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Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi encontrar uma maneira de curar o câncer melanoma 

sem, com isso, causar morte celular de tecidos saudáveis. Para tal, foram feitas 

extrações do fruto da Dillenia indica Linnaeus e suas caracterizações, bem como a 

encapsulação em nanopartículas de PLGA e em nanopartículas de quitosana seguido 

da avaliação da citotoxicidade in vitro em B16F10-Nex2. Os extratos da casca e da 

polpa de Dillenia indica L. foram obtidos em n-hexano, acetato de etila, 1-butanol, 

etanol e metanol e fracionados em água. As frações foram testadas in vitro quanto à 

sua toxicidade em células B16F10-Nex2 e HaCaT e caracterizadas por FTIR e teste 

de Folin-Ciocalteu. Uma nova extração da polpa em metanol foi realizada e fracionada 

em água e em acetona, que foram caracterizadas por Folin-Ciocalteu, HPLC, FTIR e 

citotoxicidade in vitro em células B16F10-Nex2 e MEF. Foi constatada a presença do 

ácido betulínico na fração em acetona e, de fenólicos, em ambas as frações. A fração 

em acetona foi encapsulada em PLGA pelo método de nanoprecipitação, testada em 

B16F10-Nex2 e submetida à teste de degradação. A fração aquosa foi encapsulada 

em quitosana pelo método de gelificação iônica, testada em B16F10-Nex2 e 

submetida à teste de liberação. A fração em acetona apresentou seletividade à 

B16F10-Nex2 em relação à MEF e a fração aquosa apresentou comportamento 

inverso, porém não apresentou toxicidade à HaCaT. A incidência de luz UV em 

B16F10-Nex2 após pré-tratamento com a fração aquosa mostrou aumento da 

viabilidade celular. Houve aumento significativo na toxicidade em B16F10-Nex2 após 

a associação das frações com os biopolímeros. O perfil de liberação da fração aquosa 

encapsulada em quitosana foi modelado matematicamente e apresentou melhor 

ajuste segundo o modelo de Korsmeyer-Peppas. O estudo de degradação da fração 

em acetona encapsulada em PLGA mostrou que, para 3818 horas de teste, não houve 

liberação total dos fenólicos e do ácido betulínico. Apesar da associação dos extratos 

de Dillenia indica L. com biopolímeros melhorar significativamente sua ação citotóxica 

em células B16F10-Nex2, a fração em acetona associada ao PLGA mostrou ser o 

sistema que apresenta maior efeito citotóxico. 

 

Palavras-chave: Dillenia indica L., extração vegetal, ácido betulínico, fenólicos, 

PLGA, quitosana, biopolímeros, nanoencapsulação, nanoencapsulamento, liberação 

controlada.  
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Abstract 

 

The aim of the present study was to find a way to cure melanoma cancer without 

causing cell death in healthy tissue. To this end, extractions of the fruit of Dillenia indica 

Linnaeus and their characterizations were performed, as well as encapsulation in 

PLGA nanoparticles and chitosan nanoparticles followed by the evaluation of in vitro 

cytotoxicity in B16F10-Nex2. The fruit bark and fruit pulp extracts of Dillenia indica L. 

were obtained in n-hexane, ethyl acetate, 1-butanol, ethanol and methanol and 

fractionated in water. The fractions were tested in vitro for their toxicity in B16F10-Nex2 

and HaCaT cells and characterized by FTIR and Folin-Ciocalteu test. A new extraction 

of the fruit pulp in methanol was performed and fractionated in water and acetone, 

which were characterized by Folin-Ciocalteu, HPLC, FTIR and in vitro cytotoxicity in 

B16F10-Nex2 and MEF cells. The presence of betulinic acid was found in the acetone 

fraction and phenolics in both fractions. The acetone fraction was encapsulated in 

PLGA by the nanoprecipitation method, tested in B16F10-Nex2 and submitted to 

degradation test. The aqueous fraction was encapsulated in chitosan by the ionic 

gelling method, tested in B16F10-Nex2 and submitted to the release test. The acetone 

fraction showed selectivity to B16F10-Nex2 in relation to MEF and the aqueous fraction 

showed the opposite behavior but did not show toxicity to HaCaT. The incidence of UV 

light on B16F10-Nex2 after pretreatment with the aqueous fraction showed increased 

cell viability. There was a significant increase in toxicity in B16F10-Nex2 after the 

association of fractions with biopolymers. The release profile of the chitosan-

encapsulated aqueous fraction was mathematically modeled and presented a better fit 

according to the Korsmeyer-Peppas model. The degradation study of the acetone 

fraction encapsulated in PLGA showed that, for 3818 hours of testing, there was no 

total release of phenolics and betulinic acid. Although the association of Dillenia indica 

L. extracts with biopolymers significantly improves its cytotoxic action on B16F10-Nex2 

cells, the acetone fraction associated with PLGA proved to be the system with the 

greatest cytotoxic effect. 

