado. Tensoativos ou estabilizantes são bastante utilizados no processo para 

controlar o tamanho das gotículas e as propriedades de superfície ou, ainda, 

assegurar a estabilidade da dispersão de nanopartículas, especialmente durante os 

estágios iniciais da precipitação (HIRSJÄRVI, 2008). Além de eficaz, este processo, 

comparado ao de emulsificação/evaporação do solvente, bastante utilizado na 

preparação de micro e nanopartículas, é eficaz, econômico, mais simples de ser 
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executado, mais fácil de ser transposto para a escala industrial e os solventes 

utilizados possuem menor toxicidade. O tamanho das nanopartículas preparadas por 

nanoprecipitação varia normalmente de 100 a 500 nm (FESSI et al., 1989; 

HIRSJÄRVI, 2008; LEGRAND et al., 2007). O tamanho das partículas deve ser 

rigorosamente controlado em formulações destinadas a administração endovenosa, 

mantendo-se na faixa submicrônica para evitar a oclusão dos capilares, pois o 

diâmetro estimado dos menores capilares sanguíneos é de 4 - 7 µm. Neste caso, 

dada a reduzida dimensão requerida para as partículas, a esterilização pode ser 

convenientemente realizada por meio de filtração esterilizante (CHORNY et al., 

2002). 

As formulações preliminares foram preparadas sem o fármaco, para verificar 

a influência do volume do solvente orgânico (acetona) em relação ao da solução 

aquosa e também à quantidade do polímero utilizado (PLA) na formação das 

nanopartículas. Para as formulações utilizando o PLA, a adição de tensoativo 

(poloxamer 407 0,5%) na fase aquosa foi necessária para evitar a formação de 

aglomerados de polímero na superfície da dispersão e, consequentemente, 

aumentar o rendimento do processo. Os resultados estão apresentados na Tabela 

10.  

 

Tabela 10 - Formulações preliminares de nanopartículas de PLA isentas de 
fármaco preparadas pela técnica de nanoprecipitação, utilizando 
poloxamer 407 (0,5%) como estabilizante. 

Quantidade de 
PLA (mg) 

Volume do não 
solvente (mL) 

Volume do 
solvente (mL) 

Formação de 
grumos 

Diâmetro 
médio (nm)* IPd* 

200 15 30 +++ 219 0,085 

100 15 30 + 163 0,108 

100 15 40 - 158 0,114 

100 20 30 - 225 0,227 

100 20 40 - 90,1 0,192 

100 19+1(a) 40 - 144 0,091 

200 20 40 +++ 214 0,351 

100 20 40(b) +++++ - 1,000 

Legenda: Não solvente = fase orgânica composta de acetona /Solvente = fase aquosa contendo 
poloxamer 407 0,5% / (a) 19 mL acetona + 1mL diclorometano / (b) Água sem adição de tensoativo. 
*Após filtração. 
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Como pode ser observado, as melhores formulações com relação ao diâmetro 

médio pretendido (< 200 nm) e a não formação de grumos foram obtidas utilizando-

se a concentração de 5,0 mg mL-1 de polímero na fase orgânica (100 mg/20 mL) e a 

proporção de 1:2 (v/v) de acetona/água. Esta mesma proporção também foi utilizada 

com sucesso por Fessi et al. (1998) e Zili, Sfar e Fessi. (2005) na preparação de 

nanocápsulas de PLA e poli-ε-caprolactona, respectivamente. Tong et al. (2011) 

avaliaram o efeito do solvente sobre a formação de nanopartículas de PLA contendo 

paclitaxel, utilizando a água como não solvente. As nanopartículas obtidas tiveram 

tamanho médio inferior a 200 nm. A utilização da acetona foi vantajosa pela rápida 

remoção por evaporação, devido à sua volatilidade, além de ser mais adequada 

para a preparação de nanopartículas em maior escala. 

Em seguida, foram preparadas formulações de nanopartículas de PLA e de 

PLA-PEG contendo tamoxifeno, buscando a obtenção de partículas esféricas, 

regulares, não agregadas, com distribuição de tamanho médio inferior a 200 nm e 

elevada taxa de encapsulação do fármaco. 

 

4.2.1. OBTENÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE PLA, DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE 

ENCAPSULAÇÃO, RENDIMENTO DO PROCESSO E ANÁLISE DO TAMANHO E DISTRIBUIÇÃO DE 

TAMANHO DAS PARTÍCULAS 

 

Para as formulações utilizando o PLA, a adição de tensoativo na fase aquosa 

foi fundamental para evitar a formação de aglomerados de polímero na superfície da 

dispersão, bem como para alcançar uma melhor eficiência de encapsulação. A 

utilização de tensoativos em uma formulação de nanopartículas impede a agregação 

após o preparo e durante o armazenamento por promoverem a estabilização física 

e/ou química da suspensão (SANTOS, 2011). As formulações iniciais contendo o 

fármaco foram preparadas utilizando o poloxamer 407 como estabilizante, variando 

de 1,25 a 5,0 mg mL-1. A maior eficiência de encapsulação (50,15%) foi obtida para 

a formulação PLA-07 quando utilizado na concentração de 1,25 mg mL-1 e proporção 

fármaco/polímero (1:20). Em seguida, foi testado o poloxamer 188 nas mesmas 

concentrações e as formulações apresentaram baixa taxa de encapsulação do 
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fármaco (máxima de 27,5% utilizando 5,0 mg mL-1 e proporção fármaco/polímero 

(1:20) (PLA-13) (Tabela 11).  

Apesar da maioria das nanopartículas de fármacos lipofílicos obtidas por 

nanoprecipitação resultarem em uma elevada eficiência de encapsulação, alguns 

trabalhos relatam uma baixa encapsulação do tamoxifeno. Nos estudos de 

Memisoglu-Bilensoy et al. (2005), a porcentagem de tamoxifeno em nanopartículas 

de ß-CDC6 (ß-ciclodextrina anfifílica modificada) variou de 29 a 47% e não houve 

diferença significativa entre nanocápsulas e nanoesferas. Chawla e Amiji (2002) 

obtiveram encapsulação máxima de 64% para nanopartículas preparadas com 

poli(ε-caprolactona), utilizando proporção de (1:20) fármaco/polímero e poloxamer 

188 como estabilizante. 

