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RESUMO 

 

COMPRI, J. C. Z. Nanocristais de ácido orótico: preparação e caracterização 

físico-química.  2015.  f. 176. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

A malária é uma doença infecciosa aguda ou crônica causada por parasitas do 

gênero Plasmodium. Estima-se a ocorrência de 110 milhões de novos casos ao ano 

e cerca de um a dois milhões de óbitos em todo o mundo como decorrência da 

infecção. O ácido orótico ou vitamina B13 possui baixa solubilidade em praticamente 

todos os solventes, tal característica limita seu uso em preparações farmacêuticas. 

Quanto ao seu mecanismo de ação, o composto demonstrou atividade na inibição da 

diidroorotase e da diidroorotato desidrogenase, enzimas utilizadas no ciclo de 

replicação da malária, e também em outras enzimas da síntese das pirimidinas. 

Considerando seu potencial na terapêutica antimalárica, a baixa solubilidade do ácido 

orótico constitui limitação para o desenvolvimento de medicamento. Devido a sua 

simplicidade e vantagem em relação às outras estratégias existentes, a obtenção de 

nanocristais têm revelado elevado potencial para solucionar problemas associados à 

baixa velocidade de dissolução de fármacos, em especial aqueles com baixa 

solubilidade.  O objetivo do presente trabalho foi a obtenção de nanocristais de ácido 

orótico empregando moagem à alta energia, bem como sua caracterização físico-

química. Foram obtidos nanocristais de ácido orótico com redução de até 350 vezes 

no tamanho de partícula em relação a matéria-prima utilizada. Os ensaios para a 

caracterização físico-química evidenciaram comportamentos térmico e estrutural 

diferenciado do ácido orótico nanonizado.  A solubilidade de saturação dos 

nanocristais de ácido orótico foi aumentada em até 13 vezes. A utilização do 

Povacoat® na produção dos nanocristais permitiu a obtenção de formulações mais 

estáveis, com melhor aspecto e com características físico químicas desejáveis à uma 

formulação contendo nanocristais. Adicionalmente, as formulações preparadas com o 

Povacoat® contendo até 13% de ácido orótico apresentaram toxicidade suave. Desse 

modo, os nanocristais de ácido orótico demonstram potencial como fármaco inovador 

para o tratamento da malária. 

 

Palavras- chave: Nanocristais, ácido  orótico, nanosuspensão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parasita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plasmodium


                                                                                                                                                   

ABSTRACT 

 

COMPRI, J. C. Z. Orotic acid nanocrystals: preparation and physical-chemical 

characterization. 2015.  f. 176. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Malaria is an acute or chronic infection caused by parasites of the genus Plasmodium. 

It is estimated to occur than 110 million new cases per year and about one to two 

million deaths worldwide as a consequence of infection. The vitamin B13 or orotic acid 

has low solubility in almost all solvents, this characteristic limits their use in 

pharmaceutical preparations. Regarding its mechanism of action, the compound has 

demonstrated activity in inhibiting dihydroorotate dehydrogenase and diidroorotase, 

enzymes used in the replication cycle of malaria, and also other enzymes of the 

synthesis of pyrimidines. Considering their potential in antimalarial therapy, the low 

solubility of orotic acid constitutes a limitation for the development of medicine. Due to 

its simplicity and advantage over other existing approaches, obtaining nanocrystals 

have revealed high potential to solve problems associated with low dissolution rate of 

drugs, especially those with low solubility. The objective of this study was to obtain 

orotic acid nanocrystals using the high energy ball milling as well its physical  chemical 

characterization. There were obtained nanocrystals orotic acid with reduction of 350 

times in particle size in relation to the original material used. The tests for the 

physicochemical characterization showed thermal behavior and different structural 

nanonizado orotic acid. The saturation solubility of the nanocrystals orotic acid was 

increased to 13 times. The use of Povacoat® in the production of nanocrystals allowed 

obtaining more stable compositions with improved appearance and desirable 

physicochemical characteristics to a formulation containing nanocrystals. Additionally, 

the formulations prepared with the Povacoat® containing up to 13% of orotic acid 

showed mild toxicity. Thus, orotic acid nanocrystals demonstrate potential as a novel 

drug for the treatment of malaria. 

 

 

Key- words: Nanocrystals, orotic- acid, nanosuspension 
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O ácido orótico é um composto heterocíclico, também conhecido por vitamina 

B13 ou ácido pirimidímicocarboxílico. Esse composto participa ativamente no ciclo de 

replicação de DNA e de RNA das pirimidinas. Estudo realizado por Kungkrai e 

colaboradores (1992) revelou seu elevado potencial antimalárico. Tal atividade foi 

atribuída à presença do anel pirimidímico, que é capaz de inibir as enzimas 

diidroorotase e  diidroorotato desidrogenase, essenciais na fase hepática de 

desenvolvimento do protozoário.  

A malária é a enfermidade parasitária mais devastadora do mundo, com 

aproximadamente 500 milhões de casos clínicos confirmados ao ano e quase 3 

milhões de mortes ao redor do planeta.  É uma enfermidade que atinge principalmente 

regiões assoladas pela miséria, fome, baixo índice de desenvolvimento e problemas 

sociais graves. Na África, região mais crítica, são quase 500 mil novos casos/ano 

somente em crianças. Desse número, mais de 15% evolui ao óbito e 7% permanecem 

com sequelas como complicações  decorrentes de  anemia crônica,  esplenomegalia 

maciça e disfunção da medula óssea e do sistema imune (WHO, 2014). 

Os  protocolos aplicados no tratamento da malária não sofreram quaisquer 

alterações nas últimas décadas. A abordagem terapêutica é de alta complexidade, 

composta por diferentes associações dos mesmos fármacos e o período de 

tratamento é variável.  Além disso, a demora,  a limitada precisão no diagnóstico, o 

emprego de terapêutica inapropriada e o uso indiscriminado de antimaláricos 

contribuem para a elevada  incidência da doença, assim como,  para o 

desenvolvimento de resistência (FREITAS  et al., 2007). 

 Dessa forma, é de fundamental importância a adoção de estratégias que 

permitam a ação do fármaco em sítio-específico, evitando a distribuição sistêmica, 

comprometendo órgãos e tecidos saudáveis. Tais estratégias devem apresentar 

facilidade de administração e, ainda, devem permitir a obtenção de lotes de medicamentos 

em escala comercial, com adequado custo/benefício. Dessa forma, é também possível 

melhorar a terapia no que se refere às questões farmacoeconômicas (MAULUDIN; 

MULLER, 2013; OLIVEIRA, 2009). 

Como vantagem, o ácido orótico é naturalmente atraído pelo Plasmodium  para 

dentro da célula que está sendo parasitada. Desse modo, sua ação é direcionada ao 

seu alvo, evitando assim sua distribuição em tecidos e órgãos não atingidos pela 

enfermidade (KRUGKRAI et al, 1992). Considerando o potencial terapêutico do  ácido 

orótico, fator limitante refere-se à sua baixa solubilidade em água e em praticamente 
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em todos os solventes. Tal limitação constitui importante desafio no desenvolvimento 

de medicamentos. Atualmente 95% das novas moléculas com potencial terapêutico 

apresentam limitação farmacocinética ou de ordem Biofarmacêutica em função de sua 

baixa solubilidade em água e/ou baixa permeabilidade. Portanto, é necessária a 

adoção de plataforma tecnológica que permita o desenvolvimento de medicamentos 

com maior eficácia e segurança.  

Nas últimas décadas, as nanotecnologias têm demonstrado, com sucesso, sua 

aplicação no desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos. Entre as 

nanotecnologias disponíveis para a obtenção de fármacos com características 

inovadoras, os nanocristais têm se destacado nos setores acadêmico e industrial. O 

termo nanocristal refere-se à redução do tamanho das partículas para a faixa sub-

microns, obtendo-se nanoestruturas as quais não possuem matriz e com estrutura de 

caráter amorfo ou cristalino.  Devido seu tamanho em escala nanométrica, podem 

apresentar características físico-químicas inovadoras e/ ou melhoradas como por 

exemplo o aumento da  solubilidade de saturação e da velocidade de dissolução 

(MULLER; GHOLA; KECK, 2011; RABINOW, 2004). 

São obtidos basicamente por duas tecnologias: Bottom- up (construção do 

nanocristal a partir do nível molecular) e Top- down (descontrução da partícula em 

escala micro até a escala nano). Entre as tecnologias disponíveis, aquela por moagem 

à alta energia caracteriza-se como método Top-down, destacando-se como método 

capaz de produzir nanocristais de fármacos com baixa solubilidade, em qualquer   

solvente. Esse método tem como vantagem a reduzida quantidade de fármaco 

utilizada e seu reduzido tempo para a obtenção dos nanocristais (TAKATSUKA et al., 

2009).   

Em função dessas vantagens, em 2002, o primeiro medicamento contendo 

nanocristal foi lançado no mercado, o Rapamune® (sirolimo). Esse medicamento 

apresenta maior eficácia imunossupressora quando comparado aos medicamentos 

convencionais. Pouco tempo após seu lançamento, em 2004, o Tricor® foi lançado, 

tornando-se um dos “blockbusters” do mercado farmacêutico. Da mesma maneira, 

outros medicamentos anti-hipertensivos e dislipidemiantes foram relançados em 

forma de nanocristais, visando aumentar sua eficácia e segurança (BARBOSA, 2014).   

Tendo em vista a limitação na solubilidade  do ácido orótico e o potencial dos 

nanocristais em aumentar os parâmetros de solubilidade e de dissolução de fármacos, 

justifica-se a obtenção de nanocristais de ácido orótico utilizando método de moagem 
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a alta energia. Tal estratégia pode ser considerada inovadora na terapia antimalárica 

e na produção de nanocristais. 
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2.1  Malária:  estatísticas alarmantes e limitadas alternativas de tratamento 

 

É possível que a malária seja mais antiga que a humanidade. Tal afirmação se 

confirma visto que os parasitos que causam a doença  foram encontrados em répteis 

que tiveram fase marcante nos períodos Permiano e Triássico, bem como em aves e 

mamíferos, incluindo o homem antigo (REY, 2008). 

Essa enfermidade é caracterizada por doença parasitária transmitida pelo 

mosquito Anopheles. Esse mosquito, em uma única picada é capaz de liberar por meio 

de  sua saliva cerca de 20 esporozoítos, que atingirão a corrente sanguínea. Em 

intervalo de tempo menor que 1 hora, esses já estão instalados nos hepatócitos do 

hospedeiro (FREITAS  et al., 2007). 

Sua sintomatologia inespecífica dificulta o diagnóstico, adiando o início do 

tratamento. Alguns dos sintomas iniciais apresentados pelos pacientes contaminados 

são: surtos de febre intermitentes seguidos de acessos de calor, sudorese e fadiga. 

Esses sintomas podem evoluir em curto período de tempo para anemia grave, 

insuficiência renal, convulsões, problemas hepáticos graves dentre outras 

complicações (REY, 2008).  

A Malária grave, segundo a OMS, é caracterizada quando o paciente, 

apresenta um ou mais dos seguintes sintomas: prostração, rebaixamento do nível de 

consciência, edema pulmonar ou síndrome da angústia respiratória aguda, 

convulsões, choque cardiovascular, hemorragias, icterícia, hemoglobinúria, ou 

anemia grave (hemoglobina < 50g/L ou hematócrito < 15%). Os indivíduos com 

maiores riscos  de desenvolver essa forma grave da malária são crianças e gestantes 

de áreas endêmicas, bem como, indivíduos provenientes de áreas não-endêmicas 

(WHO 2014). 

Estima-se que mais de 50% da população mundial esteja em área endêmica e 

corra o risco de contrair malária (Figura 1). No mundo, a cada 30 segundos uma 

criança morre vítima da doença, número esse que se encaixa dentre mais de um 

milhão de mortes/ano causadas principalmente pela contaminação de mulheres 

grávidas e crianças pelo Plasmodium Falciparum (WHO, 2014; OLIVEIRA, 2009). 

 

 

 

 



7 

 

 

Figura 1- Total da população com risco de contaminação por malária no mundo 

(Adaptado de WHO, 2014) 

 

A malária é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como problema 

de saúde pública que atinge cerca de 90 países e, no Brasil é classificada pelo 

Ministério da Saúde como Doença Negligenciada (REINERS et al., 2013; WHO, 

2014). Como demonstrado na Figura 2, a maioria dos casos se concentra na região 

Amazônica (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins), área endêmica para a doença. Nas demais regiões, apesar das 

poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois observa-se uma 

letalidade mais elevada do que na região endêmica (Ministério da Saúde, 2015). 

 

Figura 2 - Total da população com risco de contaminação por malária no Brasil 

(Adaptado de WHO, 2014) 
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As doenças negligenciadas se caracterizam por enfermidades, geralmente 

transmissíveis, que apresentam maior ocorrência nos países em desenvolvimento 

(IPEA, 2011). Elas impõem sérias limitações às sociedades atingidas, levando a um 

panorama de enfermidade, sofrimento, incapacidade e morte, com graves 

consequências sociais, econômicas e psicológicas para milhões de homens, mulheres 

e crianças (DIAS et al., 2013). 

 Esses males são denominados de doenças negligenciadas pela falta de 

investimento em pesquisas e desenvolvimento (P&D) para novos medicamentos e 

ações de prevenção da doença. Quanto à indústria farmacêutica, há pouco  interesse 

na  utilização de seus esforços para a pesquisa e o desenvolvimento de novas terapias 

e tecnologias para o combate a essas doenças. Lamentavelmente, a indústria 

considera o retorno financeiro reduzido (ÁVILLA, 2009). 

Dados divulgados pelo Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi, 2006), 

mostraram que apenas 1% dos 1.393 novos fármacos registrados entre 1975 e 1999 

foram destinados à essas doenças. Esses números revelam a existência de uma 

política de pesquisa excludente, na qual apenas 10% da despesa mundial com 

pesquisa em saúde é investido em doenças que representam 90% da carga global de 

doenças. Pesquisadores, a nível global, têm trabalhado para fornecer à população 

necessitada alternativas para o tratamento e erradicação das doenças negligenciadas 

mas, na maioria dos casos, tais medidas mostram-se ineficientes, ou não despertam 

interesse da indústria em prosseguir o trabalho iniciado dentro da academia (SOARES 

SOBRINHO et al., 2007). 

Dentre as doenças negligenciadas, as estatísticas não deixam dúvidas, a 

malária é um problema a nível mundial que necessita de novas opções terapêuticas e 

políticas de prevenção à proliferação da doença (DIAS et al., 2013; WHO, 2015). 

 

 

2.1.2  O agente causador: Plasmodium 

 

 

No homem, as formas contaminantes da malária são representadas pelo 

gênero Plasmodium, sendo divididas em 4 espécies: Plasmodium falciparum, 

Plasmodium vivax, Plasmodium ovale e Plasmodium malariae (FRANÇA, SANTOS, 

FIGUEROA-VILLAR, 2008; REY, 2008). 
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A malária apresenta ciclo de vida bastante complexo como apresentado na 

Figura 3, sendo uma fase assexuada no hospedeiro humano e uma sexuada no 

mosquito vetor. No humano, essa fase inicia-se com a picada do mosquito, na qual 

introduz o parasita na forma de esporozoítos na corrente sanguínea. Esses circulam 

por curto período de tempo até invadirem as células hepáticas para formar os 

esquizontes tissulares, que por sua vez rompem os hepatócitos e liberam milhares de 

merozoítos (REY, 2008). Dentro do glóbulo vermelho, os merozoítos passam por 

processo de amadurecimento e se formam os esquizontes eritrocíticos. Esses 

esquizontes, rompem os eritrócitos e são liberados para a corrente sanguínea para 

invadirem outros eritrócitos e perpetuar a infecção. Porém, alguns destes merozoítos 

sofrem  diferenciação em duas formas sexuais: os microgametócitos e os 

macrogametócitos, que são as formas infectantes para o mosquito.  Através da sucção 

do sangue do hospedeiro (homem), essas formas sexuais do parasito entram no 

intestino médio do mosquito Anopheles e ocorre a maturação e fertilização dos 

gametas, originando o zigoto. Esse, posteriormente se transformará em forma móvel 

denominada ooquineto, que pouco depois passará a se chamar oocisto. Esta última 

forma parasitária contém o produto meiótico e mitótico de um único zigoto e dá lugar 

aos esporozoítos que migram para as glândulas salivares do mosquito. Os 

esporozoítos permanecem armazenados até a próxima liberação que se dará pela 

picada do mosquito (JIMÉNEZ; MUSKUS; VÉLEZ, 2005; FRANÇA; SANTOS; 

FIGUEROA-VILLAR, 2008). 
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Figura 3 - Representação esquemática dos ciclos do parasita da malária (Adaptado de 

Rey,2008) 

 

 

 

O Plasmodium para sobreviver dentro do eritrócito maduro importa nutrientes 

do meio intraeritrocitário por mecanismos que ainda não são conhecidos. Além disso, 

necessita de purinas e pirimidinas para a síntese de DNA e de RNA durante sua fase 

exponencial de crescimento. Porém, o Plasmodium não consegue obtê-las pré-

formadas a partir hospedeiro uma vez que suas enzimas são diferentes daquelas dos 

mamíferos. Para tanto, ele usa sua própria biossíntese, pela síntese de novo. A 

restrição dessa via pode ser utilizada como estratégia para o desenvolvimento de 

novos inibidores enzimáticos do parasita (RATHOD; REYES, 1983; DENG et al, 2009; 

PHILIPS et al, 2008). 

Entre as enzimas relacionadas a essa biossíntese, a diidroorotase e 

diidroorotato desidrogenase têm marcada diferença daquela dos mamíferos, inclusive 

nas propriedades físicas (DUFE, 2009). Os derivados do ácido orótico se 

mostraram inibidores da diidroorotase e da diidroorotato desidrogenase, em estudo 

empregando Plasmodium berghei (KUNGKRAI; KUNGKRAI; PHAKANONT, 1992). 
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De acordo com Christopherson, Lyons  e Wilson (2002), inibidores da via de 

novo podem ter excelente atividade antimalárica e toxicidade seletiva, ou seja, o 

parasita morre por deficiência de pirimidina, enquanto que o paciente é capaz de 

manter a síntese de pirimidinas proveniente de nucleotídeos uridina e citidina pré- 

formadas existentes na circulação. 

A via de novo caracteriza-se por ser a via de síntese de nucleotídeos de purinas 

e pirimidinas na síntese de DNA e RNA. São bases púricas a adenina (6-aminopurina), 

a guanina (2-amino-6-oxipurina), a hipoxantina (6-oxipurina) e a xantina (2,6- 

dioxipurina). São bases pirimídicas a citosina (2-oxi-4 aminopirimidina), o uracilo (2,4-

dioxipirimidina), a timina (2,4-dioxi-5-metilpirimidina) e o ácido orótico (2,4-dioxi- 6-

carboxipirimidina) (FORTES, 2014). 

No caso dos nucleosídeos pirimidímicos, a primeira reação ocorre da seguinte 

forma: uma sintetase de carbamil-P citoplasmática (sintetase de carbamil-PII) em que 

o doador de nitrogênio é a glutamina (CO2 + glutamina + 2 ATP _ carbamil-P + 2 ADP 

+ Pi + glutamato). A segunda reação é catalisada pela transcarbamilase do aspartato 

(carbamil-P + aspartato _ carbamil-aspartato + Pi). O carbamil-aspartato origina o 

ácido orótico que é o intermediário pirimídico que reagindo com o PRPP gera o 

primeiro nucleotídeo desta via metabólica: o orotidilato (OMP); a reação é catalisada 

por uma transferase de fosforibosil (ácido orótico + PRPP _ OMP + Ppi). O OMP por 

descarboxilação gera o UMP. Por ação catalítica de uma quinase, o UMP pode ser 

fosforilado a UDP que está na origem tanto do CTP quanto do TMP. Os átomos N1, 

C4, C5 e C6 do anel pirimidina têm origem no aspartato; o átomo N3 na glutamina e 

o átomo C2 no CO2 (THUM, 2008). 

 

 

2.1.2  Tratamento da malária: considerações gerais 

 

 

A maioria das doenças negligenciadas causam condições crônicas que 

impossibilitam o desenvolvimento econômico da população atingida. A capacidade de 

aprender e de produzir são reduzidas, gerando situação na qual as doenças 

negligenciadas são, ao mesmo tempo a causa e a consequência da pobreza 

(SCHNEIDER et al., 2011). 

http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=search&author=Christopherson%2C+R+I&qsSearchArea=author
http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=search&author=Wilson%2C+P+K&qsSearchArea=author
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O investimento em novas tecnologias e fármacos para seu controle e 

tratamento não desperta interesse dos grandes centros de pesquisa. Trata-se de área 

de pesquisa   financiada pelo governo e por meio de doações, com quase todos os 

produtos resultantes vendidos nos países pobres a preços reduzidos e sem fins 

lucrativos. Nos últimos 10 anos, apenas 4% de todos os novos medicamentos e 

vacinas e 1% de todas as novas moléculas foram especialmente desenvolvidas para 

as doenças negligenciadas. Porém, nenhum deles foi adequado para as 17 doenças 

tropicais negligenciadas (HOTEZ; PÉCOUL, 2010). 

Dessa forma, a necessidade de fármacos com maior eficácia e segurança, que 

apresentem mecanismo de ação inteligente em que seu alvo seja exclusivamente o 

parasita da malária é, sem dúvida, urgente (KRUNGKRAI et al, 2004). 

Os protocolos que são utilizados atualmente a terapia medicamentosa da 

malária apresentam alta complexidade. Pelo fato de ser constituída por diferentes 

associações de múltiplos fármacos, a dificuldade em estabelecer o tratamento correto 

ao paciente é nota´vel.  A duração do tempo do tratamento geralmente é longo e, o 

paciente  ao perceber o desaparecimento dos primeiros sintomas, ou daqueles que 

são mais incômodos, interrompe a terapia medicamentosa.(FREITAS  et al, 2007). 

O Manual de Terapêutica da Malária do Ministério da Saúde (2001) organiza 

os esquemas de tratamento de primeira escolha, bem como esquemas terapêuticos 

alternativos. Tais esquemas contemplam cinco diferentes associações 

medicamentosas e dois regimes que empregam fármacos isolados. Em todos os 

casos as abordagens incluem os seguintes fármacos: cloroquina, sulfato de quinina, 

mefloquina, primaquina, doxiciclina e artesunato de sódio. A escolha da associação 

dos fármacos que serão convenientes para o tratamento é feita individualmente, 

sendo considerada além da espécie parasitária, o peso corporal do paciente, a idade, 

a presença de gestação e a evolução da doença. 