 

Keywords: Dillenia indica L., plant extraction, betulinic acid, phenolics, PLGA, chitosan, 

biopolymers, nanoencapsulation, controlled release. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Dillenia indica Linnaeus (família Dilleniaceae), também chamada de maçã-

de-elefante ou flor-de-abril, é uma espécie asiática e presente em regiões tropicais e 

subtropicais (Fraga, Stehmann, 2010). Encontrada majoritariamente em locais úmidos 

e florestas, é uma árvore largamente cultivada no Brasil e, em sua região de origem, 

seus frutos são dispersos por elefantes, vindo dessa característica um dos nomes 

populares deste vegetal (Zappi, 2018). Os frutos são de sabor azedo e geralmente 

utilizados como especiaria. O suco da fruta, junto das folhas, cascas e caule encontra 

aplicação medicinal no tratamento contra do câncer, diarreia, febre e tosse 

principalmente no estado de Mizoram (Índia), sendo a forma de infusão comumente 

utilizada para tratamento tópico de inflamações (Kumar et al., 2010; Sharma, 

Chhangte, Dolui, 2001; Alam et al., 2012). Alguns estudos de caracterização do 

extrato da polpa, cascas e folhas mostraram a presença majoritária de ácido 

betulínico, cuja atividade biológica tem sido reportada como forte agente antitumoral 

(Kumar et al., 2010). Além disso, a presença de fenólicos também pode ter ação 

antineoplásica, como cita Harris et al. (2016) e Gonçalves (2019) a respeito da ação 

anticarcinogênica da quercetina em melanoma. 

A aplicação de biopolímeros para nanoencapsulação de fármacos, fitoterápicos 

e outros agentes bioativos têm se tornado alvo de muitos estudos em vista de sua 

biocompatibilidade e biodegradabilidade, além de conferir um aumento da 

permeabilidade no tecido alvo e a biodisponibilidade localizada do ativo devido à 

proteção que a nanocápsula proporciona contra a degradação após a administração 

do fármaco (Calzoni et al., 2019). Ademais, a nanoencapsulação pode permitir que o 

ativo tenha sua liberação controlada e prolongada no organismo, o que reduz a 

toxicidade do medicamento à tecidos saudáveis e o pico de concentração na corrente 

sanguínea, permitindo a ingestão de baixas dosagens e sem necessidade de reforços 

(Mora-Huertas, Fessi, Elaissari, 2010; Lima, Rodrigues Júnior, 1999; Pandit, Aqil, 

Sultana, 2016). Neste modelo de carreamento de fármaco, o princípio ativo pode estar 

incorporado no interior da partícula, na membrana polimérica ou então ligado 

covalentemente à membrana polimérica (Mora-Huertas et al., 2010). 

A nanoencapsulação do extrato teria como uma das funções o aumento da 

eficiência da entrega deste medicamento ao tecido tumoral. O ácido poli(láctico-co-

glicólico) (PLGA) é um copolímero linear biodegradável largamente utilizado para o 
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micro e nanoencapsulação. A aplicação deste polímero data dos anos 70 e a literatura 

comprova que o uso do PLGA não causa toxicidade sistêmica (Swider et al., 2018). A 

taxa de degradação do PLGA depende de vários fatores, podendo-se citar sua 

microestrutura, proporção entre o ácido láctico e o ácido glicólico na molécula e o pH 

do meio, sendo que em meio ácido a taxa de degradação é a maior já reportada na 

literatura e permite prever a possibilidade de administração via oral (Yoo et al., 2005); 

Swider et al., 2018). Outros biopolímeros também podem ser usados com o mesmo 

objetivo. A quitosana, por exemplo, é um polissacarídeo natural biocompatível e usada 

para carreamento de fármacos de liberação modificada. Além disso, apresenta uma 

natureza policatiônica, favorecendo sua utilização em meio ácido (Beppu, Arruda, 

Santana, 1999). 

O objetivo do presente trabalho é a avaliação do extrato de Dillenia Indica 

Linnaeus como agente antitumoral e sua encapsulação em nanopartículas poliméricas 

de PLGA e quitosana para aprimoramento da cinética de liberação e direcionamento 

tumoral. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral: 

 

Determinar a fração do extrato obtido do fruto da Dillenia indica Linnaeus para 

o qual há, simultaneamente, a maior toxicidade às células tumorais (B16F10-Nex2) e 

a menor toxicidade às células não-tumorais (HaCaT e/ou MEF). Nanoencapsulação 

da fração aquosa e da fração em acetona do extrato obtido do fruto da Dillenia indica 

Linnaeus em quitosana e em PLGA, respectivamente, para a avaliação comparativa 

do efeito citotóxico dos extratos livres, encapsulados e das partículas sem extrato em 

células B16F10-Nex2. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

• Caracterizar as frações aquosas dos extratos obtidos em n-hexano, acetato 

de etila, 1-butanol, etanol e metanol em UV-Vis, FTIR, teor fenólicos totais 

por teste de Folin Ciocalteu e citotoxicidade em células B16F10-Nex2 e 

HaCaT na presença e na ausência de irradiação UV; 

• Caracterizar a fração aquosa e a fração em acetona do extrato obtido no 

solvente que apresentou o maior rendimento mássico na etapa anterior 

quanto à concentração de ácido betulínico por HPLC, teor de fenólicos totais 

por teste de Folin Ciocalteu, UV-Vis, FTIR e citotoxicidade em células 

B16F10-Nex2 e MEF; 

• Otimizar a síntese de nanopartículas de PLGA pelo método de 

nanoprecipitação e realizar sua caracterização via espalhamento de luz 

dinâmico; 

• Otimizar a síntese de nanopartículas de quitosana pelo método de 

gelificação iônica e realizar sua caracterização via espalhamento de luz 

dinâmico; 

