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Resumo 

 

Marins, D. S. S. Nanocristais de hidroximetilnitrofural: preparação, caracterização 

físico-química, avaliação da atividade in vitro antileishmania. 2018. 126f. Dissertação 

(Mestrado) Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018. 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem atualmente 17 doenças tropicais 

negligenciadas prevalentes em 149 países, afetando aproximadamente um bilhão de pessoas, 

a nível global. A leishmaniose, problema de saúde prevalente nos países em 

desenvolvimento, é endêmica em aproximadamente 98 países e territórios, com 350 milhões 

de pessoas em risco e 12 milhões de casos de infecção no mundo. A transmissão da doença 

ocorre pela picada de flebotomíneos fêmeas infectadas. Essa doença apresenta três formas 

principais: leishmaniose cutânea (LC), leishmaniose mucocutânea (LMC) e leishmaniose 

visceral (LV). Enquanto a leishmaniose cutânea é a forma mais comum da doença, a 

leishmaniose visceral é a mais grave e pode ser fatal se não for tratada. Em 2016, o Brasil 

reportou 3.626 e 12.690 casos de LC e LV, respectivamente. O candidato a fármaco 

hidroximetilnitrofural (NFOH) mostrou atividade contra o parasita da doença de chagas e da 

leishmaniose. Embora o NFOH seja promissor para o tratamento da leishmaniose, esse 

possui baixa solubilidade em água. A nanotecnologia tem sido empregada como plataforma 

para o desenvolvimento de formas farmacêuticas inovadoras com maior eficácia e 

segurança. A redução do tamanho de partículas em escala nanométrica permite aumentar a 

biodisponibilidade oral de fármacos pouco solúveis em água. Os nanocristais apresentam 

vantagens, tais como, o aumento da solubilidade de saturação e da velocidade de dissolução, 

decorrentes do aumento da área superficial da partícula. Além disso, esses apresentam maior 

adesividade às membranas biológicas, membrana celular e superfície do trato 

gastrointestinal. No presente trabalho utilizou-se a moagem por via úmida em escala 

reduzida para a obtenção dos nanocristais de NFOH. Diferentes tensoativos foram avaliados 

empregando o método selecionado, os tensoativos poloxamer 188 e poloxamer 407 foram os 

que favoreceram a redução do tamanho das partículas. Tal característica foi observada na 

caracterização físico-química das nanosuspensões de NFOH. A utilização desse método 



permitiu a obtenção de nanocristais de NFOH, com diâmetro hidrodinâmico médio (DHM)  

de 184,8 ± 0,5 a 325,9 ± 2,2 nm, índice de polidispersão (IP) de 0,21 ± 0,01 a 0,57 ± 0,01 e 

DHM de 191,3 ± 2,1 a 326,8 ± 4,6 nm e IP de 0,21 ± 0,01 a 0,50 ± 0,01, respectivamente 

para o poloxamer 188 e 407. O uso de ambos os tensoativos resultaram em distribuição 

monomodal de tamanho das partículas. As formulações foram obtidas por meio de 

planejamento fatorial completo e experimentos por superfície de resposta tendo como 

variáreis independentes as concentrações de NFOH, dos tensoativos e o tempo de moagem. 

A resposta, DHM, foi determinada utilizando espalhamento de luz dinâmica (DLS). 

Adicionalmente, as avaliações empregando calorimetria exploratória diferencial (DSC) e 

difração de raio X (DRX) revelaram que não houve interação entre o fármaco e os 

excipientes, assim como, não foi observada alteração na estrutura cristalina do NFOH.  A 

microscopia eletrônica de varredura demonstrou a morfologia característica do estado 

cristalino. Além disso, a preparação liofilizada apresentou instabilidade após 

armazenamento por três meses a temperatura de 25 e 4 °C. 
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Abstract 

 

Marins, D. S. S. Hydroxymethylnitrofurazone nanocrystals: optimization, 

characterization, leishmanicidal activity evaluation. 2018. 126f. Dissertação (Mestrado) 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

According to the World Health Organization, there are currently 17 neglected tropical 

diseases prevalent in 149 countries, affecting approximately one billion people globally. 

Leishmaniasis, a health problem prevalent in developing countries, is endemic in 

approximately 98 countries and territories, with 350 million people at risk and 12 million 

cases of infection worldwide. The transmission of the disease occurs by the bite of infected 

female sandflies. This disease has three main forms: cutaneous leishmaniasis (CL), 

mucocutaneous leishmaniasis (MCL) and visceral leishmaniasis (VL). While cutaneous 

leishmaniasis is the most usual form of the disease, visceral leishmaniasis is the most serious 

and can be fatal if left untreated. In 2016, Brazil reported 3.626 and 12.690 cases of LC and 

LV, respectively. The drug candidate for hydroxymethylnitrofurazone (NFOH) showed 

activity against the parasite of chagas disease and leishmaniasis. Although NFOH is 

promising for the treatment of leishmaniasis, it has low solubility in water. Nanotechnology 

has been used as a platform for the development of innovative pharmaceutical forms with 

greater effectiveness and safety. Particle size reduction on the nanoscale enables the oral 

bioavailability of poorly water-soluble drugs to be increased. Nanotechnology has been used 

as a platform for the development of innovative pharmaceutical forms, improving 

effectiveness and safety. Particle size reduction on the nanoscale enables the oral 

bioavailability of poorly water-soluble drugs to be increased. Nanocrystals have advantages 

such as increased saturation solubility and dissolution rate due to the increase in the surface 

area of the particle. In addition, this present greater adhesiveness to the biological 

membranes, cell membrane and surface of the gastrointestinal tract. In the present work, wet 

scale milling was used to obtain NFOH nanocrystals. Different surfactants were evaluated 

using the selected method, poloxamer 188 and poloxamer 407 surfactants favored the 

reduction of particle size. This characteristic was observed in the physical-chemical 

characterization of NFOH nanosuspensions. The use of NFOH nanocrystals with a mean 



hydrodynamic diameter (DHM) of 184.8 ± 0.5 to 325.9 ± 2.2 nm, polydispersity index (IP) 

of 0.21 ± 0, 01 to 0.57 ± 0.01 for poloxamer 188 and DHM of 191.3 ± 2.1 at 326.8 ± 4.6 nm 

and IP of 0.21 ± 0.01 at 0.50 ± 0.01 for poloxamer 407, both with monomodal size 

distribution. The formulations were obtained by means of complete factorial planning and 

surface response experiments having as independent variables the concentrations of NFOH, 

surfactants and milling time. The response, DHM, was determined using dynamic light 

scattering (DLS). In addition, evaluations using differential scanning calorimetry (DSC) and 

X-ray diffraction (DRX) revealed that there was no change in the crystal structure of NFOH 

and interaction between the drug and the excipients. Scanning electron microscopy 

demonstrated the characteristic morphology of the crystalline state. In addition, the 

lyophilized preparation was instable after storage for three months at 25 and 4 ° C. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As leishmanioses são doenças infecciosas causadas por um protozoário intracelular. 

Há pelo menos doze milhões de casos de infecções a nível global e trezentos e cinquenta 

milhões de pessoas em risco em pelo menos 98 países. Os países mais afetados são aqueles 

em desenvolvimento na África, no Sudeste Asiático e nas Américas. Apenas o Brasil 

apresentou alta carga para a leishmaniose visceral (LV) e cutânea (LC) (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2016a).  

A quimioterapia é o principal meio de combate a  essa infecção. No entanto, apenas 

alguns medicamentos eficazes estão disponíveis e cada um desses apresenta desvantagem 

particular. As desvantagens referem-se à toxicidade e aos regimes de longo prazo que 

abrangem a maioria das opções quimioterápicas, reduzindo a adesão do paciente ao 

tratamento. Como consequência,  o surgimento de cepas resistentes aos medicamentos tem 

sido relatado (PHAM; LOISEAU; BARRATT, 2013; SINGH; SUNDAR, 2012). 

O candidato a fármaco hidroximetilnitrofural (NFOH), pró-fármaco recíproco 

derivado do nitrofural, foi sintetizado em 1996 por Chung. Quimicamente denominado 5-

nitro-2-furaldeído N-(hidroximetil) semicarbazona, C7H8N4O5, consiste de pó amarelo-

castanho, fotossensível, com massa molecular 228,29 g/mol e faixa de decomposição de 

150-154ºC. Esse candidato a fármaco mostrou-se mais ativo que o nitrofural, apresentando 

potencial uso no tratamento de doença de chagas e de leishmaniose. 

Embora o NFOH seja promissor para o tratamento da leishmaniose, esse apresenta 

baixa solubilidade em água (CHUNG, 1996). Recurso promissor visando aumentar a 

eficácia e a segurança de fármacos com baixa solubilidade em água refere–se às tecnologias 

para a obtenção de nanocristais.   

Os nanocristais são formados exclusivamente do fármaco (MÖSCHWITZER, 2013; 

MÜLLER; GOHLA; KECK, 2011) preparados em meios de dispersão empregando adição 

de estabilizadores (tensoativos e/ou polímeros), resultando em sistema coloidal.  Assim, 

nesse meio líquido, esse sistema é denominado nanossuspensão (MÜLLER; GOHLA; 

KECK, 2011; RABINOW, 2004). Os estabilizadores exercem suas funções por meio de sua 

adsorção na superfície dos nanocristais. Essa estabilização (estérica, eletrostática ou 

eletroestérica) tem como função minimizar o risco de aglomeração de nanopartículas 

(PELTONEN; STRACHAN, 2015; RABINOW, 2004). 
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A redução do tamanho das partículas aumenta a área superficial, a solubilidade 

aparente e a velocidade de dissolução da substância pouco solúvel em água, aumentando 

assim, a sua biodisponibilidade. Além disso, os nanocristais apresentam maior adesividade 

às membranas biológicas – membrana celular ou superfície do trato gastrointestinal (GI). 

Como resultado, a absorção do fármaco pode ser aumentada (MÜLLER; GOHLA; KECK, 

2011). 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e 

obtenção de preparações farmacêuticas contendo nanocristais de hidroximetilnitrofural 

(NFOH) para o tratamento da leishmaniose. 

 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) 

 

As doenças tropicais negligenciadas (DTN) são um grupo diverso de doenças 

infecciosas que são predominantes nas partes mais pobres do mundo. Essas doenças 

prevalecem nas zonas tropicais e subtropicais e são disseminadas em função das 

infraestruturas sanitárias inadequadas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), existem atualmente 17 DTN prevalentes em 149 países, afetando aproximadamente 

um bilhão de pessoas em nível global (QIAN; ZHOU, 2016). A lista de DTN inclui úlcera 

de buruli, doença de chagas, dengue e chikungunya, dracunculose, equinococose, 

trematodíases alimentares, tripanossomíase africana humana (doença do sono), 

leishmaniose, hanseníase, filaríase linfática, oncocercose, esquistossomose, helmintíase 

transmitida pelo solo, taeníase/cisticercose, tracoma e pian (doença de pele Bouba) 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016b). 

As DTN que são alvo de quimioterapia preventiva em larga escala são causadas por 

diversos agentes patogênicos, tais como bactérias, vírus, parasitas ou fungos, e são mais 

frequentemente transmitidas através de transportadores ou vetores, como insetos e 

nemátodos, com características epidemiológicas muito diferentes (ENGELMAN et al., 

2016). O mapeamento da prevalência e da distribuição das doenças é crucial para qualquer 

esforço de controle. Embora a distribuição geográfica das doenças negligenciadas seja 

amplamente conhecida, informações com maior detalhamento de mapeamento são 
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necessárias para permitir o planejamento para a implementação dos programas (BAKER et 

al., 2010). 

A Declaração de Londres, de 2012, mostrou que governos, organizações não 

governamentais (ONG), entidades de filantropia, coalizões internacionais, fundações de 

doadores privados e empresas farmacêuticas podem se unir para o combate às doenças 

negligenciadas (BERGQUIST et al., 2015). Recentemente, ações conjuntas desses agentes 

permitiram disseminar conhecimento técnico, distribuir medicamentos e fomentar pesquisa 

– além de buscar financiamento e outros recursos para tratar e prevenir as DTN 

(MOLYNEUX; SAVIOLI; ENGELS, 2016). 

Em 2013, a 66ª Assembleia Mundial da Saúde aprovou a resolução WHA 66.12 que 

definiu estratégias para DTN, com metas e marcos claros para as 17 DTN. Esse documento 

endossou os objetivos do mapa de estratégia de DTN da OMS, relacionando as DTN à 

cobertura de saúde universal. A OMS está trabalhando com os Estados-Membros para 

assegurar a implementação de cinco estratégias: quimioterapia preventiva, gestão 

intensificada de doenças, controle de vetores, medidas de saúde pública veterinária, para 

doenças zoonóticas negligenciadas, e melhoria da qualidade da água e do saneamento. 

(WORLD HEALTH ASSEMBLY WHA 66.12, 2013). 

Em 2016, entraram oficialmente em vigor os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da agenda para o desenvolvimento sustentável de 2030 – documento 

adotado pelos líderes mundiais em setembro de 2015, numa histórica cúpula das Nações 

Unidas. Ao longo dos próximos quinze anos, esses novos objetivos mobilizarão esforços 

para acabar com todas as formas de pobreza, combater as desigualdades e as alterações 

climáticas, assegurando simultaneamente que ninguém seja deixado para trás. As DTN 

estão incluídas nos ODS, os quais, em seu objetivo 3.3, sinalizam que se pretende eliminar 

as epidemias de doenças tropicais negligenciadas, de doenças transmitidas pela água e de 

outras doenças transmissíveis até 2030 (UNITED NATIONS, 2015). 

Apesar de receberem cada vez mais atenção dos formuladores de políticas públicas 

e da comunidade científica, as DTN continuam a ser importantes causas de morbidade e 

mortalidade em países endêmicos, perpetuando o ciclo vicioso da pobreza. (MARTINS-

MELO et al., 2016). Atualmente, U$ 3 bilhões são gastos anualmente em pesquisa e 

desenvolvimento voltados para doenças negligenciadas. Essa quantia é relativamente 
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pequena em comparação com as despesas destinadas à pesquisa e ao desenvolvimento de 

medicamentos para o combate de doenças não negligenciadas (HORSTICK; RUNGE-

RANZINGER, 2018). 

Estima-se que 57 milhões de anos de vida (DALY, disability-adjusted life year), 

sejam perdidos em função de morte prematura e/ou de incapacitação, anualmente, como 

decorrência das doenças tropicais negligenciadas. Entretanto, cálculos recentes da 

morbidade e da mortalidade causadas por essas doenças sugerem que esse índice pode ser 

maior do que o relatado. O efeito econômico dessas doenças, aliado os seus efeitos social e 

psicológico, são extensos e globais (CONTEH; ENGELS; MOLYNEUX, 2010). 

 

2.2 Leishmaniose: considerações gerais 

 

A leishmaniose é o nome coletivo de um grupo de doenças infecciosas causadas por 

protozoários obrigatórios e intracelulares do gênero Leishmania (HERWALDT, 1999). A 

leishmaniose é um problema de saúde prevalente nos países em desenvolvimento, sendo 

endêmica em aproximadamente 98 países e territórios, com 350 milhões de pessoas em 

risco e 12 milhões de casos de infecção no mundo (AKHOUNDI et al., 2016; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2016a). Segundo a OMS, cerca de 700.000 a 1 milhão de 

novos casos e 20.000 a 30.000 mortes ocorrem anualmente (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017). 

Mais de 53 espécies de leishmania foram descritas (AKHOUNDI et al., 2016), entre 

as quais a OMS classifica 20 espécies de leishmania como infecciosas para os seres 

humanos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). A transmissão ocorre pela picada 

de flebotomíneos fêmeas infectadas (mais de 800 espécies) (AKHOUNDI et al., 2016) do 

gênero Phlebotomus, no Velho Mundo (Hemisfério Oriental, sendo endêmica na Ásia, na 

África e no sul da Europa) (KEVRIC; CAPPEL; KEELING, 2015) e do Lutzomyia, no 

Novo Mundo (Hemisfério Ocidental, estendendo-se do centro-sul do Texas para as 

Américas Central e do Sul – exceto Chile e Uruguai) (BORGHI et al., 2017). Além disso, a 

leishmaniose pode ser classificada como antropótica ou zoonótica, dependendo se o 

reservatório natural do parasita é humano ou animal (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2016c). As modificações ambientais causadas pelo homem acarretaram 
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alteração na forma de disseminação da doença. Dessa maneira, essa doença pode ser 

adquirida em vários ambientes ecológicos, incluindo assentamentos estabelecidos junto à 

floresta primária, cultivo em larga escala de culturas agrícolas e bairros marginais de 

cidades (ABOU-EL-NAGA, 2015).   

Embora suas formas clínicas sejam particularmente diversas, a doença pode ser 

classificada em três formas principais: leishmaniose cutânea (LC, conhecida como 

tegumentar), leishmaniose mucocutânea (LMC) e leishmaniose visceral (LV, também 

conhecida como kalazar) (DE CARVALHO et al., 2013). Enquanto a leishmaniose cutânea 

é a forma mais comum da doença, a leishmaniose visceral é a mais grave e pode ser fatal se 

não for tratada. Em período de aquecimento, o aumento dos vetores leishmanianos conduz 

à elevada incidência de ambas as formas dessa doença (JEBALI; KAZEMI, 2013). 

 

2.2.1 Epidemiologia no Brasil 

 

A leishmaniose está presente em quase todo o território brasileiro, sendo seu 

controle desafio tanto para agentes de saúde pública quanto para médicos veterinários em 

função de seu caráter zoonótico (MARCONDES; ROSSI, 2013).  

A Figura 1 apresenta o número de casos de leishmaniose cutânea no Brasil entre 

1990 e 2016. Em 2016, 12.690 casos confirmados de LC foram registrados, desses  25,0% 

na região nordeste, 9,6% na região sudeste, 1,7% na região sul, 15,5% na região centro-

oeste, 40,0% na região norte e 8,2% dos casos foram reportados sem informar a unidade 

federativa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

No ano de 2015, foram registrados 19.395 casos de LC, sendo 26,6% na região 

nordeste, 9,1% na região sudeste, 2,5% na região sul, 15,1% na região centro-oeste, 46,1% 

na região norte e 0,5% dos casos foram reportados sem informar a unidade federativa 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016a). 
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Figura 1 - Casos de leishmaniose cutânea no Brasil, 1990 a 2016. 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2017a). 

 
A Figura 2 mostra a densidade dos casos da LC demonstrando sua distribuição 

heterogênea. Algumas regiões são mais endêmicas, como norte e nordeste. Segundo o 
Ministério da Saúde, em 2015, foram notificados 13 óbitos decorrentes da LC que, 
associada a outras enfermidades, comprometeu os pacientes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2016a).  

 

Figura 2 - Densidade de casos de leishmaniose tegumentar relatados no Brasil em 2015. 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2016a). 
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No Brasil, a LV, há algumas décadas, tinha caráter eminentemente rural, porém, 

mais recentemente, vem se expandindo para as áreas urbanas. Alguns fatores podem ter 

contribuído para a dispersão geográfica da leishmaniose no Brasil, tais como a migração de 

cães entre as áreas endêmicas e não endêmicas e as mudanças na ecologia do vetor. Isso 

significa que a introdução de cães infectados em áreas não endêmicas, onde existam 

potenciais vetores, pode ter resultado em novo foco da doença (BRASIL, 2014). 

A Figura 3 demonstra o histórico do número de casos de LV notificados de 1990 até 

2016 no Brasil. Em 2016, 3.200 casos confirmados de LV foram registrados e mais 275 

óbitos. Sendo 47,6% na região nordeste, 18,5% na região sudeste, 0,3% na região sul, 4,9% 

na região centro-oeste, 18,1% na região norte e 10,6% dos casos foram reportados sem 

informar a unidade federativa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b).  

Mesmo com grande parte dos casos de leishmaniose visceral subnotificada, o Brasil 

reportou 3.289 casos da doença em humanos, no ano de 2015, com incidência da ordem de 

1,6 casos/100.000 habitantes e taxa de letalidade de 7,8% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2016b). Em 2015, a LC apresentou cinco vezes maior prevalência quando comparada à 

forma visceral, sendo a LV 20 vezes mais letal que a forma cutânea. Tal cenário demonstra 

que seu controle constitui desafio importante para a saúde pública. 

 

Figura 3 - Casos de leishmaniose visceral no Brasil, de 1990 a 2016. 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2017b). 
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Figura 4 - Densidade de casos de leishmaniose visceral relatados no Brasil em 2015. 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2016b). 

 

2.2.2 Ciclo do protozoário Leishmania 

 

Os parasitas são transmitidos pela picada do mosquito palha (2-3 mm de 

comprimento) (Figura 5), inseto vetor. Somente o mosquito fêmea transmite os parasitas, 

pois as fêmeas necessitam do sangue para que seus ovos se desenvolvam (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

 

Figura 5 - Mosquito vetor dos parasitas Leishmania. 

 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION (2017) . 
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Durante o ciclo de vida do protozoário Leishmania (Figura 6), os parasitas estão na 

forma amastigota, quando infectam o homem, e na forma promastigota, quando estão 

infectando o inseto vetor (BORGHI et al., 2017). A transmissão da doença ao homem 

ocorre quando as fêmeas do vetor regurgitam. Através da regurgitação, os flebotomíneos 

femininos introduzem parasitas, juntamente com fatores imunomoduladores e outros 

componentes salivares diferentes, durante a alimentação, nas áreas expostas da pele dos 

hospedeiros (KEVRIC; CAPPEL; KEELING, 2015). As formas promastigotas tendem a 

infectar as células do sistema fagocítico mononucleares do homem e, quando estão dentro 

do macrófago, os promastigotas tornam-se amastigotas, que se multiplicam, levando à 

ruptura dessa célula hospedeira. A lise leva à liberação de grande número de parasitas, que 

infectam outros macrófagos (BORGHI et al., 2017). A infecção gera lesões, sendo a forma 

visceral mais grave e fatal dessa protozoose (SOARES-BEZERRA; LEON; GENESTRA, 

2004). Em um ambiente doméstico, cães e roedores são os reservatórios mais importantes 

que mantêm os focos endêmicos do parasita  (KEVRIC; CAPPEL; KEELING, 2015). 

 

Figura 6 - Ciclo de contágio do parasita. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.2.3 Leishmaniose Visceral 

 

Em 1903, Leishman e Donovan descreveram, separadamente, o protozoário – que 

posteriormente foi denominado Leishmania donovani – no tecido esplênico de pacientes na 

Índia – atualmente denominada leishmaniose visceral (HERWALDT, 1999). A LV, por sua 

incidência e elevada letalidade, é a forma mais grave e fatal da doença (GONTIJO; MELO, 

2004). É tipicamente causada pelo complexo de Leishmania donovani, que inclui as 

espécies Leishmania donovani, Leishmania infantum e Leishmania chagasi (SOARES-

BEZERRA; LEON; GENESTRA, 2004).  