Diante da baixa eficiência de encapsulação, o poloxamer foi substituído pelo 

polissorbato 80.  Este tensoativo tem sido amplamente utilizado na preparação de 

nanopartículas para aplicações biomédicas com excelentes resultados (BLOUZA et 

al., 2006; DEEPAK et al., 2009; SOUZA, 2011; ZHANG; FENG, 2006; ZILI; SFAR; 

FESSI, 2005). Houve aumento na encapsulação do fármaco, alcançando valores 

superiores a 80% (formulações PLA-17 a PLA-20). A Tabela 11 mostra que o 

aumento na concentração do polissorbato 80 na fase aquosa foi acompanhado por 

um aumento significativo na eficiência de encapsulação do tamoxifeno até a 

concentração de 4,0 mg mL-1. Acima desta concentração este aumento foi de 

apenas 2,7%. Por proporcionar eficiência de encapsulação do tamoxifeno mais 

elevada, o polissorbato 80 foi o estabilizante de escolha. Além disso, é aprovado 

pela FDA para uso em formas farmacêuticas de administração endovenosa 

(MARGULIS-GOSHEN; KAMYSHNY; MAGDASSI, 2009) e tem sido bastante 

utilizado em formulações para administração parenteral para melhorar a solubilidade 

de fármacos pouco solúveis em água (STRICKLEY, 2004).  
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Tabela 11 -  Eficiência de encapsulação das nanopartículas de PLA contendo 
tamoxifeno preparadas pelo método de nanoprecipitação. 

Formulação Tensoativo Proporção fármaco/ 
polímero (m/m) 

Concentração do 
tensoativo (mg mL-1) EE (%) 

PLA-01 

Poloxamer 
407 

1:10 5,0 22,0 

PLA-02 1:20 5,0 27,7 

PLA-03 1:5 5,0 4,8 

PLA-04 1:10 2,5 27,7 

PLA-05 1:10 1,25 45,4 

PLA-06 1:5 1,25 7,6 

PLA-07 1:20 1,25 50,15 

PLA-08 

Poloxamer 
188 

1:10 1,25 - 

PLA-09 1:10 2,0 6,6 

PLA-10 1:10 2,5 14,3 

PLA-11 1:10 5,0 22,7 

PLA-12 1:5 5,0 4,9 

PLA-13 1:20 5,0 27,5 

PLA-14 

Polissorbato 
80 

1:10 1,0 35,4 

PLA-15 1:10 2,0 60,7 

PLA-16 1:5 2,0 19,7 

PLA-17 1:20 2,0 86,7 

PLA-18 1:10 4,0 80,2 

PLA-19 1:20 4,0 85,9 

PLA-20 1:10 5,0 82,4 

 

Observou-se que aumentando a concentração de poloxamer 188 e polissorbato 

80, a porcentagem do tamoxifeno nas nanopartículas também aumentou. Entretanto, o 

aumento da concentração do poloxamer 407 levou a uma diminuição da encapsulação 

do fármaco. Concentrações menores que 1,25 mg mL-1 de poloxamer 407 e a não 

utilização de tensoativos também foram avaliadas, porém houve formação de 

agregados de PLA nas formulações. A proporção fármaco/polímero também influenciou 

a eficiência de encapsulação. Para todos os estabilizantes avaliados, a quantidade de 

fármaco encapsulada aumentou drasticamente quando diminuiu de 1:5 para 1:10 a 

proporção de tamoxifeno/PLA (Figura 11).  
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Figura 11. Gráfico representativo da relação entre a eficiência de 
encapsulação e a proporção tamoxifeno/PLA no processo 
de nanoprecipitação. 

 

A etapa de separação e purificação foi o parâmetro que mais afetou o 

rendimento do processo de obtenção das nanopartículas. O processo de lavagem 

das nanopartículas com água ultrapurificada para a retirada do tensoativo, excesso 

de fármaco e polímero não se mostrou adequado quando utilizado isoladamente. 

Utilizando centrifugação com rotação de 477 x g (4.500 rpm) por 1 hora, o 

rendimento foi menor que 10%. Já utilizando rotação de 20.800 x g (14.000 rpm), o 

rendimento máximo obtido foi de, aproximadamente, 27%, muito baixo diante do 

custo elevado das formulações e do impacto ambiental que o descarte inadequado 

dos componentes da formulação e nanopartículas não recuperadas poderia gerar. A 

avaliação da eficiência de encapsulação também foi prejudicada pela centrifugação, 

pois o fármaco não encapsulado, insolúvel em água, também precipitou. Diante 

disso, optou-se pelo processo de filtração, onde foram testadas membranas com 

porosidade de 0,45 e 0,20 µm, alcançando rendimento de 87%. A etapa de filtração 

dispensou a centrifugação, pois o fármaco não encapsulado ficou retido nos filtros, 

enquanto as nanopartículas de interesse com diâmetro médio inferior a 200 nm 

atravessaram os poros da membrana filtrante. Estes dados foram comprovados 

experimentalmente, comparando a filtração com a combinação da purificação por 

centrifugação e filtração.  
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Após a administração de um medicamento, a forma farmacêutica deve liberar 

o fármaco a uma velocidade ideal. Para isso, diversos fatores devem ser ajustados 

incluindo o tamanho de partícula. A medida de uma partícula é baseada na forma 

hipoteticamente esférica, denominada diâmetro equivalente da partícula. A escolha 

do método de análise do tamanho de partícula deve ser determinada pelas 

propriedades das partículas e pelo tipo de informação que se procura sobre a 

distribuição. O tamanho das partículas obtidas depende da técnica de encapsulação 

bem como de algumas variáveis empregadas para o método utilizado. As 

formulações devem apresentar distribuição de tamanho com perfil monomodal, uma 

característica importante que indica uma distribuição uniforme do tamanho, com 

baixo IPd (AULTON, 2005).  

O diâmetro médio das nanopartículas foi determinado pela técnica de 

espalhamento de luz, também conhecida por espectroscopia de correlação fotônica. 

Esta técnica é baseada no movimento browniano, ou seja, no movimento aleatório 

das partículas sob o impacto das moléculas do solvente sobre a sua superfície. A 

frequência e a amplitude deste movimento estão relacionadas com o tamanho da 

partícula e a viscosidade do solvente. Quanto menor a partícula, maior será a 

resposta, em função do aumento do movimento browniano (MALVERN, 2011). 

A maioria das formulações preparadas com PLA apresentou distribuição de 

tamanho média inferior a 200 nm, o que confirma que a nanoprecipitação é uma 

técnica adequada para os propósitos deste trabalho. A Tabela 12 apresenta os 

valores de distribuição de tamanho com os respectivos índices de polidispersividade 

(IPd). Com base nestes resultados, observou-se que o tamanho de partícula 

aumentou, principalmente, com a diminuição na proporção fármaco/polímero, exceto 

quando foi utilizado o polissorbato 80 como estabilizante, onde o tamanho não foi 

afetado por este parâmetro. Um aumento na concentração do PLA também 

contribuiu para um aumento no tamanho das partículas. A Figura 12 mostra os 

gráficos de distribuição de tamanho das nanopartículas que obtiveram as melhores 

eficiências de encapsulação e diâmetro médio menor que 200 nm, para os diferentes 

estabilizantes avaliados. 