• Otimização da encapsulação da fração em acetona do extrato em PLGA pelo 

método de nanoprecipitação e realizar sua caracterização por espalhamento 

de luz, bem como a quantificação do teor de ácido betulínico e de fenólicos 

encapsulados; 
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• Otimização da encapsulação da fração aquosa do extrato em quitosana 

através do método de gelificação iônica e realizar sua caracterização por 

espalhamento de luz, bem como a quantificação do teor de fenólicos 

encapsulado; 

• Avaliar as propriedades antitumorais in vitro dos extratos encapsulados e 

das partículas sem extrato em células de melanoma da linhagem B16F10-

Nex2; 

• Avaliar a degradação das nanopartículas de PLGA contendo o extrato após 

permanência na incubadora à 37°C por meio do monitoramento do tamanho 

de partículas e medida do teor de fenólicos e ácido betulínico remanescentes 

na partícula; 

• Avaliar a cinética de liberação do extrato encapsulado em quitosana nas 

condições sink em solução aquosa acidificada a pH 4,0 e temperatura 

ambiente através do monitoramento do tamanho de partículas e medida do 

teor de fenólicos remanescente na suspensão. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Dillenia indica Linnaeus 

 

A Dillenia é um gênero vegetal originariamente encontrado na Indo-Malásia e 

Austrália tropical, sendo a espécie Dillenia indica L. bastante comum nas regiões 

úmidas do Himalaia. É uma árvore perene, isto é, uma espécie vegetal com ciclo de 

vida maior que dois anos e que não apresenta perda de suas folhas. O florescimento 

ocorre entre maio e agosto e os frutos amadurecem entre setembro e fevereiro, sendo 

colhidos enquanto a casca endurece e adquire cor amarelada. Costuma alcançar 

alturas de 9 a 15 metros e produz frutos grandes (7 a 12 cm de diâmetro) consistindo 

em cinco sépalas unidas firmemente que adquirem aspecto duro envolvendo a polpa, 

também rígida, e as sementes dispersas em miolo gelatinoso. O sabor é, em geral, 

azedo e pode variar de acordo com a condição da casca no momento da colheita 

(Abdille et al., 2005). A Figura 1 apresenta as sépalas, flor, sementes, frutos e folhas 

da Dillenia indica Linnaeus. 

 

 
Fonte: Autor Desconhecido. 

 
Figura 1. À esquerda, sépalas e flores da Dillenia indica L. e, à direta, seus frutos maduros, 
sementes e folhas. 

 

A Tabela 1 apresenta classificação botânica da Dillenia indica L. segundo 

Boparai et al. (2016). Os nomes comuns dados à Dillenia indica L. são maçã-de-

elefante, fruta-cofre, flor-de-abril, árvore-do-dinheiro, entre outros nomes dados em 

outras regiões e países devido ao aspecto e tamanho do fruto. O uso medicinal das 

folhas, cascas e polpa se popularizou na Índia e hoje é utilizado para diversas 

disfunções orgânicas, como diarreia, câncer leucêmico, insuficiência cardíaca, prisão 

Folhas 

Fruto 

Sementes 

Sépalas 

Flor 
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de ventre, artrite, dentre outras (Sharma et al., 2001; Kumar et al., 2010; Alam et al., 

2012; Singh, Saha, 2019). Singh e Saha (2019) mencionam a presença de muitos 

compostos na casca do caule, frutos e flores, como flavonóides, triterpenóides do tipo 

lupeol, fitoesteróis, álcoois, cetonas e antraquinonas, mas a presença dos flavonóides, 

betulina e ácido betulínico é mais substancial. 

 

Tabela 1. Classificação botânica da Dillenia indica Linnaeus 

Critério Classificação 

Reino Plantae 
Divisão Phanerogamae 

Sub-divisão Angiosperm 
Classe Dicotyledonae 

Sub-classe Polypetalae 
Ordem Dilleniales 
Família Dilleniaceae 
Gênero Dillenia 
Espécie indica Linnaeus 

Fonte: Boparai et al. (2016). 
 

Singh e Saha (2019) também mencionam a presença de um conteúdo de 

fenólicos totais de cerca de 34 % no fruto e relatam a presença de moléculas como 

isorhamnetina, lupeol, betulina, β-sitosterol e polissacarídeos/biopolímeros 

(e.g. arabinogalactano), mas que a betulina, ácido betulínico e β-sitosterol estão 

presentes em quase todas as partes da planta, sendo o ácido betulínico, a betulina e 

o lupeol os compostos de maior ação citotóxica em uma variedade de células 

cancerígenas. O ácido betulínico e os fenólicos são originados do metabolismo 

secundário da planta e são abordados em diversos estudos que retratam o seu 

potencial farmacológico (Kumar et al., 2010; Fu et al., 2015; Harris et al., 2016). Por 

este motivo, a espécie guarda grande potencial de cura para o câncer, incluindo 

melanoma. 