A LV é caracterizada por ataques irregulares de febre, perda de peso, aumento do 

baço (Figura 7) e do fígado e anemia. Segundo a OMS, 300.000 novos casos de LV 

ocorrem anualmente e, se não tratada, é fatal em mais de 95% dos casos em até dois anos 

após o início da doença (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016d). Nesse mesmo 

ano, 257 casos de co-infecção por LV / HIV foram registrados no Brasil (HENN et al., 

2018; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

É endêmica em mais de 80 países. Cerca de 90% de todos os novos casos são 

relatados em seis países: Brasil, Etiópia, Índia, Somália, Sudão do Sul e Sudão (SINGH; 

SUNDAR, 2012). 

 

Figura 7 - Manifestação de leishmaniose visceral em criança. 

 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION (2017). 
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2.2.4 Leishmaniose Cutânea 

 

A leishmaniose cutânea é a forma mais comum da doença (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2016c). Segundo a OMS, 1 milhão de casos foram relatados nos 

últimos 5 anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016a). Uma importante co-

infecção relatada foi o vírus da imunodeficiência humana (HIV), presente em 0,43% dos 

casos (HENN et al., 2018; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2017). Os 

focos de LC têm ampla variação ecológica e os flebotomíneos podem ser encontrados em 

micro-habitat úmidos, sombreados e frescos (REITHINGER et al., 2007). Assim, as formas 

LC e LMC são causadas por várias espécies de Leishmania, incluindo Leishmania major, 

Leishmania tropica, Leishmania amazonensis (LC) e Leishmania braziliensis (LC e LMC) 

(DE CARVALHO et al., 2013). 

 O primeiro sinal de infecção é tipicamente um discreto eritema que se desenvolve 

após período variável no local no qual o mosquito infectado picou o hospedeiro 

(REITHINGER et al., 2007).  

O eritema desenvolve-se em uma pápula, em seguida, em nódulo que úlcera (Figura 

8) progressivamente durante o período de 2 semanas a 6 meses, para se tornar a lesão que é 

característica de LC. Geralmente, produz úlceras nas partes expostas do corpo, como face, 

braços e pernas. Pode haver muitas lesões, que variam em severidade e que podem causar 

incapacidade grave (NAIFAL-KAMEL, 2017; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2016a). Quando as úlceras se fecham, invariavelmente deixam cicatrizes permanentes que, 

muitas vezes, são causa de sérios preconceitos sociais (GOTO; LAULETTA LINDOSO, 

2012).  

 
Figura 8 - Manifestação da doença leishmaniose cutânea. 

 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION (2017). 
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2.2.5 Leishmaniose Mucocutânea 

 

A leishmaniose mucocutânea é uma infecção causada por um parasita celular 

transmitido por picadas de mosquitos (PALUMBO, 2010). A LMC é uma forma grave e 

potencialmente fatal da doença, devido ao potencial destrutivo de suas lesões (ITO et al., 

2015). As manifestações mucosas podem ser observadas em cerca de 5 a 20% da 

leishmaniose cutânea. O período de latência entre lesões cutâneas em desenvolvimento e o 

início tardio do envolvimento da mucosa varia de meses a anos (EKIZ et al., 2017). 

A LMC pode manifestar-se por lesões que levam à destruição das mucosas do nariz, 

das cavidades da boca (Figura 9) e da garganta e dos tecidos circundantes, com obstrução 

nasal, epistaxe associada à produção de crosta, rinorreia e dor leve (DINIZ; COSTA; 

GONÇALVES, 2011). Na fase inicial, há edema e hiperemia da mucosa septal anterior, 

presença de nódulos e posterior formação de lesão granulomatosa, evoluindo para 

perfuração septal, edema nasal com espessamento cutâneo, colapso do septo nasal e 

pirâmide nasal volumosa (ITO et al., 2015). Infecção secundária é relatada em 54,2% dos 

casos e é geralmente causada por Staphylococcus aureus (EKIZ et al., 2017). Essa forma 

incapacitante de leishmaniose pode levar à rejeição pela sociedade (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2016c). 

 

Figura 9 - Manifestação da doença com lesão na mucosa. 

 
Fonte: BRASIL, (2010). 
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2.2.6 Quimioterapia convencional utilizada no tratamento das leishmanioses 

 

O controle da leishmaniose, especialmente a forma zoonótica da doença, nas regiões 

com recursos limitados, não é economicamente viável (BADIEE et al., 2013). A 

quimioterapia é o principal meio para tratar essa doença. No entanto, apenas reduzido 

número de fármacos (Figura 10) eficazes está disponível e cada um desses apresenta 

inconveniente particular relativo à sua toxicidade (PHAM; LOISEAU; BARRATT, 2013; 

SINGH; SUNDAR, 2012). 

 

Figura 10 - Fórmula molecular dos fármacos disponíveis no tratamento da leishmaniose. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Historicamente, os antimoniais pentavalentes (20 mg/kg), tais como estibogluconato 

de sódio e antimoniato de meglumina, foram administrados via parenteral e intramuscular 

como quimioterapia de primeira linha contra todas as formas de leishmaniose e ainda 

desempenham papel principal no tratamento (PHAM et al., 2013). Embora o antimonial 

pentavalente seja o padrão-ouro para o tratamento da leishmaniose, esse fármaco tem 

toxicidade para o fígado, coração e os rins (JEBALI; KAZEMI, 2013), além de provocar 
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dor no local da injeção – o que diminui sua aceitabilidade pelos pacientes (BEHESHTI et 

al., 2013).  

Atualmente, o antimoniato de meglumina é o fármaco de escolha para tratar LC. No 

entanto, esse fármaco não tem eficácia adequada e a sua utilização em longo prazo pode 

causar resistência do parasita a outros fármacos (BAFGHI et al., 2015; REITHINGER et 

al., 2007).  

O tratamento recomendado, de segunda linha, inclui anfotericina B (1 mg/kg), 

anfotericina B lipossomal (10 mg/kg), pentamidina (4 mg/kg), miltefosina (1,5–2,5 mg/dia)  

e paromomicina (15 mg/kg) – medicamentos que são usados como terapia de combinação. 

Tais combinações têm como objetivo  aumentar a eficácia e a tolerância do tratamento, 

reduzindo o seu custo e limitando o surgimento da resistência aos fármacos (PHAM et al., 

2013; PHAM; LOISEAU; BARRATT, 2013; WHO TECHNICAL REPORT SERIES 949, 

2010). No entanto, esses fármacos apresentam efeitos secundários graves (como falha 

renal). Esses efeitos causam a baixa adesão do paciente ao tratamento e também o 

aparecimento de cepas resistentes (ALVAR; CROFT; OLLIARO, 2006; MOSIMANN et 

al., 2018; PHAM; LOISEAU; BARRATT, 2013). 

Consequentemente, há necessidade da busca por compostos antileishmania com 

elevada potência. Adicionalmente, é necessário desenvolver novos métodos de tratamento 

para combater essa doença, como no caso de vacinas (BEHESHTI et al., 2013). Porém, os 

desafios técnicos e a complexidade da imunidade contra os parasitas contribuem claramente 

para a ausência dessa abordagem terapêutica. Apesar dos desafios, três vacinas são 

conhecidas, duas desenvolvidas no Brasil e uma na Europa (SINGH; SUNDAR, 2012; 

WYLIE et al., 2014a). Essas foram licenciadas para a profilaxia contra a leishmaniose 

visceral canina (JAIN; JAIN, 2015; WYLIE et al., 2014b). Na ausência de vacina aprovada 

para o tratamento em seres humanos, a terapêutica está fundamentada exclusivamente na 

quimioterapia (SINGH; SUNDAR, 2012; VIJAYAKUMAR; DAS, 2018).  

 

2.3 Hidroximetilnitrofural para o tratamento das leishmanioses 

 

O nitrofural (NF) é um agente antimicrobiano ativo contra microrganismos Gram-

positivos e utilizados apenas em infecções tópicas devido aos seus efeitos adversos 
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(CHUNG et al., 2003). No entanto, apesar das atividades antichagásica e antileishmania, o 

grupamento nitro, responsável pela ação farmacológica, é responsável por sua toxicidade, 

mutagenicidade e carcinogenicidade. Durante o metabolismo do fármaco, são produzidas 

espécies eletrolíticas reativas que podem danificar o DNA (BOSQUESI et al., 2008). 

No intuito de reduzir essa toxicidade, em 1996, Chung sintetizou o pró-fármaco 

recíproco derivado do nitrofural. O hidroximetilnitrofural (NFOH), quimicamente 

denominado 5-nitro-2-furaldeído N-(hidroximetil) semicarbazona, C7H8N4O5 (Figura 11), 

consiste de pó amarelo-castanho, fotossensível, com massa molecular 228,29 g/mol e faixa 

de decomposição de 150-154ºC. Esse candidato a fármaco mostrou-se mais ativo que o 

nitrofural, apresentando potencial uso no tratamento de doença de chagas e de 

leishmaniose. 

 

Figura 11 - Estrutura molecular do hidroximetilnitrofural. 

 
Fonte: CHUNG et al. (2003). 

 

O pró-fármaco hidroximetilnitrofural possui coeficiente de partição óleo/água (log P 

= 0,19) menor do que seu fármaco matriz (log P = 0,23); o NFOH em água (1:10.000 

partes) é classificado como muito pouco solúvel, enquanto o nitrofural é insolúvel 

(CHUNG et al., 2003). 

Em estudos pré-clínicos de genotoxicidade (teste de Ames) in vitro, realizado 

empregando duas linhagens de Salmonella typhimurium, o NFOH mostrou-se quatro vezes 

menos tóxico do que o NF (GUIDO et al., 2001). Trabalho realizado por Bosquesi e 

colaboradores (2008) mostrou que os resultados obtidos nos testes de toxicidade aguda, 

para o NFOH, em camundongos e ratos, sugerem baixa toxicidade desse, obtendo-se dose 

letal mediana (DL50) maior em relação ao fármaco de partida, NF (556,3 mg/kg). Por via 

oral, os resultados caracterizaram o NFOH como pouco tóxico, segundo a OMS, com valor 



 

16 
 

de DL50 acima de 2.000 mg/kg. Serafim e colaboradores (2013) evidenciaram, por meio de 

ensaios in vivo, que a farmacocinética do NFOH demonstrou que esse composto apresenta  

20 vezes maior biodistribuição quando comparado ao fármaco original. 

Limitações comuns de novas entidades químicas, como o NFOH, a baixa 

solubilidade em água limita sua biodisponibilidade e, portanto, a sua eficácia. Diferentes 

estratégias são utilizadas visando aumentar a biodisponibilidade dessas novas entidades, 

destacando-se a abordagem nanotecnológica.  

 

2.4 Considerações gerais relativas à nanotecnologia aplicada ao desenvolvimento de 

preparações farmacêuticas: nanocristais 

 

Apesar de alcançar significante importância no campo farmacêutico e em outras 

áreas, não há definição única e harmonizada de nanopartículas  (NP). Tal fato deve-se à 

natureza multidisciplinar da nanotecnologia. O termo "nanotecnologia" foi usado pela 

primeira vez por Norio Taniguchi (1974), na Universidade de Tóquio, no Japão, para 

qualquer material na faixa de tamanho nanométrico. 

A FDA (2014) considera que o produto envolve nanotecnologia quando o processo 

para a obtenção, o controle, a fabricação e/ou a manipulação intencional de materiais que 

têm pelo menos uma dimensão entre 1 e 100 nm. Além disso, o material deve apresentar 

propriedades físicas, químicas e/ou biológicas que permitam aplicação inovadora atribuível 

a sua dimensão nanométrica. Caso o material ou produto final possua propriedades físicas 

ou químicas ou efeitos biológicos que são atribuíveis à sua dimensão, mesmo que superior 

a 10 e inferior a 1.000 nm, esses são considerados materiais nanotecnológicos.  

Nanocristais são partículas de fármaco com caráter cristalino ou amorfo na faixa 

submícron ou nanométrica, geralmente entre 100 e 500 nm. Os nanocristais são sólidos 

formados por rede de átomos, íons ou moléculas, geralmente obtida por cristalização direta 

(abordagem bottom-up) ou moagem (fragmentação) do material (abordagem top-down) 

(MÜLLER; GOHLA; KECK, 2011; SHEGOKAR; MÜLLER, 2010). 

De forma diferente das plataformas matriciais, os nanocristais são formados 

exclusivamente do fármaco (MÖSCHWITZER, 2013; MÜLLER; GOHLA; KECK, 2011) 

preparados em meios de dispersão empregando adição de estabilizadores (tensoativos e/ou 
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polímeros), resultando em sistema coloidal.  Assim, nesse meio líquido, esse sistema é 

denominado nanossuspensão (MÜLLER; GOHLA; KECK, 2011; RABINOW, 2004). Os 

estabilizadores exercem suas funções por meio de sua adsorção na superfície dos 

nanocristais. Essa estabilização (estérica, eletrostática ou eletroestérica) tem como função 

minimizar o risco de aglomeração de nanopartículas (PELTONEN; STRACHAN, 2015; 

RABINOW, 2004). 

A redução do tamanho das partículas aumenta a área superficial, a solubilidade 

aparente e a velocidade de dissolução da substância pouco solúvel em água, aumentando, 

assim, a sua biodisponibilidade. Além disso, os nanocristais apresentam maior adesividade 

às membranas biológicas – membrana celular ou superfície do trato gastrointestinal (GI). 

Como resultado, a absorção do fármaco pode ser aumentada (MÜLLER; GOHLA; KECK, 

2011). 

Essa abordagem é útil para melhorar a absorção de fármacos classe II do Sistema de 

Classificação Biofarmacêutica (SCB), aqueles que apresentam baixa solubilidade aquosa, 

mas são facilmente permeáveis, uma vez dissolvidos no lúmen intestinal (DIMER et al., 

2013). De fato, a formulação de fármacos classe II como nanocristais pode se traduzir em 

aumento substancial da taxa de absorção (MÖSCHWITZER, 2013; MÜLLER; GOHLA; 

KECK, 2011). A propriedade de bioadesão das nanopartículas na mucosa GI pode 

prolongar o tempo de retenção dos fármacos, aumentando os gradientes de concentração e, 

consequentemente, com aumento na absorção no intestino (CHEN et al., 2017; U.S. 

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2015). 

Nesse contexto, a redução do tamanho das partículas pode aumentar ainda mais a 

absorção de fármacos, saturando transportadores de efluxo com o fármaco dissolvido no 

trato GI (SHEGOKAR; MÜLLER, 2010). Contudo, a essência da nanonização de 

compostos pouco solúveis em água recai principalmente nas equações de Noyes-Whitney 

(NOYES; WHITNEY, 1897) e Prandtl (PRANDTL, 1904). Essas equações descrevem 

como a redução do tamanho de partícula está relacionada ao aumento da área superficial e à 

redução da espessura da camada de difusão e, portanto, ao aumento da velocidade de 

dissolução.  

O aumento da solubilidade de saturação de substâncias na escala nanométrica é 

também descrito pelas equações de Ostwald-Freundlich (VON HELMHOLTZ, 1886) e 
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Kelvin (SKINNER; SAMBLES, 1972; THOMSON, 1872), que correlacionam o tamanho e 

a curvatura das partículas com a solubilidade. Assim, substâncias ativas com partículas 

abaixo de um mícron, a solubilidade de saturação depende não apenas da formulação 

(fármaco e excipientes), do meio de dissolução e da temperatura, mas também do tamanho 

da partícula (JUNGHANNS; MÜLLER, 2008). 

O desenvolvimento de produtos farmacêuticos à base de nanocristais tem crescido 

nas últimas décadas. A FDA recebeu mais de 80 submissões de medicamentos, até o ano de 

2016, contendo nanocristais a serem administrados por diferentes vias, abrangendo o 

tratamento de diferentes doenças (CHEN et al., 2017). 

Entre as inovações para o combate às DTN destacam-se as patentes referentes à 

formulação de nanocristal de ácido orótico, diâmetro entre 100 e 200 nm (COMPRI et al., 

2016), e de nanocristal de hemozoína (50-1000 nm) (HLEB; LAPOTKO, 2014) – ambas as 

inovações com aplicação no tratamento da malária. Adicionalmente, Govindarajan e 

colaboradores (2016) desenvolveram nanocristal de prata (1-30 nm) que permitiu a 

eliminação da larva do mosquito transmissor do vírus da Zika. Para o tratamento da 

tuberculose, foi observada a redução da carga microbiana, no pulmão, após tratamento 

empregando nanocristal de clofazimina (385 nm) (KAUR; SINGH, 2014).  

 

2.4.1 Aumento da solubilidade de saturação 

 

O aumento da solubilidade de saturação em água dos nanocristais é explicado por 

diferentes teorias. Teoricamente, o comportamento descrito pela equação de Kelvin 

(SKINNER; SAMBLES, 1972; THOMSON, 1872) é aplicado para explicar o fenômeno 

observado na interface sólido-líquido de partículas com tamanhos inferiores a 1000 nm. A 

maior pressão de dissolução deslocaria a solubilidade de equilíbrio para uma solubilidade 

cinética aumentada. Além disso, a solubilidade de saturação depende do tamanho da 

partícula (equação de Ostwald-Freundlich) e, portanto, a redução do tamanho da partícula 

na escala nanométrica resulta em aumento dessa característica.  

A equação de Kelvin (Equação 1) é originalmente usada para descrever a pressão de 

vapor sobre a superfície curva de uma gota do líquido em gás (aerossol) (THOMSON, 

1872). A redução no tamanho da gota contribui para o aumento da curvatura da superfície e 
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do aumento da pressão do vapor. A transferência de moléculas de uma fase líquida (gota) 

para uma fase gasosa é idêntica à transferência de moléculas de uma fase sólida 

(nanocristal) para uma fase líquida (meio de dispersão). A pressão de dissolução pode ser 

aumentada com curvatura crescente (tamanho de partícula decrescente). Portanto, o 

equilíbrio é deslocado em direção à dissolução, e assim a solubilidade de saturação 

aumenta.  

Equação 1: 

𝐿𝑛
𝑃𝑟

𝑃∞
=

2𝛾𝑀𝑟

𝑟𝑅𝑇𝜌
  

Onde Pr é a pressão de dissolução de uma partícula com o raio r, P∞ é a pressão de 

dissolução de uma partícula infinitamente grande, γ é a tensão superficial, R é a constante 

de gás, T é a temperatura absoluta, r é o raio da partícula, o Mr é o peso molecular, e ρ é a 

densidade da partícula. 

Portanto, a equação de Kelvin também é aplicável para explicar a relação entre a 

pressão de dissolução e a curvatura das partículas sólidas em líquido. A pressão de 

dissolução é equivalente à pressão de vapor (JUNYAPRASERT; MORAKUL, 2015). 

As partículas na escala nanométrica oferecem enorme curvatura (Figura 12), 

consequentemente, maior pressão de dissolução é alcançada conduzindo ao equilíbrio para 

a dissolução. A equação de Ostwald-Freundlich (Equação 2) correlaciona a solubilidade da 

saturação do fármaco e o tamanho de partícula: 

Equação 2: 

log
𝐶𝑠

𝐶𝛼
=

2𝜎𝑉

2.303𝑅𝑇𝜌𝑟
 

Onde Cs é a solubilidade de saturação, Cα é a solubilidade do sólido constituído por 

partículas grandes, σ é a tensão interfacial da substância, V é o volume molar do material de 

partículas, R é a constante de gás, T é a temperatura absoluta, ρ é a densidade do sólido, r é 

o raio. 
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Figura 12 - Aumento da pressão de dissolução (p) sobre uma superfície plana (a), uma 
micropartícula (b) e uma nanopartícula (c). 

 

Adaptado: JUNGHANNS; MÜLLER (2008). 

A partir da equação de Ostwald-Freundlich, observa-se que a solubilidade de 

saturação do fármaco aumenta com a redução do tamanho de partícula. No entanto, é mais 

pronunciada em partículas com tamanho médio inferior a 2 μm (BUCKTON; BEEZER, 

1992). 

 

2.4.2 Aumento da velocidade de dissolução 

O aumento da velocidade de dissolução dos nanocristais pode ser explicado pela 

equação de Noyes-Whitney (Equação 3) (DRESSMAN et al., 1998; NOYES; WHITNEY, 

1897). 

Equação 3 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
=

𝐷𝐴

ℎ
 ×  (𝐶 − 𝐶 ) 

 

Onde dX / dt é a velocidade de dissolução, D é o coeficiente de difusão, A é a área 

de superfície, hD é a distância de difusão, Cs é a solubilidade de saturação, Ct é a 

concentração em torno das partículas. 

De acordo com a equação de Noyes-Whitney, a velocidade de dissolução de 

nanocristais aumenta devido ao aumento da área superficial.  Além disso, a redução de 

tamanho de nanocristais acarreta em maior solubilidade de saturação, como mencionado 

anteriormente, que pode oferecer duas vantagens. Em primeiro lugar, a velocidade de 
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dissolução é ainda melhorada devido ao aumento do gradiente de concentração (Cs-Ct) / hD, 

de acordo com a equação de Noyes-Whitney. Em segundo lugar, o aumento da solubilidade 

de saturação contribui para o aumento do gradiente de concentração entre o intestino e o 

sangue, promovendo a permeação e a absorção por difusão passiva  (DRESSMAN et al., 

1998). 

Fator importante é a distância de difusão hD, como parte da camada limite 

hidrodinâmica hH, que também é fortemente dependente do tamanho de partícula como 

mostrado pela equação de Prandtl (Equação 4) (PRANDTL, 1904). 

Equação 4 

ℎ = 𝜅 
𝐿 /

𝑉 /
  

Onde hH é a espessura da camada limite hidrodinâmica, k indica uma constante, L é 

o comprimento da superfície da partícula na direção do fluxo, V é a velocidade relativa do 

líquido que flui em torno da partícula. 

De acordo com a equação de Prandtl, a redução de tamanho de partícula tem como 

consequência a redução da distância de difusão hD (Figura 13) e, como decorrência, o 

aumento da velocidade de dissolução, conforme descrito pela equação de Noyes-Whitney. 

Tanto a solubilidade quanto a velocidade de dissolução são fatores críticos em termos de 

melhoria da biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis em água. 

 

Figura 13 - Comparação da distância de difusão em microcristal (A) e nanocristal (B). 

 

Adaptado: JUNGHANNS; MÜLLER (2008). 
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2.5 Obtenção de nanocristais e sua aplicação no desenvolvimento de medicamentos 

 

Três abordagens são utilizadas para a obtenção de nanocristais: top-down, bottom-

up e a combinação dessas abordagens. A abordagem top-down refere-se aos processos que 

reduzem as partículas, geralmente em escala micrométrica, para a escala nanométrica por 

meio de processo mecânico. Esses processos usam frequentemente o atrito e incluem 

moagem a alta energia (moagem empregando esferas de zircônia estabilizadas), 

homogeneização a alta pressão (homogeneizador de pistão e homogeneizador de jato 

corrente), bem como metodologia combinada com pré-tratamento e etapas de alta energia 

(LOH; SAMANTA; SIA HENG, 2015; MALAMATARI et al., 2018; MÖSCHWITZER, 

2013). 