4. Resultados e Discussão 60 
 

 

 

Tabela 12 -  Distribuição do tamanho de diferentes preparações de nanopartículas 
de PLA, representada pelo diâmetro médio (nm) e pelo índice de 
polidispersividade (IPd). 

Formulação Tensoativo Proporção fármaco/ 
polímero (m/m) 

Concentração do 
tensoativo (mg mL-1) 

Diâmetro 
médio (nm) IPd 

PLA-01 

Poloxamer 
407 

1:10 5,0 96,1 0,199 

PLA-02 1:20 5,0 82,3 0,192 

PLA-03 1:5 5,0 117 0,225 

PLA-04 1:10 2,5 118 0,340 

PLA-05 1:10 1,25 122 0,181 

PLA-06 1:5 1,25 645 0,713 

PLA-07 1:20 1,25 95,4 0,231 

PLA-08 

Poloxamer 
188 

1:10 1,25 ----- 1 

PLA-09 1:10 2,0 ----- 1 

PLA-10 1:10 2,5 239 0,170 

PLA-11 1:10 5,0 141 0,200 

PLA-12 1:5 5,0 164 0,324 

PLA-13 1:20 5,0 138 0,298 

PLA-14 

Polissorbato 
80 

1:10 1,0 215 0,329 

PLA-15 1:10 2,0 96,7 0,297 

PLA-16 1:5 2,0 97,1 0,340 

PLA-17 1:20 2,0 76,2 0,170 

PLA-18 1:10 4,0 117 0,163 

PLA-19 1:20 4,0 76,2 0,170 

PLA-20 1:10 5,0 191 0,206 
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(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
Figura 12.  Representação gráfica da distribuição de tamanho das 

nanopartículas de PLA contendo tamoxifeno, proporção 
fármaco/polímero 1:20.  (A) Formulação PLA-07 utilizando 
poloxamer 407 como estabilizante; diâmetro médio: 95,4 nm  
(IPd = 0,231); eficiência de encapsulação: 50,15%.  
(B) Formulação PLA-13 utilizando poloxamer 188 como 
estabilizante; diâmetro médio: 138 nm (IPd = 0,298); eficiência de 
encapsulação: 27,5%. (C) Formulação PLA-13 utilizando 
polissorbato 80 como estabilizante; diâmetro médio: 76,2 nm  
(IPd = 0,231); eficiência de encapsulação: 86,7%. 
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4.2.2. OBTENÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE PLA-PEG, DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE 

ENCAPSULAÇÃO E ANÁLISE DO TAMANHO E DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DAS PARTÍCULAS 

 

As nanopartículas à base de PLA-PEG foram preparadas inicialmente com o 

polímero PLA(1000)-PEG(750), utilizando o poloxamer 407 como estabilizante (1,25 

e 2,5 mg mL-1) e proporção de fármaco/polímero (1:10) (Tabela 12). Os resultados 

para a eficiência de encapsulação foram de 80,5 e 78,7%, respectivamente. Já com 

a utilização de fármaco/polímero na proporção de (1:20), a taxa de fármaco 

encapsulado aumentou para 89,0%.  As formulações preparadas com polissorbato 

80 alcançaram eficiência de encapsulação de 95,1% (PLA/PEG-08). Nanopartículas 

preparadas na ausência do estabilizante apresentaram menor eficiência de 

encapsulação do tamoxifeno (58,6%) e não formaram aglomerados de polímero. 

Isso pode ser explicado pela característica hidrofílica apresentada pela cadeia de 

PEG conjugada, a qual deixa o sistema mais estável e impede a precipitação do 

PLA antes que a nanopartícula se forme através da difusão do solvente orgânico 

para o meio aquoso (GOVENDER et al., 2000a,b). A Figura 13 ilustra a distribuição 

de tamanho de partículas das formulações PLA/PEG-04 e PLA/PEG-07. 
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(A) 

 
(B) 

 
Figura 13.  Representação gráfica da distribuição de tamanho das 

nanopartículas de PLA-PEG contendo tamoxifeno, proporção 
fármaco/polímero 1:10.  (A) Formulação PLA/PEG-04 utilizando 
poloxamer 407 como estabilizante; diâmetro médio: 503 nm  
(IPd = 0,693); eficiência de encapsulação: 89%. Pico 1: 15,9 nm 
(42,5%); pico 2: 111 nm (35,5%); pico 3: 459 nm (22,0%).  
(B) Formulação PLA/PEG-08 utilizando polissorbato 80 como 
estabilizante; eficiência de encapsulação: 95,1%. Pico 1: 19,2 nm 
(47,1%); pico 2: 363 nm (50,8%); pico 4: 5560 nm (2,1%). 

 

Apesar de apresentarem elevada taxa de encapsulação do tamoxifeno, as 

nanopartículas preparadas com PLA(1000)-PEG(750) exibiram distribuição de 

tamanho de partícula bastante variável e não reprodutível, com alto índice de 

polidispersividade e perfil polimodal, ou seja, duas ou mais populações para todas 

as formulações (PLA/PEG-01 a PLA/PEG-07, Tabela 12).  

Diante dos resultados da distribuição de tamanho de partícula, optou-se pela 

substituição deste polímero pelo PLA(5000)-PEG(1000). Este polímero possibilitou a 

obtenção de nanopartículas de tamanhos regulares, exibindo perfil monomodal 

(Figura 14). A eficiência de encapsulação do fármaco alcançou 100% utilizando 
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polissorbato 80 (2,5 mg mL-1), enquanto na ausência do estabilizante esta taxa foi de 

78,9%. 

 

 
Figura 14.  Representação gráfica da distribuição de tamanho das 

nanopartículas de PLA-PEG contendo tamoxifeno, utilizando 
PLA(5000)-PEG(1000) e polissorbato 80 como estabilizante 
(formulação PLA/PEG-11), proporção fármaco/polímero (1:10). 
Diâmetro médio: 104 nm (IPd = 0,172); eficiência de 
encapsulação: 100,0%. 