 

3.2 Extração de ativos contidos em matrizes vegetais 

 

A concentração e classe de ativos na extração vegetal pode variar com as 

condições de maturação da matriz vegetal, condições edafoclimáticas e tipo de 

processo de extração, sendo que os processos mais comuns consistem em (Palma et 

al., 2013): 
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1) Imersão: o material vegetal particulado é mergulhado no solvente com ou sem 

agitação e aquecimento, o que pode levar horas ou dias. Neste processo, a 

transferência de massa é exclusivamente dependente da difusão quando o 

sistema é estático, também dependendo da convecção para sistemas 

dinâmicos. O aquecimento do sistema favorece sensivelmente a transferência 

de massa, especialmente por atuar na diminuição da viscosidade, favorecendo 

o processo difusional; 

2) Soxhlet: o material vegetal particulado é colocado em uma cápsula de celulose 

que, por sua vez, é posicionada em um compartimento localizado entre o 

condensador de refluxo e o balão contendo o solvente em ebulição. O solvente 

em ebulição no balão evapora e passa por um bypass em direção ao 

condensador; é, então, condensado e goteja dentro da cápsula contendo o 

material vegetal. No regime estacionário, o solvente perpassado na cápsula 

transborda continuamente, arrastando consigo os ativos extraídos do material 

vegetal para dentro do balão novamente. Os ativos devem, portanto, ter 

pressão de vapor maior do que o solvente para que não adentrem no sistema 

de extração novamente e fiquem contidos no balão; 

3) Arraste a Vapor ou Hidrodestilação: conduzido por imersão do material 

vegetal em água seguido da coleta do vapor gerado pelo aquecimento da 

mistura ou então por geração de vapor saturado/superaquecido em 

compartimento externo que passa em fluxo contínuo pelo material suspenso. 

Em ambos os casos, o vapor arrasta os componentes e é condensado na 

sequência, incorrendo na separação de grande parte dos componentes 

voláteis. É ideal para componentes extrativos de alta volatilidade, como óleos 

essenciais. 

 

Outros processos de extração, como por fluido supercrítico, extração assistida 

por microondas, sonicação e extração por solvente pressurizado também são alvo de 

pesquisas neste tema (Silva et al., 2017; Zhang, Lin, Ye, 2018). Salam et al. (2019) 

menciona também o processo de extração em refluxo, que consiste na extração à 

pressão atmosférica e por imersão do material vegetal no solvente de extração a 

quente em um balão de fundo redondo conectado à um condensador de refluxo para 

evitar perdas do solvente em altas temperaturas. Neste tipo de extração é comum o 
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uso de etanol, metanol e acetato de etila por um tempo médio de 8 horas e o processo 

pode ser considerado híbrido entre os processos de imersão e soxhlet. 

Além da técnica de extração, outros parâmetros são importantes, como o tipo 

de solvente, proporção de solvente para material vegetal, tempo de extração, 

temperatura, porosidade e tamanho dos particulados, sendo os três últimos fatores 

limitantes em razão do processo ser controlado por difusão do solvente na matriz 

vegetal (Palma et al., 2016), uma vez que o solvente permeia o sólido por difusão de 

forma a solubilizar o soluto, trazendo-o à superfície para, então, transferi-lo para o 

solvente “bulk” por difusão e convecção (natural ou forçada por meio de agitação) 

(Rasul, 2018). 

A temperatura pode ser elevada de forma a se conseguir aumentar a 

capacidade de extração do ativo da matriz, visto que a miscibilidade está condicionada 

à variação de entalpia da mistura soluto-solvente, que é intrinsecamente dependente 

da temperatura e, de forma geral, a extração tem melhor eficiência em temperaturas 

e/ou pressões mais altas do que a condição ambiente, desde que não haja 

decomposição do(s) ativo(s). Os solventes mais comuns para extração convencional 

são água, etanol, clorofórmio, diclorometano, hexano, acetato de etila, metanol, dentre 

outros (Rasul, 2018), sendo bastante comum a extração com um solvente único 

seguido de partição com solventes de diferentes polaridades, como n-butanol, acetato 

de etila e hexano (Salam et al., 2019). 

A polaridade do solvente tem relação direta com os metabólitos que serão 

extraídos da matriz. Solutos de menor polaridade tendem a ser extraídos por solventes 

de menor polaridade também. Solventes com baixa polaridade extraem melhor 

terpenóides, esteróides e óleos. Já os de polaridade moderada podem extrair melhor 

alcalóides, flavonas, quininas, ligninas e cumarinas. Solventes de polaridade alta 

extraem melhor polifenóis, flavonóides, glicosídeos e saponinas (Xiao et al., 2013). 

Uma das formas de inferir a respeito da polaridade é a análise comparativa da 

constante dielétrica dos solventes. Este parâmetro pode ser usado em razão da 

proporcionalidade entre a constante dielétrica e a distribuição de cargas na molécula, 

prevista pela equação de Poisson (Damasceno, 2009). 

Ademais, a secagem do material vegetal é uma etapa importante, dado que a 

umidade pode ser uma barreira à transferência de solutos hidrofóbicos ao solvente 

(Palma et al., 2016) e, durante a secagem, poros e capilares são expostos e/ou criados 
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em virtude da passagem da água através da matriz vegetal, facilitando posterior 

penetração do solvente. 

 

3.3 Aplicações de fitoterápicos na terapia oncogênica 

 

O uso de plantas medicinais para alívio de sintomas e na prevenção e cura de 

doenças é frequente nos países em desenvolvimento, em que cerca de 68 % da 

população faz uso de plantas na atenção primária à saúde devido ao fácil acesso e 

baixo custo em relação à medicina tradicional alopática, sendo também largamente 

utilizada no oriente pela medicina tradicional chinesa, hindu e na Alemanha (Veiga 

Junior, Pinto, Maciel, 2005; Macedo, 2016). No SUS (Sistema Único de Saúde), os 

fitoterápicos já fazem parte do componente básico da assistência farmacêutica que 

compõe a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename, 2020). 