Outros esquemas terapêuticos são citados no Manual de Terapêutica da 

Malária (2001) demonstrando potencial para se tornarem alternativas, porém não 

constam nas tabelas de tratamentos recomendados. Esses esquemas incluem 

tetraciclina, clindamicina, artemeter, diidroartemisinina, amodiaquina e halofantrina.  

 

 

 

http://www.nature.com/nature/journal/v507/n7493/full/507431d.html#auth-1
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) por meio do Guideline for treatment 

of Malária (2010), considera o uso dos mesmos fármacos recomendados pelo 

Ministério da Saúde. Porém, preconizam o uso dos derivados da artemisina 

associados à  lumefantrina, amodiaquina, mefloquina, sulfadoxina- pirimetamina ou 

piperaquina. A OMS ressalta que a escolha de tais associações deve considerar casos 

de resistência registrados no país em questão (Figura 4).  

 

Figura 4 - Distribuição de terapias antimaláricas recomendadas pela OMS (WHO, 

2014) 

 

 

 

Em 2015, a OMS lancou novo guia para tratamento e erradicação da malária, 

o qual estipula metas e propõe ferramentas pelas quais pretendem durante o período 

de 2016 à 2030, melhorar significativamente o tratamento da doença, ou até mesmo 

erradicá-la. Entre as diretrizes desse guia, destaca-se aquela que sugere a criação de 

novos medicamentos para a malária para complementar ou substituir a terapêutica 

atual (terapia combinada com derivados de artemisina). A proposta da OMS é para o 

desenvolvimentos de novos medicamentos capazes de serem administrados em dose 

única e terem amplo aspecto de atuação como: tratar todos os tipos de malária , 

prevenirem a reiincidênciada doença, fornecerem profilaxia pós- tratamento contra 

todos os ciclos de vida do parasito e em todas as suas especies, além da possibilidade 

de utilizá-lo como medicamento escolha para todos os grupos de pacientes  (adultos, 

idosos, grávidas e crianças) (WHO, 2015). 
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2.2  Ácido Orótico 

 

 

O ácido orótico desempenha papel central no metabolismo de ácido fólico e 

vitamina B12. Assiste e pode melhorar o transporte e absorção de nutrientes 

essenciais, especialmente cálcio e magnésio, através das membranas celulares e 

auxilia a produção de material genético (KACSO et al., 2009). É um dos precursores 

da via de síntese de novo dos nucleotídeos das pirimidinas para a formação de DNA 

e RNA, além de ter participação ativa no ciclo da uréia (CUELLAR et al., 2014).  

Também conhecido por vitamina B13 não é realmente uma vitamina, uma vez 

que é fabricado pela flora intestinal no próprio corpo. No que se refere à sua 

funcionalidade, colabora na regeneração celular e atua como biestimulador de trocas 

iônicas. Sua carência está associada à esclerose múltipla, deficiências no ciclo da 

ureia, problemas no fígado e envelhecimento precoce. Portanto, esse candidato à 

fármaco têm despertado grande interesse também na área de proteção de alimentos 

e nutrição (CUELLAR et al., 2014). 

Além de sua atividade antimalárica, estudos realizados em animais revelaram 

a capacidade do ácido orótico (dose = 100mg/kg) em proporcionar proteção cardíaca, 

contribuindo na prevenção de degeneração no miocárdio e no desenvolvimento de 

falência cardíaca em animais com cardiomiopatias genéticas (JASMIM; PROSCHEK, 

1998; ROSENFELDT et al, 1998). 

Adicionalmente, o ácido orótico têm sido estudado como suplemento alimentar 

para atletas de alto desempenho, atuando durante a atividade física no aprimoramento 

e manutenção dos níveis de ATP, na captação de glicose, no aumento na formação 

de ribose, no aumento do armazenamento de carnosina muscular, no apoio e reforço 

da hipertrofia muscular além de aumentar a capacidade contrátil do músculo 

(ROSENFELDT et al, 1998; GEISS et al, 1998; MEERSON; ROSANOVA, 1967). 

Na área cosmética, possui efeito hidratante na pele, tendo seu efeito 

comparado à excipientes com propriedades hidratantes conceituados como o PCA 

(ácido carboxílico pirrolidona). Porém, sua baixa solubilidade em água e em solventes 

orgânicos dificulta sua incorporação em preparações cosméticas (KANEBO LTD., 

1976). 

Além disso, graças à sua forma multidentada, é possível a síntese de 

derivados, a partir da adição de substituintes em seu anel pirimidímico, nos nitrogênios 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenfeldt%20FL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9794090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenfeldt%20FL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9794090
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heterocíclicos, nos oxigênios carboxílicos, bem como no grupo carboxílico. Sua 

natureza aromática caracterizada pela presença do anel pirimidímico confere à 

molécula baixa solubilidade em água e em pHs biológicos (REFAT, 2007). 

 Em sua forma monohidratada possui solubilidade em água de 

aproximadamente 1,7mg/ml (MERCK; 1996). A massa molar do ácido orótico é de 

156.07 g mol-1, e seu ponto de fusão é próximo de 350 °C (MERCK, 1996). Com 

relação ao pka da molécula, 3 valores são encontrados na literatura: 9,72; 13,63 e 

2,83. Os valores de Log P e Log S foram experimentalmente estipulados em -1,23 e -

1,5, respectivamente (DRUGBANK, 2015; CHEMICALISE, 2015). A Figura 5 

apresenta a estrutura molecular do ácido orótico bem como os grupos responsáveis 

por cada pka.  

 

Figura 5 - Estrutura Molecular do ácido orótico com seus respectivos pkas (Adaptado 

de DrugBank, 2015) 

 

 

Estudos apontam que, de todas as pirimidinas livres que participam da síntese 

de novo, o ácido orótico ocupa posição bastante singular pelo fato de ser o único 

precursor eficaz de ácidos nucleicos e de nucleotídeos de pirimidinas em certos 

microrganismos e tecidos animais (FOX; YUNG; VEMPEN, 1956). 

Kungkrai e colaboradores (1992) comprovaram a atividade antimalárica do 

ácido orótico, e atribuíram essa atividade pela presença do anel pirimidímico em sua 

molécula. Porém, a atividade observada em P. falciparum in vitro e no P. berguei in 

vivo foi inferior àquela observada em um de seus derivados, o 5-fluor orotato. A menor 

atividade do ácido orótico quando comparada ao 5-fluor orotato pode ser decorrente 

de sua baixa solubilidade em água. Adicionalmente, a quantidade necessária para 

inibir o Plasmodium foi maior (1,0 mM) quando comparada ao seu derivado (1 µM). 
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Quanto ao seu mecanismo de ação (Figura 6), o composto atuou não somente na 

inibição da diidroorotase e da diidroorotato desidrogenase, mas também em outras 

enzimas da síntese das pirimidinas. Considerando seu potencial na terapêutica 

antimalárica, a baixa solubilidade em água do ácido orótico constitui limitação para o 

desenvolvimento de medicamento eficaz e seguro. 

 

Figura 6 - Local de ação do ácido orótico quando empregado no tratamento da malária  

 

 

 

2.3 Nanotecnologias aplicadas à fármacos que apresentam baixa 

solubilidade em água 

 

 

Apesar de não possiur definição padronizada, a Food and Drug Administration 

(FDA) define a nanotecnologia como o entendimento e o controle da matéria em 

dimensões entre 1 a 100 nm. O fundamento da nanotecnologia foi estabelecido por 

Richard Philips Feynman (1918-1988), no final da década de 50. Em palestra intitulada 

“There is plenty of room at the bottom” esse físico referiu-se à possibilidade de 

rearranjos atômicos e moleculares específicos da matéria. Porém, o termo 

nanotecnologia surgiu apenas em 1974, quando Norio Taniguchi, propôs a distinção 
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entre a engenharia micrométrica, e o novo campo em escala submicrométrica (FDA, 

2014; DURÁN; MATTOSO; MORAIS, 2012). 

Com relação à legislação internacional que regula o uso da nanotecnologia,  a 

FDA estabeleceu um guia para a indústria, com o objetivo de esclarecer seu uso. 

Nesse documento, a FDA declara que as atuais exigências legais são suficientemente 

robustas e flexíveis para garantir a segurança, a eficácia e a qualidade de qualquer 

material, incluindo os nanomateriais. Entretanto, considera dois fatores importantes 

que definirão a abordagem regulatória desses produtos: a dimensão da partícula e as 

propriedades ou os fenômenos dependentes exclusivamente da dimensão da 

partícula (FDA, 2014). 

Para a Comissão Européia, nanomateriais são aqueles que contém em sua 

composição no mínimo 50% de partículas com dimensão entre 1 e 100 nm. A 

avaliação do risco desses materiais deve ser considerada utilizando embasamento 

científico para justificar seu uso (EUROPEAN UNION, 2012; EUROPEAN UNION, 

2011).  

Com referência à legislação brasileira, a Portaria Nº 993/ANVISA de 10 de 

junho de 2013 (BRASIL, 2013) instituiu o Comitê Interno de Nanotecnologia (CIN, 

ANVISA) com a finalidade de promover ações e políticas regulatórias com relação à 

nanotecnologia em áreas de interesse para a ANVISA. Para tanto, os nanomateriais 

devem ser classificados de acordo com seu grau de risco (nanomateriais tipo I a VII) 

e estarão sujeitos à regulamentação específica segundo o risco que oferecem  (baixo, 

médio e alto risco). Nessa abordagem, nanopartículas solúveis no veículo utilizado e 

com tamanho de partícula entre 100 e 1000 nm, são classificadas como de baixo risco 

(BRASIL, 2014).  

Tendo em vista a expansão das nanotecnologias nas diversas áreas de 

produção e desenvolvimento no país, o Brasil, desde 2014, faz parte do programa 

Nanoreg, projeto europeu com foco na regulamentação em nanotecnologia. Esse 

projeto é coordenado pelo Ministério de Infraestrutura e Meio Ambiente da Holanda e 

inclui 64 instituições de 16 países europeus além de Austrália, Canadá, Coreia do Sul, 

Estados Unidos e Japão. Brasil e Coreia do Sul são únicos membros oficiais fora da 

Europa. Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão são colaboradores. O objetivo do 

Nanoreg é disponibilizar aos legisladores conjunto de ferramentas para a avaliação 

de risco de produtos nanoestruturados. 
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Entre as nanotecnologias que já alcançaram o mercado, os nanocristais podem 

ser definidos  como nanoestruturas estabilizadas por meio de tensoativos ou 

polímeros, que não possuem matriz e que podem ter estrutura com caráter amorfo ou 

cristalino (MAULUDIN; MULLER, 2013; NA et al., 1999). 

A redução do tamanho da partícula resulta no aumento da razão entre a 

superfície e o volume, tendo como consequência o aumento das  taxas de dissolução 

de fármacos pouco solúveis em água. Estas propriedades conduzem a 

biodisponibilidade melhorada, ao rápido início do efeito farmacológico e a redução da 

variabilidade de sua absorção entre estado alimentado e não-alimentado(RABINOW, 

2004). 

Devido ao número crescente de candidatos à fármacos que exibem baixa 

solubilidade em água e / ou taxas de dissolução, as tecnologias para a obtenção de 

nanocristais tornaram-se, na última década, poderosa ferramenta. Além disso, 

apresentam potencial para escala industrial  tornando  sua aplicação  cada vez mais 

difundida (VAN EERDENBRUGH et al., 2008; MAULUDIN; MULLER, 2013).  

A redução do tamanho de partículas para a escala nanométrica é efetuada em 

meio líquido (nanosuspensões). Após a secagem, diferentes autores referem–se ao 

termo nanocristais (KECK; MÜLLER, 2007). Com relação a concentração do fármaco 

no nanocristal, essa varia entre 5 a 10 mg/mL, e apesar de isentos de matriz, possuem 

alguns outros excipientes em sua formulação, como por exemplo: tensoativos, 

estabilizantes, agentes crioprotetores, agentes floculantes, espessantes entres outros 

(MULLER; GHOLA; KECK, 2011). 

As principais vantagens dessas tecnologias são a sua aplicabilidade geral a 

maioria dos fármacos e sua simplicidade de desenvolvimento quando comparada às 

outras técnicas de liberação de fármacos (Figura 7), que envolvem sistemas matriciais 

(DURÁN et al., 2010). 
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Figura 7 - Comparação entre as principais nanoestruturas utilizadas para o 

desenvolvimento de formas farmacêuticas (Adaptado de Barbosa, 2014) 

 

 

 

Quanto à solubilidade, essa é definida como a quantidade de fármaco que se 

dissolve em determinado solvente para a obtenção de solução saturada, à 

temperatura e pressão constantes. A solubilidade é expressa em termos de máximo 

volume ou massa de soluto que se dissolve num determinado volume ou massa de 

um solvente (STORPIRTIS et al., 2009). 

A Farmacopeia dos Estados Unidos descreve a solubilidade em termos do 

número de partes por volume de solvente necessárias para dissolver uma parte em 

peso de um sólido , ou uma parte em volume de um líquido (USP 35) , tal como 

descrito na Tabela 1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanopartículas poliméricas 

Nanoemulsões 

Nanocarreadores Lipídicos 

Lipossomas 

Nanocristal Fármaco 
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Fonte: UNITED STATES, 2013 

Tabela 1- Termos descritivos de solubilidade e seus significados. 

 

A solubilidade  pode ser considerada uma das principais propriedades físico-

químicas nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Essa 

propriedade apresenta grande influência na absorção, na distribuição, no metabolismo 

e na excreção dos fármacos (DELANEY, 2005). 

O aumento na solubilidade de fármacos que são submetidos à nanonização 

pode ser explicada por meio da Figura 8, a qual ilustra os seguintes eventos: (a) 

aumento na solubilidade de saturação devido ao aumento da pressão de dissolução 

causada pela superfície de maior curvatura dos nanocristais; (b) aumento na 

velocidade de dissolução;  (c) aumento na adesividade da partícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo descritivo 

Partes do solvente necessárias 

para solubilizar 1 parte do soluto 

Muito solúvel < 1 

Facilmente solúvel 1-10 

Solúvel 10-30 

Moderadamente solúvel 30-100 

Ligeiramente solúvel 100-1000 

Muito ligeiramente solúvel 1000-10,000 

Praticamente insolúvel ou 

insolúvel >10,000 
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Figura 8 - Influência do tamanho de partícula nas características físico- químicas dos 

nanocristais (Barbosa, 2014) 

 

 

Na escala nanométrica, fenômenos diferentes daqueles observados na 

macroescala surgem, e alteram significativamente as propriedades da matéria. Atribui-

se essas novas propriedades à ação predominante das forças eletromagnéticas em 

contraposição às forças gravitacionais, que tornam-se negligenciáveis. Propriedade 

adicional refere-se à razão entre a superfície e o volume do material em escala nano. 

A magnitude dessa propriedade pode ser exemplificada pela comparação entre a área 

de um cubo com face de 5 cm de altura por 5 cm de largura: 150 cm2 (6 faces x 25 

cm2), ou 0,015 m2 e sua versão nanoestruturada.  Considerando a pulverização desse 

cubo em faces com área de 1 nm2, a área total seria de 750.000 m2. A razão entre 
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essas dimensões revela que a área do cubo nanoestruturado é 50 milhões de vezes 

maior que o cubo original. Esse incrível aumento na superfície é responsável, entre 

outros fenômenos, pelo aumento da solubilidade das nanopartículas (DURÁN; 

MATTOSO; MORAIS, 2012). Dessa forma, é possível obter propriedades inovadoras 

(físicas, químicas ou biológicas) que não são observadas em arranjo atômico e 

molecular natural da matéria (BUSHAN, 2007).   

A aplicação de tecnologias para a obtenção de nanocristais de fármacos com 

baixa solubilidade em água pode equacionar questões relativas à baixa 

biodisponibilidade oral, baixa permeação na pele, administração de grandes volumes 

e, efeitos indesejáveis pós- administração, no caso de injetáveis  graças ao aumento 

da velocidade de saturação e de dissolução além de melhorias nas propriedades de 

adesividade às superfícies e membranas celulares (MULLER; GOHLA; KECK, 2011). 

A mudança nas taxas de dissolução, bem como o aumento do desempenho in 

vivo dos nanocristais se dá pelo aumento da área superficial da partícula bem como o 

aumento da solubilidade de saturação do fármaco, conforme mencionado 

anteriormente (SHAH, 2006). 

A Lei de Noyes-Whitney (1987) propõe modelo matemático para a velocidade 

de dissolução: 

 

Equação 1 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
=

𝐷𝐴

ℎ
 (𝐶1 − 𝐶2)   

 

O aumento na área de superfície também é outro fator que aumenta a 

velocidade de dissolução nos nanocristais.  As nanopartículas são caracterizadas pelo 

aumento da solubilidade de saturação c1. De acordo com Noyes- Whitney, o aumento 

de c1 associado ao aumento da área de superfície, tende a aumentar a velocidade de 

dissolução. A solubilidade de saturação obtida é dependente das diferenças de 

pressão de dissolução de cada composto.  A velocidade de saturação é inversamente 

proporcional à distância difusa h, dessa maneira reduzindo o valor de h, aumenta-se 

a velocidade de dissolução.  De acordo com a equação de Prandtl, a distância difusa 

de h diminui em partículas muito pequenas. O aumento simultâneo da solubilidade de 

saturação cs e a queda do valor de h gera em aumento no gradiente de concentração 
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(c1−c2)/h, aumentando, portanto, a velocidade de dissolução e o efeito de superfície 

(MAULUDIN; MULLER; KECK, 2009). 

Portanto, utilizando a equação de Noyes- Whitney e possível definir algumas 

estratégias para melhorar a dissolução de fármacos como aumentar a área superficial 

da partícula; aumentar a solubilidade de saturação do fármaco; reduzir  a 

concentração do fármaco na solução; reduzir  a espessura da camada de difusão e 

até mesmo aumentar o coeficiente de difusão do fármaco (SIEPMANN; SIEPMANN, 

2008). 

Fármacos que  apresentam baixa solubilidade em água, em geral, apresentam 

problemas com relação à sua segurança visto que, essa característica condiciona seu 

uso em maiores quantidades, aproximando muitas vezes, a dose efetiva da dose 

tóxica ou letal do fármaco. Além disso, devido à sua baixa solubilidade, elevada 

quantidade de cosolventes orgânicos ou solubilizantes devem ser acrescentados em 

sua formulação. Consequentemente uma variadade enorme de efeitos indesejados e 

tóxicos podem surgir. A segurança  de nanocristais foi comprovada empregando 

diferentes vias de administração (GAO et al., 2012). Em termos de interação com as 

células, esses pertencem à classe de risco baixo, visto que o tamanho pode ser  

superior  a 100 nm, além de serem obtidos empregando excipientes biodegradáveis 

(MULLER; GOHLA; KECK, 2011). 

Quanto à efetiva participação dos nanocristais no cenário farmacêutico, o 

Rapamune, da empresa farmacêutica Wyeth, foi o primeiro medicamento lançado, em 

2002, por moagem à alta energia. A partir de seu lançamento no mercado, vários 

outros surgiram, e hoje, compõem lista de aproximadamente 20 medicamentos 

(MULLER; KECK, 2012). 

É possível afirmar que os nanocristais estão entre as nanoestruturas mais bem 

sucedidas. Tal fato pode ser comprovado pelo intervalo de tempo entre a pesquisa e 

o lançamento dos medicamentos no mercado. O Tricor® (fenofibrato), lançado pela 

empresa farmacêutica Abbott foi o primeiro nanocristal “block buster”. Esse 

medicamento, somente com vendas nos EUA, obteve faturamento superior à $1 bilhão 

por ano. Esse sucesso foi devido à redução na variabilidade da absorção do fármaco 

em jejum e em estado alimentado por meio de mudanças significativas em sua 

farmacocinética (MULLER; GOHLA; KECK, 2011; BARBOSA, 2014). 

Alguns outros medicamentos foram re-lançados no mercado empregando  

tecnologias diversas para obter os  nanocristais com o objetivo de alcançar maior 
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biodisponibilidade e menor variação das concentrações plasmáticas do fármaco, 

quando o paciente está em jejum ou alimentado, como por exemplo o verapamil 

(Verelan®, Alkermes Pharma) e o metilfenidato (Ritalin LA®, Novartis) (DIMER et al., 

2013). 

Existem diferentes tecnologias para a produção de nanocristais. Dependendo 

da tecnologia é possível selecionar o tamanho e a forma do nanocristal. Em geral, os 

processos são classificados em duas categorias, Top-down e Bottom-up (Figura 9) 

(DURÁN et al., 2010).  

 
Figura 9 - Métodos de obtenção de nanocristais 

 
. 

 

No caso dos processos Bottom-up, a tecnologia é baseada na precipitação para a 

obtenção dos nanocristais. Constitui basicamente na dissolução do fármaco em solvente 

orgânico que é adicionado a um não solvente (miscível com o solvente orgânico). Na 

presença de estabilizantes, os nanocristais se formam por precipitação. Como vantagens, 

esse método apresenta baixo custo, facilidade de execução e de reprodução (GULSUN; 

GURSOY; ONER, 2009). 

Nos métodos Top-down, os nanocristais são obtidos partindo de partículas na escala 

micrométrica e a partir de processos de moagem e cavitação atingem a forma e tamanho 
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desejado. Fazem parte desse método a moagem à alta energia e a homogeneização à alta 

pressão. No método por homogeneização à alta pressão, o fármaco em pó é suspenso em  

solução de tensoativos, sob agitação, formando uma micro/macro suspensão, que em 

seguida é submetida à elevada pressão (DURÁN et al; 2010). 

Em relação a moagem à alta energia, suspensões aquosas de cristais micrométricos 

estabilizados por tensoativos são submetidos ao processo . A moagem é obtida por meio de  

movimentos simultâneos de rotação e de revolução que geram forças centrífugas de 

cerca de 400G, na presença de esferas de zircônio revestidas com ítria (Figura 10). 

Devido à alta energia gerada, o material é nanopulverizado (TAKATSUKA et al., 2009; 

THINK, 2010 ). As principais vantagens do método são: capacidade de nanopulverizar 

pequenas quantidades (até 100mg), tempo de processo de 2 a 5 minutos, obtenção 

de processos padronizados, possibilidade de trabalhar em baixas temperaturas, 

utilização de pequenas quantidades de meio de pulverização,  além da praticidade de 

apenas o recipiente de nanopulverização ser limpo após o processo (HASHIMOTO et 

al., 2009). Comparado aos outros procedimentos de obtenção de nanocristais, a 

moagem à alta energia apresenta como principal limitação a possível formação de 

resíduos das esferas de zircônia provenientes do meio de moagem (DURÁN et al., 

2010; KHARB et al., 2006). 