 

As características das nanopartículas de um copolímero dibloco, como o PLA-

PEG, podem ser alteradas de acordo com as cadeias hidrofílicas e hidrofóbicas do 

polímero (BEN-SHABAT; KUMAR; DOMB, 2006). De acordo com Stolnik, Illum e 

Davis (1995), dependendo da composição e da massa molecular do PLA-PEG, 

podem ser obtidas tanto estruturas dinâmicas, como micelas, quanto estruturas 

sólidas como nanopartículas. Quando a cadeia de PEG é maior que a de PLA a 

formação de estruturas tipo micelas é favorecida. Para a obtenção de estruturas 

sólidas (nanopartículas) a porção hidrofóbica deve estar em maior proporção. Isso 

pode explicar a formação de partículas com populações de diferentes tamanhos nas 

preparações que foram utilizados o PLA(1000):PEG(750) onde a razão PLA/PEG de 

1,33 permitiu tanto a formação de estruturas com diâmetro compatível com o de 

micelas, quanto de nanopartículas. Quando esta razão foi aumentada para 5, 

utilizando o PLA(5000)-PEG(1000), ocorreu somente a formação de partículas com 

distribuição de tamanho uniforme e diâmetro médio característico de nanopartículas.  
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4.2.3. ANÁLISE DO POTENCIAL ZETA 

 

O potencial zeta reflete o potencial elétrico das superfícies das partículas, o 

qual é influenciado pela carga de seus componentes, como polímero, fármaco e 

tensoativos (COUVREUR et al., 2002). Valores mais elevados de potencial zeta 

(positivos ou negativos) indicam suspensões de nanopartículas mais estáveis devido 

à força de repulsão gerada entre as partículas, prevenindo a agregação (HANS; 

LOWMAN, 2002; SCHAFFAZICK et al., 2003). A determinação do potencial zeta 

constitui uma importante estratégia na caracterização de suspensões de 

nanopartículas e partículas coloidais e está relacionada com a estabilidade das 

mesmas, podendo ter relação com a resposta biológica do fármaco encapsulado 

(SCHAFFAZICK et al., 2003). Não há uma técnica satisfatória para determinar a 

carga de superfície de nanopartículas em meio líquido. O mais comum é a 

determinação do potencial elétrico presente na camada difusa ao redor da superfície 

da partícula.  

Nanopartículas possuem carga eletrostática superficial devido à presença de 

grupamentos químicos do polímero em sua superfície ou à adsorção de íons ou de 

outras moléculas ionizáveis do meio de dispersão aquoso, sendo que sua 

intensidade exerce influência na estabilidade física da preparação (FERREIRA, 

2007; SCHAFFAZICK et al., 2003). Fosfolipídeos, poloxamers e polímeros são os 

principais componentes capazes de influenciar o potencial zeta das nanopartículas. 

Poliésteres, tais como o PLA, conferem potencial negativo à interface das mesmas 

devido à presença de grupos carboxílicos. Já os tensoativos não-iônicos como 

poloxamers e polissorbatos tendem a reduzir o valor absoluto do potencial zeta 

(SCHAFFAZICK et al., 2003).  

As nanopartículas preparadas com PLA e PLA-PEG apresentaram potencial 

zeta negativo para as formulações inertes. Entretanto, valores positivos foram 

observados para as mesmas formulações contendo o tamoxifeno (Tabela 13). A 

forte carga residual positiva na superfície das nanopartículas contendo tamoxifeno 

pode ser explicada pela localização de fármaco na superfície. Como o tamoxifeno é 

uma base fraca (pka 8,85) era esperado que o fármaco estivesse carregado 

positivamente na suspensão de nanopartículas (CHAWLA; AMIJI, 2002), a qual 

apresenta pH ácido. Resultados semelhantes também foram reportados por alguns 



4. Resultados e Discussão 66 
 

outros trabalhos. Shenoy e Amiji (2005) encontraram potencial zeta positivo em 

suspensões de nanopartículas de PEO-PPO-PEO (óxido de polietineno - óxido de 

polipropileno - óxido de polietileno) contendo tamoxifeno (+19,7 e +23,3 mV), 

utilizando o poloxamer 188 como estabilizante, enquanto as nanopartículas controle 

apresentaram potencial zeta negativo (-17,9 e -27,7 mV). Em outro trabalho, 

nanopartículas de poli(ε)-caprolactona com adsorção ou não de PEO apresentaram 

carga superficial negativa, porém, a encapsulação do tamoxifeno modificou a carga 

superficial para positiva (CHAWLA; AMIJI, 2002). Nanoesferas e nanocápsulas de ß-

CDC6 (ß-ciclodextrina anfifílica) preparadas por nanoprecipitação também obtiveram 

resultados semelhantes, quanto à inversão de carga, utilizando citrato de 

tamoxifeno. Os valores do potencial zeta para as nanocápsulas e nanoesferas 

inertes variaram entre -10 a +10 mV. Contudo, quando  fármaco foi incorporado às 

nanopartículas os valores variaram entre +12 a +16 mV (MEMISOGLU-BILENSOY 

et al., 2005). Carga superficial positiva é desejável, pois promove a interação das 

nanopartículas com as células, aumentando a velocidade e a extensão de 

internalização (KUMARI; YADAV; YADAV, 2010; SHENOY; AMIJI, 2005).  

 

Tabela 13 - Potencial zeta das nanopartículas de PLA e PLA-
PEG contendo ou não tamoxifeno, preparadas 
utilizando-se diferentes estabilizantes. 

Formulação Potencial Zeta (mV) 
± D.P. 

Nps PLA inertes  -33,6 ± 9,8 

Nps PLA (poloxamer 407) contendo tamoxifeno +30,9 ± 7,6 

Nps PLA (poloxamer 188) contendo tamoxifeno +34,6 ± 5,2 

Nps PLA (polissorbato 80) contendo tamoxifeno +27,8 ± 6,0 

Nps PLA(1000)-PEG(750) inertes -22,1 ± 7,3 

Nps PLA(1000)-PEG(750) (poloxamer 407) 
contendo tamoxifeno 

+22,1 ± 7,3 

Nps PLA(1000)-PEG(750) (polissorbato 80) 
contendo tamoxifeno 

+10,5 ± 5,8 

Nps PLA(1000)-PEG(750)  contendo tamoxifeno +20,2 ± 4,5 

Nps PLA(5000)-PEG(1000) (polissorbato 80) 
contendo tamoxifeno 

+32,0 ± 4,5 

Nps = nanopartículas / D.P.= desvio padrão 
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4.2.4. CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

(MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite a obtenção de 

informações estruturais e químicas de diversas amostras. Esta técnica consiste em 

um sistema pelo qual um feixe de elétrons é emitido por uma fonte, geralmente um 

filamento de tungstênio, sendo colimado por lentes eletromagnéticas para um ponto 

ou região da amostra (O’CONNORS; SEXTON, 1992). O revestimento da amostra 

com ouro, por meio de um processo de aspersão conhecido como metalização, 

originando um filme com alguns nanômetros de espessura, é necessário para 

conferir característica condutora ao material analisado (AUTON, 2005). 