Em contraste, a abordagem bottom-up refere-se aos métodos em que as moléculas 

em solução são agregadas por processos de precipitação. Historicamente, a abordagem 

bottom-up é a técnica mais madura para produzir nanocristais, que pode incluir dispersões 

sólidas desenvolvidas no início da década de 1960 e técnicas de hidrosol, na década de 

1980. No entanto, várias tecnologias modernas bottom-up surgiram, tais como técnicas de 

fluidos supercríticos, processos de liofilização, congelamento por pulverização e 

precipitação evaporativa. As desvantagens dessas abordagens incluem o uso de solventes 

orgânicos, a dificuldade no controle do tamanho do cristal, a solubilidade limitada do 

fármaco no solvente e sua decomposição (DE WAARD; FRIJLINK; HINRICHS, 2011; 

HU; JOHNSTON; WILLIAMS, 2004). 

A combinação desses métodos culminou nas tecnologias patenteadas: o Nanoedge®, 

o SmartCrystal® e o Nanopure® XP. Desenvolvidas na década de 1990, as tecnologias top-

down foram bem estabelecidas ao longo do tempo. Contudo, têm sido mais usadas em 

comparação com as tecnologias bottom-up para a produção de nanocristais na indústria 

farmacêutica. 

Recentemente, a moagem por via úmida em escala reduzida foi descrita por Romero 

e colaboradores (2016). Sua principal vantagem refere-se à sua simplicidade e à viabilidade 

econômica. Nesse sistema (Figura 14), atuam as forças de impacto entre as partículas de 

fármaco, entre essas com as esferas de zircônia e as forças de impacto entre as partículas 

com a parede de vidro do recipiente de moagem. Essas condições de elevada energia de 
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impacto e cisalhamento permitem a nanopulverização do material. Essa abordagem resultou 

em nanocristais de acetato de dexametasona, para uso oftálmico, com tamanho entre 200 e 

250 nm (ROMERO et al., 2016). 

 

Figura 14 - Representação do sistema de moagem por via úmida. 

 
Adaptado: ROMERO; KECK; MÜLLER (2016). 

 

Os autores empregaram frascos de vidro de 2 mL (recipiente de moagem), placa de 

agitação magnética, barras magnéticas cilíndricas e esferas de zircônia 0,05-0,1 mm que, 

em conjunto, permitiram o aumento da eficiência de moagem e a redução do tamanho das 

partículas pela geração de forças de cisalhamento entre as partículas do fármaco 

(ROMERO; KECK; MÜLLER, 2016). 

Dos vários métodos para a produção de nanocristais, o método de moagem por via 

úmida tem se destacado entre os pesquisadores, dessa forma pode-se observar na Tabela 1 

as formulações que foram desenvolvidas por esse método e aprovadas pela FDA 

(MALAMATARI et al., 2018). 
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Tabela 1 – Formulações farmacêuticas à base de nanocristais aprovadas pela FDA. 

Nome Comercial Substancia Ativa 
Via de 

administração 
Empresa 

Avinza® Sulfato da morfina Oral King Pharma 

Azopt® Brinzolamida Ocular Alcon 

Emend® Aprepitanto Oral Merk 

Focalin XR® Cloridrato de dexmetilfenidato Oral Novartis 

Herbesser® Diltiazem Oral Mitsubishi 

Invega Sustenna® Palmitato de paliperidona Intramuscular Johnson & Johnson 

Megace ES® Acetato de megestrol Oral Par Pharmaceutical 

Naprelan® Naproxeno sódico Oral Wyeth 

Rapamune® Sirolimus (rapamicina) Oral Wyeth 

Ritalin LA® Cloridrato metilfenidato Oral Novartis 

Theodur® Teofilina Oral Mitsubishi Tanabe Pharma 

Tricor® Fenofibrato Oral Abbott 

Verelan PM® Cloridrato de Verapamil Oral Schwarz Pharma 

Zanaflex® Cloridrato de Tizanidina Oral Acorda 

 
Esse método mostrou-se útil na obtenção de nanocristais, porém alguns fatores 

devem ser observados, como o número de revoluções por minuto, o tempo de moagem, a 

quantidade de esferas de zircônia, as características físico-químicas do fármaco (densidade 

do fármaco, dureza, ponto de fusão, peso molecular, etc.) e a seleção adequada do 

tensoativo (concentração na formulação, tipo do tensoativo). Liu e colaboradores (2017) 
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empregaram essa metodologia na preparação de nanocristais de compostos de origem 

natural (quercetina, rutina, resveratrol e hesperidina) obtendo nanocristais entre 200 e 500 

nm.  Koradia et al. (2018) desenvolveram nanocristais de ziprasidona por moagem por via 

úmida e obtiveram nanocristais de 300 a 700 nm com diferentes tensoativos (poloxamer 

407, polivinilpirrolidona K-30, álcool polivinílico - PVA) e também o 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC E5), agente suspensor. Medarević e colaboradores 

(2018) utilizaram o mesmo método para desenvolver nanocristais de carvedilol, utilizado 

no tratamento da insuficiência cardíaca e hipertensão arterial, obtendo-se nanocristais entre 

200 e 300 nm. 

 

3 OBJETIVO 

3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo do presente trabalho foi a obtenção de nanocristais de 

hidroximetilnitrofural, sua caracterização físico-química, assim como, a avaliação da sua 

atividade in vitro antileishmania.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Estudo exploratório para a obtenção da nanossuspensão de hidroximetilnitrofural 

empregando o método de moagem por via úmida em escala reduzida; 

 Obtenção e otimização por planejamento fatorial dos nanocristais de 

hidroximetilnitrofural empregando o método de moagem por via úmida em escala 

reduzida; 

 Determinação do diâmetro hidrodinâmico médio (DHM), do índice de polidispersão 

(IP) e do potencial zeta (PZ) da nanossuspensão de hidroximetilnitrofural por 

espalhamento de luz dinâmica (DLS);  

 Determinação da distribuição do tamanho de partícula da nanossuspensão de 

hidroximetilnitrofural por análise de rastreamento de nanopartículas (NTA – 

Nanoparticle Tracking Analysis); 
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 Análise térmica empregando calorimetria exploratória diferencial (DSC) e 

termogravimetria (TG); 

 Liofilização da nanossuspensão de hidroximetilnitrofural;  

 Determinação das características de redispersibilidade da nanossuspensão de 

hidroximetilnitrofural liofilizada; 

 Análise morfológica e tamanho dos nanocristais empregando microscopia eletrônica 

de varredura (MEV); 

 Análise da estrutura cristalina dos nanocristais e do hidroximetilnitrofural 

empregando difração de raios-x (DRX); 

 Desenvolvimento e validação da metodologia analítica para a quantificação de 

hidroximetilnitrofural nas nanossuspensões e no estudo de solubilidade, utilizando 

espectrofotometria ultravioleta-visível (UV-Vis); 

 Determinação da solubilidade de saturação das nanosuspensões de 

hidroximetilnitrofural empregando técnica Shake-flask, em diferentes meios; 

 Avaliação da estabilidade das nanossuspensões e das preparações liofilizadas 

armazenadas no período de 3 meses a 25 e 4ºC; 

 Avaliação da atividade in vitro antileishmania. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material 

 
4.1.1  Matérias-primas, solvente e reagente 

 

 Hidroximetilnitrofural (Lapdesf, UNESP – Araraquara); 

 Solução saturada do NFOH; 

 Macrogol 15 hidroxiestearato (Kolliphor HS®15) (BASF, Alemanha); 

 Copolimero de álcool polivinilico (Povacoat®) (DAIDO, Japão);  

 Poloxamer 188 micro (BASF, Alemanha); 

 Poloxamer 407 micro (BASF, Alemanha); 

 Polissorbato 20 (SYNTH, Brasil); 
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 Polissorbato 80 (SYNTH, Brasil); 

 HCl 1N (Sigma-Aldrich, EUA); 

 Fosfato de potássio bibásico anidro (Synth, Brasil); 

 Fosfato de potássio monobásico anidro (Synth, Brasil); 

 Ácido cítrico anidro (Synth, Brasil); 

 Dimetilsulfóxido P.A. (Synth, Brasil); 

 NaOH 0,1M (Sigma-Aldrich, EUA); 

 Solução de cloreto de sódio 0,9% (m/m); 

 Água ultrapura Milli-Q®; 

 D - manitol (Sigma-Aldrich, EUA); 

 Tampão HCl pH 1,2; 

 Tampão acetato pH 4,5; 

 Tampão fosfato pH 6,8; 

 Meio de cultura M199 – (Sigma-Aldrich, EUA); 

 Laurilsulfato de sódio – (Synth, Brasil); 

 Reagente MTT – (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil brometo de tetrazolina) -

(Sigma-Aldrich, EUA). 

 

4.1.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios 

 

 Esferas de zircônia 0,1mm - Retsch®, Alemanha; 

 Recipiente de vidro borosilicato 10mL; 

 Balança analítica UX620H, Shimadzu®, Japão; 

 pHmetro MP 220, Mettler Toledo®, Suíça; 

 Condutivímetro digital CG 2000, GEHAKA®, Brasil;  

 Calorímetro de varredura DSC TA-2929 - TA Instrument®, EUA; 

 Analisador termogravimétrico TG/DTG 2950 - TA Instrument®, EUA; 

 Zetasizer Nano ZS 90, Malvern Instruments, Malvern®, Reino Unido; 

 Agitador magnético com aquecimento, IKA®, EUA; 

 NanoSight NS300, Malvern Instruments, Malvern®, Reino Unido; 
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 Software NTA v3.1, Malvern Instruments, Malvern®, Reino Unido; 

 Liofilizador Christ Alpha 1-4 LSC, Martin Christ®, Alemanha; 

 Microscópico eletrônico de varredura  ZEISS Sigma 300, Carl Zeiss Microscopy®, 

Alemanha; 

 Difratômetro de raios X Bruker Modelo D8 Advance Da Vinci, Bruker®, EUA; 

 Equipamento espectrofotométrico Ultravioleta Visível Evolution series 201, 

Thermo Scientific®, EUA; 

 Cubetas de quartzo modelo 18UV10, Thermo Scientific®, EUA; 

 Balança analítica UX620H, Shimadzu®, Japão; 

 Banho ultrassônico, Unique®, Brasil; 

 Agitador orbital Tecnal TE 4080, Tecnal®, Brasil; 

 Centrífuga 5424R, Eppendorf®, Estados Unidos; 

 Placas de cultura 96 poços – TPP; 

 Filtro Millex® (0,45µm); 

 Minitab® 17, EUA. 
 

4.2 MÉTODO 

4.2.1 Ensaios exploratórios para a obtenção de nanossuspensão de 

hidroximetilnitrofural  

4.2.1.1  Obtenção de nanocristais de hidroximetilnitrofural empregando o método de 

moagem por via úmida em escala reduzida 

 

A partir do método descrito por Romero e colaboradores (2016), foi adaptado o 

método de moagem por via úmida para o desenvolvimento dos nanocristais de NFOH. 

Essas adaptações incluíram frascos com ligeira protuberância convexa na sua base, assim 

como, o uso de barras magnéticas em formato de cruz, contribuindo para a redução da 

variabilidade do processo de nanonização das partículas. 

As fórmulas foram obtidas empregando-se sistema em escala reduzida (laboratorial) 

constituído de recipiente de moagem de vidro (capacidade de 10 mL), esferas de zircônia 

de 0,1 mm (2 mL) e três barras magnéticas, em formato de cruz.  Diferentes estabilizadores 

estéricos foram testados com o objetivo de pré-selecionar aqueles que permitiram a 
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obtenção de preparação com diâmetro hidrodinâmico médio < 300 nm, índice de 

polidispersão <0,3 e distribuição monomodal, imediatamente após o preparo. Os seguintes 

tensoativo foram empregados: poloxamer 188, poloxamer 407, polissorbato 80 e 

polissorbato 20, Kolliphor HS®15 e Povacoat®.   

Os parâmetros fixos para essa pré-seleção foram: concentração do NFOH (3,0% 

m/m), concentração de tensoativo (1,0% m/m), velocidade de agitação de 800 rpm e tempo 

de moagem (120 horas) conforme a Tabela 2. Foi necessário corrigir o pH das formulações 

antes da adição do candidato a fármaco, pois, conforme descrito por Chung e colaboradores 

(2003), o pró-fármaco NFOH é convertido no seu precursor, NF, quando em pH ácido. 

Dessa maneira, foi ajustado o pH com NaOH 0,1M para medidas de pH na faixa de 7,5 – 8,5. 

 

 
Tabela 2– Pré-seleção das formulações na obtenção dos nanocristais de NFOH. 

Componentes (%m/m) F1 F2 F3 F4 F5 F6 
NFOH  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Polissorbato 80  1,0 - - - - - 

Polissorbato 20  - 1,0 - - - - 

Poloxamer 188  - - 1,0 - - - 

Poloxamer 407  - - - 1,0 - - 

Kolliphor HS®15 - - - - 1,0 - 

Povacoat® - - - - - 1,0 

Água Milli-Q q.s.p (g) 10 10 10 10 10 10 

  

4.2.1.2 Obtenção de nanocristais de hidroximetilnitrofural empregando-se o método de 

moagem por via úmida em escala reduzida empregando planejamento fatorial 

completo (2K) 

 

A preparação das nanossuspensões de NFOH pelo método de moagem por via 

úmida em escala reduzida mostrou ser simples e rápida. Foi utilizada abordagem estatística 

empregando planejamento fatorial tendo em vista determinar as variáveis importantes do 

processo de moagem, assim como, obter modelo matemático apropriado para descrever o 
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fenômeno, utilizando o mínimo possível de experimentos. Foram selecionados, na etapa de 

pré-seleção, dois estabilizantes: poloxamer 188 (P188) e poloxamer 407 (P407). Assim, 

foram gerados dois planejamentos experimentais (23) (Tabela 3), com três pontos centrais, 

totalizando 11 ensaios empregando software Minitab® 17, para cada estabilizante.  

Os fatores foram selecionados a partir de conhecimento adquirido na revisão da 

literatura e nos ensaios exploratórios. As variáveis independentes selecionadas foram: 

tempo de agitação (horas), concentração do NFOH (%m/m) e concentração do tensoativo 

(%m/m). As respostas ou variáveis dependentes foram o DHM, o IP e o PZ. A quantidade 

de esferas de zircônia e a velocidade de agitação em rpm foram fixas para todas as 

formulações. Assim como nos ensaios preliminares, foram utilizados 2 mL de esferas de 

zircônia e 800 rpm de agitação. 

 

Tabela 3 – Matriz de ensaios para a otimização do processo de preparação de nanocristais 

de hidroximetilnitrofural empregando os estabilizadores poloxamer 188 e poloxamer 407 

Formulação Ordem 
Ponto 

central  
Tempo (horas) 

NFOH 
(%m/m) 

Tensoativo 
(%m/m) 

1 1 1 48 3,0 1,0 

2 2 0 84 2,0 2,0 

3 3 1 120 3,0 1,0 

4 4 0 84 2,0 2,0 

5 5 1 48 3,0 3,0 

6 6 1 120 1,0 1,0 

7 7 1 120 1,0 3,0 

8 8 0 84 2,0 2,0 

9 9 1 120 3,0 3,0 

10 10 1 48 1,0 1,0 

11 11 1 48 1,0 3,0 

 

A análise estatística dos resultados obtidos, no planejamento fatorial, foi efetuada 

empregando software Minitab® 17. Para modelos não lineares, foi realizada uma segunda 

etapa do planejamento estatístico, no qual foram adicionados 6 pontos axiais no 

delineamento fatorial completo e 3 pontos centrais (Tabela 3), totalizando 20 experimentos 
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(planejamento composto central), conforme Tabela 4. A análise estatística dos resultados 

obtidos, na segunda etapa do planejamento fatorial, foi efetuada empregando software 

Minitab® 17. 

 

Tabela 4– Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM), índice de polidispersão (IP) e potencial 

zeta (PZ) dos nanocristais de NFOH da matriz de ensaios por superfície de resposta, 

empregando o poloxamer 188 como tensoativo. 

Formulação Ordem 
Ponto 

central  
Tempo 
(horas) 

NFOH 
(%m/m) 

Tensoativo 
(%m/m) 

1 1 1 48,0 3,0 1,0 

2 2 0 84,0 2,0 2,0 

3 3 1 120,0 3,0 1,0 

4 4 0 84,0 2,0 2,0 

5 5 1 48,0 3,0 3,0 

6 6 1 120 1,0 1,0 

7 7 1 120 1,0 3,0 

8 8 0 84 2,0 2,0 

9 9 1 120 3,0 3,0 

10 10 1 48 1,0 1,0 

11 11 1 48 1,0 3,0 

12 12 -1 120 2,0 2,0 

13 13 0 84 2,0 2,0 

14 14 -1 120 2,0 1,0 

15 15 -1 84 3,0 1,0 

16 16 0 84 2,0 2,0 

17 17 -1 48 2,0 1,0 

18 18 -1 84 3,0 2,0 

19 19 0 84 2,0 2,0 

20 20 -1 84 1,0 1,0 
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4.2.2 Desenvolvimento de método para determinação do diâmetro hidrodinâmico 

médio (DHM) e o índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (PZ) 

4.2.2.1  Desenvolvimento de método para determinação do diâmetro hidrodinâmico 

médio (DHM) e o índice de polidispersão (IP) 

 

Visando estabelecer as condições para as leituras de diâmetro hidrodinâmico 

médio e o índice de polidispersão (IP) pelo método de espalhamento de luz dinâmica 

(DLS), foram realizadas diluições consecutivas de 1:50 e 1:200 da amostra em solução 

saturada do NFOH. As medições foram efetuadas em triplicata utilizando ângulo de 90° no 

equipamento Zetsizer Nano ZS90 (Malvern Instruments, Malvern, UK). 

 

4.2.2.2  Desenvolvimento de método para a determinação do potencial zeta (PZ) 

 

As determinações foram realizadas no equipamento Zetasizer ZS90 (Malvern 

Instruments, Malvern, UK) pelo método de mobilidade eletroforética, a qual é convertida 

em potencial zeta (ζ) (mV) usando a equação de Henry (Equação 5).  

Equação 5 

𝑈 =
2𝜀𝜁

3𝜂
𝑓(𝑘𝑎) 

 

Em que η e ε são a viscosidade e a constante dielétrica, respectivamente, do solvente 

na temperatura de 25°C. UE ,mobilidade eletroforética e ζ potencial zeta. A força do campo 

aplicado foi de 20 V/cm. As condições para a determinação do potencial zeta foram 

determinadas por meio de curva de condutividade versus potencial zeta. A faixa de 

condutividade avaliada foi de 10 a 60 µS/cm empregando solução de NaCl 0,9% (m/v).   

 

4.2.3 Determinação da distribuição do tamanho de partícula da nanosuspensão de 

hidroximetilnitrofural por análise de rastreamento de nanopartículas (NTA – 

Nanoparticle Tracking Analysis) 
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As  amostras  foram  diluídas  em  solução saturada do NFOH na concentração  de  

10 μL/50 mL. Dessa solução, foi coletada alíquota de 1 mL e diluída novamente em 50 mL 

de solução saturada do NFOH. Aproximadamente 500 μL foi injetado logo após a diluição 

no porta-amostra do NanoSight NS300. Por meio do Software NTA v3.1, foram conduzidas  

medidas  em  triplicata  com  duração  de  60  segundos  a  temperatura  de  25ºC.  A média  

dessas  análises foram utilizadas  para  realizar  o  comparativo  com  a  média  de  tamanho  

de partícula obtido pela técnica DLS. 

 

4.2.4 Análise Térmica 

4.2.4.1 Determinação da compatibilidade fármaco e excipientes empregando calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC) e análise termogravimétrica (TG) 

 

A caracterização por DSC foi realizada calibrando-se previamente o calorímetro de 

varredura TA2920 (TA Instrument®, EUA) com índio metálico (ponto de fusão: 156,4°C/ 

ΔH fusão:28,50 J g-1). Usou-se a faixa de temperatura de 25 a 300°C. As amostras foram 

cuidadosamente pesadas em cadinhos de alumínio hermeticamente fechados e submetidos à 

velocidade de aquecimento de 5°C/min, com atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão 

de 50 mL/min. Foram pesadas as seguintes amostras: hidroximetilnitrofural, poloxamer 

188, poloxamer 407 e suas misturas físicas, hidroximetilnitrofural e poloxamer 188, 

hidroximetilnitrofural e poloxamer 407. 

As análises de TG/DTG foram realizadas usando-se cadinhos de platina no 

analisador termogravimétrico TA-2920 (TA Instrument®, EUA) na faixa de temperatura de 

25 a 600°C, com velocidade de aquecimento de 10°C/min e atmosfera dinâmica de 

nitrogênio (100 mL/min). A calibração do equipamento foi realizada empregando-se 

oxalato de cálcio. As massas do hidroximetilnitrofural, poloxamer 188, poloxamer 407 e 

suas misturas físicas, hidroximetilnitrofural e poloxamer 188, hidroximetilnitrofural e 

poloxamer 407 foram transferidas para cadinhos de platina. A perda da massa foi registrada 

em função da temperatura. 
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4.2.5 Liofização da nanossuspensão de hidroximetilnitrofural 

4.2.5.1 Determinação da temperatura de transição vítrea da nanosuspensão de 

hidroximetilnitrofural, empregando Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), 

para a liofilização 

 

A secagem das nanosuspensões foi efetuada por meio de liofilização, com o 

objetivo de aumentar a estabilidade das preparações obtidas em meio aquoso, assim como 

permitir a realização dos ensaios de difração de raio X, solubilidade de saturação e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Por meio da liofilização, foi possível a 

obtenção de formas farmacêuticas sólidas dos nanocristais. 

As curvas de DSC foram obtidas empregando equipamento DSC Q10 - TA 

instruments. Foi adicionado 5% de manitol (usado como agente formador de volume ou 

bulking agent) na nanosuspensão de NFOH. Foi usado cadinho de alumínio contendo 

aproximadamente 6,6 mg de amostra. A análise foi submetida à etapa de resfriamento de 

5°C/min de 25°C até -70°C, isoterma por 10 min, aquecimento de 10°C/min até -15°C, 

isoterma por 20 min, resfriamento de 5°C/min até -50°C e aquecimento de 10°C/min até 

40°C, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 50 mL/min. O equipamento foi 

previamente calibrado com índio (PF 156,6 ºC; ∆Hfusão= 28,54 J g-1). 

Foram determinadas a temperatura de transição vítrea (Tg’) e Temperatura eutética 

(Teut) da nanosuspensão de NFOH. Os valores de Tg’ e Teut foram considerados como 

parâmetros críticos durante o evento térmico.  