 

Figura 10 -  Ilustração dos movimentos simultâneos de Rotação (ω) / Revolução (Ω), 

b) as posições assumidas pelas esferas de zircônio durante a 

homogeneização (Adaptado de Takatsuka et al, 2009) 

 

 

As tecnologias de obtenção de nanocristais são capazes de modificar perfis de 

liberação, de absorção e de dissolução de fármacos. Também podem aumentar sua 
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solubilidade de saturação e consequentemente reduzir a dose mínima necessária 

para a ação terapêutica. Dessa maneira, é possível alcançar maior segurança, 

afastando a dose terapêutica da dose letal ou tóxica do fármaco (MULLER; JACOBS; 

KAYSER, 2001). Todos esses fatores ou, pelo menos um deles, é limitante na eficácia 

dos fármacos utilizados para o tratamento das doenças negligenciadas. Como 

consequência, o tratamento é longo, ineficaz, tóxico para o paciente e/ou de difícil 

adesão (HAYESHI et al., 2012; RANJITA, 2013).  

Exemplo de sucesso da aplicação da tecnologia de obtenção de nanocristais 

de  fármacos utilizados nos tratamentos de doenças negligenciadas, refere-se aos 

nanocristais de Albendazol. Esses foram obtidos utilizando dois métodos Bottom-up e 

dois Top-down. Nesse trabalho foram avaliadas as alterações na solubilidade e na 

biodisponibilidade oral do fármaco, que normalmente são erráticas e baixas.  O 

método de homogeneização a alta pressão, avaliada dentre os métodos Top-down, 

mostrou-se o mais eficaz, e gerou nanosuspensões aptas à formulação de formas 

farmacêuticas sólidas de Albendazol, com possíveis alterações em seu perfil de 

biodisponibilidade oral (KUMAR; RAO; APTE, 2008). 

Bharat e colaboradores (2013) também selecionaram o fármaco Albendazol 

como objeto de estudo. Esses autores compararam parâmetros de solubilidade e de 

dissolução do fármaco complexado com  Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin (HP-β -CD) e 

em forma de nanocristal. Os autores concluíram que o nanocristal, além de apresentar 

vantagens como facilidade de preparo, otimização do método e reprodutibilidade, foi 

mais eficiente no aumento da solubilidade e de dissolução do fármaco, quando 

comparado a sua forma complexada. 

Com referência à malária, Gahoi e colaboradores (2012) obtiveram nanocristais 

do  fármaco lumefrantrina empregando a tecnologia de nanonização por  Wet- milling. 

De maneira semelhante aos trabalhos mencionados anteriormente, a lumefrantrina 

apresenta baixa biodisponibilidade oral devido à sua baixa solubilidade em água. 

Ensaios in vitro e in vivo foram realizados e comprovaram a necessidade de 

concentrações bem menores do fármaco nanonizado para induzir resposta ao 

Plasmodium, propondo maior eficácia terapêutica no tratamento da malária. 
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2.4 Tecnologias de medição de partículas  

 

 

É indiscutível o crescente número de produtos farmacêuticos que utilizam as 

nanotecnologias que estão em fase de pesquisa e que se encontram disponíveis no 

mercado (MULLER, KECK; 2012). Para tanto, o entendimento de suas características 

físico-químicas é de fundamental importância, e nesse quesito, o tamanho das 

nanopartículas é um dos fatores que exige maior atenção (BOOTZ et al., 2004). 

Atualmente, várias tecnologias baseadas em diferentes princípios físicos são 

utilizadas para mensurar as partículas (GAUMET et al., 2008). Entre as mais usadas 

podemos citar a técnica de difração de raios laser (LD); a microscopia ótica de 

escaneamento (TSOM); a espectroscopia Raman; Espectroscopia de correlação de 

fótons (PCS) ou espalhamento de luz dinâmica (DLS); Nanoparticle Tracking Analysis 

(NTA); Microscopia eletrônica de varredura (MEV); Microscopia de Força Atômica 

(AFM); e a Ultracentrifugação analítica (ANUC). 

No que se refere à técnica de Difração de raios laser (LD), essa possui intervalo 

de detecção muito amplo (20 nm a 2000 um), e pode ser utilizada para avaliar tanto 

formulações líquidas como uma suspensão, quanto amostras sólidas, na forma de pó. 

Na caracterização por DL, os parâmetros são DL50, DL90 e LD99, indicando que 50, 

90 ou 99% do total das partículas estão abaixo de determinado tamanho. É uma 

técnica adequada para a caracterização de suspensões parenterais e pulmonares 

devido sua ampla faixa de medição (WU; ZHANG; WATANABLE, 2009). Além disso, 

apresenta robustez e tem a vantagem, quando comparada às técnicas semelhantes, 

de ser capaz de detectar as partículas na escala micrométrica, as nanopartículas e 

suas misturas com partículas micrométricas, em apenas uma única análise (KECK, 

2009). 

Quanto à TSOM, microscopia ótica de escaneamento é um método que utiliza 

a microscopia ótica convencional para fornecer medidas de nanopartículas com uma 

grande variedade de formas e tamanhos. Utiliza da informação ótica proveniente de 

vários planos para a medição das partículas (ATTOTA et al., 2010). 

Com referência à Espectroscopia Raman, essa tem sido amplamente adotada 

para investigar a estrutura de materiais de reduzido tamanho, por ser conveniente, ter 

baixo custo, além de não danificar as amostras (WEI et al., 2007). 
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A Espectroscopia de correlação de fótons (PCS) ou espalhamento de luz 

dinâmica (DLS), é um método rápido e de fácil utilização para a determinação do 

tamanho médio da população de uma amostra (KECK, 2009).   Abrange faixa de 

tamanho de 3nm a 3 µm, e a partir de tais valores é capaz de gerar o índice de 

polidispersividade (PI).  O valor de PI próximos a zero  demonstra população 

monodispersa. Valores próximos de 0,100 indicam uma estreita distribuição da 

população. Índices de polidispersividade acima de 0,500 indica distribuição ampla, 

que pode ser atribuída a distribuição logarítmica anormal (MULLER; BOHM, 2008).  

A partir da interação com a luz, o tamanho das nanopartículas é determinado.  

O modelo de cálculo baseia-se no princípio equivalente da esfera, em que cada 

partícula é vista como uma esfera. Assim, a presença de alguns agregados poderá 

aumentar o diâmetro médio. Os resultados obtidos podem ser expressos em 

distribuição por intensidade, ou por meio da teoria de Mie  serem convertidos em 

distribuição por volume, exigindo entendimento do significado de cada resultado para 

a correta interpretação. Parâmetros como viscosidade ou pH do meio de suspensão, 

temperatura, concentração das partículas e sedimentação também podem influenciar 

os resultados (GAUMET et al., 2008). 

O Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) utiliza as propriedades de dispersão 

de luz e movimento Browniano simultaneamente, a fim de obter resultados de alta 

resolução de distribuição, tamanho e imagem das partículas em suspensão. 

Adicionalmente, o  NTA é capaz de realizar contagem e rastreamento individual das 

partículas, além de detectar a presença de agregados. Como limitação, a presença 

de grandes aglomerados e de partículas na escala micrométrica podem provocar 

danos às lâminas do equipamento (MALVERN, 2014). 

No caso da microscopia eletrônica de varredura (MEV), essa fornece imagens  

das nanopartículas, com informações de tamanho, formato e outros aspectos gerais, 

como por exemplo, as características de superfície da nanopartícula. Partículas com 

tamanho inferior a 100nm, em alguns casos, podem gerar dificuldades na análise 

(GAUMET et al., 2008). A maior desvantagem da técnica refere-se à possibilidade de 

mudanças nas partículas durante os processos de retirada de água ou pelo uso de 

contraste da amostra. Tais procedimentos podem gerar  medições equivocadas. 

(BOOTZ et al., 2004). 

A microscopia de força atômica (AFM) pode ser considerada técnica adequada 

para a caracterização de nanopartículas. Essa técnica oferece a capacidade de 
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visualização 3D e informação tanto qualitativa como quantitativa da topologia da 

amostra, incluindo a morfologia, textura e rugosidade da superfície e o tamanho das 

partículas (ZANETTI-RAMOS et al., 2009). 

No que se refere à ultracentrifugação analítica (ANUC), essa permite o 

fracionamento por tamanho (velocidade de sedimentação de equilíbrio / 

sedimentação) ou por estrutura química expressa como densidade de partículas 

(gradiente de densidade).  Assim, a medição direta do tamanho das partículas respeita 

as distribuições de densidade de cada uma delas, e mesmo em misturas complexas 

gera dados de alta precisão estatística e resolução (BOOTZ et a., 2004).  

A Tabela 2 apresenta resumo das principais tecnologias empregadas para 

caracterizar o tamanho de nanopartículas. 

 

 
Referência 

 
Ano 

 
Técnica(s) escolhida(s) 

 
Eficaz? 

Attota et al 2010 Microscopia ótica de escaneamento Sim 

Bootz et al 2004 

Microscopia eletrônica de varredura, Espalhamento 

de luz dinâmica , Ultracentrifugação analítica Sim 

Zanetti-Ramos 

et al 2009 

Espalhamento de luz dinâmica, Microscopia de 

força atômica Sim 

Mishra; Jain 2001 RAMAN Não 

Mishra; Jain 2002 RAMAN Sim 

Cornelia M. 

Keck 2010 

Difração à laser, Espalhamento de luz dinâmica, 

Microscopia ótica Sim 

Gaumet et al 2007 

Difração à laser, espalhamento de luz dinâmica, 

Microscopia eletrônica de varredura, Microscopia 

de força atômica Sim 

Salazar et al 2012 

Difração à laser, espalhamento de luz dinâmica, 

Microscopia eletrônica de varredura Sim 

Gao et al 2013 Microscopia eletrônica de varredura Sim 

Mauludin et al 2009 Difração à laser, espalhamento de luz dinâmica Sim 

 Tabela 2 - Artigos que citam dimensionamento de nanopartículas e as técnicas utilizadas 
 

 

É possível observar que os métodos mais utilizados para o a determinação do 

tamanho de nanopartículas são o espalhamento de luz (DLS), a difração de raios laser 
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(DL) e a microscopia eletrônica de varredura (MEV) (KECK, 2010; KUBART; KECK, 

2013). 

Apesar da Difração à laser (DL) ser uma das técnicas mais difundida, Keck e 

Muller (2008) apontaram que 90% das medições teriam possíveis erros em seus 

resultados.   Os autores justificam tal afirmação pelo fato de que se não houver o 

entendimento da técnica nem do equipamento pelo operador, resultados equivocados 

e sem sentido são gerados, inutilizando o recurso. Os parâmetros ópticos e / ou os 

parâmetros de medição utilizados, bem como os dados que foram analisados usando 

parâmetros ópticos experimentais devem ser conhecidos e entendidos para que haja 

a correta interpretação dos resultados obtidos. Desse modo, a DL torna-se ferramenta 

segura de medição de tamanho médio e distribuição de tamanho de partícula 

(KUBART; KECK, 2013).  

Bootz e colaboradores (2004) desenvolveram estudo comparativo entre duas 

das técnicas mais utilizadas para a medição do tamanho  de nanopartículas: o MEV e 

o DLS, e uma técnica alternativa, o ANUC.   A microscopia eletrônica de varredura foi 

a técnica que forneceu mais detalhes quanto ao formato e ao tamanho das partículas, 

sendo esse seu grande diferencial. Além disso, os resultados obtidos a partir dessa 

técnica corroboraram com os resultados obtidos por DLS e ANUC, permitindo 

interpretação correta das medições. No DLS, as principais vantagens encontradas 

foram o baixo tempo requerido para análise e o baixo custo do equipamento. Apesar 

de ser a mais usada, há algumas situações que podem prejudicar a medição, como a 

presença de partículas de sujidades, pequenos agregados de grandes partículas ou 

partículas de tamanho nitidamente menor que o resto da população.  Já no método 

ANUC, considerado alternativo,  surpreendentemente gerou excelentes resultados, 

complementando os das outras duas técnicas. Esse método confirmou a estreita faixa 

de distribuição de tamanho, porém, apresentou dados que revelaram que tal 

distribuição não era simétrica, além de uma pequena porcentagem de partículas 

abaixo de faixa de tamanho indicada pelo MEV.   

 Vários métodos estão disponíveis para caracterizar as nanopartículas, 

especialmente em termos de tamanho, mas nenhum, quando usado isoladamente  é 

totalmente satisfatório. Portanto, a combinação de pelo menos dois métodos, um dos 

quais deve ser um método microscópico, é altamente recomendável (GAUMET et al., 

2007 ; KECK, 2009). 
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2.5 O fenômeno de coesão de partículas e o uso de estabilizantes 

 

 

A aplicação das tecnologias para a obtenção de nanocristais requer 

conhecimento no que se refere à seleção dos agentes tensoativos/estabilizantes 

utilizados.  Essa seleção deve ser criteriosa podendo incluir o uso de um ou mais 

estabilizantes para obtenção de nanosuspensões estáveis com o perfil de distribuição 

e de tamanho de partículas pretendido (SINHA; MULLER; MOSCHWITZER, 2013). 

A existência de forças moleculares permite que partículas sólidas apresentem 

tendência à agregação, fenômeno conhecido como coesão, ou a alguma superfície, 

evento denominado adesão. As forças de coesão que atuam entre as partículas de 

um pó são resultantes principalmente das forças de Van der Walls de curto alcance e, 

tendem a se tornar mais fortes à medida que o tamanho da partícula diminui 

(AULTON, 2005). 

Conforme mencionado anteriormente, as nanopartículas podem ser formadas 

por meio da obtenção de partículas a partir do estado molecular, como na precipitação, 

ou por quebra de partículas de tamanho micro para nano, como nos métodos de 

moagem (DURÁN et al., 2010).  Em qualquer um dos casos, uma nova área de 

superfície ΔA é formada, o que implica um custo de energia livre (energia de Gibbs = 

ΔG), tal como definido por: 

 

Equação 2 

ΔG = γs/l •ΔA  

Em que:  

γs/l é a tensão interfacial  

 

Em decorrência de seu tamanho reduzido, as nanopartículas são susceptíveis 

à fenômenos de instabilidade física como decantação, aglomeração e/ou mudança 

em seu tamanho (SHAH, 2006). A enorme área de superfície proveniente de seu 

tamanho reduzido, resulta em alta tensão interfacial, a qual aumenta a energia livre 

de Gibbs do sistema (VERMA et al., 2010). O sistema tende a reduzir essa nova área 

de superfície, dissolvendo os núcleos cristalinos formados, ou aglomerando as 

partículas de tamanho reduzido (RABINOW, 2004). 
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As abordagens mais utilizadas para a estabilização do sistema são a estérica 

ou a eletrostática. A estabilização estérica é obtida por adsorção de polímeros na 

superfície da partícula; enquanto que a estabilização eletrostática é obtida por 

adsorção de moléculas carregadas, tanto tensoativos iônicos ou polímeros, na 

superfície da partícula. As nanopartículas do fármaco podem ter essa energia livre 

diminuída e estabilizada por meio dessa abordagem (VAN EEDENBRUGH et al., 

2008). 

A combinação de ambas as estratégias permite que as nanosuspensões sejam 

menos suscetíveis a eventos que podem provocar redução do seu potencial zeta. 

Essa redução favorece a agregação dos nanocristais. Dentre os estabilizantes mais 

utilizados e aprovados pela FDA, pode-se citar a lecitina, o Tween 80®, o poloxâmero 

188, o glicolato de sódio e o polivinilpirrolidona de baixa massa molar (DURÁN et al., 

2010). 

A estabilização por repulsão eletrostática é descrita pela teoria de Derjaguin-

Landau- Verwey–Overbeek (DLVO). Essa teoria assume que as forças que agem nas 

partículas coloidais em um meio são as forças eletrostáticas atrativas e repulsivas de 

Van der Walls. As forças repulsivas são originadas pela sobreposição de dupla 

camada elétrica (EDL) em torno das partículas no meio, prevenindo a aglomeração. 

A EDL consiste em duas leis: (a) camada composta por contra-íons atraídos para a 

superfície da partícula para manter a neutralidade elétrica do sistema, (b) Lei de Gouy 

que é essencialmente a lei da difusão de íons (VAN EERDENBRUGH; MOOTER; 

AUGUSTIJNS, 2008) 

Na estabilização estérica representada pela Figura 11, quando duas partículas 

coloidais se aproximam, os estabilizantes precisam se interpenetrar, empurrando um 

volume médio de moléculas para fora do espaço interparticulado. Esta interpenetração 

é termodinamicamente desfavorável quando um bom solvente é utilizado para 

estabilizar a superfície da partícula. Portanto, é necessário garantir que os 

estabilizantes possam ser adsorvidos na superfície da partícula por meio de uma forte 

interação entálpica entre o solvente e o estabilizante. Tal parâmetro é eficiente para 

garantir a estabilização estérica e prevenir a aglomeração das partículas no meio (WU; 

ZHANG; WATANABE, 2011). 

 

Equação 3 

           ΔG=ΔH−TΔS  
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Onde, ΔG positivo indica uma suspensão estável, e ΔG negativo indica 

aglomeração das partículas na suspensão. Se o meio é um bom solvente para a 

estabilização, as camadas estabilizantes adsorvidas sobre as partículas dispersas não 

se interpenetram. Quando as partículas colidem, o número de configurações 

disponíveis é reduzida, resultando numa alteração de entropia negativa e ΔG positivo. 

Por outro lado, se o meio de dispersão não é um bom solvente, as camadas 

adsorvidas sobre as partículas podem interpenetrar termodinamicamente e induzir a 

aglomeração das partículas (WU; ZHANG; WATANABE, 2011). 

 

Figura 11 - Mecanismos de estabilização estérica segundo o modelo de Gibbs 

(Adaptado de Wu, Zhang e Watanabe, 2011) 

 

 

 

A energia de repulsão de duas partículas semelhantes eletricamente 

carregadas é dada pela equação 4  (RABINOW, 2004) 

 

Equação 4 

VR= (εaψ0/κ2)ln[1+exp(-κHo)]  

 

 

Em que:  

a é o raio da partícula; 

Ho é a distância de separação das duas partículas; 
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Ε é a constante dielétrica do meio; 

ψ0  corresponde ao potencial eletrostático de superfície;  

κ está relacionado à espessura da dupla camada elétrica difusa. 

A energia repulsiva diminui com a separação das partículas. Para distâncias 

mais curtas de separação, existe uma força de atração entre as partículas a qual é 

exercida pelas forças de Van der Waals. 

A taxa de deposição é dada pela equação de Stokes:  

 

Equação 5 

(D2/18η)(dp – dm)g   

 

 Em que: 

 D é o diâmetro da partícula; 

 η é a viscosidade do meio; 

 dp dm são as densidades das partículas e o meio respectivamente; 

 g é a constante gravitacional.  

 

O tamanho crítico para a taxa de deposição pode ser calculado a partir do 

critério de Overbeek, que semelhante à Lei de Stokes, sugere que partículas coloidais 

que se depositam a uma taxa de apenas 1 mm em 24 horas, na prática nunca se 

acomodarão  por causa do movimento browniano. Para uma densidade das partículas 

de 1,15 e η de 1, o diâmetro crítico das partículas é calculado em 300 nm. Isso pode 

alterar a estratégia de estabilização de suspensões com tamanho de partícula  neste 

limite (DONG et al., 2009). 

A formação de nanosuspensão estável, exige taxa de nucleação de alta, porém, 

baixa taxa de crescimento, sendo que ambas são dependentes da temperatura 

(SHAH, 2006). 

A agregação das partículas afeta a estabilidade de longa duração das 

formulações contendo nanocristais. Observou-se que a agregação das partículas é 

depende prioritariamente do estabilizante utilizado na formulação, bem como de sua 

categoria e concentração (DONG et al., 2009). 

As matérias-primas utilizadas para promover estabilização podem ser: 

polímeros não-iônicos semi sintéticos (HPMC, MC, HPC, HEC, etc), polímeros iônicos 

semi sintéticos (NaCMC, NaAlg, etc), polímeros lineares sintéticos não-iônicos (PVPs, 
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PVAs, ésteres de polissorbato), copolímeros sintéticos não –iônicos (poloxamers).  

Ocasionalmente tensoativos iônicos são combinados com estabilizantes poliméricos 

para obter melhor resultado na estabilização. Nessa associação, os tensoativos 

iônicos oferecem repulsão eletrostática, enquanto que o polímero confere 

impedimento estérico à partícula, aumentando sua estabilidade (SINHA; MULLER; 

MOSCHWITZER, 2013). A concentração desses estabilizantes na formulação pode 

variar de 1:20 até 20:1, devendo ser investigada a melhor opção de acordo com o 

caso (PATRAVALE; DATE; KULKARNI, 2004). 

Esses polímeros são adsorvidos na superfície da partícula ocasionando seu 

revestimento, que pode ser realizado de várias maneiras. Os polímeros selecionados 

podem ser dissolvidos na fase externa antes da produção das nanopartículas, e 

prosseguir com os métodos convencionais Bottom-up ou Top- down. Outra opção 

refere-se à produção de partículas com o tamanho desejado e, em seguida, sua 

dispersão em solução de polímero. Posteriormente, para a formação do revestimento 

pode-se optar pela retirada do solvente ou a modificação de suas propriedades. A 

retirada do solvente, ou a formação do filme de revestimento pode ser realizada por 

secagem por atomização, métodos de evaporação, difusão de solvente, bem como a 

utilização de outros processos bem conhecidos como a granulação em leito fluidizado 

(MULLER; MOSCHWITZERS, 2009). 

Os revestimentos poliméricos proporcionam barreira estérica para evitar a 

aglomeração das nanopartículas. Além disso, são um meio de modificar as 

propriedades de superfície, tais como a carga superficial e a funcionalidade química. 

Alguns aspectos importantes no que se refere aos revestimentos poliméricos que 

possam afetar o desempenho de um sistema incluem: natureza da estrutura química 

do polímero (hidrofilicidade ou hidrofobicidade), características de biodegradação,  

comprimento ou peso molecular do polímero. A  maneira pela qual o polímero é 

ancorado ou fixado (de maneira eletrostática ou covalente), a conformação do 

polímero além do grau de cobertura da superfície da partícula (SUN; LEE; ZHANG, 

2008). 