O câncer é uma doença não transmissível e a segunda que mais leva à óbito 

no mundo. Fatores como substâncias carcinogênicas, infecções, radiações e maus 

hábitos induzem a mutações nos proto-oncogenes, que por sua vez se tornam 

oncogenes. Em associação com a ausência de genes supressores tumorais, esse 

cenário leva à divisão celular desenfreada (Hassanpour, Dehghani, 2017).  

Os fitoterápicos têm sido investigados quanto à sua ação antitumoral como um 

coadjuvante ou como alternativa aos tratamentos convencionais (cirurgia, 

quimioterapia e a radioterapia), que apresentam graves efeitos colaterais e resistência 

ao tratamento. De maneira geral, o princípio ativo contido no fitoterápico pode ser 

ministrado em: a) uma matriz seca encapsulada; b) tinturas, que consiste na 

preparação alcoólica ou hidroalcoólica do extrato; c) pomadas; d) infusões e; sob 

outras formas compatíveis às vias enteral (oral, sublingual e retal) e parenteral 

(intramuscular, intravenosa e subcutânea). Estudos como o de Siew et al. (2018), por 

exemplo, testaram extratos das folhas de Leea indica (Burm. f.) Merr., Pereskia bleo 

(Kunth) DC., Vernonia amygdalina Delile e Vitex trifolia L. para combate ao câncer de 

mama, cervical, colon, leucêmico, fígado, ovário e uterino, obtendo boa ação 

antiproliferativa em todas as linhagens, principalmente quando a extração se deu por 

soxhlet com solução metanólica a 70 %. 

Outros trabalhos como o de Melo et al. (2018) mostram que células B16F10 

sofrem apoptose na presença do extrato hidroalcóolico de Viscum album L., mas 

células não tumorais do tipo MA-104 apresentaram baixa mortalidade. Neste extrato 



32 
 

 

foram encontrados ácidos fenólicos, flavonóides, triterpenos, fitoesteróis e 

oligo/polissacarídeos que podem estar associados com a toxicidade observada. Chao 

et al. (2019) testaram o fito-sesquiterpeno lactona deoxielefantofina isolado da 

Elephantopus scaber e observaram toxicidade elevada de maneira dose-dependente 

em células B16F10, mas baixa toxicidade em melanócitos, evidenciando possível 

efeito seletivo dos extratos vegetais às células tumorais. 

A Dillenia indica L. é também uma espécie vegetal que tem o potencial 

antineoplásico, como mostraram Kumar et al. (2011), provavelmente devido ao efeito 

sinérgico entre o ácido betulínico e componentes fenólicos. Nos tópicos seguintes 

serão abordados, de forma específica, a ação destes metabólitos no tratamento de 

câncer do tipo melanoma metastático. 

 

3.4 Ácido betulínico e suas aplicações na terapia oncogênica 

 

O ácido betulínico é um triterpenóide pentacíclico presente na natureza em 

muitas espécies vegetais. Se trata de uma classe dos terpenos, moléculas com 

funções no reino vegetal como de defesa, sinalização de estímulos e adjuvante 

estrutural das células (Silva, Duarte, Vieira Filho, 2014). Segundo Drag-Zalesinska e 

Borska (2019), os terpenos são divididos em: 1) lupano (ex.: lupeol, betulina e ácido 

betulínico); 2) oleanano (ex.: ácido oleanólico, β-amirina, eritrodiol); 3) ursano (ex.: 

ácido ursólico, α-amirina, uvaol); 4) taraxastano (ex.: taraxasterol) e; 5) taraxerano 

(ex.: taraxerol). No fruto da Dillenia indica L. foram reportados na literatura a presença 

de lupeol (Abdel-Kader, Shakour, 2015; Singh, Saha, 2019), betulina (Singh, Saha, 

2019), betulinaldeído (Abdel-Kader, Shakour, 2015) e ácido betulínico (Saiful Yazan, 

Armania, 2014; Abdel-Kader, Shakour, 2015; Kabidul Azam et al., 2016; Khan et al., 

2019), sendo este último de maior interesse neste trabalho. 

Grande número de espécies vegetais que contém o ácido betulínico o 

sintetizam por duas vias metabólicas secundárias: 1) a via do ácido mevalônico, que 

ocorre no citosol e utiliza a acetil-CoA como precursor e; 2) a via do metileritritol fosfato 

(MEP), que ocorre nos cloroplastos e tem como precursores o piruvato e o 

gliceraldeído 3-fosfato. Todos os precursores advêm do metabolismo primário 

(fotossíntese) (Jakiemiu, 2008; Martins, 2012; Borges, Amorim, 2020). Este 

fitocomposto tem atividade biológica e farmacológica, como anti-HIV, anti-inflamatória 

e anticâncer e pode ser obtido por meio da oxidação da betulina, também de origem 
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natural (Hordyjewska et al., 2019). A Figura 2 apresenta a estrutura química do ácido 

betulínico. 

 

 
 
Fonte: Tan (2014). 
 

Figura 2. Estrutura molecular do ácido betulínico. 