 

4.2.5.2 Parâmetros de liofilização da nanosuspensão de NFOH 

 

A liofilização foi realizada em liofilizador Christ Alpha 1-4 LSC (Martin Christ®, 

Alemanha). As formulações de NFOH obtidas foram liofilizadas em volume igual a 1,5 

mL. Usou-se o bulking agent manitol, na concentração de 5% (m/m); frascos de vidro de 10 

mL foram preenchidos manualmente e parcialmente fechados com tampas de borracha 

(Figura 15). As amostras foram submetidas a congelamento lento (1°C/min) até que a 

temperatura do produto atingisse -45°C. O tratamento térmico annealing foi aplicado, 

submetendo-se primeiro as amostras ao congelamento lento, seguido de etapa de 
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aquecimento até -15°C e mantidas a essa temperatura por 1 hora. Finalmente, as amostras 

foram novamente congeladas a -45°C e submetidas à liofilização. A secagem primária foi 

conduzida em temperatura de prateleira de -35°C e pressão de 75 mTorr, por 48h. Na etapa 

da secagem secundária, a temperatura da prateleira foi de +20°C, sob a mesma pressão, 

durante 4h. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2.6 Determinação das características de redispersibilidade da nanossuspensão de 

hidroximetilnitrofural liofilizada 

 

Após a solidificação das nanossuspensões, avaliou-se a capacidade de reformação 

das nanopartículas de NFOH por contato com a água (redispersibilidade). A 

redispersibilidade foi medida de acordo com o método relatado por Toziopoulou et al. 

(2017) e Yue et al. (2013). Aproximadamente 1,5 mg da nanossuspensão liofilizada foi 

dispersa em 1,5 mL de água purificada e depois agitada vigorosamente durante 30 segundos 

para produzir suspensão com a mesma concentração que a nanosuspensão antes da secagem 

por liofilização. O tamanho de partícula da amostra redispersa foi analisada utilizando 

Zetasizer nano ZS 90 (Malvern Instruments, Reino Unido). 

Figura 15 – Nanossuspensões de NFOH durante o processo de liofilização. 
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O índice de redispersibilidade (IRD) foi usado como medida quantitativa da 

redispersibilidade da amostra, foi calculado de acordo com a Equação 6: 

Equação 6 

𝐼𝑅𝐷(%) =
𝐷

𝐷
× 100 

 

Onde D0 representa o tamanho de partícula da nanosuspensão preparada antes da 

liofilização, enquanto D é o tamanho de partícula da nanossuspensão reconstituída. Valores 

de IRD próximos a 100% são desejáveis, pois indicam que a nanossuspensão pode ser 

completamente redispersada ao tamanho original das partículas após a rehidratação. 

 

4.2.7 Análise morfológica e tamanho dos nanocristais empregando microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) 

 

A morfologia da nanossuspensão de NFOH liofilizada foi realizada por microscópio 

eletrônico de varredura ZEISS Sigma 300, Carl Zeiss Microscopy®, Alemanha. As 

amostras foram metalizadas com ouro paládio (AuPd) por não serem amostras condutoras, 

não interferindo na resolução e na morfologia da análise. As  imagens foram adquiridas em 

modelo de vácuo sob tensão de aceleração de 5.00 kV e detector In Lens. 

 

4.2.8 Análise da estrutura cristalina dos nanocristais e do hidroximetilnitrofural 

empregando difração de raios X (DRX) 

 

A análise de difração de raios X foi realizada para detectar a cristalinidade do 

NFOH puro e da nanosuspensão de NFOH liofilizada. O pó foi colocado num suporte de 

amostra e escaneado entre 10º e 80° (2θ), expostas a radiação CuKa 40 Kv e tempo de 

passo de 0,01. Foi utilizado o método do pó, nessa técnica usa-se a  amostra  em  pó,  para  

que  exista  uma  orientação aleatória  de  muitos cristais,  assegurando  assim  que  

algumas  das  partículas  estão orientadas,  em relação  ao  feixe  de  raios X (EAQUB ALI; 

DAS; BEE ABD HAMID, 2014).  
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4.2.9 Desenvolvimento e validação da metodologia analítica para a quantificação de 

hidroximetilnitrofural nas nanossuspensões e no estudo de solubilidade 

4.2.9.1 Desenvolvimento de metodologia analítica por espectrofotometria UV-Vis para a 

quantificação de hidroximetilnitrofural nas nanossuspensões 

 

4.2.9.2 Preparação da solução padrão 

 

Para o preparo da solução-padrão, foi inicialmente preparada uma solução-mãe de 

concentração de 250μg/mL. Quantidade exata de 25 mg de hidroximetilnitrofural foi 

transferida para balão volumétrico de 100 mL e adicionado 8,3 mg de dimetilsulfóxido 

(DMSO), agitando-se no ultrassom por 30 minutos até a completa dissolução do fármaco. 

Melo (2006) mostrou que o NFOH é facilmente solúvel em dimetilsulfóxido (1:3).  

Em seguida, o volume foi completado com água ultrapura para se obter 

concentração de 250 μg/mL. A partir dessa solução-mãe, foi retirada alíquota de 10 mL e 

transferida para o balão volumétrico de 50 mL, completando-se o volume com água 

ultrapura para se obter a solução padrão na concentração de 50 μg/mL. Foram realizadas 

diluições a partir dessa solução-padrão para a validação do método analítico. 

 

4.2.9.3  Determinação da absorbância máxima 

 

A solução-padrão preparada foi diluída com água ultrapura, para se obter a 

concentração de 10μg/mL. Com a varredura no intervalo de 200-600 nm, determinou-se a 

absorbância máxima do hidroximetilnitrofural – a água ultrapura foi utilizada como branco 

 

4.2.9.4 Validação da metodologia analítica para a quantificação de hidroximetilnitrofural 

nos estudos de solubilidade e nas nanossuspensões 

 
 Especificidade 

 
A especificidade é a capacidade do método para distinguir o composto analisado 

dos outros componentes da formulação (BRASIL, 2017). Foi avaliada pela varredura entre 

200 e 600 nm dos seguintes solventes: água ultrapura, tampão HCl pH 1,2; tampão acetato 
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pH 4,5; tampão fosfato pH 6,8 e pH 7,5; assim como os excipientes correspondentes da 

nanossuspensões. Esse ensaio tem por finalidade garantir que tanto os solventes quanto os 

excipientes (P188 e P407) não interferem na quantificação do fármaco empregando o 

método analítico desenvolvido. 

 
 Linearidade 

 
Refere-se à capacidade do método analítico em demonstrar que os valores obtidos 

são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de um intervalo 

específico (BRASIL, 2017). A partir da solução padrão de hidroximetilnitrofural 

(50μg/mL), foram transferidas alíquotas para os balões volumétricos de 10 mL; em seguida, 

o volume foi completado até o menisco, com água ultrapura, resultando nas concentrações 

apresentadas na Tabela 5. A absorbância das amostras foi medida a 375 nm contra o 

branco. O branco utilizado foi água ultrapura. Em seguida, a curva analítica foi construída 

para o hidroximetilnitrofural na faixa de concentração entre 7 e 13 µg/mL e comprimento 

de onda igual a 375 nm. As curvas analíticas foram preparadas em triplicatas nos sete níveis 

de concentração. As absorbâncias médias, correspondentes as três determinações para cada 

diluição, foram plotadas no eixo das ordenadas – e as concentrações (µg/mL), no eixo das 

abscissas. 

 

Tabela 5 – Concentração das amostras de hidroximetilnitrofural obtidas a partir de uma 
solução padrão do candidato a fármaco (50μg/mL) e empregadas para determinação da 

linearidade. 

Amostra 
Alíquota da solução padrão 

(mL) 
Volume final 

(mL) 
Concentração final 

(µg/mL) 

1 1,40 10,0 7,0 

2 1,60 10,0 8,0 

3 1,80 10,0 9,0 

4 2,00 10,0 10,0 

5 2,20 10,0 11,0 

6 2,40 10,0 12,0 

7 2,60 10,0 13,0 
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 Limite de quantificação 
 
Definido como a menor quantidade do analito na amostra que pode ser determinada 

com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas (BRASIL, 

2017). O limite de quantificação (LQ) foi calculado considerando o desvio padrão da 

resposta (DPa) e o coeficiente angular ou a inclinação da curva (IC) obtidos a partir da reta 

de regressão, conforme Equação 7. 

Equação 7 

𝐿𝑄 =  
𝐷𝑃𝑎 𝑥 10

𝐼𝐶
 

 
 
 

 Intervalo 
 

O intervalo representa a faixa entre os limites de quantificação superior e inferior de 

um método analítico (BRASIL, 2017), sendo derivado e confirmado pelo estudo de 

linearidade, precisão e exatidão da amostra. 

 
 

 Precisão 
 

A precisão do método foi avaliada conforme a norma vigente (RDC 166/2017) 

(BRASIL, 2017), por meio da repetibilidade (intracorrida) e da precisão intermediária 

(intercorrida). As precisões nessas condições foram expressas em termos de coeficiente de 

variação calculados, conforme a Equação 8, sendo o critério mínimo de aceitação menor ou 

igual a 5% (BRASIL, 2017).  

Equação 8 

𝐶𝑉% =
𝐷𝑃

𝐴𝑀𝐷 
× 100 

 

CV % = coeficiente de variação 

DP = desvio padrão 

AMD = absorbância média determinada. 
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 Repetibilidade (intracorrida) 
 

Representa a concordância entre os resultados dentro de curto período de tempo. 

Foram preparadas soluções padrão em triplicata nas seguintes concentrações: 8 μg/mL, 10 

μg/mL e 12 μg/mL de hidroximetilnitrofural. Foram avaliadas 3 réplicas para cada 

concentração no mesmo dia, em períodos alternados (manhã, tarde e noite), com o mesmo 

analista e a mesma instrumentação, verificando se os resultados se encontram dentro da 

máxima diferença aceitável (5%).  

 
 Precisão intermediária (precisão intercorrida) 

 
A precisão intermediária representa a concordância do mesmo laboratório, mas 

obtida em dias diferentes. Foram preparadas soluções padrão em triplicata nas seguintes 

concentrações: 8 μg/mL, 10 μg/mL e 12 μg/mL de hidroximetilnitrofural. Foram avaliadas 

3 réplicas para cada concentração em dias diferentes (intervalo de 3 dias), com analistas 

diferentes, verificando se os resultados se encontram dentro da máxima diferença aceitável (5%).  

 
 Exatidão 

 
Representa a proximidade dos resultados obtidos pelo método analítico estabelecido 

em relação ao valor verdadeiro (BRASIL, 2017). Para determinar a exatidão do método 

proposto, realizou-se o teste de recuperação. Foram adicionadas concentrações conhecidas 

do padrão (8, 10 e 12 µg) à solução amostra (10µg/mL). Analisou-se o total de seis leituras 

para cada nível de concentração. A exatidão do método foi expressa como porcentagem de 

recuperação, à qual foi determinada a partir das absorbâncias obtidas das soluções finais em 

função da quantidade teórica de padrão adicionado. 

 
 Robustez 

 

A robustez mede a capacidade do método em resistir a pequenas e deliberadas 

variações dos parâmetros analíticos, indicando a confiança que o método tem durante o uso 

diário (BRASIL, 2017). A robustez do método foi determinada do total de 9 medições para 

o nível de concentração (10 µg/mL), variando-se os comprimentos de onda (373, 375, 377 

nm). 
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4.2.10 Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas empregando software Minitab, versão 17. 

 

4.2.11 Determinação da solubilidade de saturação das nanosuspensões de 

hidroximetilnitrofural 

 

A solubilidade da saturação foi realizada pelo método do equilíbrio, conhecido como 

Shake Flask, . O NFOH e a nanosuspensão de NFOH liofilizada foram dispersadas em 

frascos âmbar contendo 10 mL de diferentes meios dentro da faixa do pH fisiológico 

(tampão HCl pH 1,2; tampão acetato 4,5 e tampão fosfato pH 6,8) e da água (BRASIL, 

2013).  

Os frascos foram constantemente agitados a 150 rpm durante 24 horas a 37°C  +/- 

1°C, em agitador orbital. Após atingir a saturação, alíquotas foram retiradas e centrifugadas 

a 10000 rpm por 10 minutos seguido da filtração do sobrenadante. 

A concentração do fármaco foi determinada pelo método espectrofotométrico 

desenvolvido e validado no presente trabalho. O ensaio foi realizado em triplicata, sendo 

efetuado o cálculo da média, do desvio padrão e do coeficiente de variação. 

 

4.2.12 Estudo de estabilidade das nanosuspensões de hidroximetilnitrofural 

 
As nanosuspensões de NFOH liofilizadas foram armazenadas em vidro de 

borosilicato, por período de 3 meses, à temperatura 25°C e 4°C. Para avaliar a estabilidade 

física, foram determinados o DHM, o IP e o PZ – além da aparência visual durante o 

período de armazenamento. 

 

4.2.13 Avaliação da atividade in vitro antileishmania 

 

As formulações foram avaliadas para a determinação da potência de inibição in vitro 

e IC50 (concentração de composto que inviabiliza 50% dos parasitas) em formas 

promastigotas de L. amazonensis. O ensaio foi padronizado e validado de acordo com 
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protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e segue o procedimento descrito por 

Pereira e colaboradores (2010). 

As formas promastigotas de L. amazonensis (MHOM/BR/71973/M2269) foram 

mantidas em meio LIT, suplementado com 10% de SFB em estufa a 25 °C. Para a 

realização dos testes foram transferidas à razão de 1 x 106 células/mL para placas de 48 

poços, onde então foram adicionadas as substâncias a serem avaliadas nas concentrações 

40; 10; 5 e 0,1 μg/mL. Após 72 horas de incubação a 25°C, foram adicionados 50 μL de 

resazurina de sódio em cada poço. Após 6 horas de incubação, as células foram avaliadas 

em espectrofotômetro UV/VIS Shimadzu, duplo-feixe, modelo 2550 à 570 nm e 600 nm 

para a determinação do IC50, tendo como controle protozoário em meio de cultura sem a 

adição de compostos ou fármacos. O IC50 foi comparado com o IC50 do candidato a 

fármaco.  

 

5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

5.1 Ensaios exploratórios para a obtenção de nanossuspensão de 

hidroximetilnitrofural 

 

5.1.1 Seleção dos tensoativos para a obtenção de nanocristais de NFOH 

empregando-se o método de moagem por via úmida em escala reduzida 

 

A partir da adaptação do  método descrito por Romero e colaboradores (2016), 

moagem por via úmida, foi realizada pré-seleção dos tensoativos que foram inicialmente 

testados com parâmetros fixos (Tabela 2). Foram selecionados tensoativos não iônicos 

tendo em vista a estabilização estérica das formulações e a via oral de administração. 

Na estabilização estérica ocorre a adsorção de moléculas sobre a superfície das 

partículas, formando capa protetora ao redor delas. Assim, as partículas são mecanicamente 

impedidas de se aproximarem (forças de atração de Van der Waals), evitando, dessa 

maneira, a agregação. Caso a proteção não seja efetiva, as nanopartículas tendem a agregar-

se, podendo formar precipitados (DALTIN, 2011; FANGUEIRO et al., 2012). Entre as 

vantagens da estabilização estérica destacam-se:  quando em presença de eletrólitos não 

provocam alterações sensíveis em sua estabilidade, pouca sensibilidade a variação do pH e 
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pode ser utilizado em meio aquoso como não aquoso (suspensão liofilizada) (DALTIN, 

2011). 

Assim, para manter as nanopartículas suspensas, formando uma solução coloidal 

estável, é necessário controlar as forças que atuam na superfície e são influenciadas por 

cargas, força iônica, pH e efeitos repulsivos (ELBASUNEY, 2017; TOMA, 2016). 

Após o preparo foram retiradas alíquotas para avaliação das características das 

formulações, sendo essas: tamanho das partículas, índice de polidispersão e distribuição do 

tamanho. Apenas as formulações F3 e F4 apresentaram distribuição monomodal com 

partículas de tamanho 108,2 ± 0,8 nm e 132,4 ± 2,3 nm, respectivamente. Observando-se o 

índice de polidispersão de 0,281 ± 0,015 e 0,270 ± 0,002, respectivamente para F3 e F4. 

Ambas as preparações apresentaram distribuição monomodal. 

Pode-se rejeitar, assim, as formulações F1, F2, F5 e F6 pela ausência de distribuição 

monomodal e presença de precipitados, características que indicam instabilidade física da 

nanossuspensão. Considerando esses resultados, foram selecionados os tensoativos 

poloxamer 188 e poloxamer 407 para serem empregados na obtenção dos nanocristais de 

NFOH. 

 

5.2 Obtenção e otimização de nanocristais de hidroximetilnitrofural empregando-se 

o método de moagem por via úmida em escala reduzida com planejamento 

fatorial completo (2K) 

 

Foi utilizada abordagem estatística empregando planejamento fatorial tendo em 

vista determinar as variáveis importantes do processo de moagem, assim como, obter 

modelo matemático apropriado para descrever o fenômeno, utilizando o mínimo possível 

de experimentos.  

 

5.2.1 Avaliação do planejamento fatorial completo empregando poloxamer 188 

Foram efetuados 11 experimentos (incluindo 3 pontos centrais) correspondentes ao 

planejamento fatorial empregando três fatores com dois níveis (23), para a avaliação da 

influência das variáveis independentes. A Tabela 6 e a Figura 15 apresentam os resultados 

de DHM, IP e PZ obtidos para os 11 experimentos empregando o poloxamer 188. O DHM 
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variou de184,8 ± 0,5 a 311,8 ± 2,2 nm e IP de 0,21 ± 0,01 a 0,57 ± 0,01. O PZ variou de  -

31,7±1,1 a -40,3±0,6 mV. 

 

Tabela 6 – Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM), índice de polidispersão (IP) e potencial 

zeta (PZ) dos nanocristais de NFOH da matriz de ensaio do planejamento fatorial, 

empregando o poloxamer 188 (P188) como tensoativo. 

Formulação Ordem 
Ponto 
central  

Tempo 
(horas) 

NFOH 
(%m/m) 

P188 
(%m/m) 

DHM IP PZ 

1 1 1 48 3,0 1,0 285,9±3,3 0,43±0,02 -33,2±0,5 

2 2 0 84 2,0 2,0 304,0±2,1 0,29±0,03 -33,4±0,7 

3 3 1 120 3,0 1,0 184,8±0,5 0,34±0,04 -33,3±1,1 

4 4 0 84 2,0 2,0 298,3±2,1 0,21±0,01 -40,3±0,6 

5 5 1 48 3,0 3,0 274,8±3,1 0,57±0,01 -34,6±1,1 

6 6 1 120 1,0 1,0 193,5±3,2 0,23±0,01 -34,5±1,1 

7 7 1 120 1,0 3,0 203,0±0,1 0,26±0,01 -34,8±1,5 

8 8 0 84 2,0 2,0 310,1±3,3 0,24±0,02 -36,6±0,7 

9 9 1 120 3,0 3,0 194,3±2,1 0,31±0,03 -31,7±1,1 

10 10 1 48 1,0 1,0 296,5±2,5 0,22±0,01 -38,7±0,6 

11 11 1 48 1,0 3,0 311,8±2,2 0,39±0,02 -38,2±1,2 

 

Os pontos centrais foram adicionados com a finalidade de detectar possível 

curvatura no modelo e testar a hipóteses de linearidade dos efeitos dos fatores. Com as 

reproduções desse ponto pode-se obter estimativa independente do erro experimental. 

Foram observados valores de diâmetro hidrodinâmico médio entre 298,3±2,1 e 310,1±3,3 

nm para os pontos centrais, cuja média foi 304,1±5,9 nm (Figura 16).  
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Adaptado: Software Minitab 17®. 
 

A análise de variância (ANOVA) tem como objetivo avaliar a adequação do modelo 

matemático, comparando a variação do tratamento (níveis variáveis) com a variação dos 

erros aleatórios relacionados às medidas das respostas geradas (DHM). Essa avaliação tem 

como objetivo verificar se existe falta de ajuste, obter estimativa adequada para a variância 

do modelo de regressão e estimar o grau de ajuste e a significância do modelo (MYERS, 

MONTGOMERY, 2009).  

Na análise de variância foram considerados significativos os fatores com valor-p 

menor que 0,05 (α=0,05). A Tabela 7 revelou que a curvatura para o modelo e o tempo de 

agitação foram significativas (valor-p <0,001; α=0,05). A concentração de NFOH (valor-

p=0,002) e a interação entre a concentração de NFOH e o tempo de agitação também foram 

significativas (valor-p=0,007). Na Figura 16 foi possível observar as respostas de DHM 

referente aos pontos centrais posicionadas na parte superior do gráfico. Dessa maneira, 

supõe-se que o modelo linear não representa adequadamente esses dados. 

A ANOVA (Tabela 7) revelou ausência da falta de ajuste do modelo (valor-

p=0,273). Apenas tal característica não satisfaz a significância do modelo proposto. Assim, 

deve se avaliar os coeficientes de determinação do modelo:  R2, R2 ajustado, para os graus 

de liberdade.   

O coeficiente de determinação (R2) refere-se à  medida descritiva da qualidade do 

ajuste obtido. Assim, esse coeficiente mede a porcentagem da variação (0 a 1) da variável 

Figura 16 – Gráfico de cubo (planejamento fatorial 23) para tamanho hidrodinâmico médio. 
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de resposta explicada pelo modelo de regressão. Normalmente, quanto maior R2, melhor o 

ajuste dos dados ao modelo. O R2 ajustado (coeficiente de determinação ajustado) é a 

porcentagem da variação da variável de resposta explicada pela relação com uma ou mais 

variáveis preditoras, ajustada para o número de preditores no modelo. O R2 de previsão do 

modelo ajustado (R2 prev) é usado para determinar a qualidade da predição das respostas 

para novas observações pelo modelo (TRINH; KANG, 2011).  

Os coeficientes (Tabela 8) revelaram valores similares: 98,75%, 97,51% e 92,29%, 

respectivamente para o coeficiente de determinação, coeficiente de determinação ajustado e 

coeficiente de previsão do modelo ajustado. 

A falta de ajuste de determinado modelo indica falha nesse em descrever 

adequadamente a relação funcional entre os fatores experimentais e a variável de resposta. 

A falta de ajuste pode ocorrer no caso de termos importantes do modelo, como interações 

ou termos quadráticos, não forem incluídos. Adicionalmente, a falta de ajuste pode ocorrer 

quando resíduos atipicamente com valores elevados resultarem do ajuste do modelo 

(MYERS, MONTGOMERY, ANDERSON-COOK, 2009). 

Adaptado: Software Minitab 17®. 
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Tabela 7  – Análise de variância para testar a significância da regressão para os dados 
obtidos no ensaio para avaliação do diâmetro hidrodinâmico: tempo de agitação (h), 

concentração de NFOH (%m/m) e concentração do P188 (%m/m). 