Pellegrino e colaboradores (2004) revestiram nanocristais de caráter 

hidrofóbico empregando polímeros hidrofílicos (Figura 12). Esses autores concluíram 

que a técnica é reprodutível e aplicável à qualquer nanocristal que apresente algum 

problema de dispersão em água. À princípio, o uso de polímeros que apresentem o 

grupo poli (etileno glicol), por exemplo, poderia melhorar a estabilidade, fazendo com 
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que sua solubilidade fosse independente da repulsão eletrostática do nanocristal, 

além de diminuir interações não específicas. 

 

Figura 12 - Efeito do uso de polímeros no revestimento de nanocristais (Adaptado de 

Pellegrino et al, 2004) 

 

 

 

 

A tecnologia desses polímeros tem evoluído significativamente como no caso 

do recente lançamento da empresa japonesa Daido Chemical, o Povacoat®  

(Polyvinyl alcohol-acrylic acid-methylmethacrylate copolymer) (Figura 13). Esse 

polímero é um excipiente farmacêutico que tem sido utilizado como agente de 

revestimento e formação de filmes em formas farmacêuticas sólidas, no caso do 

desenvolvimento de comprimidos e cápsulas, melhorando características de 

qualidade cruciais como a desintegração e a dissolução. Em suspensões, melhora 

sua estabilidade, dificultando a sedimentação das partículas suspensas, bem como 

previne a agregação de partículas com tamanho reduzido (DAIDO CHEMICAL, 2010). 
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Figura 13. Estrutura química do Povacoat®  (DAIDO CHEMICAL, 2010) 

 

Yuminoki e colaboradores (2013) selecionaram diferentes polímeros para testar 

sua efetividade como estabilizantes e prevenir a agregação de nanopartículas em 

diferentes formulações. Os polímeros escolhidos foram: Povacoat®, Polyvinylalcohol 

(PVA), Hydroxypropylcellulose-SSL (HPC), e Polyvinylpyrrolidone-K30 (PVP). Esses 

foram associados às formulações de compostos que apresentavam baixa solubilidade 

em água. A suspensão foi preparada pulverizando os excipientes por meio de rotação/ 

revolução com esferas de zircônia em solução aquosa do polímero. Posteriormente, 

foi aplicado o processo de liofilização para obtenção do produto em forma de pó. 

Técnicas de difração de raios- X e de tamanho de partícula foram usadas para a 

avaliação da eficácia dos polímeros.  

Os autores concluíram que o Povacoat® foi o mais eficaz na prevenção da 

agregação de nanopartículas quando comparado aos demais polímeros avaliados. 

Portanto, esse polímero apresenta potencial para ser amplamente utilizado no 

desenvolvimento de nanoformulações contendo fármacos que apresentam baixa 

solubilidade em água. 
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3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo do presente trabalho foi a obtenção de nanocristais de ácido orótico 

empregando moagem à alta energia, bem como sua caracterização físico-química.  

 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 

 Desenvolvimento e validação de método espectrofotométrico para a 

quantificação de ácido orótico nas formulações; 

 Preparação dos nanocristais de ácido orótico utilizando o método de 

moagem à alta energia; 

 Determinação do diâmetro hidrodinâmico médio, da distribuição e do 

potencial zeta dos nanocristais; 

 Caracterização físico-química dos nanocristais empregando as técnicas 

de microscopia eletrônica de transmissão, análise térmica (TG/DSC) e difração de 

raio X; 

 Determinação da solubilidade de saturação do ácido orótico nos meios: 

ácido clorídrico  0,01M; suco gástrico pH 3,0; citrato pH 4,5; acetato pH  5,8; fosfato 

pH 6,8; fosfato pH 7,2 e em água; 

 Determinação da solubilidade em água e em meio acetato pH 4,5 dos 

nanocristais de ácido orótico;  

 Avaliação da capacidade de estabilização do polímero Povacoat® nos 

nanocristais de ácido orótico; 

 Determinação da estabilidade de 3 meses das formulações em relação 

ao diâmetro hidrodinâmico médio, índice de polidispersividade e potencial zeta; 

 Determinação da citotoxicidade dos nanocristais de ácido orótico pelo 

método de difusão em ágar utilizando linhagem celular NCTC clone 929. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1 Material 

 

 

4.1.1 Desenvolvimento e validação de método analítico por espectrofotometria para 

a quantificação do ácido orótico nas formulações 

 

 

4.1.1.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Dimetilsulfóxido – Sigma Aldrich, São Paulo, Brasil 

 Ácido orótico anidro (99,8% pureza) - Sigma Aldrich, São Paulo, Brasil  

 Ácido clorídrico – Synth, São Paulo, Brasil 

 Cloreto de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 Acetato de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 Fosfato de potássio monobásico– Synth, São Paulo, Brasil 

 Hidróxido de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 

 

4.1.1.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Equipamento espectrofotômetro Evolution 201 – Thermo Scientific,  

 Cubeta de quartzo - Thermo Scientific, São Paulo, Brasil 

 Balões volumétricos classe A de  50 mL - Laborglas Ltda., São Paulo, Brasil  

 Pipetas automáticas de 10, 20, 100, 200 e 1000 µl - Eppendorf 

 Pipetas volumétricas classe A de 5 mL - Laborglas Ltda., São Paulo, Brasil  

 Banho ultrasônico – Unique, São Paulo, Brasil 

 Balança analítica – Mettler Toledo, São Paulo, Brasil 

 

 

4.1.2 Preparação dos nanocristais por moagem à alta energia  
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4.1.2.1 Matéria-prima, solventes e reagentes  

 

 

 Ácido orótico anidro – Sigma Aldrich Ltda., São Paulo, Brasil  

 Metilcelulose - Metolose SM-4000®, Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Polissorbato 80 - Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Metilparabeno - Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Povacoat® - Daido chemical., Tókio, Japão 

 Água Ultrapura Milli-Q®  

 

 

4.1.2.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Nanopulverizador NP-100® - Thinky Co., Ltda., Tóquio, Japão  

 Balança analítica - Shimadzu Co., Ltda., Tóquio, Japão  

 Esferas de zircônio - Thinky Co., Ltda., Tóquio, Japão  

 Proveta de vidro de 100 mL - Pyrex Ltda., Tewksbury, Estados Unidos  

 Purificador de água Milli-Q, Gradient 10®, Millipore®  

 Ultrafiltro Amicon®Ultra 10 KDa, Millipore® 

 

 

4.1.3 Liofilização das nanossuspensões  

 

 

4.1.3.1. Matéria-prima, solventes e reagentes  

 

 

 Glicose, Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Acetona, Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Nitrogênio Líquido, Air Liquide Ltda., Minatoku, Japão  

 Nanossuspensão de ácido orótico  
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4.1.3.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 Liofilizador Christ Alpha 1-5® - Martin Christ Ltda., Alemanha  

 

 

4.1.4 Tamanho médio e distribuição das partículas de ácido orótico por Difração de 

raios laser 

 

 

4.1.4.1 Matéria-prima, solventes e reagentes  

 

 

 Água Ultrapura Milli-Q®  

 Polissorbato 80 - Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Ácido orótico – Sigma Aldrich, São Paulo, Brasil  

 

 

4.1.4.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Equipamento de difração de raio laser Mastersizer 2000® - Malvern 

Instruments, Inglaterra  

 Unidade de pequeno volume Hidro 2000P® - Malvern Instruments, Inglaterra  

 Purificador de água Milli-Q, Gradient 10®, Millipore®  

 Ultrafiltro Amicon®Ultra 10 KDa, Millipore® 

 

 

4.1.5 Diâmetro hidrodinâmico médio dos nanocristais de ácido orótico 

 

 

4.1.5.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Água Ultrapura Milli-Q®  
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 Nanocristais de ácido orótico 

 
 

4.1.5.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  
 
 

 Equipamento de Espalhamento de luz dinâmica Zetasizer ZS ® - Malvern 

Instruments, Inglaterra  

 Cubeta de poliestireno 12mm (DTS0012) - Malvern Instruments, Inglaterra  

 Banho ultrasônico – Unique, São Paulo, Brasil 

 Purificador de água Milli-Q, Gradient 10®, Millipore®  

 Ultrafiltro Amicon®Ultra 10 KDa, Millipore® 

 

 

4.1.6 Potencial Zeta 

 

 

4.1.6.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Água Ultrapura Milli-Q®  

 Nanocristais de ácido orótico 

 
 

4.1.6.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  
 
 

 Equipamento de Espalhamento de luz dinâmica Zetasizer ZS ® - Malvern 

Instruments, Inglaterra  

 Cubeta de poliestireno  - Malvern Instruments, Inglaterra  

 Banho ultrasônico – Unique, São Paulo, Brasil 

 Purificador de água Milli-Q, Gradient 10®, Millipore®  

 Ultrafiltro Amicon®Ultra 10 KDa, Millipore® 

 

 



45 

 

 

 4.1.7 Análise morfológica dos cristais de ácido orótico por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) 

 

 

4.1.7.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Ácido orótico – Sigma Aldrich, São Paulo, Brasil 

 

 

4.1.7.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Microscópio eletrônico de varredura SU-3400® - Hitachi High Technologies, 

Tóquio, Japão 

 

 

4.1.8 Análise morfológica por microscopia eletrônica de transmissão (MET) dos 

nanocristais de ácido orótico  

 

 

4.1.8.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Água Ultrapura Milli-Q®  

 Nanocristais de ácido orótico 

 

 

4.1.8.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Microscópio eletrônico de transmissão Jeol modelo JEM-1010 – Jeol, Estados 

Unidos 
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 Grids de cobre de 150 MESH – TED Pella Inc., Califórnia, Estados Unidos 

 Película de FORMVAR – GT Química Sul, São Leopoldo, Rio Grande do sul 

 Purificador de água Milli-Q, Gradient 10®, Millipore®  

 Ultrafiltro Amicon®Ultra 10 KDa, Millipore® 

 

 

4.1.9 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

 

4.1.9.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Ácido orótico anidro – Sigma Aldrich Ltda., São Paulo., Brasil  

 Metilcelulose - Metolose SM-4000®, Shin-Etsu Ltda., Tóquio., Japão  

 Metilparabeno - Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Povacoat® - Daido chemical., Tókio, Japão 

 Nanocristais de ácido orótico 

 

 

4.1.9.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Calorímetro de Varredura DSC 7020 Exstar SII -Nano Technology Inc., Japão 

 Cadinhos de alumínio 

 Balança analítica – Mettler Toledo, São Paulo, Brasil 

 

 

4.1.10 Termogravimetria (TG/DTG) 

 

 

4.1.10.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Ácido orótico anidro – Sigma Aldrich Ltda., São Paulo, Brasil  
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 Metilcelulose - Metolose SM-4000®, Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Metilparabeno - Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Povacoat® - Daido chemical., Tókio, Japão 

 Nanocristais de ácido orótico 

 

 

4.1.10.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Equipamento TG/DTA 7200 Exstar-  SII Nano Technology Inc., Japão 

 Cadinhos de platina 

 Balança analítica – Mettler Toledo, São Paulo, Brasil 

 

4.1.11 Difração de raios X  

 

 

4.1.11.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Ácido orótico anidro – Sigma Aldrich Ltda., São Paulo, Brasil  

 Metilcelulose - Metolose SM-4000®, Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Metilparabeno - Shin-Etsu Ltda., Tóquio, Japão  

 Povacoat® - Daido chemical., Tókio, Japão 

 Nanocristais de ácido orótico 

 

 

4.1.11.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Difratômetro Bruker D8 Advance Da Vinci – Bruker., Japão 

 Lâminas 

 Lamínulas 
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4.1.12 Determinação da solubilidade de saturação do ácido orótico 

 

 

4.1.12.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Água Ultrapura Milli-Q®  

 Ácido orótico anidro – Sigma Aldrich Ltda., São Paulo, Brasil  

 Ácido clorídrico– Synth, São Paulo, Brasil 

 Cloreto de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 Citrato de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 Acetato de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 Fosfato de potássio monobásico– Synth, São Paulo, Brasil 

 Hidróxido de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 

 

4.1.12.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Shaker modelo 430-RDBPE - Nova Ética, São Paulo, Brasil  

 Filtro Porous micron Full Flow 45μm Millex GM - Millipore, Massachusetts, USA 

 Frascos 100 mL 

 Seringas de 10ml 

 Tubos de ensaio 

 Equipamento espectrofotômetro Evolution 201 – Thermo Scientific,  

 Cubeta de quartzo - Thermo Scientific, São Paulo, Brasil 

 Purificador de água Milli-Q, Gradient 10®, Millipore®  

 Ultrafiltro Amicon®Ultra 10 KDa, Millipore® 

 

 

4.1.13 Determinação da solubilidade de saturação dos nanocristais de ácido orótico 
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4.1.13.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 Água Ultrapura Milli-Q®  

 Nanocristais de ácido orótico 

 Ácido clorídrico– Synth, São Paulo, Brasil 

 Cloreto de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 Citrato de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 Acetato de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 Fosfato de potássio monobásico– Synth, São Paulo, Brasil 

 Hidróxido de sódio– Synth, São Paulo, Brasil 

 

 

4.1.13.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Shaker modelo 430-RDBPE - Nova Ética, São Paulo, Brasil  

 Filtro Porous micron Full Flow 45μm Millex GM - Millipore, Massachusetts, USA 

 Frascos 100 mL 

 Seringas 

 Tubos de ensaio 

 Equipamento espectrofotômetro Evolution 201 – Thermo Scientific,  

 Cubeta de quartzo - Thermo Scientific, São Paulo, Brasil 

 Purificador de água Milli-Q, Gradient 10®, Millipore®  

 Ultrafiltro Amicon®Ultra 10 KDa, Millipore® 

 

 

4.1.14Teor do ácido orótico  

 

 

4.1.14.1 Matéria-prima, solventes e reagentes  

 

 Água Ultrapura Milli-Q®  

 Dimetilsulfóxido – Sigma Aldrich, São Paulo, Brasil 
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 Ácido orótico anidro (99,8% pureza) - Sigma Aldrich, São Paulo, Brasil  

 Nanocristais de ácido orótico 

 

 

4.1.14.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Equipamento espectrofotômetro Evolution 201 – Thermo Scientific,  

 Cubeta de quartzo  

 Balança analítica – Mettler Toledo, São Paulo, Brasil 

 Balões volumétricos classe A de  50 mL - Laborglas Ltda., São Paulo, Brasil  

 Pipetas automáticas de 10, 20, 100, 200 e 1000 µl - Eppendorf 

 Pipetas volumétricas classe A de 5 mL - Laborglas Ltda., São Paulo, Brasil  

 Filtros Millex® PVDF 0,45 μm de tamanho de poro - Merck-Millipore, São Paulo, 

Brasil 

 Purificador de água Milli-Q, Gradient 10®, Millipore®  

 Ultrafiltro Amicon®Ultra 10 KDa, Millipore® 

 
 

4.1.15 Estabilidade das Formulações 

 

 

4.1.15.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Água Ultrapura Milli-Q®  

 Nanocristais de ácido orótico 

 

 

4.1.15.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Equipamento de Espalhamento de luz dinâmica Zetasizer ZS ® - Malvern 

Instruments, Inglaterra  
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 Cubeta de poliestireno  - Malvern Instruments, Inglaterra  

 Cubeta para medição de potencial zeta - Malvern Instruments, Inglaterra 

 Minitab ® versão 17 

 Purificador de água Milli-Q, Gradient 10®, Millipore®  

 Ultrafiltro Amicon®Ultra 10 KDa, Millipore® 

 

 

4.1.16 Citotoxicidade 

 

 

 4.1.16.1 Matéria-prima, solventes e reagentes 

 

 

 Bordetella bronchiseptica ATCC 4614, Coleção de Cultura da Fundação 

André Tosello, Campinas, SP  

 Linhagem celular NCTC clone 929, Seção de Culturas Celulares do Instituto 

Adolfo Lutz, São Paulo, SP  

 Meio de cultura Anbiótico n° 1, Difco®, Interlab 

 Meio de cultura Antibiótico n° 10, Difco®, Interlab   

 Meio de cultura Antibiótico n° 9, Difco®, Interlab  

 Meio mínimo de Eagle (MEM), LGC Biotecnologia  

 Digesto pacreático de Caseína, BD®   

 Digesto papaínico de soja, BD®  

 Dextrose, Inlab®  

 Versene® (EDTA, ácido etilenodiaminotetracético), Lonza® 

 

 

4.1.16.2 Aparelhos, equipamentos e acessórios  

 

 

 Estufa de cultura modelo 002 CB, Fanem® 

 Filtros SIMPLEPURE®, tamanho de poro 0,45µm, Millipore®  

 Forno L-2300  
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 Garrafas de cultivo celular 25 e 75 cm², TPP®   

 Incubadora de CO2 modelo Forma Series II, Thermo®   

 Placa transwell de 6 poços com inserts de policarbonato   

 Placas de 96 poços com fundo chato, TPP®   

 Placas de Petri estéreis, Interlab® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

4.2 Métodos 

 

 

4.2.1 Desenvolvimento e validação de método analítico por 

espectrofotometria UV para a quantificação do ácido orótico nas formulações. 

 

 

4.2.1.1 Condições utilizadas para o desenvolvimento e validação do 

método. 

 

 

         O método para quantificação do ácido orótico nas nanosuspensões foi 

desenvolvido e validado em espectrofotômetro Evolution 201 (Thermo scientific, São 

Paulo, Brasil) utilizando ácido orótico 98% (Sigma Aldrich) como padrão.  

As soluções do ácido orótico foram preparadas em água ultrapura Milli-Q® e 

nos meios farmacopeicos HCl pH 1,2; acetato pH 4,5; fosfato pH 6,8 e 7,2. Foi utilizada 

cubeta de quartzo com 1mm de comprimento e os tampões acima descritos, utilizados 

como branco. 

A partir de varredura entre 200 nm à 400 nm, o pico de absorção do ácido 

orótico foi determinado em 276nm, se mantendo o mesmo em todos os meios 

utilizados para a validação. 

 

 

4.2.1.2 Preparo da solução padrão e das soluções de trabalho do ácido 

orótico 

 

 

Para o preparo da solução padrão determinou-se a concentração de 5 mg/ml 

de ácido orótico. Para isso, pesou-se 50mg do mesmo o qual foi transferido para balão 

volumétrico de 10ml. Foi acrescentado aproximadamente 5 ml de dimetilsufóxido e 

deixado sob agitação em ultrassom por 10 minutos. Após esse período, completou-se 

o volume para 10ml e novamente o ultrassom foi utilizado até a completa solubilização 

do fármaco no meio.  
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Posteriormente, diluições desta solução foram preparadas e utilizadas para a 

validação do método. A tabela 3 descreve as concentrações das amostras de ácido 

orótico utilizadas para a determinação e validação do método. 

 

Amostra%  

(p/p) 

Alíquota  

(µl) 

Volume final 

(ml) 

Concentração final 

(mg/ml) 

Ac. Orótico 1 120 50 0,012 

Ac. Orótico 2 135 50 0,013 

Ac. Orótico 3 150 50 0,015 

Ac. Orótico 4 165 50 0,016 

Ac. Orótico 5 180 50 0,018 

    Tabela 3 - Concentrações das diluições utilizadas para a determinação do método. 

 

 

 4.2.1.3 Especificidade 

 

 

A especificidade pode ser definida como a capacidade do método em distinguir 

a substância analisada dos outros componentes da formulação.  

Tal parâmetro foi analisado pela análise das soluções preparadas de ácido 

orótico e os outros componentes das formulações em proporções iguais utilizando 

dimetilsufóxido como co- solvente e água como solvente principal.  Posteriormente, 

as soluções foram submetidas à varredura entre 200 e 400 nm. 

Adicionalmente foi avaliado o comportamento das soluções de ácido orótico 

com os tampões utilizados na validação desse método. 

 

 

 4.2.1.4 Linearidade 

 

A linearidade refere-se à capacidade do método analítico manter-se 

diretamente proporcional à concentração do analito presente na amostra dentro de 

um intervalo especificado. 

A partir da solução padrão, diluições em diferentes concentrações foram 

utilizadas conforme descrito anteriormente na Tabela 3. As curvas foram preparadas 
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em triplicata para cada meio usado na validação, água, e nos meios suco gástrico pH 

1,2; acetato pH 4,5; fosfato pH 6,8 e fosfato pH 7,2. 

 

 

4.2.1.5  Precisão 

 

 

A precisão intra-ensaio (mesmo dia) e inter-ensaio (em dias diferentes) foram 

obtidas a partir da análise das concentrações de Ac. Orótico 1, 3 e 5 feitas em 

triplicata. Os resultados foram expressos por meio da imprecisão dada pelo coeficiente 

de variação das absorbâncias a partir da seguinte fórmula: 

 

Equação 6 

CV%=    DP   x 100 

                                                          AMD  

 

Em que: 

CV%: coeficiente de variação 

DP: desvio padrão 

AMD: absorbância média determinada 

 

O critério de aceitação do coeficiente de variação (CV%) foi menor ou igual a 

5% (BRASIL, 2003). 

 

 

4.2.1.6 Exatidão 

 

 

Para a determinação da exatidão é exigido um mínimo de nove medições 

envolvendo no mínimo três valores de concentrações diferentes. Todas essas 

concentrações devem estar dentro do intervalo do método e se proceder 

posteriormente às determinações da especificidade, linearidade e intervalo do método 

(BRASIL, 2003). 
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O parâmetro foi determinado a partir da análise das triplicatas com os mesmos 

valores de concentração descritas no item 4.2.1.2. A aceitação se deu a partir da 

determinação da concentração esperada pelo método e o resultado obtido na prática. 

A exatidão foi determinada matematicamente pela equação:  

 

Equação 7 

E%= valor mensurado X 100 

                                                         valor teórico 

 

 

4.2.2 Preparo dos nanocristais por moagem à alta energia 

 

 

As nanosuspensões foram preparadas utilizando o nanopulverizador NP-100 

(Thinky Co., Ltd. Tóquio, Japão). A nanopulverização foi realizada em duas etapas, 

aplicando diferentes velocidades, tempos e volumes da solução aquosa estabilizada. 