 

Com relação à solubilidade deste ativo, algumas informações são interessantes 

citar. Segundo uma simulação computacional utilizando o Virtual Computational 

Chemistry Laboratory disponível no site da FoodB (foodb.ca), a solubilidade do ácido 

betulínico seria de 0,2 µg/mL em água pura, enquanto o estudo de Jäger et al. (2006) 

detectou concentração de 0,021 µg/mL em água destilada, isto é, 10 x menor que a 

prevista. Neste estudo, também mostraram que a solubilidade do ácido betulínico em 

solução de fosfato de sódio a 10 mM aumenta conforme o pH aumenta de 7,1 para 

11,8 até 42,1 µg/mL, equivalente à 42,1 % do total inserido na solução. No entanto, a 

partir de uma matriz vegetal foi possível obter 28,2 % do total em ácido betulínico em 

pH 12,1, mesmo respeitando a saturação do ativo. 

Uma especificação técnica da Cayman Chemical menciona que o ácido 

betulínico (≥ 97 %) é solúvel em etanol (0,5 mg/mL), DMSO (20 mg/mL) e 

DMF (15 mg/mL) e que em solução buffer aquosa pode ser moderadamente solúvel, 

sendo que em uma mistura de DMSO e solução buffer aquosa na proporção de 1:20 

(pH 7,2), sua solubilidade seria aumentada para 0,3 mg/mL, mas não poderia ser 

estocada. Segundo a Merck, a solubilidade do ácido betulínico (≥ 98 %) seria de 

1,0 mg/mL em etanol. Em um estudo de Cheng et al. (2011), os autores testaram a 

solubilidade do ácido betulínico (99,5 %) em vários solventes na faixa de temperatura 

de 5,0 a 45,0 ºC. Observaram que, para toda faixa de temperatura, a sua solubilidade 
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segue a seguinte ondem crescente: metanol, formiato de etila, acetona, acetato de 

etila, etanol, 2-propanol, 2-butanol, acetato de butila, 1-propanol, 1-butanol, 1-

pentanol, 1-hexanol, tetrahidrofuranoseguindo. No entanto, o estudo não deixa claro 

a concentração absoluta do ativo que foi possível de ser dissolvida. 

Existem 3 formas do ácido betulínico agir como antitumoral, que são sua ação 

antiproliferativa de enzimas, indução da apoptose mitocondrial e inibição de 

angiogênese (Drag-Zalesinska, Borska, 2019). Este ácido é capaz de inibir a 

topoisomerase I e II, fazendo com que o processo de replicação e recuperação do 

DNA danificado sejam processos bioquímicos inviabilizados. No entanto, o ácido 

betulínico age majoritariamente através do processo de apoptose por via mitocondrial, 

ou também chamado de indução de apoptose de via intrínseca (Hordyjewska et 

al., 2019). Este processo é iniciado pela geração de ROS pelo ácido betulínico, que 

por sua vez aumenta a permeabilidade da membrana externa mitocondrial devido ao 

distúrbio do seu potencial, favorecendo a formação de poros de transição de 

permeabilidade, o que ocasiona o extravasamento para o citoplasma de dois 

principais grupos de proteínas pro-apoptóticas: 1) citocromo-C – que ativa as 

caspases 3 e 8; 2) fator indutor de apoptose (AIF) – liberado quando o dano à 

mitocôndria é irreversível e responsável por induzir a apoptose por fragmentação do 

DNA de forma independente das caspases (Kumar et al., 2018; Drag-Zalesinska, 

Borska, 2019). 

A permeabilidade da membrana mitocondrial é regulada pelas proteínas pró-

apoptóticas, como Bax, Bak e Bad e por proteínas anti-apoptóticas, como Bcl-2, Bcl-

XL e Mcl-1. Kumar et al. (2018), por exemplo, mencionam que a permeabilidade 

mitocondrial aumentada devido à ação do ácido betulínico seria independente dessas 

proteínas, mas Drag-Zalesinska e Borska (2019), cita que o ácido betulínico pode 

modular a expressão destas proteínas que levariam à apoptose intrínseca, de forma 

que não está esclarecido se a geração de ROS tem ação nas proteínas pró e anti-

apoptóticas ou ação direta na membrana. Este último autor ainda complementa que o 

ácido betulínico inibe a aminopeptidase N responsável pela angiogênese e regula o 

VEGF, responsável pelo crescimento do tecido vascular. 

É possível também que o mecanismo de morte celular por ação do ácido 

betulínico envolva a inibição da via de sinalização NF-κB que está relacionada ao 

desenvolvimento celular e, portanto, também do cancro (Barua, Yasmin, Buragohain, 

2018; Mehrizi et al., 2018). No entanto, Kumar et al. (2018) identificaram que a 
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administração de ácido betulínico e, principalmente, deste ativo nanoencapsulado 

elevou os níveis das caspases 3 e 8, o que denota que esta provavelmente essa é a 

principal via de morte celular provocada pelo fármaco. É interessante mencionar que 

o ácido betulínico já havia sido citado em Zuco et al. (2002) como um agente 

antitumoral seletivo para células de melanoma humano em relação à fibroblastos 

dérmicos e Selzer et al. (2000) também relataram inibição de células de melanoma 

humano com o uso do ácido betulínico em detrimento das células de melanócitos 

humanos, o que denota potencial terapêutico com efeitos colaterais reduzidos. 