Em um processo espontâneo de formação de nanopartículas, como a 

nanoprecipitação, o tamanho de partícula depende de uma ação combinada entre 

variáveis como a viscosidade da fase orgânica (polímero), estabilizantes, 

propriedades do solvente e propriedades do polímero (massa molecular, capacidade 

de precipitar e cristalizar), etc. (HYVÖNEN et al., 2005). No processo de 

nanoprecipitação, quando a fase interna (contendo o fármaco, o polímero e o 

solvente miscível na fase externa) é adicionada à fase externa (água e 

estabilizante), pequenas gotículas são formadas de forma espontânea (FESSI et al., 

1989; HYVÖNEN et al., 2005). O solvente se difunde para a fase aquosa e evapora, 

originando as nanopartículas. Macroscopicamente, o tamoxifeno adquirido 

apresentava-se na forma de pó fino, mas microscopicamente pode-se observar 

cristais grosseiros insolúveis em água (< 0,25 µg mL-1), com tamanho muito maior e 

variável do que as nanopartículas obtidas por nanoprecipitação. Experimentalmente, 

através da MEV, estes dados foram comprovados. A Figura 15 apresenta 

fotomicrografias do tamoxifeno não encapsulado, nanopartículas de PLA e de 

PLA(5000)-PEG(1000) contendo tamoxifeno. As imagens mostram nanopartículas 

esféricas, com superfície regular e não agregadas. Não foram observados cristais do 

fármaco no exterior das mesmas. 
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(A)  

(B)  

(C)  

Figura 15.  Fotomicrografias de (A) tamoxifeno não encapsulado; aumento de 150 x e 
1.500 x (20 KV); (B) nanopartículas de PLA (PLA-19); aumento de  
25.000 x e 70.000 x (20 KV); (C) nanopartículas de PLA(5000)-PEG(1000) 
contendo tamoxifeno (PLA/PEG-11); aumento de 10.000 x e 30.000 x  
(20 KV). 
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4.2.5. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER (IV-TF) 

 

A IV-TF foi empregada para caracterização físico-química, bem como para 

avaliar a ocorrência de possíveis interações moleculares entre o fármaco e demais 

componentes das formulações. Sendo assim, todos os componentes presentes nas 

formulações foram analisados separadamente, além das formulações contendo ou 

não tamoxifeno. Os resultados (Figura 17) demonstram que os espectros de 

absorção de luz na região do infravermelho referentes às formulações correspondem 

à sobreposição dos espectros de seus componentes, sugerindo não ter havido 

interações ou reações.  

A molécula do tamoxifeno (Figura 1) possui poucas possibilidades de 

interação, pois não apresenta grupamentos capazes de realizar interações fortes, 

tais como pontes de hidrogênio e interações dipolo-dipolo. Sua molécula apresenta 

dois anéis benzênicos monossubstituídos e um dissubstituído, sendo que todos os 

substituintes são pouco reativos. O átomo de oxigênio do grupamento éter também 

possui baixa reatividade, em função do impedimento estéreo ocasionado pela 

presença de um anel benzênico e uma cadeia carbônica. Além disso, ainda possui 

um grupamento amina trissubstituído de baixa reatividade. A molécula de tamoxifeno 

encontra-se encapsulada nas nanopartículas, protegida pela porção apolar de seus 

constituintes, reduzindo ainda mais as possibilidades de interação molecular. Pode-

se observar nos espectros, que para as nanopartículas contendo o fármaco, 

predomina a banda localizada em torno de 3300 cm-1, referente à vibração da 

ligação O-H. Destaca-se, por outro lado, que as bandas relativas ao tamoxifeno são 

fracamente identificáveis na formulação, em função da reduzida porcentagem de 

fármaco.  

Devido à baixa concentração do tamoxifeno nas nanopartículas de todas as 

formulações e composição qualitativa equivalente, os espectros apresentam as 

mesmas bandas de absorção, como verificado. 
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(A) (B)

(C)  

Figura 16.  Espectros de absorção no infravermelho das nanopartículas de PLA 
contendo tamoxifeno, formulação: (A) PLA-11, (B) PLA-05, (C) PLA-18 
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4.2.6. CALORIMETRIA DIFERENCIAL EXPLORATÓRIA (DSC) 

 

Os métodos termoanalíticos, tais como DSC, têm sido bastante utilizados 

para a investigação de interações entre fármacos e polímeros em sistemas 

nanoparticulados. Com a utilização do DSC, é possível obter informações sobre a 

morfologia do polímero cristalino, bem como o estado de dispersão sólida ou 

molecular do fármaco associado a estes sistemas poliméricos. Esta técnica também 

tem sido utilizada para analisar interações intermoleculares entre fármacos e 

adjuvantes e investigar reações químicas, como polimerização, despolimerização e 

degradação (SCHAFFAZICK, 2003). 

A caracterização do estado físico do tamoxifeno associado às nanopartículas 

de PLA indicou que o fármaco está disperso molecularmente na matriz polimérica. 

De acordo a Figura 16, o tamoxifeno não encapsulado apresentou pico endotérmico 

que corresponde ao ponto de fusão (97ºC), que indica sua natureza cristalina. O PLA 

exibiu um evento endotérmico (55ºC) característico de pico de relaxação que segue a 

transição vítrea. A curva das nanopartículas contendo o fármaco mostra o evento de 

entalpia de relaxação das nanopartículas inertes (52ºC). Entretanto, a presença do 

estabilizante nas formulações avaliadas foi responsável pelo pequeno deslocamento 

do pico de entalpia das nanopartículas inertes, em relação ao polímero (PLA). A 

análise por DSC não detectou estrutura cristalina do fármaco encapsulado, pois 

apresentou ausência do pico endotérmico do tamoxifeno. O fármaco pode ter sido 

incorporado às nanopartículas na forma amorfa ou cristalina desordenada na 

presença do tensoativo e o processo de encapsulação não afetou a estrutura do 

polímero, já que a matriz apresenta o mesmo valor para a entalpia de relaxação. 

Resultados semelhantes com outros fármacos hidrofóbicos encapsulado utilizando 

PLA ou PLGA foram obtidos por outros autores (MAINARDES; GREMIÃO; 

EVANGELISTA, 2006; VENIER-JULIENNE; BENOIT, 1996). Análises 

complementares por espectroscopia no infravermelho sugeriram ausência de 

reações químicas entre o tamoxifeno e o polímero.  
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(A) (B) 

 

(C) (D) 

Figura 17.  Curvas obtidas na análise térmica por DSC das nanopartículas de PLA e 
PLA-PEG contendo tamoxifeno: (A) PLA-11, (B) PLA-05, (C) PLA-18 e  
(D) PLA/PEG-11. 
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Os resultados das análises utilizando DSC mostraram os eventos relacionados 

à fusão do fármaco e à temperatura de transição vítrea dos polímeros utilizados. O 

pico do fármaco não foi evidenciado nas nanopartículas devido ao fato deste 

apresentar-se disperso na matriz polimérica e em baixa concentração (Figura 16). O 

deslocamento relativo à transição vítrea pode ser devido à interação 

fármaco/polímero. Entretanto, devido à baixa reatividade do fármaco (conforme 

descrito no item 4.2.5.), a ocorrência de interações é pouco provável.  