 

F1 

Excipiente Função  Concentração % (p/p) 

Ácido orótico Fármaco 10,0 

Tween 80® Agente estabilizante 0,1 

Metilcelulose Agente estabilizante;Espessante 0,3 

Metilparabeno Conservante 0,1 

Água purificada Veículo qsp 100 g 

Glicose Crioprotetor 50,0 

Tabela 4 - Composição da formulação F1 
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F2 

Excipiente Função  Concentração % (p/p) 

Ácido orótico Fármaco 10,0 

Povacoat® Agente estabilizante 10,0 

Tween  80® Agente estabilizante 0,1 

Metilcelulose Agente estabilizante; Espessante 0,3 

Água purificada Veículo Qsp 100 g 

Glicose Crioprotetor 50,0 

Tabela 5 - Composição da formulação F2 

 

F3 

Excipiente Função Concentração % (p/p) 

Ácido orótico Fármaco 10,0 

Povacoat® Agente estabilizante 10,0 

Metilcelulose Agente estabilizante 0,3 

Água purificada Veículo Qsp 100 g 

Glicose Crioprotetor 50,0 

Tabela 6 - Composição da formulação F3 

 

 A metodologia para a preparação dos nanocristais foi estabelecida de acordo 

com  trabalho realizado por Takatsuka e colaboradores (2009). No primeiro passo, 10 

g de ácido orótico e 50 g da solução aquosa estabilizada foram pesados e transferidos 

para o recipiente de mistura. Posteriormente, ao mesmo recipiente foi adicionado 35 

g de esferas de zircônia estabilizadas com ítria, apresentando diâmetro igual a 0,1 

mm. Nessa etapa, as condições para a nanopulverização foram 1.500 rpm por 15 

minutos.  

Na segunda etapa, 50 g de solução estabilizante foi adicionada ao recipiente e 

as condições aplicadas foram 400 rpm por 1 minuto. 

 

 

4.2.3. Liofilização das nanosuspensões 
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Foi obtido aproximadamente 10 gramas de cada nanosuspensão. Desse total, 

1 grama foi separado e poupado do processo de liofilização para posterior 

caracterização e comparação com as amostras liofilizadas. 

Às nanosuspensões preparadas (10 g) foram adicionadas glicose (5 g para F1; 1,3 

g para F2 e 1,6 g para F3) com a finalidade de prevenir a agregação durante o processo 

de liofilização. Posteriormente foram transferidas para balão de vidro (30 mL) e congeladas 

com o auxílio de acetona e nitrogênio líquido.  Após o congelamento, as nanosuspensões 

foram imediatamente liofilizadas à -70 °C (Christ Alpha 1-5, Martin Christ, Alemanha), 

durante 48h, sob pressão de 0,120 mbar e temperatura de 24 °C. 

 

 

4.2.4 Tamanho médio e distribuição das partículas de ácido orótico por 

Difração de raios laser 

 

 

O tamanho das partículas do ácido orótico foi determinado utilizando o método 

de difração de raio laser (DL) (Mastersizer 2000, Malvern Instruments, Inglaterra), 

acoplado à unidade de pequeno volume (Hidro 2000P, Malvern Instruments, 

Inglaterra). A amostras foram redispersas com água e sonicadas durante 10 minutos. 

Tween 80®, à concentração de 0,01% (v/v), foi adicionado à suspensão para evitar a 

agregação das partículas. Utilizando a teoria de Mie, o diâmetro médio ponderado 

pelo volume (D[4,3]), a média ponderada pela superfície (D[3.2]), o diâmetro de 10%, 

50% e 90% da distribuição da população (d0.1, d0.5, d0.9) e o índice de 

polidispersividade (spam) foram representados como tamanho médio de partícula e 

distribuição de tamanho. 

 

 

4.2.5 Diâmetro hidrodinâmico médio dos nanocristais de ácido orótico 

 

 

O tamanho das partículas caracterizado por diâmetro hidrodinâmico médio foi 

determinado utilizando a técnica de espalhamento de luz dinâmica com o 

equipamento ZetaSizer Nano ZS (Malvern Instruments, Inglaterra). Os nanocristais 

(pó) foram redispersos em água Milli-Q®.  A partir dessa nanossuspensão, foi 
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estabelecida como melhor condição de análise a diluição de 1:400. As medições foram 

feitas em triplicata utilizando ângulo de medição de 90°. 

 

 

4.2.6 Potencial zeta 

 

 

O potencial zeta foi determinado empregando-se equipamento Zetasizer Nano 

ZS 90 (Malvern Instruments, Malvern, UK). Nesse equipamento, o cálculo do potencial 

zeta é efetuado empregando a equação (8) de Helmholtz-Smoluchowski a partir das 

medidas de mobilidade eletroforética, relação entre a velocidade da partícula e o 

campo elétrico aplicado (EGOROVA, 1994). As amostras foram preparadas utilizando 

os nanocristais (pó) redispersos em água Milli-Q®. Posteriormente, 20µl da 

nanosuspensão foi diluída em 4 ml de água Milli-Q®. Antes da medição condutividade 

da dispersão foi ajustada para 50 μS/cm, com adição de solução de cloreto de sódio 

0,9% (p/v) (BASARAN et al., 2010), sob agitação, empregando agitador Lab disc - 

IKA®, para evitar flutuações inerentes às diferenças de condutividade.  

A partir da equação de Henry é possível calcular o potencial zeta 

 

Equação 8 

𝑈𝜖 =
2 𝜀 𝑧 𝑓 (𝑘𝛼)

3𝑛
     

Em que: 

z : Potencial zeta 

UE : Mobilidade eletroforética 

Ɛ : Constante dielétrica 

n : Viscosidade 

ƒ(Ka) : Função de Henry 

 

 

4.2.7 Análise morfológica dos cristais de ácido orótico por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) 
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A superfície, a forma e o tamanho das partículas antes da nanopulverização, 

foram determinados utilizando a microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

empregando o equipamento SU-3400 (Hitachi High Technologies, Japão). As 

amostras foram analisadas com tensão de aceleração de 15,0 kV e aumento de 500 

vezes. 

 

 

4.2.8 Análise morfológica por microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) dos nanocristais de ácido orótico 

 

 

A superfície, a forma e o tamanho das formulações contendo nanocristais de 

ácido orótico foram determinadas utilizando a microscopia eletrônica de transmissão 

(MET), empregando o equipamento Jeol modelo JEM-1010 a 80 kV (Jeol USA, 

Estados Unidos).  As amostras foram obtidas a partir de solução saturada e diluídas 

10 x.  O material foi depositado sobre grids de cobre de 150 MESH recobertos com 

película de FORMVAR por 10 minutos. O excesso de solução foi removido com papel 

de filtro e os grids secaram ao ar por 10 minutos. Adicionalmente, as imagens obtidas 

foram analisadas no software Image J versão1.48v. A partir das imagens fornecidas 

pela microscopia, aproximadamente 30 nanocristais foram selecionados e seu 

tamanho obtido por meio do software.  

 

 

4.2.9  Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

 

Cerca de 2 mg das amostras da mistura física em valores absolutos e dos 

nanocristais foram colocadas em porta amostra de alumínio hermeticamente fechados 

e submetidas a análise em Calorímetro de Varredura DSC 7020 (Exstar, SII Nano 

Technology Inc., Japão) com atmosfera de nitrogênio de 50 mL min-1 e na razão de 

aquecimento de 5°C min-1, na faixa de temperatura de 25 a 300ºC. O elemento 

químico índio foi utilizado como padrão para calibrar a escala de temperatura e a 

resposta de entalpia. 
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4.2.10  Termogravimetria (TG e DTG) 

 

 

As curvas de Termogravimetria/ Termogravimetria derivada (TG/DTG) foram 

obtidas por meio TG/DTA 7200 (Exstar, SII Nano Technology Inc., Japão) com 

atmosfera de nitrogênio com fluxo de 100 mL min-1, sendo a massa da mistura física 

em valores absolutos e dos nanocristais de 5 mg aproximadamente. Foram 

acondicionadas em cadinho de platina na faixa de temperatura de 25 a 600 ˚C, na 

razão de aquecimento de 5 °C min-1. Antes dos ensaios, foi verificada a calibração do 

instrumento empregando-se padrão de oxalato de cálcio. 

 

 

4.2.11 Difração de raios X 

 

 

A caracterização do estado cristalino com a determinação de possíveis frações 

amorfas foi feita por difração de raio X (DRX). Utilizou-se o Difratômetro Bruker 

Modelo D8 Advance Da Vinci (Bruker, Japão). As amostras da mistura física em 

valores absolutos e dos nanocristais foram expostas à radiação CuKa 40 Kv e tempo 

de passo de 0,01. 

 

 

4.2.12 Determinação da solubilidade de saturação do ácido orótico  

 

 

A solubilidade de saturação do ácido orótico foi determinada nos seguintes 

meios: ácido clorídrico  0,01M; suco gástrico pH 3,0; citrato pH 4,5; acetato pH  5,8; 

fosfato pH 6,8; fosfato pH 7,2 e água utilizando a metodologia Shake Flask descrita 

na Farmacopeia Americana 36° edição. Excesso de ácido orótico foi transferido para 

frascos contendo 10 ml dos meios, devidamente selados e transferidos para o 

equipamento Shaker modelo 430-RDBPE (Nova Ética, São Paulo, Brasil) à 37 °C 

por 72 horas. Ao fim desse período, alíquotas foram retiradas, filtradas utilizando filtro 

Porous micron Full Flow 45μm (Millex GM, Millipore, Massachusetts, USA). A 
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quantidade solubilizada  de ácido orótico foi determinada pelo método 

espectrofotométrico desenvolvido e validado no presente trabalho. 

 

 

4.2.13 Determinação da solubilidade de saturação dos nanocristais de 

ácido orótico  

 

 

A solubilidade de saturação das 3 formulações contendo nanocristais de  

ácido orótico foi determinada  nos meios em que o ácido orótico apresentou-se mais 

solúvel (determinada em experimento prévio) : pH 4,5 e na água ultrapura Milli-Q® 

utilizando a metodologia Shake-Flask descrita na Farmacopeia Americana 36° 

edição. As formulações foram adicionadas em frascos contendo 10 ml dos meios. 

Após atingir a saturação foram devidamente selados e transferidos para o 

equipamento Shaker modelo 430-RDBPE (Nova Ética, São Paulo, Brasil) à 37 °C 

por 72 horas. Ao fim desse período, alíquotas foram retiradas, filtradas utilizando filtro 

Porous micron Full Flow 45μm (Millex GM, Millipore, Massachusetts, USA) e a 

quantidade solubilizada  de ácido orótico foi determinada pelo método 

espectrofotométrico desenvolvido e validado no presente trabalho. 

 

 

4.2.14 Teor do ácido orótico nas formulações 

 

 

A quantificação do ácido orótico nas formulações foi feita utilizando o método 

analítico desenvolvido e validado no presente trabalho.  

A partir da pesagem dos padrões de cada formulação, os valores de massa, 

absorbância e diluição foram aplicados na equação 9 (Monteiro, 2013) e o valor da 

concentração de ácido orótico presente na formulação obtida em % (p/v). 

 

Equação 9 

% = Absorbância da amostra X Massa padrão X Potência do padrão (%) X Diluição da amostra X 100 

       Absorbância do padrão     Diluição do padrão         100                         Massa da amostra 
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4.2.15 Estabilidade  

 

A avaliação da estabilidade das formulações mantidas sob refrigeração (4°C) 

foi feita por meio de acompanhamento da variação nos valores de diâmetro 

hidrodinâmico médio e potencial zeta durante 3 meses. Adicionalmente foi feita a 

análise visual das nanosuspensões, bem como da capacidade de redispersão em 

água dos nanocristais. A significância da alteração dos resultados foi avaliada 

utilizando o software Minitab® versão 17, a partir da análise de variância ANOVA, 

análise de regressão e estimativa da estabilidade de 24 meses. 

 

 

4.2.16 Citotoxicidade  

 

 

4.2.16.1. Avaliação do potencial de citotoxicidade in vitro  

 

Os ensaios de citotoxicidade foram realizados na Seção de Culturas Celulares 

do Instituto Adolfo Lutz (IAL), em capela de fluxo unidirecional vertical, alojada em 

sala limpa, com sistema de filtro absoluto e pressão positiva. O trabalho foi 

desenvolvido empregando-se material estéril e técnicas assépticas. O método 

utilizado é descrito pela Farmacopeia Americana (USP, 35).  

 

 

4.2.16.2 Amostras  

 

 

Foram avaliadas as três formulações (F1, F2 e F3) obtidas conforme 

mencionado no ítem 4.2.2. 

 

 

4.2.16.3 Cultura celular  
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Foi utilizada a linhagem celular NCTC clone 929 (tecido conjuntivo de 

camundongos), cultivada em meio mínimo de Eagle (MEM), suplementado com 0,1 

mN de aminoácidos não essenciais, 1,0 mM de piruvato de sódio e 10% de soro 

bovino, sem antibiótico.  

A manutenção destas linhagens foi feita a 36 °C, em garrafas de 75 cm2 ou 

250 mL e repiques com intervalos médios de 72 horas. A dispersão da monocamada 

celular foi efetuada utilizando-se uma associação de tripsina 0,20% (p/v) e versene® 

(EDTA) 0,02% (p/v). Após a dispersão, as células foram novamente suspensas nos 

seus respectivos meios de culturas e distribuídas em placas de Petri. A manutenção 

das células foi efetuada empregando-se material estéril e técnicas assépticas.  

 

 

4.2.16.4. Método da difusão em ágar  

 

 

As células foram semeadas em volumes de 5 mL de placas de Petri (60 x 

15mm), na concentração de 3,0 x 105 células/mL. A incubação foi realizada por 48 

horas, a 37 ±2,5 °C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Após este período, 

com a monocamada de células já formada, o meio de cultura foi desprezado e foi 

adicionado volume de 5 mL de meio superfície, em cada placa de Petri. Este meio é 

composto de partes iguais de MEM duas vezes concentrado e Ágar (BBL, Becton 

Dickson®) a 1,8% (p/v) contendo 0,01% (p/v) de vermelho neutro (Merck®), como 

corante vital. Discos de 0,5 cm de diâmetro, de papel de filtro de natureza 

comprovadamente atóxica, foram embebidos nas amostras e posicionados sobre a 

camada de ágar, antes da sua solidificação completa. As placas de Petri foram 

incubadas novamente em estufa, com 5% de CO2, a 37 ±2,5 °C, por 24 horas (USP, 

35).  

As amostras foram testadas em réplicas de quatro, em placas separadas; para 

os controles positivos, foram utilizados fragmentos tóxicos de látex, de 0,5 cm X 0,5 

cm; e os controles negativos foram discos de papel de filtro, respeitando a dimensão 

de 0,5 cm de diâmetro.  

As amostras foram analisadas macroscopicamente observando a presença 

ou ausência de halo claro sob ou ao redor da amostra testada. Os diâmetros desses 

halos, quando presentes, foram cuidadosamente medidos, empregando-se 
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paquímetro calibrado. A média das leituras dos diâmetros dos halos das quatro 

placas foi calculada.  

As medidas da toxicidade foram obtidas por meio de graduações biológicas in 

vitro, de acordo com o índice de zona (IZ), segundo a Farmacopeia Americana (USP, 

35), sendo que IZ = 0 corresponde à ausência de efeitos sob a amostra, IZ = 1 

alteração ou degeneração celular sob a amostra, IZ = 2 halo claro somente sob a 

amostra, IZ = 3 halo entre 0,5 e 1,0 cm ao redor da amostra, IZ = 4 para halo claro 

maior do que 1 cm.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1 Desenvolvimento e validação do método de quantificação do ácido 

orótico por espectrofotometria UV 

 

 

 5.1.2 Especificidade 

 

Na avaliação da especificidade, a absorção desprezível dos meios utilizados 

para o desenvolvimento do método no comprimento de onda de 276 nm para o ácido 

orótico comprovou a especificidade do método nos meios água, HCL pH 1,2, tampão 

acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8 e 7,2. 

 

 

5.1.3  Linearidade 

 

 

Com o propósito de avaliar a linearidade do método, gráficos de concentração 

(mg/ml) versus absorbância foram construídos em cada meio inicialmente proposto. 

Foram obtidas as curvas analíticas, as equações da reta bem como os coeficientes 

de correlação linear (r²). Foram determinados o desvio padrão e o coeficiente de 

variação dos pontos das absorbâncias em cada nível de concentração, sendo valores 

aceitáveis abaixo de 5% como preconizado pela RE899/2003. 

O método de quantificação do ácido orótico por espectrofotometria UV 

apresentou-se linear nas concentrações de 0,012 mg/ml a 0,018 mg/ml na água e nos 

meios  HCL pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8 e 7,2 utilizados 

como diluentes, atendendo ao critério mínimo de coeficiente de correlação linear (r²) 

> 0,99. 

As Tabelas 7,8,9,10 e 11 apresentam os valores de absorbância, média, desvio 

padrão e coeficiente de variação do método para quantificação de ácido orótico em 

água e nos meios HCL pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8 e 7,2. 

As Figuras 14,15,16,17 e 18  apresentam as curvas de calibração obtidas para os 

mesmos meios citados anteriormente. 
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Concentração              Absorbância                               Média          Desvio        CV% 
                                                                                                               padrão    

mg/ml            Triplicata 1    Triplicata 2    Triplicata 3 

0,012 0,432 0,438 0,429 0,433 0,003 0,769 

0,013 0,478 0,495 0,497 0,500 0,005 1,066 

0,015 0,526 0,533 0,537 0,532 0,004 0,751 

0,016 0,546 0,599 0,593 0,579 0,022 3,835 

0,018 0,652 0,662 0,643 0,659 0,010 1,618 

                        Coeficiente de correlação linear (r²) 

 
Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

 

 
0,985 0,999 0,997 

 

Tabela 7 - Valores de absorbância, média, desvio padrão e coeficiente de variação do 

método para quantificação de ácido orótico em água. 

 

 

Figura 14 - Curva da linearidade do ácido orótico na água. 
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Concentração              Absorbância                             Média         Desvio                CV% 
                                                                                                            padrão 

    mg/ml       Triplicata 1    Triplicata 2   Triplicata 3 

0,012 0,49 0,477 0,471 0,479 0,007 1,483 

0,013 0,533 0,559 0,543 0,545 0,009 1,712 

0,015 0,586 0,616 0,603 0,601 0,0104 1,735 

0,016 0,641 0,663 0,65 0,651 0,007 1,194 

0,018 0,704 0,738 0,703 0,715 0,015 2,144 

Coeficiente de correlação linear (r²) 

 
Triplicata 1 Triplicata2 Triplicata3 

 

 
0,999 0,997 0,997 

 

Tabela 8 - Valores de absorbância, média, desvio padrão e coeficiente de variação do 

método para quantificação de ácido orótico em meio HCl pH 1,2. 

 

 

Figura 15 - Curva da linearidade do ácido orótico em meio ácido clorídrico pH 1,2. 
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Concentração              Absorbância                         Média         Desvio                CV% 

                                                                              padrão 

    mg/ml         Triplicata 1    Triplicata 2  Triplicata 3 

0,012 0,466 0,475 0,464 0,468 0,004 0,948 

0,013 0,52 0,542 0,518 0,526 0,010 1,940 

0,015 0,576 0,553 0,571 0,566 0,009 1,607 

0,016 0,645 0,641 0,628 0,638 0,006 1,044 

0,018 0,711 0,700 0,703 0,704 0,004 0,599 

Coeficiente de correlação linear (r²) 

 Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata3  

 0,996 0,999 0,999  

Tabela 9 - Valores de absorbância, média, desvio padrão e coeficiente de variação do 

método para quantificação de ácido orótico em tampão acetato pH 4,5. 

 

 

Figura 16 - Curva da linearidade do ácido orótico em meio acetato pH 4,5. 
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Concentração              Absorbância                       Média         Desvio                CV% 

                                                                             padrão 

mg/ml         Triplicata 1     Triplicata 2    Triplicata 3 

0,012 0,470 0,484 0,467 0,473 0,006 1,454 

0,013 0,517 0,546 0,514 0,525 0,013 2,578 

0,015 0,583 0,605 0,569 0,579 0,017 2,993 

0,016 0,619 0,634 0,623 0,625 0,005 0,923 

0,018 0,692 0,710 0,691 0,697 0,008 1,178 

Coeficiente de correlação linear (r²) 

 Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3  

 0,998 0,999 0,998  

Tabela 10 - Valores de absorbância, média, desvio padrão e coeficiente de variação 

do método para quantificação de ácido orótico em tampão fosfato pH6,8. 

 

 

Figura 17 - Curva da linearidade do ácido orótico em meio fosfato  pH 6,8. 
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Concentração              Absorbância                         Média             Desvio         CV% 

                                                                                          padrão 

   mg/ml         Triplicata 1    Triplicata 2   Triplicata 3 

0,012 0,473 0,480 0,452 0,468 0,010 2,325 

0,013 0,516 0,537 0,519 0,530 0,007 1,465 

0,015 0,578 0,601 0,574 0,584 0,011 1,901 

0,016 0,622 0,613 0,647 0,634 0,014 2,208 

0,018 0,697 0,729 0,689 0,705 0,016 2,269 

Coeficiente de correlação linear (r²) 

 Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3  

 0,997 0,997 0,997  

Tabela 11 - Valores de absorbância, média, desvio padrão e coeficiente de variação 

do método para quantificação de ácido orótico em tampão fosfato pH 7,2. 

 

 

Figura 18 - Curva da linearidade do ácido orótico em meio fosfato  pH 7,2. 
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5.1.4 Precisão e Exatidão 

 

 

Os resultados da precisão intra-ensaio e inter-ensaio foram expressos como 

resultados de coeficiente de variação (CV%). O valor da exatidão foi expresso em % 

em relação à concentração conhecida.  

A avaliação inter-ensaio foi feita em dois dias diferentes e consecutivos, as 

leituras feitas pelo mesmo técnico. 

Em relação à avaliação da precisão do método, os coeficientes de variação 

(CV%) obtidos foram inferiores à 5%, valor estabelecido como limítrofe pela legislação 

vigente (BRASIL, 2003). 

Os maiores valores de coeficiente de variação (CV%)   estão apresentados nas 

tabelas 12, 13,14,15 e 16. 

 

Concentração (mg/ml)               Precisão (CV%) 

                   Intra-ensaio Inter-ensaio 

0,012 0 0 

0,015 0 0 

0,018 2,77 2,77 

Tabela 12 - Precisão intra-ensaio e inter-ensaio do método analítico para a 

quantificação de ácido orótico em água. 