Fonte GL SQ (aj) MQ (aj) Teste F Valor-p 
Modelo 5     28850,5 5770,1 79,17 0,000 
  Linear 3 17731,0 5910,3 81,09 0,000 
     NFOH % m/m 1        2432,5 2432,5 33,38 0,002 
     P188% m/m 1     238,7 238,7 3,28 0,130 
     Tempo de agitação (h) 1     15059,8 15059,8 206,63 0,000 
   Interações de 2 fatores 1     1370,3 1370,3 18,80 0,007 
     NFOH %m/m*Tempo agitação (h)  1      1370,3 1370,3 18,80 0,007 
  Curvatura 1      9749,2 9749,2 133,77 0,000 
Erro  5 364,4 72,9   
  Falta de ajuste 3      294,8 98,3 2,82 0,273 
  Erro puro 2 69,6 34,8   
Total 10 29214,9    
GL: graus de liberdade; SQ aj: soma dos quadrados ajustados; Teste F: estatística F; MQ (aj): média 
quadrática ajustada. Valor-p: nível de significância. Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

Tabela 8 – Teste para significância dos coeficientes codificados de regressão e índices de 
ajuste do modelo selecionado no ensaio para avaliação do DHM contendo as variáveis: 

tempo de agitação (h), concentração de NFOH (%m/m) e concentração do P188 (%m/m). 

Termos   Coeficientes  C-DP Estatística T Valor -p VIF 

Constante 237,29 3,02 78,62 0,000 
 

NFOH (m/m%) -17,44 3,02 -5,78 0,002 1 
P188 (m/m%) 5,46 3,02 1,81 0,130 1 
Tempo de agitação (h) -43,39 3,02 -14,37 0,000 1 
NFOH %m/m*Tempo agitação (h) 13,09 3,02 4,34 0,007 1 

DP= 8,53710                R2= 98,75%            R2 (aj) = 97,51%          R2 (prev) = 92,29% 
Índices de ajuste do modelo: R2: coeficiente de determinação; R2 (aj): coeficiente de determinação ajustado; 
R2 (prev): coeficiente de determinação de previsão do modelo ajustado; DP = desvio-padrão; Valor-p: nível 
de significância; C-DP: coeficientes de desvio padrão; VIF: fator de inflação de variância. Adaptado: 
Software Minitab 17®. 
 

A adequação do ajuste e as suposições do modelo podem ser verificadas por meio 

da análise dos resíduos (diferença entre o valor observado e o valor estimado). Na análise 

de regressão assume-se que os resíduos seguem distribuição normal, apresentam média 

próxima a zero, variância constante (homocedasticidade) e são independentes. Assim, a 

análise dos resíduos refere-se ao conjunto de técnicas para investigar a adequação de 

modelo de regressão com base nesse parâmetro (MYERS, MONTGOMERY, ANDERSON 

-COOK, 2009).  
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Com relação aos resíduos, a suposição de normalidade foi verificada por meio do 

gráfico de probabilidade normal, gráfico de resíduo versus ajuste e pelo histograma (Figura 

17). No gráfico de probabilidade pode ser observada distribuição normal (resíduos 

próximos a reta). No gráfico de resíduo versus ajuste é observado aleatoriedade na 

distribuição. Considerando os dados obtidos, a localização dos pontos em relação à curva 

de probabilidade, o gráfico de resíduo versus ajuste e o histograma, é possível inferir que a 

suposição de normalidade é válida. O gráfico das observações individuais demonstrou o 

comportamento aleatório dos resíduos. 

 

Figura 18  – Gráfico de resíduos da avaliação do DHM com as variáveis: concentração de NFOH 
(% m/m), concentração de poloxamer 188 (P188) (% m/m) e tempo de agitação (h). 

 
Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

  O gráfico de efeitos principais é usado em conjunto com a análise de variância 

para examinar as diferenças entre médias de nível para um ou mais fatores. O efeito 

principal está presente quando diferentes níveis de um fator afetam a resposta de maneira 

diferente. Um gráfico de efeitos principais gera a média de resposta para cada nível de fator 

conectado por uma linha (QASIM et al., 2015).  

Quando a linha não é horizontal, há um efeito principal presente. Níveis diferentes 

do fator afetam a resposta de maneira diferente. Quanto mais brusca a inclinação da linha, 

maior a magnitude do efeito principal (DONG; ZHAO, 2005). A Figura 18 apresenta o 
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gráfico de efeitos principais para a resposta, o diâmetro hidrodinâmico médio das 

partículas. Esses efeitos revelaram que principalmente o tempo de agitação e a 

concentração de NFOH contribuíram significativamente para a redução do tamanho de 

partícula.  

A Figura 18, assim como, a Tabela 7 revelaram que a curvatura para o modelo foi 

significativa (valor-p <0,001; α=0,05). Adicionalmente foi apresentado na Figura 17, as 

respostas de DHM referentes aos pontos centrais posicionadas na parte superior do gráfico. 

Dessa maneira, o modelo linear não representou adequadamente esses dados. Contudo, a 

diferença entre o maior e o menor valor de DHM para esses pontos comprovou a 

estabilidade do ensaio. Considerando esses resultados, fez-se necessário realizar outro 

planejamento estatístico, no sentido de buscar modelo matemático adequado para avaliar os 

dados experimentais. Nesse caso, o novo planejamento considerou apenas os fatores 

significativos: a concentração de NFOH e o tempo de agitação. A concentração do P188, na 

faixa entre 1 e 3% (m/m), não foi significativa para o DHM.  

 

Figura 19  – Gráfico de efeitos principais para avaliação do diâmetro hidrodinâmico médio 
contendo as variáveis: tempo de agitação (horas), concentração de NFOH (%m/m) e 

poloxamer 188 (P 188) (%m/m). Comparativo com os pontos centrais. 

 
Adaptado: Software Minitab 17®. 
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5.2.2 Obtenção de nanocristais de NFOH utilizando planejamento de experimentos 

por superfície de resposta, empregando poloxamer 188. 

 

Myers e Montgomery (2002) estudaram o experimento composto central (CCD) na 

metodologia da superfície de resposta, discutindo a eficiência dos projetos experimentais e 

compararam a CCD com outros projetos sob o critério de otimização. A metodologia de 

superfície de resposta é uma coleção de técnicas matemáticas e estatísticas que são úteis 

para a modelagem e análise de problemas nos quais uma resposta de interesse é 

influenciada por várias variáveis e o objetivo é otimizar a resposta  (HICKS; TURNER JR., 

1999; MYER; MONTGOMERY, 2002).  

O CCD contém um esquema fatorial incorporado com pontos centrais que é aumentado 

com um grupo de pontos axiais que permitem a estimativa de curvatura. Se a distância do centro do 

espaço do experimento para um ponto fatorial é de ± 1 unidade para cada fator, a distância do 

centro do espaço do experimento para um ponto axial é α > 1. O valor preciso depende de 

determinadas propriedades desejadas para o planejamento e do número de fatores envolvidos. O 

CCD é um projeto amplamente utilizado para estimar superfícies de resposta de segunda ordem 

(PEASURA, 2015). 

Na segunda etapa do planejamento estatístico, foi realizado o estudo por superfície 

de resposta no qual foram adicionados 6 pontos axiais e 3 pontos centrais no delineamento 

fatorial completo (Tabela 3) para um total de 20 experimentos (planejamento composto 

central), conforme Tabela 4. Tal procedimento teve por objetivo a avaliação da influência 

da concentração do NFOH (%m/m) e tempo de agitação (horas), na resposta de tamanho 

hidrodinâmico médio. 

 A Tabela 9 e a Figura 19 apresentam os resultados de DHM, IP e PZ obtidos para 

os 20 experimentos empregando o poloxamer 188. O DHM variou de 184,8 ± 0,5 a 325,9 ± 

2,2 nm e IP de 0,21 ± 0,01 a 0,57 ± 0,01. O PZ variou de  -31,7±1,1 a -40,3±0,6 mV. 
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Tabela 9 – Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM), índice de polidispersão (IP) e potencial 
zeta (PZ) dos nanocristais de NFOH da matriz de ensaios por superfície de resposta, 

empregando o poloxamer 188 (P188) como tensoativo. 

Formulação Ordem 
Ponto 

central  
Tempo 
(horas) 

NFOH 
(%m/m) 

P188 
(%m/m) 

DHM IP PZ 

1 1 1 48 3,0 1,0 285,9±3,3 0,43±0,02 -33,2±0,5 

2 2 0 84 2,0 2,0 304,0±2,1 0,29±0,03 -33,4±0,7 

3 3 1 120 3,0 1,0 184,8±0,5 0,34±0,04 -33,3±1,1 

4 4 0 84 2,0 2,0 298,3±2,1 0,21±0,01 -40,3±0,6 

5 5 1 48 3,0 3,0 274,8±3,1 0,57±0,01 -34,6±1,1 

6 6 1 120 1,0 1,0 193,5±3,2 0,23±0,01 -34,5±1,1 

7 7 1 120 1,0 3,0 203,0±0,1 0,26±0,01 -34,8±1,5 

8 8 0 84 2,0 2,0 310,1±3,3 0,24±0,02 -36,6±0,7 

9 9 1 120 3,0 3,0 194,3±2,1 0,31±0,03 -31,7±1,1 

10 10 1 48 1,0 1,0 296,5±2,5 0,22±0,01 -38,7±0,6 

11 11 1 48 1,0 3,0 311,8±2,2 0,39±0,02 -38,2±1,2 

12 12 -1 120 2,0 2,0 198,5±1,4 0,24±0,04 -34,5±1.4 

13 13 0 84 2,0 2,0 298,3±2,1 0,37±0,07 -34,5±0,6 

14 14 -1 120 2,0 1,0 171,0±0,7 0,22±0,01 -36,3±0,7 

15 15 -1 84 3,0 1,0 194,4±1,6 0,25±0,01 -36,1±0,6 

16 16 0 84 2,0 2,0 299,3±1,9 0,28±0,02 -39,2±0,9 

17 17 -1 48 2,0 1,0 256,1±1,4 0,22±0,03 -32,5±0,2 

18 18 -1 84 3,0 2,0 261,9±2,1 0,29±0,01 -31,7±1,3 

19 19 0 84 2,0 2,0 301,2±2,7 0,32±0,01 -38,1±1,2 

20 20 -1 84 1,0 1,0 217,9±3,3 0,21±0,02 -31,5±1,8 

 



 

52 
 

Figura 20 – Gráfico de séries temporais para a avaliação do diâmetro hidrodinâmico 
médio. Comparativo com os pontos centrais. 

 
Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

Na Figura 19 foi possível observar a posição das respostas de DHM com relação aos 

pontos centrais. Os pontos centrais apresentaram valores iguais a 301, 298 e 299 nm. A 

replicação desses pontos centrais permite obter estimativa do erro experimental 

independente. Nesse caso, a diferença entre o maior e o menor valor foi de 3 nm. Esse 

resultado revelou reduzida variabilidade para esse ensaio.  

De forma similar ao fatorial completo, o modelo será considerado bem ajustado aos 

dados experimentais se esse apresentar regressão significativa e falta de ajuste não 

significativa (MYERS, MONTGOMERY, 2009).  Quanto à análise de variância, são 

considerados estatisticamente significativos sempre que os valores-p forem menores do que 

0,05 (α=0,05).  

A Tabela 10 apresenta os resultados da ANOVA para a resposta DHM. O modelo 

quadrático  apresentou valor-p menor que 0,05 (α=0,05). Desse modo pode-se observar 

significância desse termo. Os coeficientes (Tabela 11) revelaram valores similares: 98,00%, 

97,29% e 95,30%, respectivamente para o coeficiente de determinação, coeficiente de 

determinação ajustado e coeficiente de previsão do modelo ajustado. Além disso, a falta de 
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ajuste do modelo foi não significativa (0,051; α=0,05). O modelo obtido, portanto, foi 

considerado como estatisticamente significativo.  

 

Tabela 10 – Análise de variância para testar a significância da regressão para os dados 
obtidos no ensaio para avaliação do diâmetro hidrodinâmico: tempo de agitação (h), 

concentração de NFOH (%m/m) e concentração do P188 (%m/m). 

GL: graus de liberdade; SQ aj: soma dos quadrados ajustados; Teste F: estatística F; MQ (aj): média 
quadrática ajustada. Valor-p: nível de significância. Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

Tabela 11 – Teste para significância dos coeficientes codificados de regressão e índices de 
ajuste do modelo selecionado no ensaio para avaliação do DHM contendo as variáveis: 

tempo de agitação (h), concentração de NFOH (%m/m) e concentração do P188 (%m/m). 

Termos   Coeficientes  C-DP Estatística T Valor -p VIF 

Constante 282,25 3,26 86,70 0,000 
 

Bloco 1 17,83 2,29 7,79 0,000 1,24 
NFOH %m/m -5,11 1,58 -3,24 0,006 1,02 
P188 %m/m 0,90 1,73 0,52 0,612 1,26 
Tempo de agitação (h) -30,26 1,58 -19,17 0,000 1,02 
P188 %m/m*P188 %m/m -20,92 1,49 -14,04 0,000 1,06 

DP= 8,43456                R2= 98,00%            R2 (aj) = 97,29%          R2 (prev) = 95,30% 
Índices de ajuste do modelo: R2: coeficiente de determinação; R2 (aj): coeficiente de determinação ajustado; 
R2 (prev): coeficiente de determinação de previsão do modelo ajustado; DP = desvio-padrão; Valor-p: nível 
de significância; C-DP: coeficientes de desvio padrão; VIF: fator de inflação de variância.. Adaptado: 
Software Minitab 17®. 
 

O modelo foi descrito por meio da Equação 9 que relaciona a influência de cada 

fator, assim como, das suas interações com a resposta (DHM). Observa-se na Tabela 11 que 

o coeficiente para o termo tempo de agitação (h)  (coeficiente: -30,26) contribuiu de 

maneira mais eficiente para a redução do DHM se comparado a concentração de NFOH 

Fonte GL SQ (aj) MQ (aj) Teste F Valor-p 
Modelo 5     48894,5 9778,9 137,46 0,000 
  Blocos 1 4318,6 4318,6 60,70 0,000 
  Linear 3 26702,8 8900,9 125,12 0,000 
     NFOH % m/m 1        746,1 746,1 10,49 0,006 
     P188 % m/m 1     19,1 19,1 0,27 0,612 
     Tempo de agitação (h) 1     26149,6 26149,6 367,57 0,000 
  Quadrado 1 14030,0 14030,0 197,21 0,000 
     P188 % m/m*P188 % m/m 1 14030,0 14030,0 197,21 0,000 
Erro  14 996,0 71,1   
  Falta de ajuste 9      891,2 99,0 4,72 0,051 
  Erro puro 5 104,8 21,0 * * 
Total 19 49890,5    
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%m/m (coeficiente: -5,11), sendo comprovado pela interação de dois fatores (P188 

%m/m*P188 %m/m) com coeficientes negativos.  

Para verificar a adequação da equação 9 do modelo foram conduzidos dois 

experimentos, desafiando diferentes concentrações: NFOH (2,5 %m/m) e P188 (2,5 %m/m) 

para o experimento 1 e NFOH (1,5 %m/m) e P188 (1,5 %m/m) para o experimento 2, 

ambos com 120 horas de agitação.  

Equação 9 
 

𝐷𝐻𝑀 = 188,2 − 8,35 𝑁𝐹𝑂𝐻 + 224,6 𝑃188 − 1,3728 𝑇𝐸𝑀𝑃𝑂 − 55,78 𝑃188 ∗ 𝑃188 

 

Nessas condições, os valores de DHM observados na Tabela 12 estão dentro da 

faixa de valor previsto, calculado com α=0,05.  Assim o resultado corrobora a validade do 

modelo matemático para o DHM. 

 

Tabela 12 – Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) de partícula e índice de polidispersão 
(IP) das formulações para validação do modelo matemático de nanocristais de NFOH. 

 
Experimento DHM teórico (nm) DHM prático (nm) IP 

1 215,46 213,6 ± 2,0 0,34±0,01 

2 222,33 219,1± 2,3 0,28±0,03 

 

Com relação aos resíduos, a suposição de normalidade foi verificada por meio do 

gráfico de probabilidade normal, gráfico de resíduo versus ajuste e pelo histograma (Figura 

20). No gráfico de probabilidade pode ser observada distribuição normal (resíduos 

próximos a reta). No gráfico de resíduo versus ajuste é observado aleatoriedade na 

distribuição. Considerando os dados obtidos, a localização dos pontos em relação à curva 

de probabilidade, o gráfico de resíduo versus ajuste e o histograma, é possível inferir que a 

suposição de normalidade é válida. O gráfico das observações individuais demonstrou o 

comportamento aleatório dos resíduos. 
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Figura 21 – Gráfico de resíduos da avaliação do DHM com as variáveis: concentração de NFOH 
(% m/m), concentração de poloxamer 188 (P188) (% m/m) e tempo de agitação (h). 

 
Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

O gráfico de superfície de resposta é utilizado para um único par de variáveis, 

mostrando como a resposta ajustada se relaciona com duas variáveis contínuas. Esse 

gráfico demonstra a relação com as variáveis nas escalas x e y e a variável de resposta 

(DHM) representada por uma superfície suave (GRANATO; DE ARAÚJO CALADO, 

2013). 

As Figuras 21–24 apresentam os gráficos de superfície e de contorno para a resposta 

em função das variáveis independentes. A avaliação desses gráficos mostrou a melhor 

região para a maximização da resposta em função dos níveis de cada variável. Os gráficos 

de contorno são usados para explorar a possível relação entre três variáveis.  

Para o P188, observou-se que a concentração (%m/m) tem dependência com a 

resposta, as concentrações na faixa de 1,0 e 3,0%  e tempo de agitação de 100 a 120 horas 

contribuem para a redução do tamanho das partículas. Para o NFOH, observou-se que a 

resposta é maximizada na concentração de 3,0 % (m/m). De tal modo, foi obtido partículas 

com tamanho <250 nm. Percebe-se o impacto da seleção das faixas para cada variável na 
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resposta de DHM uma vez que valores fora dessas faixas estabelecidas originam-se 

partículas de tamanho superior a 250 nm. 

 

Adaptado: Software Minitab 17®. 
 

Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

Figura 22- Gráfico de superfície de resposta relativa à da avaliação do diâmetro hidrodinâmico 
médio (DHM) de partícula dos nanocristais de NFOH contendo as variáveis: tempo de agitação 

(horas) e concentração de NFOH (%m/m). 

Figura 23 – Gráfico de superfície de resposta relativa à da avaliação do diâmetro hidrodinâmico 
médio (DHM) de partícula dos nanocristais de NFOH contendo as variáveis: tempo de agitação 
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Figura 24 – Gráfico de superfície de resposta relativa à da avaliação do diâmetro 
hidrodinâmico médio (DHM) de partícula dos nanocristais de NFOH contendo as variáveis: 

concentração de NFOH (%m/m) e concentração de P188 (%m/m). 

 

Adaptado: Software Minitab 17®. 

Adaptado: Software Minitab 17®. 
 

Conforme observado na Tabela 10 e na Figura 24, a concentração do P188, na faixa 

de 1,0 a 3,0%, não influenciou na redução de tamanho. Porém a concentração do NFOH e 

P188*NFOH
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Figura 25 – Gráficos de contorno relativo à avaliação do diâmetro hidrodinâmico 
médio de partícula de nanocristais de NFOH contendo as seguintes variáveis: tempo de 

agitação (horas), concentração de P188 (%m/m) e concentração do NFOH(%m/m). 
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P188 avaliada com a variação do tempo de agitação, a partir de 48 até 120 horas, 

demonstrou que o tempo de agitação ideal para reduzir o DHM está localizado na faixa de 

100 a 120 horas. 

Considerando os resultados obtidos, foi possível determinar a influência da 

concentração de NFOH e do tempo de agitação no DHM das partículas, assim como, obter 

modelo matemático de segunda ordem para a previsão dessa resposta. 

Visando a otimização da formulação, buscou-se por meio da aplicação da função 

desirability, proposta por Derringer and Suich (1980), a otimização das variáveis na 

resposta. A abordagem geral consiste em converter inicialmente cada resposta Yi em uma 

função desirability individual di e que varia entre 0 e 1 (0≤di≤1). A resposta esperada é 

reprsentada por d (Yi) = 1 e d (Yi) = 0 representa um valor fora da região aceitável. As 

variáveis independentes são combinadas utilizando média geométrica para dar origem a 

função desirability D geral (NATARAJAN; PERIYANAN; YANG, 2011). 

A Figura 25 apresenta os gráficos de otimização para as formulações de nanocristais 

de NFOH. Para a previsão de DHM: 167,2 nm com D: 1,00, os valores das variáveis são: 

NFOH (% m/m): 3,0; P188 (% m/m): 1,0 e Tempo (h): 120.  

Adaptado: Software Minitab 17®. 

Para validar a adequação da equação do modelo, o experimento de verificação foi 

realizado sob condições ideais mencionados acima. Nessas condições, o DHM prático foi 

Figura 26 – Gráfico de otimização da avaliação do diâmetro hidrodinâmico médio de 
partícula dos nanocristais de NFOH contendo as seguintes variáveis: NFOH (% m/m): 

3,0 ; P188 (% m/m): 1,0 e Tempo (h): 120. Predição para 167,2 nm. 
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de 250,1 ±2,3 nm, valor que não está dentro da faixa de valor predito calculado (167,2 nm) 

com α=0,05.  

Dessa maneira, a fórmula 14 descrita na Tabela 9 foi selecionada por possui o 

menor DHM e o modelo matemático ter sido validado para o DHM. 

 

1.1.2. Avaliação do planejamento fatorial completo empregando poloxamer 407 

 

Foram efetuados 11 experimentos (incluindo 3 pontos centrais) correspondentes ao 

planejamento fatorial empregando três fatores com dois níveis (23), para a avaliação da 

influência das variáveis independentes. A Tabela 13 e a Figura 26 apresentam os resultados 

de DHM, IP e PZ obtidos para os 11 experimentos empregando o poloxamer 407.  Foi 

observado DHM e IP de 191,3 ± 2,1 a 326,8 ± 4,6 nm e 0,21 ± 0,01 a 0,50 ± 0,01, 

respectivamente. O PZ variou entre -23,9±0,7 e -30,8±2,2 mV.  

 

Tabela 13 – Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM), índice de polidispersão (IP) e 
potencial zeta (PZ) dos nanocristais de NFOH da matriz de ensaios do planejamento 

fatorial, empregando o poloxamer 407 como tensoativo. 

Formulação Ordem 
Ponto 
central  

Tempo 
(horas) 

NFOH 
(%m/m) 

Tensoativo 
(%m/m) 

DHM IP PZ 

1 1 1 48 3,0 1,0 248,2±1,2 0,39±0,01 -26,2±0,5 

2 2 0 84 2,0 2,0 271,0±1,8 0,28±0,02 -27,4±0,2 

3 3 1 120 3,0 1,0 191,3±2,1 0,32±0,04 -28,1±1,4 

4 4 0 84 2,0 2,0 278,3±2,4 0,24±0,01 -32,1±2,3 

5 5 1 48 3,0 3,0 254,1±6,7 0,41±0,06 -25,5±1,5 

6 6 1 120 1,0 1,0 197,2±0,5 0,25±0,01 -30,8±2,2 

7 7 1 120 1,0 3,0 214,4±1,4 0,24±0,02 -23,9±0,7 

8 8 0 84 2,0 2,0 264,0±1,1 0,28±0,01 -27,7±0,2 

9 9 1 120 3,0 3,0 284,6±1,9 0,21±0,01 -28,0±1,2 

10 10 1 48 1,0 1,0 326,8±4,3 0,21±0,01 -29,1±0,9 

11 11 1 48 1,0 3,0 258,6±2,8 0,50±0,01 -27,2±0,8 
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Os pontos centrais foram adicionados com a finalidade de detectar possível 

curvatura no modelo e testar a hipóteses de linearidade dos efeitos dos fatores. Com as 

reproduções desses pontos pode-se obter estimativa independente do erro experimental. 