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO TAMOXIFENO  

 

4.3.1. DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PARTILHA OCTANOL/ÁGUA (KO/A) DO 

TAMOXIFENO 

 

 A avaliação do coeficiente de partilha permite determinar a lipofilicidade de 

um fármaco. O propósito inicial foi realizar o estudo de partilha utilizando tampão 

fosfato pH 7,4 como fase aquosa, porém a solubilidade neste meio se mostrou 

limitada (0,15 µg mL-1) comparada à solubilidade em água a 37ºC (0,50 µg mL-1).  

Os resultados obtidos para o KO/A (Tabela 14) indicam que o tamoxifeno migrou 

totalmente para o meio orgânico, não sendo detectado na fase aquosa. 

 

Tabela 14 -  Coeficiente de partilha K O/A do tamoxifeno 

Coeficiente de 
partilha 

C1 

(µg/mL) 

C2 

(µg/mL) 
K Log K 

K O/A 0,50 ± 0,05 0,0 ∞ - 

K O/A= coeficientes de partilha óleo/água a 37°C 
C1= concentração tamoxifeno base livre antes da partilha 
C2= concentração do tamoxifeno base livre após a partilha 
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4.3.2. SOLUBILIDADE DO TAMOXIFENO 

 

O tamoxifeno é praticamente insolúvel em água (< 0,01% a 20ºC). Por isso, 

comercialmente é convertido no sal citrato como uma forma de aumentar a solubilidade 

em água e sua eficácia (BUCHANAN et al., 2007). Os resultados dos testes de 

solubilidade em água mostraram que o método por CLAE não apresentou sensibilidade 

suficiente para a quantificação do fármaco, mostrando ser menor que 0,20 µg mL-1. O 

resultado dos testes de solubilidade do tamoxifeno em solução tampão e tampão com a 

adição de tensoativos está apresentado na Tabela 15, onde fica evidente que o meio de 

dissolução ideal para os futuros ensaios in vitro do perfil de liberação é o tampão fosfato 

de sódio pH 7,4 com a adição de lauril sulfato de sódio 0,5%.  

 

Tabela 15 - Solubilidade do tamoxifeno em diversas soluções tampão aquosas 

Solução tampão Tensoativo 
Solubilidade  

24 h (µg mL-1) 

Solubilidade  

48 h (µg mL-1) 
CV (%) 

PBS pH 7,4 - < 0,25 < 0,25 - 

PBS pH 7,4 Poloxamer 407 0,5% 9,50 9,99 2,50 

PBS pH 7,4 Polissorbato 80 0,5% 114,90 99,05 7,41 

Fosfato de sódio pH 7,4 - < 0,25 < 0,25 - 

Fosfato de sódio pH 7,4 LSS 0,5% 200,97 214,75 3,31 

Legenda: PBS= tampão fosfato salino / LSS= lauril sulfato de sódio 

 

4.4. ESTUDOS DE LIBERAÇÃO IN VITRO 

 

Os ensaios de liberação in vitro são de grande importância no 

desenvolvimento de medicamentos, pois fornecem informações relevantes para a 

execução de etapas posteriores, como os estudos pré-clínicos, reduzindo o número 

de amostras necessárias para os testes in vivo (OLIVEIRA, 2009; SOPPIMATH et 

al., 2001; GORDON et al., 1995). O delineamento dos experimentos deve ser 

criterioso para que possa garantir a veracidade dos resultados obtidos. Deverão ser 

considerados a temperatura, o sistema de agitação para homogeneização do meio, 
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o próprio meio de dissolução, levando-se em consideração o pH e a isotonicidade 

(OLIVEIRA, 2009; RICCI-JÚNIOR et al., 2005).  

Na utilização de sistemas estáticos, o método exige, ainda, que as condições 

sink sejam atendidas, ou seja, que a concentração do fármaco liberado no meio de 

dissolução não exceda 10% da sua concentração de saturação no meio selecionado 

(OLIVEIRA, 2009; RICCI-JÚNIOR et al., 2005; PRISTA; ALVES; MORGADO, 1995). 

Devido à alta lipofilicidade do tamoxifeno e sua limitada solubilidade em meio 

aquoso, a adição de promotores de solubilidade ao meio de dissolução foi 

necessária para garantir esta condição (WASHINGTON, 1990). A utilização de 

tensoativos é uma estratégia bastante empregada para a viabilidade destes estudos 

e sua escolha é uma etapa importante (AMIDON et al., 1995). Neste estudo, dentre 

os tensoativos avaliados, o que se mostrou mais adequado foi o lauril sulfato de 

sódio (LSS) na concentração de 0,5%, por melhor solubilizar o tamoxifeno (200 µg 

mL-1). O lauril sulfato de sódio também foi utilizado por Chawla e Amiji (2002) no 

estudo de liberação do tamoxifeno a partir de nanopartículas de poli-(ε)-

caprolactona, por melhorar a solubilidade deste fármaco e, ainda, prevenir sua 

adsorção nas superfícies do sistema utilizado.  

Muitos métodos têm sido descritos para avaliação do perfil de liberação in 

vitro de fármacos a partir de nanopartículas e outros sistemas baseados em 

nanotecnologia. Entretanto, os principais inconvenientes são provenientes do 

tamanho reduzido destes carreadores que dificultam a separação entre fármaco 

liberado e as nanopartículas. Dentre os métodos experimentais disponíveis para 

suspensões coloidais, a utilização de membrana de diálise mostra-se adequada para 

separar rápida e completamente as nanopartículas do meio de liberação (LEO et al., 

2004; SOPPIMATH et al., 2001). No entanto, este é um método indireto em que o 

fármaco é determinado no compartimento externo enquanto é liberado no interior da 

membrana. A taxa de liberação do fármaco e sua migração para o meio de 

dissolução são governadas pelo coeficiente de partição do fármaco entre o polímero 

e o meio aquoso, bem como pela difusão do fármaco através da membrana (LEO et 

al., 2004; WASHINGTON, 1989; 1990). Por essas razões, a avaliação do fármaco 

não encapsulado torna-se importante para determinar a influência da membrana.  

Neste estudo, foi utilizado um aparato adaptado baseado no trabalho de Praça et 

al. (2008), visando avaliar e minimizar os efeitos do mesmo no perfil de liberação do 



4. Resultados e Discussão 76 
 

tamoxifeno, bem como verificar o comportamento de dissolução do fármaco no meio de 

dissolução. O aparato foi composto por um cilindro de PVC envolto por uma membrana 

de diálise de acetato de celulose em uma das extremidades contendo a formulação e 

fixado em haste do aparato de cesta pela outra extremidade (Figura 4). Este aparato 

também foi utilizado por Souza (2013) para avalição do perfil de liberação do tamoxifeno 

encapsulado em micelas peguiladas. 