 

Concentração (mg/ml)              Precisão (CV%) 

                 Intra-ensaio Inter-ensaio 

0,012 0 0 

0,015 0 0 

0,018 2,08 0 

Tabela 13 - Precisão intra-ensaio e inter-ensaio do método analítico para a 

quantificação de ácido orótico em tampão HCl pH 1,2. 
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Concentração (mg/ml)             Precisão (CV%) 

                               Intra-ensaio                Inter-ensaio  

0,012 0 0 

0,015 0 0 

0,018 0 0 

Tabela 14 - Precisão intra-ensaio e inter-ensaio do método analítico para a 

quantificação de ácido orótico em tampão acetato 4,5. 

 

Concentração (mg/ml)                Precisão (CV%) 

                                Intra-ensaio                Inter-ensaio  

0,012 3,66 2,70 

0,015 4,44 2,89 

0,018 2,42 2,38 

Tabela 15 - Precisão intra-ensaio e inter-ensaio do método analítico para a 

quantificação de ácido orótico em tampão fosfato 6,8. 

 

Concentração (mg/ml)                       Precisão (CV%) 

                                       Intra-ensaio          Inter-ensaio 

0,012 3,80 0 

0,015 3,03 0 

0,018 0 2,42 

Tabela 16 - Precisão intra-ensaio e inter-ensaio do método analítico para a 

quantificação de ácido orótico em tampão fosfato 7,2. 

 

A avaliação da exatidão foi realizada pela análise de três níveis de 

concentração utilizadas na avaliação da precisão, sendo um baixo (0,012 mg/ml), um 

intermediário (0,015 mg/ml) e um alto (0,018 mg/ml).   

 Os resultados referentes ao ensaio de exatidão obtido para cada meio validado 

são apresentados nas Tabelas 17,18,19,20 e 21. 
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Concentração (mg/ml)          Exatidão (%) 

0,012 100 

0,015 100 

0,018 100 

Tabela 17 - Exatidão do método analítico para a quantificação de ácido orótico em 

água. 

 

 

Concentração (mg/ml)         Exatidão (%) 

0,012 100 

0,015 100 

0,018 100 

Tabela 18 - Exatidão do método analítico para a quantificação de ácido orótico em 

tampão HCl pH 1,2. 

 

 

Concentração (mg/ml)         Exatidão (%) 

0,012 100 

0,015 100 

0,018 100 

Tabela 19 - Exatidão do método analítico para a quantificação de ácido orótico em 

tampão acetato pH 4,5. 

 

 

Concentração (mg/ml)          Exatidão (%) 

0,012 102,77 

0,015 100 

0,018 101,85 

Tabela 20 - Exatidão do método analítico para a quantificação de ácido orótico em 

tampão fosfato pH 6,8. 
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Concentração (mg/ml)            Exatidão (%) 

0,012 97,22 

0,015 97,77 

0,018 100 

Tabela 21 - Exatidão do método analítico para a quantificação de ácido orótico em 

tampão fosfato pH 7,2. 

 

Na avaliação de todos os meios observou-se que a exatidão variou no intervalo 

de 97,22 (tampão fosfato pH 7,2) à 102,77% (tampão fosfato pH 6,8), demonstrando 

uma boa exatidão em relação ao valor esperado que é 100%. 

Desta forma, a partir do conjunto de dados obtidos na avaliação dos parâmetros 

analíticos, pode-se afirmar que o método por espectrofotometria UV foi validado para 

a quantificação de ácido orótico nos meios HCL pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e 

tampão fosfato pH 6,8 e 7,2 e na água. 

 

 

5.2 Formulações e preparo dos nanocristais por moagem à alta energia 

 

 

O método de moagem à alta energia por meio de rotação/ revolução proposto 

por Takatsuka e colaboradores (2009) foi selecionado para a obtenção das 

nanosuspensões. Nesse método são utilizadas esferas de zircônia estabilizadas com  

ítria que além de auxiliarem no processo de pulverização, apresentam vantagem com 

relação às esferas de zircônia no que se refere à diminuição de resíduo proveniente 

do processo de pulverização. Como vantagem desse método, pode-se destacar a 

reduzida quantidade de fármaco (5mg – 10mg) necessária para a obtenção de 

nanocristais.  Além disso, é possível a adaptação do processo para escala industrial 

de produção. 

Barbosa e colaboradores (2015) prepararam nanocristais de furosemida 

utilizando o método de Takatsuka. Os nanocristais obtidos pelos autores 

apresentaram redução do tamanho das partículas para  a faixa 300 nm, sem a 

formação de aglomerados, com aumento na solubilidade de saturação em até 40% e 

aumento na velocidade de dissolução intrínseca nos meios SGF pH 1,2; acetato pH 

4,5 e SIF pH 6,8.  
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Com relação ao veículo utilizado para a obtenção das nanosuspensões,  a água 

ultrapura Milli-Q® foi utilizada para as três formulações selecionadas no presente 

estudo.  

Quanto aos excipientes utilizados para a elaboração da suspensão primária, o 

Tween 80®, a metilcelulose e o metilparabeno foram selecionados para a formulação 

1(F1), tendo em vista os trabalhos de  Barbosa e colaboradores (2015) e Takatsuka e 

colaboradores (2009). Para a formulação 2 (F2), foram utilizados Tween 80®, a 

metilcelulose e o Povacoat®. Já para a formulação 3 (F3), somente o metilcelulose e 

o Povacoat® foram utilizados.  

Devido à presença de aglomerados na F1, optou-se pelo uso do polímero 

Povacoat® nas demais formulações, adicionando-o à suspensão primária na 

concentração de 10% (p/p) (DAIDO CHEMICAL, 2014), objetivando prevenir a 

formação de aglomerados e melhorar a estabilidade da nanosuspensão. 

Adicionalmente, para avaliar possível sinergismo entre o Tween 80® e o Povacoat®, 

foi preparada a F3, a qual possui somente o Povacoat®, na função de estabilizante. 

A concentração utilizada para o ácido orótico nas nanosuspensões foi de 10% 

(p/p). De acordo com Muller e colaboradores (2000), somente é possível obter 

redução significativa do tamanho de partícula em concentrações maiores ou iguais a 

10% (p/p) do fármaco. Quanto maior sua concentração, maior a possibilidade das 

partículas sofrerem choque mecânico entre si.  

O Tween 80® é um agente tensoativo não-iônico utilizado como agente 

molhante em formulações farmacêuticas. Esse agente reduz a tensão interfacial entre 

o veículo e as partículas suspensas, ajudando no processo de dispersão do fármaco. 

Sua concentração final na formulação foi de 0,1% (p/p) (AULTON, 2008). A adição de 

agentes tensoativos não-iônicos em nanosuspensões garante estabilização estérica, 

ou seja, esse agente é adsorvido na superfície da partícula (WU; ZHANG; 

WATANABE, 2011). 

O excipiente metilcelulose foi incorporado à nanosuspensão empregando 

concentração de 0,3% (p/p). Esse agente estabilizante é caracterizado como polímero 

não-iônico de metil éter de celulose. Além de fornecer estabilização estérica às 

partículas, a literatura descreve sua utilização como agente floculante e espessante, 

funções que auxiliariam as partículas a se manterem em suspensão (ALLEN; 

POPOVICH; ANSEL, 2007). 
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A seleção dos agentes estabilizantes em nanosuspensões pode ser 

considerada etapa crítica, que garantirá a estabilidade da formulação durante seu 

período de estocagem. Para tanto, é indispensável a associação de duas classes 

distintas de estabilizantes. Tal associação pode ser constituída de agentes tensoativos 

com polímeros, que de acordo com suas propriedades proporcionarão estabilização 

estérica e eletrostática à formulação (SINHA; MULLER; MOSCHWITZER, 2013; 

VERMA et al., 2010). 

A seleção do tipo e da concentração de estabilizantes utilizados para a 

obtenção dos nanocristais na F1 está de acordo com a metodologia padronizada por 

Takatsuka e colaboradores (2009). Esses autores obtiveram nanocristais estáveis dos 

fármacos fenitoína, indometacina, nifedipina, danazol e naproxeno utilizando a técnica 

de pulverização por revolução/rotação empregando a associação de metilcelulose e 

Tween 80® como estabilizantes. 

Nas demais formulações (F2 e F3) o polímero Povacoat® foi adicionado com o 

objetivo de inibir a formação de aglomerados e aumentar a estabilidade da 

formulação. Yuminoki (2013) produziu nanopartículas utilizando o polímero 

Povacoat® como agente estabilizante, utilizando o método de homogeneização a alta 

pressão. Foram obtidas nanopartículas com tamanho médio de 120 nm, baixo índice 

de polidispersividade e boa estabilidade. Nesse trabalho, a associação entre o uso da 

tecnologia de produção de nanocristais por moagem à alta energia e a  utilização  do  

polímero Povacoat®, como agente estabilizante, foi  capaz de produzir nanocristais 

com tamanho reduzido e ótima estabilidade. 

Na F1, com o intuito de preservar a qualidade microbiológica da formulação, foi 

acrescentado o conservante metilparabeno à 0,1% (p/p). Porém, optou-se por excluir 

tal agente e submeter as nanosuspensões ao processo de liofilização. Desse modo, 

nas F2 e F3 não foi utilizado agente conservante. 

 

 

5.3 Liofilização das nanosuspensões 

 

 

Após a preparação, as nanosuspensões foram liofilizadas utilizando glicose à 

como agente crioprotetor. Foram adicionados entre 1 e 2 g de glicose a cada 10g da 



79 

 

 

nanosuspensão, visando prevenir a agregação das nanopartículas durante o processo 

de secagem. 

A escolha correta do crioprotetor é essencial para a obtenção de um produto 

completamente seco e com as características desejadas. A ausência de agente 

crioprotetor na etapa de secagem pode ocasionar produto de aspecto pegajoso e 

espesso, e se reconstituído, haveria uma enorme quantidade de agregados 

(SHEGOKAR, SINGH; 2012). A seleção certa do tipo e quantidade de crioprotetor, 

previne a formação de agregados e permite fácil redispersão depois da formulação 

seca (VARSHOSAZ; ESKANDARI; TABBAKHIAN, 2012). 

O aspecto dos nanocristais da F1 foi de pó branco, fino, de granulometria 

visualmente uniforme. Nas formulações F2 e F3, observou-se a formação de um 

compactado, com textura de isopor. Por esse motivo, essas formulações foram 

submetidas à moagem empregando moinho manual. Assim, obteve-se material 

floculado, branco, de baixa densidade. Em todas as formulações, o liofilizado foi de 

fácil redispersão em água purificada.  

 

 

5.4 Tamanho médio e distribuição das partículas de ácido orótico por 

Difração de raios laser 

 

 

Para entender a amplitude do fenômeno de nanopulverizarção é indispensável 

conhecer o tamanho da partícula da matéria prima antes de ser submetida ao 

processo de pulverização. Para isso, o método de difração de raios laser (DL) foi 

selecionado para fornecer dados relativos ao tamanho (D[4,3] e D[3,2]), distribuição 

(d 0,1 d0,5 e d0,9)  e polidispersividade das partículas. A Tabela 22 e a Figura 19 

apresentam os dados obtidos pela análise de Difração de raios laser (DL) do ácido 

orótico matéria prima: 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861712000719
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861712000719
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861712000719
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Caracterização (DL) Resultado (um) 

D[4,3] 26,191 

D[3,2] 18,501 

d0,1 11,722 

d0,5 23,946 

d0,9 44,389 

Polidispersividade (PDI) 0,424 

Tabela 22 - Dados de D[4,3] e D[3,2], d 0,1 d0,5 e d0,9  e polidispersividade das 

partículas de ácido orótico antes da pulverização               

 

           

Figura 19 -  Distribuição das partículas de ácido orótico 

 

 

 

 

5.5 Diâmetro hidrodinâmico médio dos nanocristais de ácido orótico 

 

 

Como apresentado anteriormente, para a obtenção dos nanocristais de ácido 

orótico utilizou-se o ácido orótico matéria-prima com tamanho de partícula entre 10 e 
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70µ. Após a nanopulverização observou-se a presença de partículas entre 100 e 200 

nm, indicando redução expressiva em seu tamanho. 

  Durante a análise da F1 (Figura 20), foi detectada significativa taxa de 

sedimentação, bem como a presença de partículas aglomeradas. Esse resultado foi 

confirmado pela microscopia, na qual é possível observar a presença dos 

aglomerados de nanocristais. Essa característica da formulação indicou que seria 

necessário o uso de uma etapa a mais no preparo da amostra. Assim, após a diluição 

padrão, a nanosuspensão foi mantida em banho ultrassônico por 20 minutos e filtrada 

em membrana tamanho de poro de 0,22µm. Deste modo, foi possível manter as 

partículas em suspensão, desfazer os aglomerados temporariamente, possibilitando 

a determinação de seu diâmetro hidrodinâmico médio em 116 nm e o índice de PDI  

em 0,179, porém com o surgimento de mais populações.   

Com relação à F2 (Figura 21), o DHM foi de 115 nm, enquanto que na F3 

(Figura 23) foi de 120 nm. Takatsuka e colaboradores (2009) produziram nanocristais 

de fenitoína utilizando a mesma tecnologia e nas mesmas condições utilizadas neste 

trabalho. A partir da análise de tamanho médio de partícula por difração à laser, 

obtiveram resultados de tamanho entre 60 nm e 290 nm.  Ao utilizar o método de 

homogeneização à alta pressão, Yuminoki e colaboradores (2011) obtiveram 

nanopartículas utilizando o polímero Povacoat® com tamanho D90 de 234nm.  

No que se refere ao índice de polidispersividade, foram obtidos valores de 

0,162 na F2 e 0,188 na F3.  De acordo com Muller e Bohm (1998), índices menores 

de 0,500 são esperados de uma nanosuspensão, garantindo assim distribuição mais 

uniforme no tamanho médio das partículas. 

Todas as formulações F1, F2 e F3 apresentaram características bimodais em 

pelo menos uma das análises feitas em triplicatas (Figuras 20, 21 e 22). O 

aparecimento de populações com diferentes tamanhos é relatado por Takatsuka e 

colaboradores (2009) em trabalho utilizando a moagem à alta energia como técnica 

de pulverização de fármacos de baixa solubilidade em água. 

A Tabela 23 apresenta, de forma resumida, o  diâmetro hidrodinâmico médio, 

índice de polidispersividade, potencial zeta e distribuição de F1, F2 e F3. 
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Caracterização F1 F2 F3 

Tamanho médio (nm) 116 115 120 

Índice de 

Polidispersividade 
0,179 0,162 0,188 

Potencial Zeta (mW) -28,2 -3,26 -2,22 

Distribuição Bimodal Bimodal Bimodal 

Tabela 23- Características de diâmetro hidrodinâmico médio, índice de 

polidispersividade, potencial zeta e distribuição das formulações. 

 

Quando comparado ao d0,5 do ácido orótico (23,946µm) foi observada  a 

redução do  diâmetro hidrodinâmico médio das partículas de aproximadamente 200 

vezes em todas as formulações, confirmando a eficácia do método de moagem à alta 

energia na redução do diâmetro hidrodinâmico médio das partículas de ácido orótico. 

 

Figura 20 -  Distribuição das partículas por intensidade referente à F1 
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Figura 21 - Distribuição das partículas por intensidade referente à F2 

 

 
 

 

Figura 22 -  Distribuição das partículas por intensidade referente à F3 
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5.6 Potencial zeta 

 

 

O potencial zeta consiste em propriedade física exibida por qualquer partícula 

em suspensão. Circunjacente a determinada partícula carregada, contra íons ligam-

se fortemente formando a camada de Stern. Essa camada induz a formação de outra, 

denominada difusa, composta de íons. Essas camadas movem-se como se fossem 

parte da partícula, que estão em movimento Browniano. O potencial zeta é o potencial 

elétrico no plano hidrodinâmico de cisalhamento e é medido pela mobilidade 

eletroforética das partículas, após aplicação de diferença de potencial elétrico no 

meio. Assim, as partículas movem-se em direção à carga oposta, em velocidade 

proporcional à sua carga (KASZUBA et al., 2010). Essa característica permite otimizar 

formulações, prever interações e otimizar revestimentos de partículas. Além de 

auxiliar na previsão de estabilidade a longo prazo. 

Os valores para o potencial zeta foram de -28,2 mV, -3,26 mV e -2,22 mV, 

respectivamente para as fórmulas F1, F2 e F3.  

Kakran e colaboradores (2012) prepararam nanocristais de quercetina 

empregando, para a avaliação do potencia zeta, as mesmas condições do presente 

trabalho. Para todas as formulações os autores obtiveram valores inferiores à -30mV, 

resultados estes que vão ao encontro do valor revelado para  F1. 

Com relação às formulações F2 e F3, geralmente valores baixos de potencial 

zeta são associados à falta de estabilidade da formulação. Porém, nesse caso, o 

aumento da estabilidade das formulações pode ser decorrente da presença do 

polímero Povacoat®. Esse excipiente fornece estabilização estérica à formulação, 

exercendo o papel de revestimento nos nanocristais pela formação de espessa 

camada adsorvida em sua superfície, aumentando sua estabilidade (WU et al., 2011). 

 

 

5.7 Análise morfológica do ácido orótico por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) 

 

 

A análise da morfologia do ácido orótico matéria-prima foi efetuada por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Essa análise revelou informações 
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quanto ao tamanho, à forma e à superfície dos cristais do ácido orótico, antes de ser 

submetido ao processo de pulverização. 

A Figura 23 apresenta o ácido orótico antes do processo de nanopulverização 

utilizando o aumento de 500 vezes.  

 

Figura 23 - Imagem por microscopia eletrônica de varredura do ácido orótico antes   da 

pulverização com aumento de 500 vezes. 

 

 

É possível observar que os cristais apresentam tamanho bastante variável 

entre 10 µm e 70 µm. Os resultados revelaram a morfologia dos cristais, 

possivelmente triclínicos, corroborando com Takusagawa e Shimada (1973) que 

determinaram a estrutura cristalina do ácido orótico. 

 

 

5.8 Análise morfológica por microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

dos nanocristais de ácido orótico 

 

 

A análise morfológica dos nanocristais de ácido orótico foi efetuada por 

microscopia eletrônica de transmissão (MET). A análise revelou o tamanho, a  forma 

e as caraterísticas da  superfície dos nanocristais do ácido orótico, após processo de 

pulverização. 
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A Figura 24 apresenta as imagens dos nanocristais do ácido orótico na F1 após 

a pulverização utilizando aumento de 15.000 vezes.  

A alteração na morfologia, na superfície e no tamanho dos cristais é nítida após 

o processo de pulverização. O tamanho do cristal foi confirmado por meio do 

software Image J (n=30), e foi reduzido de 10 a 70 µm para  aproximadamente 

200nm, redução de até 350 vezes. A uniformidade de tamanho também é observada, 

confirmando que a pulverização proporcionou a homogeneidade da amostra.  

É possível observar a presença de aglomerados, fenômeno descrito por Wu e 

colaboradores (2011) como uma possível consequência da redução no tamanho das 

partículas. Durante o processo de moagem, devido à mudança na energia livre de 

Gibbs , a nanosuspensão se apresenta termodinamicamente instável. O sistema 

tende ao equilíbrio no sentido de reduzir tal energia resultando em aglomeração das 

partículas. Adicionalmente pode ocorrer o crescimento de cristais devido ao fenômeno 

conhecido como  Ostwald ripening. Esse evento consiste na dissolução dos cristais 

menores seguidos de sua sobreposição nas superfícies dos cristais de maior 

tamanho, causando o aumento de seu diâmetro no sistema (Lu et al, 2014).   

 

Figura 24 - Imagem por microscopia eletrônica de transmissão da F1 depois da 

pulverização com aumento de 15.000 vezes. 

 

 

Com relação às formulações preparadas empregando o polímero Povacoat® 

(F2 e F3), observam-se os cristais com tamanho entre 100 e 180nm, sem a presença 

de aglomerados, e com forma de cristal. 
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Uma das principais vantagens do uso das técnicas de microscopia na 

caracterização de nanocristais é no auxílio na determinação de seu tamanho. A 

técnica utilizada no presente trabalho para a determinação do diâmetro hidrodinâmico 

médio (espalhamento de luz dinâmica) tem como limitação o formato das partículas. 

O método foi desenvolvido para a aplicação em partículas esféricas, porém no caso 

de nanocristais, raramente obtém-se partículas com tal formato. Portanto, o valor de 

diâmetro hidrodinâmico médio obtido é aproximado, sendo fundamental a utilização 

de técnica complementar para confirmar os dados (KECK, 2009; KECK; MULLER, 

2007) 

As Figuras 25 e 26 apresentam as imagens dos nanocristais de ácido orótico 

produzidos com o polímero Povacoat®. 

 

Figura 25 - Imagem por microscopia eletrônica de transmissão da F2 depois da 

pulverização com aumento de 30.000 vezes. 
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Figura 26 - Imagem por microscopia eletrônica de transmissão da F3 depois da 

pulverização com aumento de 25.000 vezes. 

 

 

 

5.9  Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

 

As curvas  DSC das misturas do ácido orótico e excipientes presentes nas 

formulações dos nanocristais foram comparadas com os excipientes isolados: 

glicose, metilparabeno, metilcelulose e Povacoat®.  As curvas DSC das misturas 

físicas não apresentaram eventos diferentes daqueles observados nas curvas dos 

excipientes, sugerindo  que não há interação química entre o ácido orótico e os 

excipientes utilizados. 

A F1 (Figura 27) apresenta o primeiro evento endotérmico próximo de 85ºC  

(Tpeak=84,23ºC), sugerindo ser a  fusão do ácido orótico que foi deslocada juntamente 

com a desidratação da amostra.  

 O segundo evento endotérmico (Tpeak =143,23ºC), corresponde à antecipação 

do ponto de fusão da glicose.  O terceiro evento endotérmico é observado em 

aproximadamente 183°C (Tpeak=183,37ºC), sugerindo a antecipação da etapa de 

decomposição glicose.   
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Figura 27 - Curvas DSC do ácido orótico, dos nanocristais e de todos os excipientes 

presentes na F1. As condições utilizadas constam de porta amostra de 

alumínio hermeticamente fechados sob atmosfera de nitrogênio de 50 mL 

min-1, na razão de aquecimento de 5°C min-1 com faixa de temperatura de 

25 a 300ºC. Foi utilizada cerca de 2mg de amostra. 