Foram observados valores de diâmetro hidrodinâmico médio entre 191,3±2,1 e 326,8±4,3 

nm para os pontos centrais, cuja média foi 271,1+0,5 nm (Figura 26).  

Adaptado: Software Minitab 17®. 
 

Na análise de variância realizada foram considerados significativos os parâmetros 

com p-valores menores que 0,05 (α=0,05). A Tabela 14 revelou que a curvatura para o 

modelo é significativa (valor-p=0,009; α=0,05), assim como, o modelo linear (valor-

p=0,004; α=0,05). Entre os fatores principais, apenas o tempo de agitação apresentou 

significância (valor-p=0,001; α=0,05). Quanto às interações, essas mostraram significância:  

NFOH*P407; NFOH*Tempo de agitação e P407*Tempo de agitação (valor-p <0,05, 

α=0,05). 

Na Figura 27 foi possível observar a posição das respostas de DHM com relação aos 

pontos centrais. A diferença entre o maior e o menor valor de DHM revelou à similaridade 

desses valores comprovando a estabilidade do ensaio.  

A ANOVA (Tabela 14) revelou ausência da falta de ajuste (valor-p=0,930; α=0,05).  

Porém apenas tal característica não satisfaz a significância do modelo proposto, sendo 

Figura 27 – Gráfico de cubo (planejamento fatorial 23) para tamanho hidrodinâmico médio 
(DHM) utilizando poloxamer 407. A resposta aparece nos vértices do cubo. 
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necessário a avaliação do coeficiente indicado por R2, R2 ajustado, para os graus de 

liberdade.  Os coeficientes (Tabela 15) revelaram valores similares: 99,36%, 97,86% e 

98,36%, respectivamente para os coeficientes de determinação, coeficiente de determinação 

ajustado e coeficiente de previsão do modelo ajustado. A falta de ajuste de determinado 

modelo indica falha nesse em descrever adequadamente a relação funcional entre os fatores 

experimentais e a variável de resposta. A falta de ajuste pode ocorrer no caso de termos 

importantes do modelo, como interações ou termos quadráticos, não forem incluídos. 

Adicionalmente, a falta de ajuste pode ocorrer quando resíduos atipicamente com valores 

elevados resultarem do ajuste do modelo (MYERS; MONTGOMERY; ANDERSON-

COOK, 2009). 

Adaptado: Software Minitab 17®. 
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Figura 28 – Gráfico de séries temporais para a avaliação do diâmetro hidrodinâmico médio. 
Comparativo com os pontos centrais. 
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Tabela 14 – Análise de variância para testar a significância da regressão para os dados 
obtidos no ensaio para avaliação do diâmetro hidrodinâmico: tempo de agitação (h), 

concentração de NFOH (%m/m) e concentração do P407(%m/m). 

Fonte GL SQ (aj) MQ (aj) Teste F Valor-p 
Modelo 7     15890,7 2270,10 66,27 0,003 
  Linear 3 5344,6 1781,53 52,01 0,004 
     NFOH %m/m 1        44,2 44,18 1,29 0,330 
     P407 %m/m 1     290,4 290,41 8,48 0,062 
     Tempo de agitação (h) 1     5010,0 5010,00 146,26 0,001 
   Interações de 2 fatores 3     92268,3 3089,44 90,19 0,002 
     NFOH %m/m* P407 %m/m 1      2820,0 2820,00 82,33 0,003 
     NFOH %m/m* Tempo de agitação (h) 1 2715,8 2715,85 79,29 0,003 
     P407 %m/m* Tempo de agitação (h) 1 3732,5 3732,48 108,97 0,002 
  Curvatura 1      1277,8 1277,76 37,30 0,009 
Erro  3 102,8 4,25   
  Falta de ajuste 1      0,5 0,50 0,01 0,930 
  Erro puro 2 102,3 51,13   
Total 10 15993,4    
GL: graus de liberdade; SQ aj: soma dos quadrados ajustados; Teste F: estatística F; MQ (aj): média 
quadrática ajustada. Valor-p: nível de significância. Adaptado: Software Minitab 17®. 
 

Tabela 15 – Teste para significância dos coeficientes codificados de regressão e índices de 
ajuste do modelo selecionado no ensaio para avaliação do DHM contendo as variáveis: 

tempo de agitação (h), concentração de NFOH (%m/m) e concentração do P407(%m/m). 

Termos   Coeficientes  C-DP Estatística T Valor -p VIF 

Constante 246,90 2,07 119,32 0,000 
 

NFOH %m/m -2,35 2,07 -1,14 0,339 1 
P407 %m/m 6,03 2,07 2,91 0,062 1 
Tempo de agitação (h) -25,02 2,07 -12,09 0,001 1 
NFOH %m/m* P407 %m/m 18,77 2,07 9,07 0,003 1 
NFOH %m/m* Tempo agitação (h) 18,43 2,07 8,90 0,003 1 
P407 %m/m* Tempo de agitação (h) 21,60 2,07 10,44 0,002 1 

DP= 5,85263                R2= 99,36%            R2 (aj) = 97,86%          R2 (prev) = 98,36% 
Índices de ajuste do modelo: R2: coeficiente de determinação; R2 (aj): coeficiente de determinação ajustado; 
R2 (prev): coeficiente de determinação de previsão do modelo ajustado; DP = desvio-padrão; Valor-p: nível 
de significância; C-DP: coeficientes de desvio padrão. Adaptado: Software Minitab 17®. 
 
 

Observou-se, na Tabela 15, que o coeficiente para o tempo de agitação (coeficiente: 

-25,02) contribui de maneira mais eficiente para a redução do DHM se comparado ao termo 

concentração de NFOH %m/m (coeficiente: -2,35). Adicionalmente, foi observado que a 

concentração do P407 %m/m e as interações entre dois fatores resultaram em aumento do 

DHM (coeficientes positivos).  
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O modelo foi descrito por meio da Equação 10 que relaciona a influência de cada 

fator, assim como, das suas interações com a resposta (DHM). Para verificar a adequação 

da equação do modelo foram conduzidos dois experimentos, desafiando diferentes 

concentrações: NFOH (2,5 %m/m) e P407 (2,5 %m/m) para o experimento 1 e NFOH (1,5 

%m/m) e P188 (1,5 %m/m) para o experimento 2.  

Equação 10 

 

𝐷𝐻𝑀 = 559,8 −  82,89 𝑁𝐹𝑂𝐻 − 81,93 𝑃407 − 2,919 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 + 18,78 𝑁𝐹𝑂𝐻 ∗  𝑃407

+ 0,5118 𝑁𝐹𝑂𝐻 ∗  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 + 0,6000 𝑃407 ∗  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

Nessas condições, os valores de DHM observados na Tabela 16 estão dentro da 

faixa de valor previsto, calculado com α=0,05.  Assim o resultado corrobora a validade do 

modelo matemático para o DHM. 

 

Tabela 16 – Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) de partícula e índice de polidispersão 
(IP) das formulações para validação do modelo matemático de nanocristais de NFOH. 

Experimento DHM teórico (nm) DHM prático (nm) IP 

1 248,39 245,2 ± 1,4 0,29 ± 0,01 

2 204,67 199, 4 ± 2,3 0,26 ± 0,03 

 

Com relação aos resíduos, a suposição de normalidade foi verificada por meio do 

gráfico de probabilidade normal, gráfico de resíduo versus ajuste e pelo histograma (Figura 

28). No gráfico de probabilidade observa-se os resíduos posicionados na parte central da 

reta. No gráfico de resíduo versus ajuste é observado aleatoriedade na distribuição. O 

histograma mostra claramente a elevada frequência de valores de resíduos igual a zero e 

simetria.  
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Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

A Figura 29 apresenta o gráfico de efeitos principais para a resposta, o diâmetro 

hidrodinâmico médio das partículas. Esses efeitos revelaram que o tempo de agitação 

contribuiu significativamente para a redução do tamanho de partícula.  

. 

Adaptado: Software Minitab 17® 

Figura 29 – Gráfico de resíduos da avaliação do DHM com as variáveis: 
concentração de NFOH (% m/m), concentração de poloxamer 407 (P407) (% 

m/m) e tempo de agitação (h). 

Figura 30 – Gráfico de efeitos principais para avaliação do diâmetro hidrodinâmico médio 
contendo as variáveis: tempo de agitação (horas), concentração de NFOH (%m/m) e 

poloxamer 407 (P407) (%m/m). Comparativo com os pontos centrais. 
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Contudo, o resultado desse planejamento revelou que para a obtenção de valores de 

DHM menores, a concentração ideal de NFOH foi de 1,0 a 3,0 % m/m e P407 de 1,0% 

m/m, com tempo de agitação a partir de 120 horas. Dessa forma foi selecionada a fórmula 

3, descrita na Tabela 13. 

De maneira diferente do primeiro ensaio empregando o P188, o planejamento 

empregando o P407 resultou em modelo linear para a previsão do DHM em função das 

variáveis independentes.  

 

5.3 Desenvolvimento de método para determinação do diâmetro hidrodinâmico 

médio (DHM), índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (PZ) 

5.3.1 Desenvolvimento de método para determinação do diâmetro hidrodinâmico 

médio (DHM) e o índice de polidispersão (IP) 

 

Keck e colaboradores (2010) relataram alterações no DHM devido à dissolução dos 

nanocristais. Afim de ser evitado essas alterações do DHM durante as medições, foi 

utilizado o meio saturado do candidato a fármaco em substituição a água purificada nas 

análises. 

As Figuras 30 e 31 apresentam os resultados de DHM das nanossuspensões de 

NFOH em diferentes diluições do meio de dispersão. Para investigar a diferença no DHM, 

a quantidade da nanossuspensão de NFOH foi mantida constante (10µL) sendo que essa 

amostra foi analisada em 1 mL, 1,5 mL, 2 mL, e 4 mL de meio saturado da matéria-prima. 

Nesse caso, o uso de meio de dispersão saturado com NFOH pode ser considerado 

adequado por não influenciar significativamente na medição do diâmetro hidrodinâmico 

médio.  O DHM e o IP se mantiveram constantes independentemente do volume do meio 

de dispersão usado. A nanossuspensão de NFOH estabilizada com poloxamer 188 

apresentou valores de DHM para volumes de 1mL, 1,5mL, 2mL, e 4mL iguais a 167,8±1,4 

nm, 167,2±1,8 nm, 166,1±1,7 nm e 164,9±1,1 nm com índices de polidispersão de 0,356, 

0,325, 0,339 e 0,386, respectivamente e distribuição monomodal de tamanho. 

A nanossuspensão de NFOH estabilizada com poloxamer 407 apresentou valores de 

DHM para volumes de 1mL, 1,5mL, 2mL, e 4mL iguais a 188,7±2,1 nm, 188,1±2,1 nm, 



 

66 
 

186,4±2,7 nm e 184,1±2,3 nm com índices de polidispersão de 0,281, 0,212, 0,252 e 0,204, 

respectivamente e distribuição monomodal de tamanho. 

 

Figura 31 – Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) e índice de polidispersão (IP) da 
nanossuspensão de NFOH estabilizada com poloxamer 188, analisado em diferentes 

diluições (1:50, 1:75, 1:100, 1:200). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 32 – Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) e índice de polidispersão (IP) da 
nanossuspensão de NFOH estabilizada com poloxamer 407, analisado em diferentes 

diluições (1:50, 1:75, 1:100, 1:200). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O diâmetro das partículas é uma das características mais importantes em sistemas 

nanoparticulados. O tamanho da partícula pode influenciar propriedades importantes do 

material, tais como reatividade, velocidade de dissolução, estabilidade da dispersão coloidal 

(RAMOS, 2017). 

O índice de polidispersão indica a largura da distribuição geral, assumindo uma 

única média, é sem dimensão e dimensionado, de modo que os valores superiores a 0,7 

indicam que a amostra possui uma distribuição de tamanho muito ampla e provavelmente 

não é adequada para a técnica DLS. Porém amostras com valores inferiores a 0,3 

demonstram que são monidispersas Esses parâmetros estão definidos no documento padrão 

ISO 22412: 2008 (Particle Size analysis – Dynamic light scattering) e ASTM E2490-09 

(Measurement of particle size distribution of nanomaterials in suspension by photon 

correlation spectroscopy). 

 

5.3.2 Desenvolvimento de método para a determinação do potencial zeta (PZ) 

 

Em solução, quase todos os materiais macroscópicos ou particulados adquirem 

carga elétrica superficial. O potencial zeta é o indicador dessa carga, sendo usado para 

prever e controlar a estabilidade de suspensões ou emulsões coloidais (DALTIN, 2011; 

RETAMAL MARÍN; BABICK; HILLEMANN, 2017). 

O PZ, também denominado potencial eletrocinético, é o potencial no plano de 

cisalhamento (entre a camada de Stern e camada difusa) (Figura 32) quando uma partícula 

se movimenta no líquido (BHATTACHARJEE, 2016). Experimentos baseado na 

mobilidade eletroforética das partículas são capazes de medir o potencial elétrico desse 

plano de cisalhamento, conhecido como PZ (DALTIN, 2011). 
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Figura 33 – Representação da dupla camada elétrica de uma partícula imersa em um 
líquido. 

 
Fonte: Daltin, 2011. 

 

A adsorção de tensoativos na superfície da partícula altera a espessura da camada de 

Stern. Caso o tensoativo consiga aumentar a densidade de carga ou o diâmetro efetivo da 

partícula, seu potencial zeta aumenta e, consequentemente, sua estabilidade (DALTIN, 

2011; TOMA, 2016). Assim, valores de potencial zeta igual ou maior a | 30mV | são 

considerados sistemas estáveis. O equipamento empregado nesse estudo para as medições 

do PZ mede a mobilidade eletrofrética das partículas, utilizando o princípio de 

espalhamento da luz. 

Os resultados do estudo da influência da concentração de nanocristais de NFOH na 

determinação do potencial zeta estão apresentados na Figura 33. A determinação do 

potencial zeta foi realizada com o meio saturado de NFOH (pH=5,1; 

condutividade=0,22µS/cm) em diferentes diluições (1:50, 1:75, 1:100, 1:200). 

A Figura 33 revelou que as diluições de 1:100 e 1:200 proporcionaram resultados 

semelhantes, -38,7±2,98 e -42,8±1,56mV respectivamente para a nanossuspensão 

estabilizada com poloxamer 188, e -30,3±2,83 e -37,8±1,65mV para a nanossuspensão 
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estabilizada com poloxamer 407. O potencial zeta para todas as diluições foram negativos 

com valor máximo na diluição de 1:200. 

  

Figura 34 – Influência da concentração da nanossuspensão de NFOH na determinação do 
seu potencial zeta, analisado em diferentes diluições (1:50, 1:75, 1:100, 1:200). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As medidas de potencial zeta proporcionam desafios práticos que devem ser levados 

em consideração ao caracterizar as propriedades interfaciais das nanopartículas com 

morfologia irregular, como partículas coloidais não esféricas (RETAMAL MARÍN; 

BABICK; HILLEMANN, 2017).  

O estudo mostra que o potencial zeta não é uma propriedade constante, mas 

depende da morfologia do sistema de dispersão,  das propriedades físico-químicas das 

partículas (pH e condutividade) e das propriedades da solução eletrolítica em que as 

partículas estão suspensas. 

Os resultados obtidos relativos à influência da condutividade do meio diluente no 

potencial zeta dos nanocristais de NFOH, encontram-se na Figura 34. Nessas análises 

observou-se que quando a diluição da amostra foi ajustada para a faixa de condutividade de 

20 a 30,0 µS/cm (pH de 7,5 a 8,5), os valores do potencial zeta não sofreram alterações 
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significativas. Assim, assumiu-se essa condutividade como referência para as 

determinações. 

 

Figura 35 – Variação do potencial zeta em função da condutividade do meio diluente para 
a nanossuspensão de NFOH. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O estudo concentra-se na comparação dos valores do potencial zeta após 

consideração de adequada preparação da amostra e da influência das propriedades físico-

químicas sobre as partículas.  

 

5.4 Determinação da distribuição do tamanho de partícula da nanossuspensão de 

hidroximetilnitrofural por análise de rastreamento de nanopartículas (NTA – 

Nanoparticle Tracking Analysis) 

 

Análise de rastreamento de nanopartículas é uma técnica para a visualização e 

análise direta em tempo real de nanopartículas em líquidos. É relacionada à taxa de 

movimento browniano com o tamanho da nanopartícula. Nesse sistema, as nanopartículas 

são visualizadas e analisadas em tempo real por um microscópio de luz (DRAGOVIC et al., 

2011). Um vídeo é gravado, e o Software NTA v3.1 rastreia separadamente o movimento 

browniano de cada nanoparticula e calcula seu tamanho e concentração total. A velocidade 
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do movimento das partículas é usada para calcular o tamanho das partículas, aplicando a 

equação bidimensional de Stokes-Einstein (Equação 11): 

Equação 11 

 

< 𝑥, 𝑦 > =
𝐾 𝑇

3𝜋𝜂𝑑
 

 

onde <x, y>2  é o deslocamento quadrático médio, KB é a constante de Boltzmann, T 

é a temperatura do solvente em Kelvin, ts é o tempo de amostragem (ou seja, 1/30 fps = 33 

ms), η é a viscosidade, e dh é o diâmetro hidrodinâmico. 

A Tabela 17 e a Figura 35 apresentam os resultados do tamanho das partículas 

obtidas da nanossuspensão estabilizada com poloxamer 188. 

 
Tabela 17 – Avaliação do tamanho de partícula da nanossuspensão de NFOH com 

poloxamer 188, utilizando a técnica NTA. 
 

Determinações de tamanho de 
partícula 

Resultados (nm) 

Média  141,9 ± 0,6  
Moda  118,0 ± 12,8  
d (0,1)    91,3 ± 3,9  
d (0,5)  136,7 ± 2,7  
d (0,9)  188,2 ± 6,5  

nm: nanômetro; n=3 
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Figura 36 – Captura de tela da análise de vídeo obtido pela técnica de rastreamento de 
nanopartículas (NTA) da nanossuspensão de NFOH com poloxamer 188. 

 
Adaptado: Software NTA v3.1. 

 

A Tabela 18 e a Figura 36 apresentam os resultados de tamanho das partículas 

obtidas da nanossuspensão estabilizada com poloxamer 407. 

 
Tabela 18 – Avaliação do tamanho de partícula da nanossuspensão de NFOH com 

poloxamer 407, utilizando a técnica NTA. 

Determinações de tamanho de 
partícula 

Resultados (nm) 

Média  138,2 ± 1,7  
Moda  122,5 ± 21,2  
d (0,1)    89,2 ± 0,1  
d (0,5)  132,6 ± 6,4  
d (0,9)  188,7 ± 4,5  

nm: nanômetro; n=3 
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Figura 37 – Captura de tela da análise de vídeo obtido pela técnica de rastreamento de 
nanopartículas (NTA) da nanossuspensão de NFOH com poloxamer 407. 

 
Adaptado: Software NTA v3.1. 

 

Essa metodologia resulta em distribuição de tamanho mais detalhada e com maior 

resolução quando comparada com a técnica DLS (FILIPE; HAWE; JISKOOT, 2010). O 

DHM só pode ser comparado com o tamanho medido por outras técnicas se tiver algumas 

condições especiais. 

Para comparar essas duas técnicas, as seguintes condições devem ser mantidas: a 

densidade de partículas dentro da amostra necessária para a análise DLS (108-1012/mL) é 

geralmente maior que o NTA (107-109/mL);  O NTA é mais eficaz do que DLS na análise 

de amostras polidispersas. Como resultado, o NTA oferece melhor resolução sendo menos 

vulnerável do que o DLS a ser influenciado pela dispersão de alta intensidade das partículas 

maiores (BHATTACHARJEE, 2016). 

O NTA pode ser utilizado em conjunto com a técnica de espalhamento de luz 

dinâmica, porém foi observado diferenças no tamanho hidrodinâmico médio entre as 

técnicas.  Essa tendência pode ser explicada devido a contribuição de algumas partículas 

grandes ou agregados de amostras polidispersas (MEHRABI et al., 2017).  

A Tabela 19 apresenta o comparativo dos resultados de tamanho de partícula 

obtidos por ambas as técnicas. 
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Tabela 19 – Comparativo dos resultados de tamanho de partícula (em nanômetros) da 
nanossuspensão de NFOH utilizando a técnica de rastreamento de nanopartículas (NTA) e 

espalhamento de luz dinâmica (DLS). 

Técnica utilizada 

 (nm) 

Poloxamer 188 Poloxamer 407 

Rastreamento de 
nanopartículas  

(NTA) 

Média 141,9 ± 0,6 Média 138,2 ± 1,7 

d (0,1) 91,3 ± 3,9  d (0,1) 89,2 ± 0,1  

d (0,5) 136,7 ± 2,7  d (0,5) 132,6 ± 6,4  

d (0,9) 188,2 ± 6,5  d (0,9) 188,7 ± 4,5  
Espalhamento de luz 

dinâmica  
(DLS) 

DHM 193,5±3,2 DHM 197,2±0,5 

 

Foi possível observar o deslocamento do resultado do tamanho médio das partículas 

para valores maiores por DLS quando comparado com os resultados obtidos pela técnica 

NTA. Segundo MEHRABI et al. (2017) o DLS tende a deslocar os resultados de DHM para 

valores mais altos. 

Pela determinação do tamanho de partícula empregando a técnica NTA obtivemos 

com maior precisão o tamanho de cada partícula obtida, confirmando a expressiva redução 

do tamanho das partículas. 

 

5.5 Análise térmica 

5.5.1 Determinação da compatibilidade fármaco e excipientes empregando 

calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e análise termogravimétrica (TG) 

 

5.5.1.1 Comportamento térmico do NFOH 

 

A literatura relata a aplicação da TG e DSC na caracterização, na avaliação de 

pureza, no estudo da compatibilidade de formulação farmacêutica, na identificação de 

polimorfismo, na estabilidade e na decomposição térmica de fármacos e medicamentos 

(Oliveira, 2011). Alterações relacionada ao desaparecimento, aparecimento ou mudança de 
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eventos endotérmicos e exotérmicos, assim como, em variações nos valores de entalpia 

referentes a esses eventos térmicos podem caracterizar interação de incompatibilidade 

fármaco-excipientes. 

Os excipientes (poloxamer 188 e poloxamer 407), o NF, o candidato a fármaco 

(NFOH), as misturas binárias 1:1 (massa/massa) do NFOH com cada excipiente, foram 

submetidos a ensaios por DSC e TG para se avaliar o comportamento térmico dos fármacos 

e a compatibilidade das formulações farmacêuticas. 