A difusão do fármaco não encapsulado foi lenta e incompleta no período 

avaliado (144 horas), cujo resultado está representado graficamente na Figura 18. O 

perfil de dissolução do tamoxifeno não encapsulado indicou que apenas 35% do 

fármaco foram difundidos em 12 horas, alcançando 53% em 24 horas e 70% em 144 

horas. A dissolução lenta do fármaco livre pode ser atribuída à sua baixa 

solubilidade no meio de dissolução. 

O perfil de liberação in vitro do tamoxifeno a partir das nanopartículas de PLA, 

usando polissorbato 80 como estabilizante (formulação PLA-18), apresentou 

característica sustentada e alcançou 50% em 180 horas, tendo sido totalmente liberado 

após 288 horas. Já as nanopartículas de PLA(5000)-PEG(1000) (formulação PLA/PEG-

11) liberaram apenas 16,9% do fármaco após 216 horas (Figura 18).  
 

 
Figura 18.  Perfil de liberação in vitro do tamoxifeno a partir de nanopartículas 

de PLA e nanopartículas de PLA(5000)-PEG(1000), proporção 
fármaco/polímero (1:10), e dissolução do tamoxifeno não 
encapsulado. 
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De modo geral, a liberação do fármaco a partir das nanopartículas foi mais 

lenta comparada ao tamoxifeno não encapsulado, evidenciando a vantagem da 

incorporação do fármaco em nanopartículas compostas por PLA e PLA-PEG.  

A liberação lenta e incompleta do fármaco observada para as nanopartículas 

de PLA-PEG pode ser explicada pela afinidade do fármaco lipofílico pelo PLA 

situado no interior da nanopartícula. O PEG organizado na superfície da 

nanopartícula forma uma camada hidrofílica que dificulta a liberação do fármaco 

para o meio de dissolução. Resultados semelhantes foram encontrados no trabalho 

de Souza (2013), onde o perfil de liberação de sistemas micelares de longo tempo 

de circulação contendo tamoxifeno, preparados à base do fosfolipídeo DSPE-

PEG(2000) e do derivado de vitamina E d-alfa-tocoferil polietilenoglicol 1000 

succinato (TPGS), demonstrou que apenas cerca de 30% do fármaco foi liberado 

após 168 horas. O estudo sugere que a baixa taxa de liberação in vitro poderia ser 

um indício de que a maior parte do fármaco se manteria no interior da estrutura 

micelar durante o período de permanência na corrente sanguínea, favorecendo a 

chegada do sistema íntegro ao sítio tumoral.  

 Deve-se ressaltar que, idealmente, no tratamento do câncer localizado com o 

uso de sistemas de liberação, deseja-se que o fármaco mantenha-se encapsulado 

durante a circulação plasmática e seja liberado na região tumoral pelo efeito do 

aumento da permeabilidade vascular (EPR) observado em tumores (YOSHIZAWA et 

al., 2011), por isso, as nanopartículas de PLA-PEG desenvolvidas neste trabalho 

podem ser promissoras para aplicação in vivo. Além disso, o conceito de utilizar o 

recobrimento de nanocarreadores com PEG é amplamente descrito por suas 

vantagens, principalmente por aumentar o tempo de circulação de fármacos (YANG 

et al., 2007; SOUZA, 2013). 

 

4.5. AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DO TAMOXIFENO E  
N-DESMETILTAMOXIFENO A PARTIR DAS NANOPARTÍCULAS, EM MODELO 

ANIMAL 

 

As formulações PLA-18 e PLA/PEG-11 inertes e contendo o fármaco foram 

administradas nos animais distribuídos em quatro grupos experimentais conforme 
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Tabela 5 (item 3.8) e nenhuma alteração foi observada com relação ao 

comportamento dos mesmos, no período avaliado. 

A escolha do anestésico para a coleta de sangue por via intracardíaca foi 

baseada na via de administração não invasiva, inalatória, e na possibilidade da 

rápida recuperação do animal, alcançando efeito anestésico imediato e com rápida 

eliminação (SOUZA, 2013). O isoflurano possibilitou a rápida recuperação dos 

animais, necessária para este estudo, devido aos curtos intervalos de coleta. Este é 

um fármaco habitualmente utilizado de forma exclusiva ou associado a outros 

fármacos para alcançar a anestesia geral e considerado seguro. Possui baixa taxa 

de biotransformação (0,2%), apresentando, assim, baixa toxicidade hepática e renal. 

Esta característica é importante, especialmente para ser utilizado para a avaliação 

do tamoxifeno, que sofre metabolização no fígado. Além disso, raramente provoca 

arritmia cardíaca (TARDELLI et al., 1988; SOUZA, 2013). Neste estudo, observou-se 

que o isoflurano promoveu um aumento da frequência cardíaca nos animais 

anestesiados, facilitando as coletas de sangue, possibilitando melhor recuperação, 

uma vez que tornou o processo mais rápido e reduziu o tempo que os animais 

permaneceram anestesiados.  

 

4.5.1.  PROCESSO DE PURIFICAÇÃO/EXTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

BIOANALÍTICO PARA A QUANTIFICAÇÃO DO TAMOXIFENO E N-DESMETILTAMOXIFENO EM 

PLASMA  

 

De acordo com a ANVISA, sempre que possível, para a determinação de 

fármacos em matrizes biológicas, como o plasma, deve-se utilizar a CLAE com 

padronização interna (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2012).  

Para a determinação de fármacos em matrizes biológicas complexas são 

necessárias etapas prévias de remoção de impurezas por processo químico. 

Impurezas presentes nestas amostras podem interferir na análise do fármaco, além 

de causar danos à coluna cromatográfica e ao equipamento. Neste estudo, a 

precipitação de proteínas foi realizada com metanol. A recuperação foi avaliada 

através da comparação dos resultados obtidos para a concentração do tamoxifeno 

ou N-desmetiltamoxifeno com as concentrações obtidas da curva padrão em 
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metanol, alcançando 60 a 65%. A acetonitrila também foi avaliada para a 

precipitação de proteínas e eliminação de impurezas das amostras com o objetivo 

de aumentar a taxa de recuperação. Apesar do aumento de até 10% do fármaco 

recuperado, houve também extração de contaminantes que prejudicaram as 

análises por apresentarem tempo de eluição próximos aos dos analitos.  

Os tempos de retenção foram de 12,7 minutos para o tamoxifeno e 10 

minutos para o N-desmetiltamoxifeno. O tempo de retenção do padrão interno foi de 

4,8 minutos (Figura 19). As curvas analíticas, apresentadas na Figura 20 para o 

tamoxifeno e N-desmetiltamoxifeno, mostram que o método apresentou linearidade 

(r > 0,99), considerando as áreas do analito/padrão interno. O limite de quantificação 

foi de 0,25 µg mL-1. 