 

 

 

 

A F2 (Figura 28) apresenta primeiro evento de acomodação térmica. O evento 

de fusão do ácido orótico não é apresentado na curva DSC do nanocristal, indicando 

amorfização da substância durante o processo de pulverização. Posteriormente 

observam–se eventos relativos ao polímero Povacoat®: a fusão caracterizada por 

evento endotérmico em 170°C (Tpeak=175,74ºC) e a recristalização caracterizada por 

evento exotérmico em 190°C (XU et al; 2014).  Finalmente, evento endotérmico 

referente à decomposição da glicose é observado à  230°C (Tpeak=231,66ºC). 
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Figura 28 -  Curvas DSC do ácido orótico, dos nanocristais e de todos os excipientes 

presentes na F2. As condições utilizadas constam de porta amostra de 

alumínio hermeticamente fechados sob atmosfera de nitrogênio de 50 mL 

min-1, na razão de aquecimento de 5°C min-1 com faixa de temperatura de 

25 a 300ºC. Foi utilizada cerca de 2mg de amostra. 

 

 

 

A F3 (Figura 29), com comportamento similar ao da F2, apresenta o evento de 

acomodação térmica. O evento de fusão do ácido orótico foi suprimido, indicando 

novamente amorfização ocorrida durante o processo de pulverização. Em 

aproximadamente 150°C (Tpeak=153,16ºC) observa-se evento endotérmico referente 

à metilcelulose. Os eventos relativos ao polímero Povacoat® são caracterizados pela 

fusão e  recristalização entre 160°C e 170°C (XU et al, 2014).  Posteriormente, 

evento endotérmico referente à decomposição da glicose é observado à  200°C 

(Tpeak=197,06ºC), seguido da decomposição do Povacoat® em 240°C 

(Tpeak=237,01ºC).  
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Figura 29 - Curvas DSC do ácido orótico, dos nanocristais e de todos os excipientes 

presentes na F3. As condições utilizadas constam de porta amostra de 

alumínio hermeticamente fechados sob atmosfera de nitrogênio de 50 mL 

min-1, na razão de aquecimento de 5°C min-1 com faixa de temperatura de 

25 a 300ºC. Foi utilizada cerca de 2mg de amostra. 

 

 

 

Em todas as formulações observou-se redução na temperatura de fusão do 

ácido orótico. Como consequência da redução do tamanho das partículas, fenômenos 

como  aumento da relação superfície-volume, e diminuição das forças coesivas 

intermoleculares predominam. Tais fenômenos favorecem a ocorrência da redução da 

temperatura do ponto de fusão do material em mais de 10% (LIU; YANG; JIANG, 

2007). 

 

 

5.10 Termogravimetria (TG e DTG) 

 

 

As curvas TG/DTG apresentadas na  Figura 30, referem-se às análises do 

ácido orótico, do nanocristal, da mistura física e dos excipientes adicionados à F1. 
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Essa formulação inicia seu processo de decomposição com perda de massa (Δm= 

2,6%) entre 50ºC e 80°C (Tpeak=70,27°C) com provável  perda de água superficial 

restante do processo de liofilização. Prossegue com 4 eventos adicionais com perdas 

de massa consecutivas (Δm=5,4%; 9,7%; 17,2% e 53,8%) na faixa de 100°C à 300°C 

(Tpeak=105ºC, 169°C, 256°C e 335°C), seguida de etapa final lenta em 355ºC.  

A F2 (Figura 31) inicia seu processo de decomposição com perda de massa 

(Δm=3,2%)  em 50°C (Tpeak=51,2°C) com provável  perda de água superficial restante 

do processo de liofilização. Prossegue com 2 eventos adicionais com perdas de 

massa consecutivas (Δm=6,4% e 29,7%) na faixa de 100°C à 400°C (Tpeak= 219°C 

e 307°C), seguida de etapa final lenta em 474ºC. 

A F3 (Figura 32) inicia seu processo de decomposição com perda de massa 

(Δm=1,8%) entre 50ºC e 80°C (Tpeak=55,8°C) com provável perda de água superficial 

restante do processo de liofilização. Prossegue com 2 eventos adicionais com perdas 

de massa consecutivas (Δm=8,4% e 38,4%) na faixa de 100°C à 400°C (Tpeak= 219°C 

e 313 °C), seguida de etapa final lenta em 482ºC. 
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Figura 30 - Curvas TG/DTG do ácido orótico, dos nanocristais e de todos os excipientes presentes na F1. As condições utilizadas 

constam de atmosfera de nitrogênio com fluxo de 100 mL min-1, acondicionadas em cadinho de platina na faixa de temperatura 

de 25 a 600 ˚C, na razão de aquecimento de 5 °C min-1 e cerca de 5 mg de amostra. 
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Figura 31 - Curvas TG/DTG do ácido orótico, dos nanocristais e de todos os excipientes presentes na F2. As condições utilizadas constam 

de atmosfera de nitrogênio com fluxo de 100 mL min-1, acondicionadas em cadinho de platina na faixa de temperatura de 25 a 

600 ˚C, na razão de aquecimento de 5 °C min-1 e cerca de 5 mg de amostra. 
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Figura 32 - Curvas TG/DTG do ácido orótico, dos nanocristais e de todos os excipientes presentes na F3. As condições utilizadas 

constam de atmosfera de nitrogênio com fluxo de 100 mL min-1, acondicionadas em cadinho de platina na faixa de temperatura 

de 25 a 600 ˚C, na razão de aquecimento de 5 °C min-1 e cerca de 5 mg de amostra. 
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Ao sobrepor as curvas TG das 3 formulações contendo nanocristais de ácido 

orótico (Figura 33), é possível observar que as perdas de massa nas 2 formulações 

que contém o Povacoat® se iniciam em maiores temperaturas, e são menores (%) 

quando comparadas à formulação sem o polímero. Portanto, pode-se afirmar que a 

estabilidade térmica das formulações 2 e 3 são aumentadas, bem como os eventos 

de degradação são atrasados e possuem menor amplitude. 

 

Figura 33 - Curvas de Termogravimetria das 3 formulações contendo nanocristais.  As 

condições utilizadas constam de atmosfera de nitrogênio com fluxo de 100 

mL min-1, acondicionadas em cadinho de platina na faixa de temperatura de 

25 a 600 ˚C, na razão de aquecimento de 5 °C min-1 e cerca de 5 mg de 

amostra. 
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5.11  Difração de raios X 

 

 

As Figuras 34, 35 e 36 apresentam os difratogramas do ácido orótico, das 

formulações (F1, F2 e F3), dos excipientes utilizados e das misturas físicas em 

proporções absolutas. 

O padrão de reflexão do ácido orótico matéria-prima exibiu picos característicos 

como apresentado nos difratogramas, indicando a natureza cristalina da substância. 

O difratograma da mistura física (ácido orótico: metilcelulose: glicose: 

metilparabeno: povacoat®) em valores absolutos revelou que não houve mudança no 

padrão de difração do ácido orótico. Esse resultado indicou que não houve interação 

com os demais excipientes. 

No caso dos nanocristais, foi possível observar a sobreposição de seus 

principais picos. Dessa forma sugere-se a ausência de formação de outros polimorfos 

do ácido orótico com diferentes características. Não há relatos na literatura a respeito 

de polimorfismo no ácido orótico. 

Adicionalmente, observa-se perda de intensidade nos picos em todas das 

formulações contendo nanocristais. Esse evento sugere possível amorfização dos 

nanocristais corroborando com os resultados obtidos nos ensaios de DSC. Barbosa e 

colaboradores (2015) observaram comportamento semelhante ao produzir 

nanocristais de furosemida pelo método de moagem à alta energia. O autor 

considerou que a amorfização obtida nos nanocristais não foi o fator que causou o 

aumento da solubilidade de saturação de seus nanocristais, visto que na literatura 

havia estudo comparativo entre a furosemida amorfa e cristalina e suas respectivas 

influências na solubilidade de saturação e velocidade de dissolução. 
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Figura 34 - Difratograma do ácido orótico, dos nanocristais e dos excipientes utilizados 

na formulação F1. 

 

 

 

 

Figura 35 -  Difratograma do ácido orótico, dos nanocristais e dos excipientes utilizados 

na formulação F2. 
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Figura 36 - Difratograma do ácido orótico, dos nanocristais e dos excipientes utilizados 

na formulação F3. 

 

 

 

5.12 Teor do ácido orótico nas formulações 

 

 

De acordo com os resultados obtidos pela leitura espectrofotométrica, o teor de 

ácido orótico foi determinado para  cada formulação utilizando a equação 9 (valor 

em %). A Tabela 8 apresenta os resultados do teor (n=3) de ácido orótico nos 

nanocristais.   

 

Produto Teor médio (%) Desvio padrão (DP) 

F1 42,5 0,4 

F2 10,93 0,8 

F3 13,81 0,6 

Tabela 24 - Valores médios de ácido orótico contidos nos nanocristais obtidos  nas 

formulações F1, F2 e F3. 
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Com relação ao teor obtido na F1, os resultados se aproximam àqueles 

apresentados por Barbosa e colaboradores (2015). Esses autores prepararam  

nanocristais de furosemida empregando método de moagem à  alta energia com a 

composição dos excipientes semelhantes aos utilizados  no presente trabalho. Ao 

final da preparação dos nanocristais, o autor relatou teor de furosemida igual à  

48,4% (p/p) nos nanocristais, sugerindo que a proporção fármaco/crioprotetor foi de 

aproximadamente 100% (p/p) em relação ao fármaco (1 g de glicose em 10g da 

formulação). 

Quanto às fórmulas F2 e F3, a proporção fármaco/crioprotetor foi de 13% (p/p) 

e de 16% (p/p), respectivamente. O teor do fármaco em um pó está diretamente 

relacionado ao processo de liofilização ao qual foi submetido e à quantidade de 

crioprotetor que foi adicionado durante o processo. Desta forma, pode-se afirmar que 

a cada 10 g de nanosuspensão, foram adicionadas 1,3 g de glicose para a 

formulação F2 e 1,6 g para a formulação F3.   

 

 

5.13 Determinação da solubilidade de saturação do ácido orótico  

 

 

Entre as técnicas recomendadas para o estudo de solubilidade destaca-se o 

método conhecido como Shake- flask. A avaliação da solubilidade é realizada com 

a adição de excesso de fármaco em meio aquoso ou em tampão com pH controlado 

até atingir a saturação do meio.  Essa solução é submetida à agitação durante 

período prolongado até a obtenção do equilíbrio entre o soluto e a solução (UNITED 

STATES, 2012). 

As soluções tampão descritas na USP 35 são recomendadas para o uso em 

ensaios de solubilidade de saturação em Shake-flask à 37°C (United States, 2012). 

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos pelo ensaio de solubilidade de 

saturação do ácido orótico nos meios ácido clorídrico  0,01M; suco gástrico pH 3,0; 

citrato pH 4,5; acetato pH  5,8; fosfato pH 6,8; fosfato pH 7,2 e água purificada (pH 

7,1).  
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Meio/ pH 

 

Solubilidade Ácido orótico (mg) 

 

Ácido clorídrico  0,01M 

 

0,010 ± 0,033 

Suco gástrico pH 3,0 0,110 ±  0,222 

Citrato pH 4,5 0,200 ± 0,488 

Acetato pH  5,8 0,040 ± 0,066 

Fosfato pH 6,8 0,040 ± 0,088 

Fosfato pH 7,2 0,030 ± 0,122 

Água 0,100 ± 0,066 

Tabela 25 - Solubilidade de saturação do ácido orótico matéria-prima (mg/mL, n=3, 

± desvio padrão). 

 

Figura 37 - Representação gráfica da solubilidade de saturação do ácido orótico nos 

meios ácido clorídrico 0,01M; Suco gástrico pH 3,0; Citrato pH 4,5; Acetato 

pH  5,8; Fosfato pH 6,8; Fosfato pH 7,2 e água. 

 

 

O ácido orótico apresentou maior solubilidade no meio acetato pH 4,5, seguido 

do meio suco gástrico pH 3,0 e da água purificada.  As menores solubilidades foram 
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encontradas nos meios básicos acetato, fosfato e no meio ácido (Figura 37). Esse 

resultado sugere que a solubilidade do ácido orótico não é pH dependente, uma vez 

que não foi observada aumento em sua solubilidade de saturação em todos os meios 

alcalinos. Desta forma, a solubilidade é dependente das características de sua 

molécula e de sua interação com os íons presentes na solução tampão.    

O pH e a composição de um meio são importantes e podem afetar a 

solubilidade de uma molécula. Por exemplo, grupos funcionais dependentes do pH, 

podem ser ionizados, efeito esse que exerce  impacto importante na solubilidade do 

fármaco. Moléculas não carregadas são mais hidrofóbicas enquanto moléculas 

carregadas são mais hidofílicas. Por conseguinte, o pH de um meio afeta a 

solubilidade das moléculas ionizáveis (JINNO et al., 2000). 

Adicionalmente, graças à complexidade do anel pirimidímico, quando ocorrem 

alterações no pH do meio, a molécula do ácido orótico sofre tautomerismo ceto-enol. 

Nesse fenômeno, os  grupos  ceto (= O) e enol (- OH) sofrem interconversão 

envolvendo o movimento de um próton e o deslocamento de elétrons de ligação.  Entre 

a faixa de  pH 3 e 9, o ácido orótico encontra-se majoritariamente em forma de anion 

orotato. Nessa faixa de pH também encontram-se  os  sítios de ligação mais potentes: 

o oxigênio carboxílico e o átomo de nitrogênio pirimidímico adjacente. No caso de pHs 

extremamente alcalinos, ocorre desprotonação do nitrigênio pirimidímico e, as 

ligações com outros sítios tornam-se possíveis, bem como a formação de diferentes 

tautômeros (REFAT, 2007; REFAT; ALGHOOL; EL-HALIM, 2010). 

Dessa forma, outra hipótese do aumento de sua solubilidade deve-se à 

protonação alternada de seus dois nitrogênios. 

Portanto, esse resultado exige maior investigação científica, deixando aberta a 

oportunidade para o estudo do efeito das interações dos meios e da conformação da 

molécula na  solubilidade desse candidato à fármaco. 

 

 

5.14 Determinação da solubilidade de saturação dos nanocristais de 

ácido orótico  

 

 



103 

 

 

A partir do resultado obtido no ensaio de solubilidade de saturação do ácido 

orótico, selecionou-se os meios mais solúveis para a realização do ensaio de 

solubilidade das formulações contendo os nanocristais.  

Foram preparadas misturas físicas de cada formulação e submetidas ao ensaio 

de solubilidade nas mesmas condições dos nanocristais. Tal abordagem permitiu 

verificar a influência dos excipientes no aumento da solubilidade de saturação das 

formulações. 

A Tabela 26 apresenta os resultados referentes ao ensaio de solubilidade de 

saturação das 3 formulações contendo nanocristais de ácido orótico e das misturas 

físicas em água e em meio acetato pH 4,5. Os resultados de aumento na solubilidade 

de saturação foram expressos como razão entre a solubilidade do nanocristal e a do 

ácido orótico. 

 

Formulação 

Meios / pH Aumento na solubilidade 

(Água / Acetato pH 4,5) 

(vezes) Água Acetato pH 4,5 

Ácido orótico(mg/ml) 0,10 ± 0,0006 0,20 ± 0,002 ___ 

MF- F1 (mg/ml) 0,09± 0,0004 0,21 ± 0,001 ___ 

MF- F2 (mg/ml) 0,10± 0,0001 0,22 ± 0,0004 ___ 

MF- F3 (mg/ml) 0,10± 0,0002 0,19 ± 0,0003 ___ 

F1 (mg/ml) 1,36 ± 0,0008 2,20 ± 0,004 13,6 x / 11 x 

F2 (mg/ml) 0,63 ± 0,007 1,50 ± 0,001 6,3 x / 7,5 x 

F3 (mg/ml) 0,56 ± 0,0006 1,02 ± 0,001 5,6 x / 5 x 

Tabela 26 - Solubilidade de saturação do ácido orótico matéria-prima, das misturas 

físicas (MF) e dos nanocristais nas formulações F1, F2 e F3  (mg/mL, 

n=3, ± desvio padrão) e número de vezes no aumento da solubilidade 

observado nos nanocristais. 

 

As Figuras 38 e 39 apresentam os valores obtidos para o ensaio de solubilidade  

de saturação das 3 formulações contendo nanocristais de ácido orótico e das misturas 

físicas em água e em meio acetato pH 4,5. 
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.  Figura 38 - Representação gráfica da solubilidade de saturação dos nanocristais de 

ácido orótico presentes nas formulações F1, F2 e F3 e das misturas 

físicas no meio água. 

 

 

 

Figura 39 - Representação gráfica da solubilidade de saturação dos nanocristais de 

ácido orótico presentes nas formulações F1, F2 e F3 e das misturas físicas 

no meio acetato pH 4,5. 
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A F1 apresentou maior aumento na solubilidade de saturação, chegando a ser 

até 13 vezes maior (água) que o ácido orótico matéria-prima. A F2 exibiu aumento 

em sua solubilidade de saturação de até  7,5 vezes maior (acetato pH 4,5) quando 

comparado ao   ácido orótico matéria-prima. Com relação à F3, o aumento na 

solubilidade foi praticamente igual  (5 vezes) em ambos os meios. Provavelmente, o 

aumento na solubilidade dos nanocristais pode ser explicado como um fenômeno 

combinado entre as partículas nanométricas e os diferentes efeitos no estado sólido 

ocasionados durante o processo de fragmentação (MAULAUDIN; MULLER; KECK, 

2009). 

Barbosa e colaboradores (2015) obtiveram nanocristais com aumento na 

solubilidade de saturação de 40%, até 3 vezes mais solúveis que a furosemida 

matéria-prima. 

Adicionalmente, os dados obtidos nos ensaios de Shake-flask demonstraram 

que o aumento da solubilidade dos nanocristais não ocorreu devido à adição dos 

estabilizantes (Tween 80®, Povacoat®, Metilcelulose) às formulações. Não foi 

observado aumento na solubilidade de saturação das misturas físicas quando 

comparados os valores ao ácido orótico matéria-prima. Portanto, esses resultados 

confirmam que o aumento na solubilidade de saturação do ácido orótico pulverizado 

foi devido à redução do seu tamanho de partícula, pelo surgimento de características 

físico-químicas inovadoras na substância. 

 

 

5.15 Estabilidade das formulações 

 

 

A avaliação da estabilidade das formulações foi feita por meio de 

acompanhamento das variações de potencial zeta e diâmetro hidrodinâmico médio 

das formulações, mantidas sob refrigeração (4°C) (MISHRA et al., 2009; 

TEERANACHAIDEEKUL et al., 2008). Os resultados obtidos por meio das medições 

utilizando o método de espalhamento de luz dinâmica descrito nos itens 4.2.5 e 4.2.6 

são apresentados na Tabela 27 e representadas graficamente na Figura 40. 
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Formulação 

                           F1                                F2                               F3 

 PZ (mV) DHM (nm) PZ (mV) DHM (nm) PZ (mV) DHM (nm) 

Inicial -28,2 116 -3,26 115 -2,22 120 

Mês 1 -27,1 127 -7,99 111 -7,7 114 

Mês 2 -26,3 180 -7,26 114 -7,91 116 

Mês 3 -30,3 182 -4,69 116 -10,3 117 

Tabela 27 - Tabela referente à estabilidade 3 meses das 3 formulações contendo 

nanocristais de ácido orótico demonstrada através de valores de PZ e 

DHM. 

 

 

Figura 40 - Estabilidade 3 meses das 3 formulações contendo nanocristais de ácido 

orótico demonstrada através de valores de PZ e DHM. 

 

 

O software Minitab® foi utilizado para avaliar o impacto das variações de 

diâmetro hidrodinâmico médio (DHM), potencial zeta e índice de polidispersividade na 

estabilidade por período de 3 meses das formulações contendo nanocristais. Os 

parâmetros utilizados para essa avaliação basearam-se no tipo, concentração e 
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interação entre os agentes estabilizantes Povacoat® e Tween 80® utilizados nas 

formulações 

A Tabela 28 apresenta dados relativos à concentração dos agentes 

estabilizantes em cada formulação, bem como os DHM empregando método de 

espalhamento de luz dinâmica, durante o período de 3 meses.  

 

Formulação 
Povacoat® 

(%) 

Tween 80® 

(%) 

DHM (nm) 

Inicial 

DHM (nm) 

 Mês 1 

DHM (nm) 

Mês 2 

DHM (nm) 

Mês 3 

1 - 0,1 116 127 180 182 

2 10 0,1 115 111 114 116 

3 10 - 120 114 116 117 

Tabela 28 -Concentração dos agentes estabilizantes, e DHM das 3 formulações 

contendo nanocristais. 

 

Nas Figuras 41, 42 e 43 é possível observar o efeito do uso dos estabilizantes 

Povacoat® e Tween® isolados e em associação no diâmetro hidrodinâmico médio 

(DHM), no potencial zeta (PZ) e no índice de polidispersividade (PDI). A formulação 

contendo apenas o Tween®80 (F1) como agente estabilizante apresentou tamanho 

inicial de 116 nm, e após 3 meses, esse valor aumentou para 182 nm. O índice de 

polidispersividade também apresentou aumento de 0,179 para 0,452, valor próximo 

ao limite considerado por Muller e colaboradores (2009) como aceitável.  

A F2, formulação contendo Povacoat® (10%p/p) e Tween®80 (0,1%p/p)  

associados apresentou menor variação no DHM e no PZ em relação ao tempo, 

apresentando-se mais estável quando comparado  a formulação contendo somente o 

Povacoat® (F3). Pode-se sugerir que a associação desses dois agentes estabilizantes 

promove maior estabilidade aos nanocristais. 
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Figura 41 - Variações de diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) das 3 formulações nos 

3 primeiros meses do estudo de estabilidade. 

 

 

 

Figura 42 - Variações de potencial zeta (PZ) das 3 formulações nos 3 primeiros meses 

do estudo de estabilidade. 
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Figura 43 - Variações do índice de polidispersividade das 3 formulações nos 3 

primeiros meses do estudo de estabilidade. 

 

  

 

 

A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para avaliar a adequação de 

modelo matemático para a previsão da estabilidade dos nanocristais de ácido orótico 

quanto ao seu DHM, PZ e PDI. Entre os métodos paramétricos, esse destaca-se por 

ser um dos mais confiáveis e poderosos em detectar diferenças em dados 

quantitativos. Para a validação do modelo proposto, os seguintes requisitos são 

essenciais: dados quantitativos, padrão de distribuição compatível com a curva normal 

e homogeneidade de variâncias (homocedasticidade). Na ANOVA, os valores do nível 

de significância (valores-p) inferiores à 0,05 (α=0,05) indicam modelos 

estatisticamente significativos (MYERS, MONTGOMERY, COOK; 2009) 

Desta forma, a ANOVA foi usada como ferramenta estatística para avaliar a 

interação entre os fatores tempo de armazenamento, Povacoat® e Tween® 80, nas 

características de  DHM, PZ e PDl.  