As análises do comportamento térmico do NFOH no presente estudo permitiram o 

conhecimento das suas características termolábeis. A termogravimetria foi usada para 

conhecer a estabilidade térmica do NFOH medindo a perda de massa de amostra NFOH em 

função do aumento da temperatura. As Figuras 37 e 38 apresentam o perfil 

termogravimétrico do NFOH, mostrando a perda de massa desse em função do aumento da 

temperatura, empregando razão de aquecimento constante de 5°C/min.    

 

Figura 38 – Curvas TG/DTG do NFOH obtidas a 5°C/min e atmosfera dinâmica de 
nitrogênio a 100 mL/min. 

 

Adaptado: Software Origin® 
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Figura 39 – Curva DSC do NFOH obtidas a 5°C/min e atmosfera dinâmica de nitrogênio 
com vazão de 50 mL/min. 

 
Adaptado: Software Origin® 

As curvas TG/DTG evidenciaram que a partir de 25 até 150ºC ocorreu a perda do 

solvente orgânico oriundo do processo de recristalização do NFOH. A partir da temperatura 

de 150°C observaram-se dois eventos de decomposição: o primeiro, entre 150 e 180ºC, 

com pequena perda de massa (∆m = 2,2%, Tpico DTG = 176ºC) e o segunda, decompondo-

se de 180 a 300ºC, com acentuada perda de massa (∆m = 45,1%, Tpico DTG = 185ºC). 

Santos e colaboradores (2009) evidenciaram que essa etapa da perda lenta de massa é 

devida à eliminação do material carbonáceo oriundo da etapa anterior. 

A curva de DSC revelou a ocorrência de um pico endotérmico Tpico DSC = 165ºC 

decorrente da fusão do NFOH, que coincidiu com a primeira perda de massa. A segunda 

etapa de perda de massa evidenciada nas curvas TG/DTG corresponde na curva DSC aos 

eventos exotérmicos com Tpico DSC = 183ºC e Tpico DSC = 208ºC relacionados com a 

decomposição do NFOH.  A decomposição térmica do NFOH teve comportamento distinto 

do seu protótipo, NF, que   se   decompõe em   uma   única   etapa   exotérmica (Tpico DSC 

= 246ºC, H = 730 J.g-1) conforme Figura 39. 
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Figura 40 – Curva DSC do NF obtidas a 5°C/min e atmosfera dinâmica de nitrogênio com 
vazão de 50 mL/min. 

 
Adaptado: Software Origin® 

 

5.5.1.2 Comportamento térmico dos poloxâmeros 

 

Os poloxâmeros (Figura 40) são um grupo de tensoativos não iônicos de copolímero 

de blocos; consistem em unidades de óxido de polietileno (PEO) e óxido polipropileno 

(PPO), sendo conhecidos por exibir o fenômeno de gelificação térmica inversa dependente 

da concentração e da temperatura (CARVALHO; CHORILLI; GREMIÃO, 2014). São 

disponíveis em diferentes graus, diferindo na quantidade relativa de propileno e óxido de 

etileno adicionado durante a sua obtenção (COLLET, 2009). 

 

Figura 41 – Estrutura química dos poloxâmeros 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Esses polímeros são amplamente utilizados como emulsionantes, agentes 

solubilizantes e estabilizadores de suspensão em formas de dosagem líquidas, orais, tópicas 

e parentéricas e também atuam como agentes molhantes e plastificantes. Foram descritos 

para aumentar a solubilidade e a biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis em água 

(SHAH et al., 2007). 

Possui a capacidade de autoagregar, formando assim micelas e fases cristalinas 

líquidas e hidrofilicidade. Assim, apresentam vantagem para a solubilização de fármacos 

pouco solúveis em água. Para fins de administração de fármaco, fármacos hidrofóbicos 

podem ser solubilizados no núcleo da micela ou conjugados com o polímero formador de 

micelas. Esses copolímeros anfifílicos estão disponíveis em diferentes graus como 

poloxamer 188 e poloxamer 407 (EI-BADRY et al., 2013; S MANAGOLI 

RAGHAVENDRA; RAMARAO; MUCHANDI, 2012).  

Nove graus de poloxâmeros foram avaliados por Saettone e colaboradores 

(SAETTONE et al., 1988) como solubilizantes para a tropicamida, um fármaco pouco 

solúvel em água. Verificou-se que a solubilidade aumenta à medida que o teor de oxietileno 

aumenta. O poloxamer 188 (102,133 g/mol) é um copolímero em bloco composto de 2 

cadeias hidrofílicas de PEO e conectado por uma cadeia hidrofóbica de PPO e tem sido 

usado por pesquisadores para aumentar a solubilidade aquosa de fármacos fracamente 

solúveis em água (KWON, 2003; PASSERINI et al., 2002; SHAH et al., 2007; YONG et 

al., 2004). 

O poloxamer 407 é um copolímero que consiste em um bloco de cadeia hidrofóbica 

de PPO e dois blocos de cadeia  hidrofílica de PEO, com peso molecular de 

aproximadamente 12600 g/mol (FAKHARI; CORCORAN; SCHWARZ, 2017). A 

literatura demonstra que o poloxamer 407 foi utilizado para melhorar a taxa de dissolução 

de vários fármacos, tais como atenolol (MONTI et al., 2010), piroxicam (SHIN; CHO, 

1997) e ibuprofeno (NEWA et al., 2008).  

A Figura 41 apresenta as curvas TG/DTG para o NFOH, poloxamer 407 e sua 

mistura física. Observou-se que a amostra de poloxamer 407 apresentou decomposição 

térmica na faixa 290-438ºC (∆m = 99,0%, com Tpico DTG = 386ºC). 

A curva TG/DTG para a mistura física 1:1 (massa/massa) apresentou perda de 

massa em três etapas. A primeira faixa de 25 a 150°C relacionado a degradação do solvente 
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do processo de recristalização do NFOH, a segunda etapa observou-se a decomposição do 

NFOH de 150 a 310°C (∆m = 58,2%, Tpico DTG= 176ºC), e a segunda perda de massa de 

310 a 438°C (∆m = 40,8%, Tpico DTG= 389ºC) referente à decomposição do poloxamer 

407.  

Foi possível observar que o poloxamer 407 não alterou a temperatura de 

decomposição térmica do NFOH e, ainda, não houve interação química que comprometesse 

a estabilidade da mistura física (poloxamer 407:NFOH). Concluindo-se que essa mistura é 

termicamente estável até a temperatura de 150ºC. 

 

Figura 42 – Curvas TG/DTG do NFOH, mistura física e poloxamer 407 obtidas a 5°C/min. 
TG: atmosfera dinâmica de nitrogênio a 100 mL/min. 

 
Adaptado: Software Origin® 

 

A Figura 42 apresenta as curvas DSC do NFOH, do poloxamer 407 e sua mistura 

física. Na curva DSC do P407 pode-se observar pico endotérmico a 45ºC correspondente à 

temperatura de fusão. 

A curva de DSC para mistura física apresentou evento endotérmico com Tpico DSC 

= 46°C relacionada com a fusão do P407. Adicionalmente, foram observado evento 
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endotérmicos com Tpico DSC = 163ºC associado à fusão do NFOH, seguido de dois eventos 

exotérmicos, com Tpico DSC = 168 e 210ºC associado a decomposição da amostra. 

O perfil das curvas DSC e TG/DTG da mistura física não apresentaram mudanças 

significativas quando comparado aos perfis dos componentes observados individualmente. 

Corroborando-se com os resultados da termogravimetria, não houve incompatibilidade 

entre a mistura física que comprometesse a estabilidade da formulação. 

 
Figura 43 – Curvas DSC do NFOH, poloxamer 407 e sua mistura física, obtidas a 5°C/min 

e atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 50 mL/min. 

 
Adaptado: Software Origin® 

 

Em relação ao poloxamer 188, as Figuras 43 e 44 mostram as curvas de TG/DTG e 

DSC do P188, NFOH e sua mistura física respectivamente.  A curva TG/DTG mostrou que 

a amostra de poloxamer 188 apresentou decomposição térmica indicada pela faixa 300-

429ºC (∆m = 99%, com Tpico DTG = 393ºC), 

A curva TG/DTG para a mistura física 1:1 (massa/massa) apresentou perda de 

massa em dois eventos principais. O primeiro evento ocorre na faixa de 160 a 250°C (∆m = 
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40,5%, Tpico DTG= 176ºC) observando-se eventos sobrepostos de decomposição do NFOH. 

O segundo evento está relacionado com a perda de massa de 310 a 429°C (∆m = 59,5%, 

Tpico DTG= 389ºC) referente à decomposição do poloxamer 188.  

Na curva DSC do poloxamer 188 observou-se um pico endotérmico a 41,7ºC 

correspondente à temperatura de fusão. A curva de DSC para mistura física apresentou um 

evento endotérmico com Tpico DSC = 44,3°C, relacionada com a fusão do poloxamer 188. 

Adicionalmente, um evento endotérmicos com Tpico DSC = 165ºC associado à fusão do 

NFOH, e dois eventos exotérmicos com Tpico DSC = 172,5 e 213ºC associado à 

decomposição da amostra.  

As curvas de DSC e TG/DTG da mistura física revelaram que não houve alterações 

significativas nos perfis termoanalíticos. 

 

Figura 44 – Curvas TG/DTG do NFOH, mistura física e poloxamer 188 obtidas a 5°C/min. 
TG: atmosfera dinâmica de nitrogênio a 100 mL/min. 

 
Adaptado: Software Origin® 
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Figura 45 – Curvas DSC do NFOH, poloxamer 188 e sua mistura física, obtidas a 5°C/min 
e atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 50 mL/min. 

 
Adaptado: Software Origin® 

 

Os tensoativos poloxamer 188 e poloxamer 407 foram selecionados com base na 

seleção inicial dos tensoativo. As análises térmicas revelaram a ausência de 

incompatibilidade com o fármaco. Tal fato demonstrou que ambos os tensoativos mantém a 

característica do fármaco, permitindo concluir que são candidatos adequados para 

preparação de nanossuspensões de NFOH. 

 
5.6 Liofização da nanossuspensão de hidroximetilnitrofural 

 

A liofilização é um processo amplamente utilizado para secar e melhorar a 

estabilidade de vários produtos farmacêuticos, incluindo: vírus, vacinas, proteínas, péptidos 

ou veículos coloidais: lipossomas, nanopartículas, nanoemulsões. Esse processo é 

relativamente lento e caro, é especialmente aplicável apenas para produtos com alto valor 

agregado. O ciclo de liofilização é dividido em três etapas: congelamento (solidificação), 

secagem primária (sublimação de gelo) e secagem secundária (dessorção de água não 

congelada) (ABDELWAHED et al., 2006; LEE; CHENG, 2006). 
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As nanopartículas liofilizadas devem manter certas características como: a 

preservação das características físicas e químicas primárias do produto (tempo de 

reconstituição curto, suspensão aceitável e distribuição de tamanho de partícula baixa e 

monomodal, atividade inalterada do fármaco encapsulado), umidade relativa aceitável e 

estabilidade a longo prazo. Pode-se dizer que para obter produtos com alta qualidade, é 

importante controlar: a formulação, o processo de liofilização e as condições de 

armazenamento (LIU, 2006). 

Para a liofilização das nanossupensões, os componentes da formulação de 

nanopartículas têm efeito crucial na resistência das nanopartículas à diferente tensões 

durante a liofilização, como o tipo e a concentração do crioprotetor, a natureza do 

tensoativo ou os grupos químicos ligados à superfície das nanopartículas. Por essa razão, a 

seleção de todos os componentes da formulação de nanopartículas deve ser realizada antes 

de iniciar o estudo da liofilização (FRANK; BOECK, 2016).  

A liofilização pode gerar muitas tensões que podem desestabilizar a suspensão 

coloidal de nanopartículas, especialmente o estresse de congelamento e desidratação. É 

bem conhecido que durante o congelamento da amostra há  separação de fases em gelo e 

solução crioconcentrada. No caso da suspensão de nanopartículas, a fase crioconcentrada é 

composta de nanopartículas e os outros componentes da formulação como tensoativos 

livres, tampões e fármacos sem carga (forma ionizada) (CHUNG; LEE; LEE, 2012). 

Caso haja alta concentração do sistema particulado, pode ocorrer a agregação e em 

alguns casos, a fusão irreversível de nanopartículas. Além disso, a cristalização do gelo 

pode exercer estresse mecânico sobre as nanopartículas, levando a sua desestabilização. Por 

essas razões, excipientes especiais devem ser adicionados à suspensão de nanopartículas 

antes do congelamento para proteger esses sistemas frágeis (LIU, 2006). 

Esses excipientes são geralmente adicionados para proteger o produto do estresse de 

congelamento (crioprotetor) ou estresse de secagem (lioproteção) e também para aumentar 

sua estabilidade após o armazenamento. Os crioprotetores convencionais encontrados na 

literatura para nanopartículas são os açúcares: trealose, sacarose, glicose e manitol 

(CAVATUR et al., 2002). 

Wang et al. (2011) pesquisaram vários criopotetores poliméricos (β – ciclodextrina, 

trehalose, dextran e manitol) com o objetivo de melhorar a estabilidade da nanossuspensão 
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durante o processo de liofilização. Os autores observaram que o manitol (5% m/m) foi o 

crioprotetor mais efetivo em termos de formação de cristal, impedindo a agregação de 

nanopartículas. O manitol pode substituir a função da água e manter o estado de dispersão 

da nanossuspensão aquosa durante o processo de liofilização. Esse fenômeno poderia ser 

explicado  uma vez que o manitol, como um agente altamente solúvel em água, possui  a 

capacidade de criar um ambiente altamente hidrofílico ao redor do nanocristal (CAVATUR 

et al., 2002).  

Esses açúcares são conhecidos por vitrificar a uma temperatura específica designada 

por Tg′. A imobilização de nanopartículas dentro de matriz de crioprotetor pode prevenir 

sua agregação e protegê-las contra o estresse mecânico dos cristais de gelo. Geralmente, o 

congelamento deve ser realizado abaixo de Tg′ de uma amostra amorfa congelada ou 

abaixo de Teut (temperatura de cristalização eutética) que é a temperatura de cristalização do 

componente solúvel como uma mistura com gelo, se estiver em estado cristalino para 

assegurar a total solidificação da amostra (ABDELWAHED et al., 2006; TANG; PIKAL, 

2004). 

No entanto, deve-se considerar que a temperatura da secagem primária deve ser 

menor que a temperatura crítica do processo. Essa temperatura é a Teut para substâncias 

cristalinas e Tg’ para substâncias amorfas, com o intuito de garantir a integridade e a 

estabilidade do produto final. A secagem acima dessas temperaturas pode levar à fusão 

eutética para componentes cristalinos ou colapso para componentes amorfos (GAIDHANI 

et al., 2015; NIREESHA et al., 2013). 

O annealing é um processo no qual as amostras são mantidas a uma temperatura de 

subcongelamento acima da temperatura de transição vítrea por um período de tempo. O 

annealing tem efeitos dramáticos na distribuição do tamanho das partículas dos cristais de 

gelo. Esse tratamento térmico pode levar ao crescimento de cristais de gelo (GAIDHANI et 

al., 2015; SEARLES; CARPENTER; RANDOLPH, 2001). Searles et al. (2001) 

descobriram que um aumento no tamanho dos cristais de gelo causado pelo annealing 

deveria acelerar a secagem primária, aumentando o diâmetro dos poros na estrutura que era 

ocupada por cristais de gelo. Esse tratamento térmico também pode reduzir a 

heterogeneidade da taxa de secagem entre as amostras para fornecer estrutura mais 

homogênea. 
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O tratamento térmico annealing também é útil para eliminar a fina camada formada 

na superfície superior do produto liofilizado (GAIDHANI et al., 2015; NEMATI; CAVÉ; 

COUVREUR, 1992). Essa camada é formada pela migração de crioprotetores e 

nanopartículas durante a cristalização do gelo e pode impedir a transferência de vapor de 

água durante a sublimação e retardar a taxa de sublimação, resultando no aquecimento do 

produto e sua fusão. Para cancelar esse efeito da camada, o tratamento térmico annealing 

tem sido aplicado durante o congelamento de nanopartículas (FONTE et al., 2016; 

NEMATI; CAVÉ; COUVREUR, 1992). 

 

5.6.1 Determinação da temperatura de transição vítrea, empregando Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC), para a liofilização 

 

Embora o manitol seja material relativamente inerte e cristalino, pode ocorrer sua 

amorfização durante a etapa de congelamento, sendo necessário a determinação da sua 

temperatura de transição vítrea (Tg’). Uma vez conhecida a Tg’ é possível estimar a 

temperatura máxima utilizada durante a secagem primária a fim de evitar recristalizações e 

colapsos no processo de liofilização que prejudiquem a qualidade do liófilo obtido. 

Inicialmente, a nanossuspensão de NFOH foi congelada a partir da temperatura 

ambiente até -70°C a 5°C/min, seguido de aquecimento até -15°C a 10°C/min. A curva 

DSC de aquecimento revelou algumas transições térmicas (Figuras 45 e 46). Observou-se a 

temperatura de transição vítrea aproximada de Tg’ = -31,69°C e Tg’ = -31,80°C da fração 

amorfa do manitol respectivamente para as figuras 45 e 46, sendo evidenciada com início 

na região de -35°C. Em seguida, foi observada uma segunda temperatura de transição 

térmica referente ao evento exotérmico (Teut = -24,19°C e Teut = -24,22°C, respectivamente 

para as Figuras 45 e 46) com início em aproximadamente -27°C que é atribuído a 

cristalização de hidrato de manitol, assim como, da água não congelada associada a fase 

amorfa do manitol (CAVATUR et al., 2002). 
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Figura 46 – Curva DSC obtida da nanosuspensão de NFOH com P407 e manitol 5% 
(%m/m) a razão de aquecimento de 10°C/min, sob atmosfera dinâmica de N2, a partir de -

70°C a -20°C. 

 

Adaptado: Software Origin® 

 

Figura 47 – Curva DSC obtida da nanosuspensão de NFOH com P188 e manitol 5% 
(%m/m) a razão de aquecimento de 10°C/min, sob atmosfera dinâmica de N2, a partir de -

70°C a -20°C. 

 

Adaptado: Software Origin® 
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O annealing da nanossuspensão de NFOH empregando manitol 5% (m/m) foi 

realizado com razão de aquecimento de 10°C/min. A amostra foi aquecida à temperatura de 

-15°C, logo resfriada até -50°C seguido do aquecimento até 25°C. Observou-se que a maior 

parte do manitol foi cristalizada usando o tratamento térmico anneling. Portanto, 

confirmou-se que o poloxamer 188 e 407 não possui estrutura amorfa influenciando a 

temperatura de transição vítrea, sendo considerado a Tg’= -31,69°C e Tg’= -31,80°C como 

verdadeira das formulações, sem o tratamento. 

A técnica de calorimetria exploratória diferencial permitiu determinar a temperatura 

de transição vítrea apresentada na matriz cristalina da nanossuspensão de NFOH, 

evidenciando a necessidade de incorporar etapa de tratamento térmico na liofilização. A 

temperatura e a pressão, em cada etapa, foram as seguintes: congelamento até -45°C; 

tratamento annealing com aquecimento até -15°C e mantida a essa temperatura por 1 hora; 

secagem primária a temperatura de prateleira de -30°C e pressão de 75mTorr por 48h; e 

etapa da secagem secundária, temperatura da prateleira de +25°C, sob a mesma pressão 

durante 4h. 

 

5.7 Determinação das características de redispersibilidade da nanossuspensão de 

hidroximetilnitrofural liofilizada 

 

A redispersibilidade consiste de atributo importante da qualidade de nanossuspensão 

solidificada, indicando a reconstituição de nanopartículas por contato com um meio aquoso. 

Devido à aglomeração excessiva de nanopartículas durante a etapa de solidificação, a 

reconstituição das nanopartículas originais às vezes se torna impossível, o que anula todos 

os benefícios das nanossuspensões (BHAKAY et al., 2014a, 2014b; MEDAREVIĆ et al., 

2018). De modo a evitar a aglomeração das nanopartículas e assegurar uma rápida 

redispersão, adicionou-se manitol às nanossuspensões antes da liofilização. 

Yue et al. (2015) mostraram que a redispersibilidade de nanossuspensões de 

harmina liofilizadas também é marcadamente influenciada pelas condições de 

congelamento, sendo que amostras congeladas sob condições agressivas de congelamento 

(-196 °C, 2h), com a maior taxa de congelamento mostraram redispersibilidade superior em 

comparação com amostras congeladas usando condições suaves (−20 °C, 12 h). 
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Medarević et al. (2018) compararam a redispersibilidade de nanossuspensões de 

carvedilol após a secagem por pulverização e liofilização. Portanto, o uso da secagem por 

pulverização como técnica de solidificação mostrou-se benéfica em relação a liofilização, 

uma vez que é obtida uma boa redispersibilidade com quantidade relativamente baixa de 

manitol como estabilizante, o que permite elevada concentração de fármaco na formulação 

final. O manitol nesse caso foi insuficiente para proporcionar estabilidade contra a 

aglomeração de nanopartículas de carvedilol liofilizadas.  

Em outro estudo,  Bhakay e colaboradores, (2014a, 2014b) mostraram que os 

resultados do teste de redispersibilidade para um sistema  de hidroxipropilcelulose e lauril 

sulfato de sódio proporcionaram redispersibilidade eficiente da nanossuspensão de 

griseofulvina solidificada por secagem por pulverização. 

O teste de redispersibilidade (Tabela 19) provou que as nanossuspensões liofilizadas 

foram capazes de serem novamente dispersas em contato com o meio aquoso. A análise por 

espalhamento de luz dinâmica foi usada para estimar o tamanho médio das nanopartículas 

após a redispersão da nanossuspensão liofilizada. A diferença entre o índice de 

redispersibilidade das diferentes nanossuspensões pode ser explicada pelo uso dos 

diferentes tensoativos.  Diante disso, a análise de microscopia foi realizada para a 

visualização da estrutura contínua da matriz dos nanocristais e para verificar a presença ou 

ausência de aglomeração das nanopartículas no estado sólido após a liofilização. 

 

Tabela 20 – Tamanho de partícula (DHM) e índice de polidispersão (IPD) da 
nanosuspensão de NFOH antes e após a solidificação por liofilização, juntamente com o 

índice de redispersibilidade calculado. 

Nanossuspensão Tamanho da partícula 
antes da liofilização (nm) 

Tamanho da 
partícula depois da 

liofilização (nm) 
Redispersibilidade (%) 

 P188 180,7±1,7  
IPD = 0,234±0,011 

211,3±1,7 
IPD = 0,252±0,004 

116,93 

P407 
186,8±1,1  

IPD = 0,254±0,010 
193,9±4,7 

IPD = 0,273±0,011 
103,80 
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5.8  Análise morfológica e tamanho dos nanocristais empregando microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) 

 

A avaliação morfológica dos nanocristais realizada por MEV mostrou a estrutura 

característica da matriz cristalina nas Figuras 47 e 48 (forma de filetes/bastonetes), Koradia 

et al. (2018) observaram a mesma estrutura nos nanocristais de ziprasidona liofilizados.  