 

3.5 Fenólicos e suas aplicações na terapia oncogênica 

 

Fenólicos são encontrados em frutas, vegetais, oleaginosas e grãos em geral 

(Gulsunoglu et al., 2019). São metabólitos secundários dos vegetais e têm em comum 

a presença de um grupo fenol e, portanto, apresentam ampla classificação. São duas 

as principais vias de síntese: 1) via do ácido chiquímico, que utiliza a eritrose-4-fosfato 

e o fosfoenolpiruvato como precursores e é a via mais importante para síntese de 

fenólicos; 2) via do ácido malônico, que ocorre no citosol e utiliza a acetil-CoA como 

precursor (Sharma et al., 2019; Borges, Amorim, 2020). São muitas suas funções nos 

vegetais, mas principalmente como defensor natural contra herbívoros, patógenos, 

proteção UV, em resposta ao estresse climático, para atração de polinizadores, dentre 

outras funções estruturais nas células (Neves, 2015). Os fenólicos podem ser 

classificados como mostra a Figura 3. 

A extração de fenólicos de matrizes vegetais dependerá de sua solubilidade no 

solvente de extração e outros parâmetros já citados. Como mostra Boas (2017), a 

solubilidade do ácido gálico, ácido protocatecuico, ácido gentísico e ácido α-resorcílico 

em temperatura ambiente é bastante evidente em metanol quando comparado à 

etanol, água e acetato de etila. Barua et al. (2018) mostram que, nos extratos do fruto 

da Dillenia indica L., foi encontrado um teor maior de fenólicos quando obtido em 

metanol do que em acetato de etila e, em acetona, o teor é ainda maior, sendo que os 

flavonóides estão em maior concentração no extrato obtido em acetato de etila 

(Souza, 2018). 

Como as substâncias fenólicas presentes em frutas geralmente estão na forma 

covalentemente ligadas à polímeros insolúveis, o aumento de temperatura pode ser 

uma forma de extração que aumenta sua solubilidade. No entanto, o aumento de 
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temperatura pode acarretar degradação, principalmente de frações de ésteres e 

glicosídeos (Lou et al., 2014). Grupos hidroxilas e açúcares (presentes nos glicosídeos 

de flavonóides), por exemplo, aumentam a solubilidade dos flavonóides em água, 

enquanto grupos metílicos e unidades isopentil os tornam lipofílicos (Crozier, 

Jaganath, Clifford, 2007). No entanto há fenólicos que estão covalentemente ligados 

à estrutura celular vegetal que são considerados solúveis apenas mediante hidrólise 

(Gulsunoglu et al., 2019). 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Vardhan (2017). 
 
Figura 3. Classificação dos fenólicos em classes e subclasses. 

 

Como a classificação de fenólicos em flavonóides abrange um conjunto 

numeroso de subclasses, é esperado que sejam encontrados com mais frequência na 

natureza e, muito provavelmente, são os maiores responsáveis pela ação 

farmacológica reportada na literatura (Neves, 2015). No fruto da Dillenia indica L., 

foram encontrados o caempferol, dillenetina e isorhamnetina (Singh, Saha, 2019). 

Souza (2018) estudou o extrato do fruto de Dillenia indica L. obtido em etanol e suas 

frações em acetato de etila e hexano, constatando a presença de diversos 

metabólicos fenólicos e não fenólicos, como: 
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[...] ácido protocatecuíco-4-glucósido, ácido rosmárico, ácido caprílico, ácido 
octodecanóico, isoramnetina ramnose, diosmetin-6-C-hexose, caempfenol-3-
O-acetil hexose, ácido glucônico, quercetina-3-O-glucuronido, isoramnetin-3-
O-glucósido, caempfenol-3-O-hexose, caempfenol-3-O-glucuronido, 
naringenina, ácido protocatecuíco-O-hexose e ácido cafeoil-5-O-quínico. 

 

Abdel-Kader e Shakour (2015) estudaram o extrato da fruta obtido em solução 

hidroalcóolica 70 % e, das frações de acetato de etila e butanol, foram encontrados 

os flavonóides: 

 
[...] quercetina-3-O-glucopiranosida, ramnetina-3-O-ramnopiranosida, 
apigenina-6-C-arabinopiranosil-8-C-glucopiranosida, apigenina-6, 8-di-C-
glucopiranosida, quercetina-3, 7-di-O-glucopiranosida, miricetina, miricetina-
3-O-glucopiranosida. 

 

Na Figura 4 estão representados os fenólicos mais frequentemente 

encontrados no fruto da Dillenia indica L. No que tange à sua ação farmacológica, a 

solubilidade pode ser um impasse no sentido de determinar sua biodisponibilidade 

nos tecidos. De maneira geral, quando são hidrossolúveis, tendem a ter baixa 

disponibilidade. Neste ponto, como mencionam Imran et al. (2019) a respeito do 

caempferol, as nanoformulações podem melhorar a biodisponibilidade do fármaco e 

melhorar sua ação seletiva nas células com mutações malignas. O uso de fenólicos 

no combate ao câncer também tem sido comprovado principalmente por redução do 

risco de danos às células por radicais livres e oxidação induzida por exposição à luz 

UV, principal gatilho para o câncer de pele maligno (Ahmed et al., 2019). 