 

 

Figura 19.  Cromatograma do tamoxifeno (5,0 µg mL-1) (C) e 
N-desmetiltamoxifeno (5 µg mL-1) (B), após etapa de 
extração em plasma, utilizando flurazepam como padrão 
interno (A). 
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(A) 

 

(B) 

 

Figura 20.  Curvas analíticas do tamoxifeno (A) e N-desmetiltamoxifeno (B), na 
faixa de 0,25 a 25,0 µg mL-1 em metanol, após processo de extração 
em plasma, obtidas por CLAE. 

 

Analisando as amostras coletadas, não foi possível detectar o tamoxifeno e  

N-desmetiltamoxifeno no período analisado. As nanopartículas podem ter se 

acumulado nos órgãos antes do tempo da primeira coleta (30 minutos), e assim a 

baixa concentração do tamoxifeno no plasma pode não ter sido detectada devido à 

sensibilidade do método (0,25 µg mL-1) e à recuperação da amostra. O rápido 

decréscimo da concentração plasmática do tamoxifeno pode ser explicado pela 

migração para os órgãos em um período curto devido ao tamanho das 

nanopartículas. Neste caso, uma redução do tempo de circulação das 
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nanopartículas no plasma poderia contribuir para reduzir os efeitos colaterais 

sistêmicos severos (SOUZA, 2013). Kim et al. (2001) avaliaram micelas poliméricas 

contendo paclitaxel e observaram que a AUC da formulação na dose de 50 mg kg-1 

foi semelhante à da formulação convencional administrada na dose de 20 mg kg-1. 

Embora a concentração plasmática da formulação micelar tenha sido inferior à da 

forma convencional, a concentração do paclitaxel nanoencapsulado em vários 

órgãos foi superior à do fármaco livre (SOUZA, 2013). O PEG é considerado o 

padrão-ouro para a estabilização estérica das nanopartículas, porém, estudos com 

micelas e lipossomas peguilados demonstram ligação destes nanocarreadores às 

proteínas plasmáticas e perda da propriedade furtiva em quantidade baixa de lipídeo 

e/ou após administração repetida (CARSTENS, 2007; MOGHIMI; SZEBENI, 2003). 

Lipka et al. (2010) investigaram a biocinética de nanopartículas peguiladas de ouro 

comparada a de nanopartículas convencionais, após a administração intravenosa e 

análise após 1 e 24 horas. Foi observado longo tempo de circulação sanguínea 

quando foi utilizado PEG de cadeia longa 10 KDa. As nanopartículas peguiladas 

compostas por cadeia PEG curta (750 Da) e as nanopartículas convencionais 

acumularam rapidamente nos tecidos e órgãos, principalmente no fígado e baço.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Com base nos métodos empregados e nos resultados obtidos neste estudo, 

concluiu-se que: 

 

• Os métodos para quantificação do tamoxifeno nas nanopartículas de PLA e PLA-

PEG, utilizando CLAE e espectrofotometria UV-vis, e avaliação in vitro do perfil 

de liberação, utilizando CLAE, foram desenvolvidos e validados com sucesso. 

Ambos os métodos apresentaram sensibilidade semelhante, linearidade, 

seletividade, precisão, exatidão e robustez dentro dos parâmetros avaliados, em 

acordo com documentos oficiais da ANVISA e ICH. 

 

• A técnica de nanoprecipitação se mostrou adequada para a preparação de 

nanopartículas com tamanho inferior a 200 nm. Dentre os estabilizantes 

estudados, o polissorbato 80 foi escolhido por proporcionar maior eficiência de 

encapsulação. As nanopartículas obtidas foram separadas adequadamente do 

fármaco não encapsulado por processo de filtração através de membrana com 

porosidade de 0,22 µm. O processo de separação por centrifugação não se 

mostrou adequado, pois não foi capaz de separar o fármaco não encapsulado 

das nanopartículas, gerando erros nos resultados de eficiência de encapsulação. 

Nanopartículas preparadas com PLA(1000)-PEG(750), apesar de apresentarem 

alta taxa de eficiência de encapsulação, apresentaram perfil polimodal na 

distribuição de tamanho de partículas, com alto índice de polidispersividade. Este 

problema foi resolvido com a substituição do polímero pelo PLA(5000)-

PEG(1000), com maior proporção da parte hidrofóbica. As fotomicrografias 

obtidas por MEV mostraram partículas esféricas e regulares com diâmetro médio 

compatível com os resultados apresentados por light scattering. O potencial zeta 

apresentou valores elevados e positivos para as nanopartículas contendo 

tamoxifeno, desejável para evitar a agregação. Na por DSC, não foi possível 

observar o pico endotérmico do tamoxifeno encapsulado, devido ao fato deste 

apresentar-se disperso na matriz polimérica e em baixa concentração. As análises 

complementares por IV-TF demonstraram que os espectros de absorção de luz 
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na região do IR referentes às formulações correspondem à sobreposição dos 

espectros de seus componentes, sugerindo não ter havido interações ou reações 

nas formulações PLA-05, PLA-11 e PLA-18. 

 

• Os estudos in vitro do perfil de liberação do tamoxifeno evidenciaram que o 

fármaco foi totalmente liberado após 288 horas a partir de nanopartículas de PLA 

usando polissorbato 80 como estabilizante, diferentemente das nanopartículas 

preparadas com poloxamer, que apresentaram liberação do fármaco lenta e 

incompleta, atingindo platô de 20% em 120 horas. Já as nanopartículas de 

PLA(5000)-PEG(1000) liberaram apenas 16,9% do fármaco após 216 horas, 

sugerindo afinidade do fármaco lipofílico pela camada interna da partícula e, 

consequente, dificuldade de atravessar a camada hidrofílica de PEG que forma a 

camada externa das nanopartículas, ou seja, interações moleculares entre o 

fármaco e sua porção hidrofóbica, sugerindo uma maior capacidade de manter o 

tamoxifeno encapsulado até o momento que o sistema atinja o sítio alvo. A 

liberação do fármaco a partir das nanopartículas foi muito mais lenta comparada 

ao tamoxifeno não encapsulado, evidenciando a vantagem da incorporação do 

fármaco em nanopartículas compostas por PLA e PLA-PEG.  

 

• Não foi possível detectar o fármaco e seu principal metabólito com o método 

bioanalítico utilizado (CLAE) no estudo de perfil de concentração plasmática do 

tamoxifeno em modelo animal. Isto sugere que a maior parte da formulação 

tenha extravasado rapidamente para os órgãos em virtude de suas dimensões 

reduzidas, e a cadeia curta de PEG utilizado (1 kDa). 
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ANEXO A – Certificado de aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais. 

 
 