A quantidade de crioprotetor necessária para estabilizar nanosuspensões liofilizadas 

é comumente relatada entre 100 e 400% (relativa à quantidade do fármaco)  (HOU et al., 

2017; YUE et al., 2015). No presente caso, foi utilizado 5% do manitol em relação a 

formulação total, equivalendo a 250% e 166% em relação da quantidade do NFOH, 

respectivamente nas formulações com o poloxamer 188 e 407. Essa quantidade se mostrou  

insuficiente para proporcionar estabilidade contra a aglomeração de nanopartículas de 

NFOH liofilizadas. 

Embora as partículas da nanossuspensão inicialmente tenham sido observadas 

embebidas na matriz de manitol, seu tamanho foi significativamente maior quando 

comparadas ao tamanho determinado por DLS e NTA, devido à aglomeração de partículas 

e fusão durante o processo de liofilização. Porém, tal comportamento não influenciou na 

reconstituição da amostra liofilizada. Esse fenômeno é justificado pela remoção lenta de 

água durante 48h (secagem primária), tempo suficiente para que as nanopartículas de 

NFOH se aproximassem conectando-se através de pontes de cristal e formando 

aglomerados estáveis (MEDAREVIĆ et al., 2018). Em condições brandas de 

congelamento, há tempo suficiente para que as moléculas de água movimentem as 

partículas e as conduzam a se aproximarem e se aglomerar.  Nesse caso, os estabilizadores 

e os crioprotetores poliméricos adicionados não conseguem evitar esse fenômeno de 

aglomeração (LEE, 2003). 

Contudo, faz-se necessário realizar outro estudo para comparar a influência da 

concentração do manitol no processo de secagem das nanossuspensões. 
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Figura 48 – Microscopia Eletrônica de Varredura da nanosuspensão de NFOH com 
poloxamer 188, ampliação de 50000x. 

 

Adaptado: Software SmartSEM® 

 

Figura 49 – Microscopia Eletrônica de Varredura da nanosuspensão de NFOH com 
poloxamer 407, ampliação de 40000x. 

 

Adaptado: Software SmartSEM® 
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5.9  Análise da estrutura cristalina dos nanocristais e do hidroximetilnitrofural 

empregando difração de raios X (DRX) 

 

A difração de raios X foi usada como ferramenta para determinar a estrutura 

cristalina do fármaco antes e após o processo de nanonização.  

A técnica de difração de raios X mais frequentemente usada é o método dos pós. 

Nessa técnica, usa-se amostra em pó, para que exista orientação aleatória de muitos cristais, 

assegurando assim que algumas das partículas estão orientadas, em relação ao feixe de raios 

X, de modo a satisfazer as condições de difração da lei de Bragg (permite a determinar a 

difração da onda eletromaganética por um cristal). As técnicas modernas de determinação 

de estruturas cristalinas por difração de raios X utilizam apresenta um contador de radiação 

para detectar o ângulo e a intensidade do feixe difratado (EAQUB ALI; DAS; BEE ABD 

HAMID, 2014; SPEAKMAN, 1900; WILL, 2006). 

A DRX é uma ferramenta analítica de muito utilizada na indústria farmacêutica para 

a análise de formulações de medicamentos. É um método não destrutivo conhecido 

popularmente usado para medir a forma final de ingredientes farmacêuticos ativos, 

identificar a impureza e monitorar as mudanças estruturais que podem ocorrer durante a 

formulação de preparações farmacêuticas. Frequentemente, produz nova banda para novos 

compostos que podem ser analisados mais adiante por procedimento sólido de triagem e 

seleção (EAQUB ALI; DAS; BEE ABD HAMID, 2014; GIORDANO, 2001; 

RODRÍGUEZ-SPONG et al., 2004). A DRX caracteriza partículas de fármacos 

polimórficos que geralmente ocorrem durante a interconversão da fase sólida. As moléculas 

de fármacos polimórficos são problemáticas devido à sua diferente propriedade físico-

química quando comparada a sua forma cristalina (EAQUB ALI; DAS; BEE ABD 

HAMID, 2014; GIORDANO, 2001).  

A DRX  tem sido relatada por alguns autores na caracterização de novas 

formulações farmacêuticas. Zhang et al. (2014) sintetizaram nanocristais de lovastatina (5% 

m/m) por homogeneização a alta pressão, seguido por secagem sem o uso de crioprotetor. 

Como mostrado pelos resultados da análise de DRX, a natureza cristalina da lovastatina não 

foi alterada nas nanossuspenssões secas por pulverização.  
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Outro grupo, Medarevic e colaboradores (2018) obtiveram nanocristais de 

carvedilol (7%  m/m) pelo método de moagem por via úmida, a DRX foi realizada para 

detectar possíveis transições polimórficas durante o processo de moagem, assim como 

durante a liofilização. Embora o carvedilol exiba polimorfismo, com numerosas formas 

cristalinas distintas (BEYER; REINHOLZ, 2004; CHEN; GALOP; OH, 2004; KOR; 

WIZEL, 2004; LIFSHITZ; WIZEL, 2007), observou-se que o processo de moagem por via 

úmida e a liofilização utilizados não induziram transições polimórficas na nanossuspenssão.  

A DRX do NFOH e de suas nanossuspensões (Figuras 49 e 50) apresentam picos a 

9.5°, 21.2° e 28.1°  2θ, característicos. A posição de todos os picos caracterticos do NFOH 

permaneceram inalteradas nos difratogramas das nanossuspenssão liofilizadas com 

diminuição na altura do pico. É relatado que a altura do pico é afetada pelo tamanho do 

cristal e cristalinidade (VARSHOSAZ et al., 2008)  Os resultados indicaram que não houve 

diferença significativa no padrão de difração entre os espectros de DRX dos nanocristais de 

NFOH, indicando a possibilidade de ausência de formas amorfas durante o processo de 

obtenção e de liofilização da nanossuspensão de NFOH. Esses resultados indicam a 

adequação da aplicação da técnica de liofilização para a solidificação da nanossuspensão de 

NFOH. 

 
Figura 50 – Difratograma (método do pó) do NFOH, manitol, Poloxamer 188 (P188), 

nanocristais de NFOH com P188 (F1). 

 
Adaptado: Software Origin® 
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Figura 51 – Difratograma (método do pó) do NFOH, manitol, Poloxamer 407 (P407), 
nanocristais de NFOH com P407 (F2). 

 
Adaptado: Software Origin® 

 

5.10 Desenvolvimento e validação da metodologia analítica para a quantificação de 

hidroximetilnitrofural nas nanossuspensões e no estudo de solubilidade 

 
5.10.1 Desenvolvimento de metodologia analítica por espectrofotometria UV-Vis para 

a quantificação de hidroximetilnitrofural nos estudos de solubilidade e nas 

nanosuspensões 

 

5.10.1.1 Determinação da absorbância máxima 

 

 Para a determinação da absorbância máxima, utilizou-se o software insight no modo 

Scan do espectrofotômetro UV-Visible Evolution 201. Esse ensaio foi realizado por meio 

de uma varredura no comprimento de onda de 200 a 600nm, resultando o comprimento de 

onda de absorbância máxima do hidroximetilnitrofural (10 µg/mL) de 375 nm, com um 

pico máximo de absorbância de 0,570, como observado na Figura 51. 
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2θ

NFOH

P407
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

5.10.2 Validação da metodologia analítica para a quantificação de 

hidroximetilnitrofural nas nanossuspensões 

 

5.10.2.1 Especificidade 

 

 Na avaliação da especificidade, foi demonstrado que os solventes utilizados para o 

desenvolvimento do método analítico, assim como, os excipientes que compõem a 

formulação, não têm interferência na longitude de onda no qual o fármaco tem absorbância 

máxima (375 nm), conforme Figuras 52-57. Assim, foi comprovada a especificidade do 

método em água ultrapura e no meio tampão HCl pH 1,2; tampão acetato pH 4,5; tampão 

fosfato pH 6,8; pH 7,5. Igualmente nos excipientes poloxamer 188, poloxamer 407 e na 

mistura do hidroximetilnitrofural com os excipientes. 

 

 

 

 

 

Figura 52 – Absorbância máxima do hidroximetilnitrofural (10 µg/mL) no intervalo 
de 200 a 600 nm. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Figura 53 – Espectro de varredura do tampão HCl pH 1,2 no intervalo de comprimento 
de onda entre 200 e 600 nm. 

Figura 54 – Espectro de varredura do tampão acetato pH 4,5 no intervalo de comprimento de 
onda entre 200 e 600 nm. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 55 - Espectro de varredura do tampão fosfato pH 6,8 no intervalo de comprimento de 
onda entre 200 e 600 nm. 

Figura 56 – Espectro de varredura do tampão fosfato pH 7,5 no intervalo de comprimento de onda 
entre 200 e 600 nm. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

5.10.2.2 Linearidade 

 

 Com a finalidade de avaliar a linearidade do método e a significância do modelo, se 

construiu um gráfico de concentração (μg/mL) versus absorbância, conforme Figura 58. 

Usando o método dos mínimos quadrados, se obteve a equação da reta com sua respectiva 

Figura 57 – Espectro de varredura do poloxamer 188 no intervalo de comprimento de onda entre 200 e 
600 nm. 

Figura 58 – Espectro de varredura do poloxamer 407 no intervalo de comprimento de onda entre 
200 e 600 nm. 
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curva analítica. Também foram obtidos o coeficiente de correlação (r) e o coeficiente de 

determinação (r2).  Foram determinados a média, o desvio padrão e o coeficiente de 

variação (CV) das absorbâncias por triplicata para cada nível de concentração em água, 

conforme Tabela 20. O CV é aceitável quando estiver abaixo do 5%, conforme a norma 

vigente (RDC166/2017) (BRASIL, 2017). 

 

Tabela 21 – Valores por triplicata da absorbância obtidas na curva analítica do método para 
a quantificação do hidroximetilnitrofural. 

  
Concentração 

(µg/mL) 

Absorbância 
  

Média 
  

DP 
  

CV% 1 2 3 

7 0,398 0,376 0,407 0,394 0,016 4,05 
8 0,460 0,463 0,467 0,463 0,004 0,76 
9 0,542 0,526 0,536 0,535 0,008 1,51 
10 0,589 0,590 0,588 0,589 0,001 0,17 
11 0,653 0,643 0,655 0,650 0,006 0,99 
12 0,690 0,707 0,705 0,701 0,009 1,33 
13 0,762 0,762 0,758 0,761 0,002 0,30 

DP= Desvio padrão da média (n=3), CV%= Coeficiente de Variação (n=3) 

  
Figura 59 - Reta de regressão ŷ = 0,01957 + 0,06043x ajustada aos pontos experimentais 

relativos às absorbâncias, conforme a concentração do hidroximetilnitrofural. 

 
Adaptado: Software Minitab® 17. 
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O resultado do LQ, apresentado na Tabela 21, demonstra que o método 

espectrofotométrico possui limite de quantificação satisfatório uma vez que os valores 

foram inferiores à menor concentração utilizada na construção da curva de linearidade 

(7,00 µg/mL). 

 

Tabela 22 - Parâmetros da reta de regressão 

Parâmetro Valor 

Coeficiente de correlação (r) 0,958 

Coeficiente angular 0,06043 

Intercepto 0,01957 + 0,00764 

LQ (µg/mL) 1,264 

LQ= limite de quantificação 

 

A análise de resíduos é um conjunto de técnicas utilizadas para investigar a 

adequabilidade de um modelo de regressão com base nos resíduos. Na Figura 59 pode-se 

observar o gráfico de probabilidade normal de resíduos que os pontos são distribuídos 

normalmente, formando uma linha reta. No gráfico de resíduos versus ajustes, pode-se 

pressupor que os resíduos são aleatoriamente distribuídos e têm variância constante. Os 

pontos estão aleatoriamente em ambos os lados de 0, sem padrões reconhecíveis. O 

histograma dos resíduos é utilizado para determinar se os dados são assimétricos ou se 

incluem outliers. Porém o histograma é mais eficaz quando se tem aproximadamente 20 

pontos de dados ou mais. Se a amostra for pequena demais, cada barra no histograma não 

conterá pontos de dados suficientes para mostrar de forma confiável a assimetria ou os 

outliers. O gráfico de resíduos versus ordem demonstra que os resíduos são independentes 

um do outro. Resíduos independentes não mostram tendências nem padrões quando 

exibidos em ordem temporal. Os padrões nos pontos podem indicar que os resíduos 

próximos uns dos outros podem ser correlacionados e, portanto, não são independentes.  
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Figura 60 – Gráfico dos resíduos relativos ao ajuste de uma reta de regressão aos dados de 
absorbância do NFOH. 

 
Adaptado: Software Minitab® 17. 

 

O modelo de quantificação para o NFOH utilizando o espectrofotômetro UV-VIS 

em intervalos de concentração do fármaco entre 7 μg/mL e 13 μg/mL, demonstrou a 

linearidade e forte correlação (r > 0,99) do método entre a concentração do NFOH (μg/mL) 

e a absorbância, atendendo ao critério estabelecido pela norma RDC 166/2017 (BRASIL, 

2017).  

 

5.10.2.3 Precisão 

 

Os resultados de precisão intra e intercorrida demostraram que o método 

espectrofotométrico possui precisão para a quantificação do NFOH. O maior valor 

encontrado para coeficiente de variação foi de 0,959%, para precisão intracorrida, e 

2,438%, para precisão intercorrida, conforme Tabela 22. Pode se observar que os valores 

obtidos são inferiores ao valor de 5%, conforme a RDC 166/2017 (BRASIL, 2017). 
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Tabela 23 – Precisão intra e intercorrida do método analítico para a quantificação do 
NFOH 

Concentração teórica (µg/mL) 
Precisão (CV%) 

Intra 
corrida 

Inter 
corrida 

8 0,959 1,517 
10 0,169 1,565 
12 0,814 2,438 

 

5.10.2.4 Exatidão 

 

A exatidão do método analítico representa o grau de proximidade dos resultados 

obtidos experimentalmente em relação ao valor verdadeiro (BRASIL, 2017). Os resultados 

apresentados na Tabela 23 mostraram recuperação próximo de 100%. Indicando que o 

método é capaz de proporcionar resultados próximos do valor real. 

 

Tabela 24 – Valores experimentais médios de porcentagem de recuperação obtidos para o 
teste de exatidão. 

5.10.2.5 Robustez 

 

A avaliação da robustez foi determinada pela variação dos comprimentos de onda 

(373, 375, 377 nm). A absorbância média e o desvio padrão obtidos, para a análise do 

coeficiente de variação (CV%), estão apresentados na Tabela 24. O parâmetro analítico 

modificado não apresentou mudanças significativas no valor médio da concentração 

Concentração teórica 

(µg) 

Concentração 

experimental (µg) 

Recuperação 

(%) 

Média da recuperação 

(%) 

18,00 18,87 104,83  

100,66 + 3,67 20,00 19,58 97,90 

22,00 21,84 99,27 
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(10µg/mL) do hidroximetilnitrofural. Observa-se que os resultados experimentais do 

coeficiente de variação foram menores do que 5%, conforme exigência regulatória (RDC 

166/2017) (BRASIL, 2017), demostrando que o método é robusto.  

 

Tabela 25 – Valores médios da absorbância do NFOH (10µg/mL) variando o comprimento 
de onda máximo de absorção. 

Parâmetro 
Absorbância da solução amostra 

+ DP 

CV% 

 

Comprimento de onda 

373 nm 0,559 + 0,001 0,17 

375 nm 0,606 + 0,001 0,16 

377 nm 0,718 + 0,002 0,27 

 

5.11 Determinação da solubilidade de saturação das nanossuspensões de 

hidroximetilnitrofural 

 

A solubilidade da saturação do NFOH e seus nanocristais, estabilizados com P188 e 

P407, foi realizado para estudar o efeito da redução do tamanho das partículas na 

solubilidade do NFOH. Chung e colaboradores (2003) observaram que a solubilidade de 

saturação do NFOH (0,992 mg/mL) foi 1,5 vezes maior que a nitrofurazona (0,657 

mg/mL). 

Em  2018, Koradia e colaboradores  comparam a solubilidade da saturação do 

fármaco ziprasidona pura (4,5 mg/mL), com a nanossuspensão de ziprasidona (45 mg/mL),  

nanossuspensão seca por pulverização (43 mg/mL) e nanossuspensão liofilizada (40 mg/ 

mL). Observou-se um aumento de cerca de 8 vezes na solubilidade da saturação na 

nanossuspensão de ziprasidona, nanossuspensão seca por pulverização e nanossuspensão 

liofilizada.  

Em ouro estudo, Koradia e colaboradores (2018) desenvolveram nanocristais de 

albendazol. A solubilidade da saturação de nanocristais de albendazol e do fármaco puro foi 
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de 44,27 μg/mL e 5 μg/mL, respectivamente. Os nanocristais mostraram uma melhoria de 

cerca de 9 vezes na solubilidade da saturação em comparação com o albendazol puro.  

Sharma e colaboradores (2016) desenvolveram nanocristais de febuxostato (FEB) 

utilizando a técnica de moagem. A partir deste estudo, os autores observaram que a 

diminuição do tamanho das partículas de FEB em 100 vezes resultou em 26,085 e 1,67 

vezes no aumento da solubilidade em pH 1,2 e tampão fosfato (pH 6,0), respectivamente. 

O aumento na solubilidade pode ser explicado com base na equação de Ostwald-

Freundlich, que afirma que, ao reduzir o tamanho das partículas, a área superficial exposta 

aos meios aumentará, resultando em maior pressão de dissolução e ajudando a aumentar a 

solubilidade da saturação (JIANG et al., 2012). 

 

5.12 Estudo de estabilidade das nanosuspensões de hidroximetilnitrofural 

A estabilidade das formulações liofilizadas com poloxamer 188 e 407, por período 

de 3 meses, a 25°C e 4°C, foi apresentada nas Figuras 60 - 63. Os resultados, refletem a 

estabilidade dessas preparações (uniformidade e ausência de formação de agregados).  

Observou-se que para as formulações com o poloxamer 188, os valores de DHM e PZ 

apresentaram alterações no decorrer do tempo (DHM < 310 nm e PZ  de -24,3 a - 34,5 

mV). O mesmo ocorreu para as formulações com o poloxamer 407 variando o DHM  de 

187,4 a 274,5 nm e PZ  de -24,6 a - 37,6 mV). 

Essas alterações podem estar relacionadas com a seleção dos tensoativos e/ou 

concentração do manitol. Por isso faz-se necessário realizar outro estudo em que seja 

utilizado outro tipo de estabilizante e que seja conhecido a concentração ideal do 

crioprotetor para auxiliar no processo de liofilização. 
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Figura 61 – Diâmetro hidrodinâmico médio (nm) e potencial zeta (mV) dos nanocristais de 
NFOH com poloxamer 188, durante 3 meses a 25ºC.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 62 – Diâmetro hidrodinâmico médio (nm) e potencial zeta (mV) dos nanocristais de 

NFOH com poloxamer 188, durante 3 meses a 4ºC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 63  – Diâmetro hidrodinâmico médio (nm) e potencial zeta (mV) dos nanocristais 

de NFOH com poloxamer 407, durante 3 meses a 25ºC 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Figura 64 – Diâmetro hidrodinâmico médio (nm) e potencial zeta (mV) dos 
nanocristais de NFOH com poloxamer 407, durante 3 meses a 4ºC 
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5.13 Avaliação da atividade in vitro antileishmania 

 

Os resultados do teste de atividade leishmanicida de NFOH contra formas 

promastigotas foram apresentados na Tabela 25. Os resultados foram comparados com o 

candidato a fármaco livre e o sistema nanoestruturado polimérico de NFOH (NFOH–

PBCA-NP) descrito por Monteiro e colaboradores (2017). 

 

Tabela 26 – Determinação do IC50 das formas promastigotas de L. amazonensis dos 
nanocristais de NFOH com poloxamer 188 (F1), nanocristais de NFOH com poloxamer 

407 (F2), do sistema nanoestruturado polimérico de NFOH (NFOH–PBCA-NP) e do 
candidato a fármaco. 

Tratamento IC50 μg/mL 

F1 23,26±0,55 

F2 22,45±1,65 

NFOH livre 3,31±0,34 

NFOH–PBCA-NP 0,49±0,28  

  

As duas nanossuspensões de NFOH apresentaram resultados de IC50 semelhantes 

entre si, sendo 23,26 e 22,45 μg/mL, respectivamente para F1 e F2.  Embora ambas as 

nanossuspensões de NFOH tenham apresentado excelente índice de inibição de (93,4 e 

68,2%, respectivamente para F1 e F2) contra a forma promastigotas de L. amazonenses, 

ambas são menos potentes quando comparadas com o NFOH–PBCA-NP (IC50: 0,49 

μg/mL). 

No entanto, destacasse a potência de inibição in vitro do candidato a fármaco puro, 

onde o mesmo é 7 vezes mais potente que as nanossuspensões. 

Os resultados expressos demonstraram uma boa atividade para esses compostos, 

entretanto, outros ensaios devem ser realizados, como citotoxicidade (CC50) e avaliação em 

amastigotas de L. amazonenses (IC50), para que possam ser calculados os índices de 

seletividade e assim avaliar a atividade das nanossuspensões de NFOH. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho permitiu a obtenção da nanossuspensão de NFOH. O método de 

obtenção da nanossuspensão de NFOH se mostrou adequado para a obtenção dos 

nanocristais de NFOH com diferentes estabilizadores. A caracterização físico-química 

revelou tamanho médio de 193,5 nm, polidispersividade de 0,23, potencial zeta de -34,5 

mV, para a formulação com poloxamer 188. Em relação a formulação com o poloxamer 

407, a caracterização físico-química revelou tamanho médio de 197,2 nm, 

polidispersividade de 0,25, potencial zeta de -30,8 mV. Ambas as formulações possuem 

morfologia característica de cristais. 

A abordagem empregando planejamento estatístico de experimentos, permitiu 

entender as variáveis significativas para o processo de obtenção dos nanocristais de NFOH. 

A análise térmica consistiu de ferramenta essencial no estudo da compatibilidade da 

formulação entre os tensoativos e o candidato a fármaco, não sendo observado 

incompatibilidade dos excipientes com o NFOH. 

O desenvolvimento e validação do método analítico por UV-visível, revelou 

características de linearidade, especificidade, exatidão, precisão e robustez adequadas de 

acordo com a regulamentação vigente. No que se refere à precisão foi obtido desvio padrão 

relativo de 0,5%. 

As alterações observadas no DHM, IP e PZ das formulações de nanocristais de 

NFOH liofilizadas, foram relacionadas com a seleção dos tensoativos e a concentração do 

manitol utilizado no processo de liofilização. Portanto, concluiu-se que a seleção ideal do 

estabilizante e o processo de liofilização são fundamentais para a estabilidade das 

formulações farmacêuticas. 

A atividade leishmanicida em promastigotas de L. amazonensis revelou que os 

nanocristais de NFOH apresentaram atividade inferior ao fármaco livre. 
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