As Tabelas 29 e 30 apresentam o teste de significância e a análise de variância 

do modelo selecionado para a resposta relativa ao diâmetro hidrodinâmico médio 

(DHM), nas formulações F1, F2 e F3. Essa característica foi determinada por meio de 

estudo de estabilidade de 3 meses.  Com relação à significância dos fatores, o 
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Povacoat® e o tempo apresentaram valores-p iguais a 0,008 e 0,020 (α=0,05), 

respectivamente. Dessa forma, o Povacoat® e o tempo de armazenamento 

influenciaram significativamente os valores de DHM, assim como, a associação entre 

eles (valor-p igual a 0,000, α=0,05). 

Índices de ajuste do modelo: Coef.Det.: coeficiente de determinação; Coef.Det.(aj.): 
coeficiente de determinação ajustado; Coef.Det.(prev.): coeficiente de determinação 
de previsão do modelo ajustado; DP = desvio-padrão; PQSE: previsão do quadrado 
da soma dos erros.  

Termos Coeficientes 
Coeficiente  

(Desvio Padrão) 

Estatística 

T (teste T) 

Nível de 

significância (p) 

Constante 132,63     3,812   34,795   0,000 

Povacoat -18,63     3,812   -4,886   0,008 

Tempo 19,27     5,114   3,769   0,020 

Povacoat*Tempo -18,37     5,114   -3,593   0,023 

DP= 10,7808 PQSE = 1476,58 

Coef.Det. = 92,73% Coef.Det.(prev.) = 76,90% Coef.Det.(aj.) = 87,27% 

Tabela 29 - Teste para significância dos coeficientes de regressão e índices de ajuste 

do modelo selecionado no ensaio para avaliação do diâmetro 

hidrodinâmico médio no estudo de estabilidade (3 meses) das formulações 

(F1, F2 e F3) contendo nanocristais de ácido orótico. 

 

Com relação aos coeficientes de determinação, de determinação ajustado e de 

previsão, os valores observados foram respectivamente de 92,73, 76,90 e 87,27%. 

Esses valores revelaram que o modelo de regressão foi adequado (maior que 75%).  

A Tabela 30 apresenta a análise de variância (ANOVA) para o diâmetro 

hidrodinâmico médio (resposta) obtido no estudo de estabilidade de 3 meses das 

formulações F1, F2 e F3. O modelo linear apresentou significância (valor-p igual a 

0,009, α=0,05). Os coeficientes da equação para descrição da influência das variáveis 

(Povacoat® e tempo) relativa ao parâmetro avaliado estão apresentados na Tabela 

31.  

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

GL: graus de liberdade; SQ aj: soma dos quadrados; Teste F: estatística F; MQ (aj): 

média quadrática ajustada; Valor-p; nível de significância. 

Fonte GL SQ (aj) MQ (aj) Teste F Valor-p 

Regressão 3 5926,98   1975,66   17,00   0,010 

Linear 2 4426,35   2213,18   19,04   0,009 

Povacoat® 1 2775,13   2775,13   23,88   0,008 

Tempo 1 1651,22   1651,23   14,21 0,020 

Interação 1 1500,62   1500,62   12,91   0,023 

Povacoat®*Tempo 1 1500,62   1500,62   12,91   0,023 

Erro residual 4 464,90    116,23 - - 

Total 7 6391,88 - - - 

Tabela 30 - Análise de variância para testar a significância da regressão dos dados de 

diâmetro hidrodinâmico médio obtidos no estudo de estabilidade (3 meses) 

das formulações (F1, F2 e F3) contendo nanocristais de ácido orótico. 

 

Termo Coeficiente 

Constante 113,600 

Povacoat® -0,050 

Tempo 25,100 

Povacoat® * Tempo -2,450 

Tabela 31 - Coeficientes da equação que descreve a influência do Povacoat®, e do 

tempo nos valores de diâmetro hidrodinâmico médio. 

 

Equação 10 

𝐷𝐻𝑀 = 113,6 − 0,05 [𝑃𝑜𝑣𝑎𝑐𝑜𝑎𝑡] + 25,1𝑇 − 2,45 [𝑃𝑜𝑣𝑎𝑐𝑜𝑎𝑡]𝑇 

 

A Figura  44 apresenta os gráficos de resposta do DHM em função das variáveis 

Povacoat®, Tween® e tempo de armazenamento. Nessa análise é possível observar 

a significância dos termos relativos ao Povacoat®, do tempo de armazenamento, bem 

com da interação desses fatores. Assim,  é possível observar a influência significativa 

dessas variáveis no aumento do diâmetro hidrodinâmico médio dos nanocristais . 
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Figura 44 - Resposta do diâmetro hidrodinâmico médio demonstrando a importância 

do Povacoat®, Tween 80® e do tempo. 

 

 

As Tabelas 32 e 33 apresentam o teste de significância e a análise de variância 

do modelo selecionado para o potencial zeta (resposta) nas formulações F1, F2 e F3. 

Essa característica foi determinada por meio de estudo de estabilidade de 3 meses.  

Com relação à significância dos fatores, o Povacoat®, o Tween® e o tempo de 

armazenamento apresentaram valores-p iguais a, 0,000, 0,440 e 0,066 (α=0,05), 

respectivamente. Dessa forma, o  Povacoat® influenciou significativamente os valores 

de potencial zeta nas formulações, enquanto que o Tween®, o tempo e as interação 

entre os agentes establilizantes com o tempo não foram significativas (valor-p > 0,05, 

α=0,05). 
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Índices de ajuste do modelo: Coef.Det.: coeficiente de determinação; Coef.Det.(aj.): 
coeficiente de determinação ajustado; Coef.Det.(prev.): coeficiente de determinação 
de previsão do modelo ajustado; DP = desvio-padrão; PQSE: previsão do quadrado 
da soma dos erros.  

Termos Efeito Coeficientes 
Coeficiente  

(Desvio Padrão) 

Estatística 

T (teste T) 

Nível de 

significância (p) 

Constante - -17,50 0,7452 -23,49 0,000 

Povacoat 22,18 11,09 0,7452 14,88 0,000 

Tween 1,23 0,62 0,7452 0,83 0,440 

Tempo -4,49 -2,25 0,9998 -2,25 0,066 

Povacoat*Tempo 0,29 0,15 0,9998 0,15 0,889 

Tween*Tempo 3,13 1,57 0,9998 1,57 0,168 

DP = 2,31801  PQSE = 135,285 

Coef.Det. = 97,87%  Coef.Det.(prev.) = 86,57% Coef.Det.(aj.) = 96,27% 

Tabela 32 - Teste para significância dos coeficientes de regressão e índices de ajuste 

do modelo selecionado no ensaio para avaliação do potencial zeta no 

estudo de estabilidade  (3 meses)   das formulações (F1, F2 e F3) contendo 

nanocristais de ácido orótico. 

 

Com relação aos coeficientes de determinação, de determinação ajustado e de 

previsão, os valores observados foram respectivamente de 97,87; 86,57 e 96,27%. 

Esses valores revelam que o modelo de regressão foi adequado.  

As Tabelas 33 e 34 apresentam a análise de variância (ANOVA) para a 

resposta (potencial zeta)  no decorrer do estudo de estabilidade por período de  3 

meses das formulações F1, F2 e F3. Os coeficientes da equação para descrição da 

influência das variáveis (Povacoat® e tempo) relativa ao parâmetro avaliado estão 

apresentados na Tabela 34.  
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GL: graus de liberdade; SQ aj: soma dos quadrados; Teste F: estatística F; MQ (aj): 

média quadrática ajustada; Valor-p; nível de significância. 

Fonte GL SQ (aj) MQ (aj) Teste F Valor-p 

Regressão 3 985,61 985,607 61,14 0,001 

Linear 2 985,51 985,513 91,71 0,000 

Povacoat® 1 983,46 983,461 183,03 0,000 

Tempo 1 2,05 2,052 0,38 0,570 

Interação 1 0,09 0,094 0,02 0,901 

Povacoat®*Tempo 1 0,09 0,094 0,02 0,901 

Erro residual 4 21,49 21,493 - - 

Total 7 1007,10 - - - 

Tabela 33 - Análise de variância para testar a significância da regressão para os dados 

de potencial zeta obtidos no estudo de estabilidade (3 meses)   das 

formulações (F1, F2 e F3) contendo nanocristais de ácido orótico. 

 
 

Termo Coeficiente 

Constante -27,150 

Povacoat® 2,188 

Tempo -0,550 

Povacoat® * Tempo 
0,019 

Tabela 34 - Coeficientes da equação que descreve a influência do Povacoat®, e do 

tempo nos valores de potencial zeta. 

 

 

Equação 9 

𝑃𝑍 = −27,15 + 2,19 [𝑃𝑜𝑣𝑎𝑐𝑜𝑎𝑡] − 0,55𝑇 + 0,0194[𝑃𝑜𝑣𝑎𝑐𝑜𝑎𝑡]𝑇       

 

A Figura 45 apresenta os gráficos de resposta do potencial zeta em função da 

presença do Povacoat®, do Tween® e do tempo de armazenamento. Nessa análise 

é possível observar que somente o Povacoat® apresenta influência significativa na 

alteração do valor de potencial zeta dos nanocristais nas formulações, demonstrando 

sua eficiente capacidade de estabilização. 

. 

 

 



115 

 

 

Figura 45 - Resposta do potencial zeta demonstrando a importância do Povacoat®, 

Tween 80® e do tempo. 

 

 

As Tabelas 35 e 36 apresentam o teste de significância e análise de variância 

do modelo selecionado para o índice de polidispersividade nas formulações F1, F2 e 

F3. Essa característica foi determinada por meio do  estudo de estabilidade  no 

decorrer de  3 meses. Com relação à significância dos fatores, o Povacoat® e o tempo 

de armazenamento apresentaram valores-p iguais a  0,012 e a interação entre o 

Povacoat® com o tempo, valor de 0,016 (α=0,05). Dessa forma, o Povacoat® e o 

tempo de armazenamento influenciaram os valores de índice de polidispersividade, 

bem como a interação entre eles (valor-p igual a 0,000, α=0,05). 

 

Índices de ajuste do modelo: Coef.Det.: coeficiente de determinação; Coef.Det.(aj.): 
coeficiente de determinação ajustado; Coef.Det.(prev.): coeficiente de determinação 
de previsão do modelo ajustado; DP = desvio-padrão; PQSE: previsão do quadrado 
da soma dos erros.  

Termos Coeficientes 
Coeficiente    

(Desvio Padrão) 

Estatística 

T (teste T) 

Nível de 

significância (p) 

Constante 0,23150 0,01306 17,727 0,000 

Povacoat -0,05725 0,01306 -4,384 0,012 

Tempo 0,07710 0,01752 4,400 0,012 

Povacoat*Tempo -0,06975 0,01752 -3,981 0,016 

DP= 0,0369371 PQSE = 0,0277139 

Coef.Det. = 93,15% Coef.Det.(prev.) = 65,24% Coef.Det.(aj.) = 88,02% 

Tabela 35 - Teste para significância dos coeficientes de regressão e índices de ajuste 

do modelo selecionado no ensaio para avaliação do índice de 

polidispersividade no estudo de estabilidade (3 meses)   das formulações 

(F1, F2 e F3) contendo nanocristais de ácido orótico. 
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Com relação aos coeficientes de determinação, de determinação ajustado e de 

previsão, os valores observados foram respectivamente de 93,15, 65,24 e 88,02%. 

Esses valores revelam que o modelo de regressão foi adequado.  

A Tabela 36 apresenta a análise de variância (ANOVA) para a resposta (índice 

de polidispersividade) obtida no estudo de estabilidade por período de  3 meses das 

formulações F1, F2 e F3. Os coeficientes da equação para descrição da influência das 

variáveis (Povacoat® e tempo de armazenamento) relativa ao parâmetro avaliado 

estão apresentados na Tabela 37.  

 

GL: graus de liberdade; SQ aj: soma dos quadrados; Teste F: estatística F; MQ (aj): 

média quadrática ajustada; Valor-p; nível de significância. 

Fonte GL SQ (aj) MQ (aj) Teste F Valor-p 

Regressão 3 0,074263 0,024754 18,14 0,009 

Linear 2 0,052640 0,026320 19,29 0,009 

Povacoat® 1 0,026221 0,026221 19,22 0,012 

Tempo 1 0,026420 0,026420 19,36 0,012 

Interação 1 0,021622 0,021622 15,85 0,016 

Povacoat®*Tempo 1 0,021622 0,021622 15,85 0,016 

Erro residual 4 0,005457 0,001364 - - 

Total 7 0,079720 - - - 

Tabela 36 - Análise de variância para testar a significância da regressão para a 

avaliação dos dados de índice de polidispersividade para as formulações 

contendo nanocristais de ácido orótico. 

 

Termo Coeficiente 

Constante 0,1419 

Povacoat® 0,0025 

Tempo 0,097 

Povacoat® * Tempo -0,0093 

Tabela 37 - Coeficientes da equação que descreve a influência do Povacoat®, e do 

tempo nos valores do índice de polidispersividade. 

 

Equação 11 

𝑃𝐷𝐼 = 0,1419 + 0,0025 [𝑃𝑜𝑣𝑎𝑐𝑜𝑎𝑡] + 0,0979𝑇 − 0,0093 [𝑃𝑜𝑣𝑎𝑐𝑜𝑎𝑡]𝑇 
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A Figura 46 apresenta os gráficos de resposta para o índice de 

polidispersividade em função das seguintes variáveis:  Povacoat®, Tween® e tempo 

de armazenamento. De forma similar à análise para o DHM, pode-se observar que a 

presença do Povacoat® e o tempo de armazenamento, bem com a interação desses 

fatores apresentam influência significativa nos índices de polidispersividade dos 

nanocristais. 

 

Figura 46 - Resposta da polidispersividade demonstrando a importância do 

Povacoat®, Tween 80® e do tempo. 

 

 

 

As Figuras  47 , 48  e 49 apresentam os gráficos de superfície para o  DHM, 

potencial zeta e índice de polidispersividade em função das variáveis tempo de 

armazenamento e concentração do polímero Povacoat®. Essas variáveis foram 

selecionadas em função de sua significância. A análise desses gráficos revelou região 

ótima da resposta em função das concentrações para cada resposta (DHM, PZ e IP).  

A análise do gráfico de superfície de resposta para o  DHM (Figura 47) revelou 

que  partículas com diâmetro > 180nm podem ser obtidas empregando concentrações  

de Povacoat® inferior a 10% (p/p). O gráfico referente ao potencial zeta (Figura 48) 

revelou que quanto menor a concentração do Povacoat®, mais próximo de valor de 

potencial zeta igual a  - 30mV. Esse resultado indicou a importância desse polímero 

para a estabilidade da formulação. 

Com relação ao gráfico de superfície de resposta do PDl (Figura 49), esse 

revelou que a concentração do Povacoat® (10%p/p) é fundamental para sua 

manutenção em valores menores que  0,4, no decorrer do período de 

armazenamento.  
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Figura 47 - Superfície de resposta relativa à avaliação do DHM das 3 formulações 

contendo nanocristais de ácido orótico considerando as variáveis tempo e 

concentração do Povacoat®. 
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Figura 48 - Superfície de resposta relativa à avaliação do potencial zeta das 3 

formulações contendo nanocristais de ácido orótico considerando as 

variáveis tempo e concentração do Povacoat®. 

 
 

 

Figura 49 - Superfície de resposta relativa à avaliação da polidispersividade das 3 

formulações contendo nanocristais de ácido orótico considerando as 

variáveis tempo e concentração do Povacoat®. 
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A validade das formulações F1 e F2 foi estimada a partir da extrapolação dos 

dados de potencial zeta (PZ) e de diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) para o período 

de 24 meses (Figuras 49, 50 e 51), estabelecendo limites de valores em ambos os 

casos: -30mV para o potencial zeta e 200 nm para o diâmetro hidrodinâmico médio. 

 

Figura 50 - Validade na avaliação da estabilidade do potencial zeta das formulações 1 

e 2 contendo nanocristais de ácido orótico. 
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Figura 51 - Validade na avaliação da estabilidade do diâmetro hidrodinâmico médio 

(DHM) das formulações 1 e 2 contendo nanocristais de ácido orótico. 

 
 

A F1 apresentou validade teórica de aproximadamente 160 dias, sendo que 

após esse período, os valores de PZ e DHM limite (- 30 mV e 200 nm) são excedidos. 

Esse resultado corrobora com aqueles observados macroscopicamente por meio de 

inspeção visual da formulação. Essa formulação apresentou elevado  índice de 

sedimentação e se tornou de difícil redispersão, após o período de 4 meses de 

preparação.  

Com relação à F2, essa apresentou estabilidade teórica de 24 meses. Até o 

presente momento a formulação apresenta-se estável, sob refrigeração e temperatura 

ambiente.  Durante as medições realizadas por espalhamento de luz dinâmica no 

período de 3 meses, as variações nos valores de PZ e DHM não foram significativas 

em ambas as formulações com Povacoat®.  

Portanto, o comportamento previsto pelo modelo obedece a tendência dos 

primeiros meses avaliados em bancada, visto que o software calcula a partir dos 

dados fornecidos possíveis variações no comportamento da formulação. Desta 

maneira,  para confirmar os dados obtidos da simulação estatística, a estabilidade de 

bancada das formulações deve ser acompanhada por período mais extenso, incluindo 

estudo de estabilidade  em temperaturas diferentes conforme regulamentação vigente 

(ANVISA; 2012). 
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5.16 Citotoxicidade 

 

 

A formulação F1 apresentou morte celular na placa inteira sendo graduada 

como Grau de reatividade 4 - toxicidade severa (Farmacopeia Americana). Esse 

resultado pode ser atribuído ao teor elevado de ácido orótico na formulação (42,5%).  

A F2 apresentou zona de morte celular média de 0,1333 cm, graduado como 

Grau de reatividade 2, toxicidade suave. Com relação à  F3, apresentou zona de morte 

celular média de 0,139 cm, graduado como Grau de reatividade 2 - toxicidade suave 

de acordo com a Farmacopeia Americana ()  

Considerando o fato dessas formulações serem primárias, ou seja, a partir 

delas será desenvolvida forma farmacêutica final (suspensão, injetável, forma 

farmacêutica oral sólida) com concentração reduzida de nanocristais, essa toxicidade 

apresentada pela formulação F1 deve ser investigada, levando em consideração a 

concentração que seria utilizada na forma farmacêutica. 

 
Figura 52 - Controles positivo e negativo do ensaio de citotoxicidade in vitro 
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Figura 53 - Imagem da placa de cultura da formulação F1 no ensaio de citotoxicidade 

in vitro. 

         

 

 

Figura 54 - Imagem da plca de cultura da formulação F2 no ensaio de citotoxicidade in 

vitro. 
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Figura 55 - Imagem da plca de cultura da formulação F3 no ensaio de citotoxicidade in 

vitro. 

           

 

No que se refere ao método in vitro por difusão em ágar, Cruz (2003) 

desenvolveu estudo comparativo empregando coelhos para avaliação de irritação 

ocular, cutânea e de mucosa oral de produtos cosméticos. Esse método revelou-se 

adequado para ensaios de triagem na avaliação da toxicidade desses produtos 

fundamentando-se em sua capacidade de predizer a irritação in vivo. Dessa maneira, 

esse método contribuiu significativamente para a redução de testes em animais. 
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6 CONCLUSÃO 
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O método analítico desenvolvido e validado apresentou-se dentro dos limites 

de especificação quanto à linearidade, especificidade, precisão e exatidão, sendo 

possível afirmar que o método para a quantificação do ácido orótico por meio de 

espectrofotometria UV foi validado nos meios água, HCL pH 1,2, tampão acetato pH 

4,5 e tampão fosfato pH 6,8 e 7,2. 

O método de nanopulverização por moagem à alta energia, empregando o 

método de moagem por revolução/rotação, permitiu a obtenção de nanocristais de 

ácido orótico com significativa redução no tamanho de partícula (100- 200 nm) em 

relação a matéria-prima originalmente utilizada.  

Os ensaios para a caracterização físico-química evidenciaram comportamentos 

térmico e estrutural diferenciado entre o ácido orótico nanonizado e seu homólogo, na 

escala micrométrica. Não foi observado nenhum tipo de interação entre o ácido orótico 

e os excipientes utilizados para a produção dos nanocristais. No entanto, observou-

se alteração sutil em suas estruturas cristalinas, indicando provável amorfização.   

A solubilidade de saturação dos nanocristais de ácido orótico foi aumentada em 

até 13 vezes quando comparada à matéria prima micronizada. A influência dos 

excipientes utilizados nas formulações foi testada a partir da mistura física, a qual 

demonstrou que esse aumento da solubilidade de saturação não foi por ação dos 

agentes estabilizantes utilizados (Povacoat®, Tween® e metilcelulose), mas sim pela 

diminuição do tamanho das partículas para escala nanométrica. 

A utilização do Povacoat® na durante o processo de produção dos nanocristais 

permitiu a obtenção de formulações mais estáveis, com melhor aspecto e com 

características físico químicas desejáveis à uma formulação contendo nanocristais. 

Adicionalmente, as formulações produzidas com esse polímero não apresentaram 

formação de aglomerados, mesmo após armazenamento de 3 meses, demonstrando 

ser um excelente agente estabilizante estérico.  Dessa forma, a otimização dessas 

formulações quanto à concentração do polímero seria complementar ao presente 

trabalho. 

A análise estatística demonstrou provável sinergismo do Tween® e do 

Povacoat® em melhorar a estabilidade da formulação, demonstrando ser associação 

eficaz em manter estáveis as características de diâmetro hidrodinâmico médio, 

potencial zeta e polidispersividade dos nanocristais a longo prazo.  
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O ensaio de citotoxicidade demonstrou que as formulações preparadas com o 

Povacoat® apresentaram toxicidade suave, assegurando mais um parâmetro 

essencial de indicativo de uso dessas formulações. 

Desse modo, os resultados obtidos fundamentam o desenvolvimento de 

plataforma nanotecnológica para a obtenção de produtos inovadores contendo 

nanocristais de ácido orótico. 
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