Como menciona Anantharaju et al. (2016), estudos mostram que a atividade 

antitumoral está ligada à presença de um anel aromático e ao menos um grupo 

hidroxila livre, sendo que, quanto maior o número de hidroxilas livres, maior a atividade 

antitumoral. Além disso, a presença de uma cadeia curta de ácido graxo insaturado 

potencializa o efeito antitumoral. Essa configuração molecular pode desencadear uma 

variedade de reações biológicas que modulam a carcinogênese por interrupção do 

ciclo celular, inibição de sinalização oncogênica, modulação de ROS exógenos ou 

endógenos e indução de síntese de proteínas supressoras tumorais, como p53 

(Anantharaju et al., 2016; Basli, Belkacem, Amrani, 2017). Porém, a literatura reporta 

que os flavonóides podem suprimir a ativação de NF-kB, levando à apoptose (Basli et 

al., 2017). 
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Caempferol 
 

 

Dilenetina 
 

 

Ácido Protocatecuico 

 

Ácido Rosmarínico 

 

Quercetina 
 

 

Naringenina 

 

Isorhamnetina 
 

 

Diosmetina 
 

 
 

Ácido Cafeoil-5-O-Quínico 
 

 

Fonte: Autor. 
 
Figura 4. Principais fenólicos já reportados nos extratos do fruto de Dillenia indica L. 

 

Tendo isso em vista, o extrato vegetal da Dillenia indica L. apresenta grande 

potencial na prevenção e tratamento do melanoma em virtude da presença de 

moléculas fenólicas com atividade antitumoral em seu fruto. 
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3.6 Melanoma 

 

Apesar do câncer de pele ser o tipo de câncer mais comum no Brasil, o 

melanoma representa 3 % dos tumores malignos neste órgão, mas é certamente 

alarmante em vista da condição metastática e de resistência aos tratamentos 

convencionais, levando a óbito cerca de 21 % dos pacientes diagnosticados (INCA, 

2020). De forma suscinta, a derme é composta das seguintes camadas (Sampaio, 

Rivitti, 2007; Findlay, Gurtner, 2017): 

 

1) Derme papilar: constituída de fibras, fibroblastos e mucopolissacarídeos; 

2) Derme perianexial: idêntica à derme papilar, porém está presente em torno 

dos anexos; 

3) Derme reticular: porção espessa de tecido com menor quantidade de 

fibroblastos e mucopolissacarídeos, porém maior quantidade de fibras 

colágenas. 

 

A epiderme, camada mais externa que sucede a derme, é basicamente 

composta das seguintes camadas (Sampaio, Rivitti, 2007; Findlay, Gurtner, 2017): 

 

1) Estrato basal: região de mitose dos queratinócitos e de presença dos 

melanócitos; 

2) Estrato espinhoso: região onde se encontram queratinócitos produtores 

de citoqueratina e na qual as células estão ligadas umas às outras na 

camada basal por meio dos dermossomos; 

3) Estrato granuloso: região onde se encontram queratinócitos na forma 

achatada e contendo grãos de querato-hialinos; 

4) Estrato lúcido: encontrado apenas em regiões como palmas das mãos, 

planta dos pés e digitais, composta por queratinócitos anucleados 

achatados e dispersos em queratina; 

5) Estrato córneo: última camada da pele composta por uma membrana fina 

de queratinócitos anucleados imersos em uma matriz de filamentos de 

queratina. 
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O melanoma é originado nos melanócitos, células pigmentadas produtoras de 

melanina presentes em grande parte na pele, e pode causar metástases 

principalmente nos pulmões (Borghesi et al., 2019). A principal causa do surgimento 

do melanoma está associada à exposição cumulativa aos raios ultravioleta e, por isso, 

de maior incidência em pessoas de pele clara, mas frequentemente acomete pessoas 

de pele negra na região das palmas das mãos e planta dos pés, bem como em 

mucosas em geral e pode ser reconhecido pela presença de manchas, pintas ou sinais 

(Faries, Curti, 2018; INCA, 2020). 

Alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento de melanoma incluem a 

presença de nevos melanocíticos displásicos e hiperplásicos (que podem surgir pela 

exposição solar), mutações genéticas em genes supressores tumorais e histórico 

familiar de melanoma (Bosserhoff, 2011; Schadendorf et al., 2018). A mudança da 

cisteína para a timidina é um indício de danos por raios ultravioleta (Faries, Curti, 

2018), mas são identificadas mutações específicas em células de melanoma, mais 

comumente no gene BRAF em 50 % dos casos, N-Ras/K-Ras/H-Ras em 25 % dos 

casos, NF1 em 15 % dos casos e o tipo triplo selvagem em 10 % dos casos 

(Schadendorf et al., 2018). O melanoma sofre metástase mais facilmente quando 

adentra os canais vasculares e linfáticos (Bosserhoff, 2011; Faries, Curti, 2018), 

estágio no qual a abordagem cirúrgica não é mais adequada e a quimioterapia é o 

tratamento mais indicado, ainda que com a possibilidade de retorno do caso (Davis, 

Shalin, Tackett, 2019). Além disso, o melanoma não é responsivo ao tratamento com 

radiação, sendo um tratamento paliativo (Faries, Curti, 2018). 

A célula de melanoma murino metastático B16F10-Nex2 é uma linhagem 

agressiva e apropriada para o estudo in vitro do melanoma humano. A célula 

apresenta cor escura no núcleo devido à produção de melanina, que é produzida nos 

melanossomos dos melanócitos e transferidas aos queratinócitos circundantes 

(Aliprandini, 2010; Delevoye, 2014). A melanina é um cromóforo que absorve radiação 

UV, agindo em favor da proteção da célula contra danos aos DNA por radiação, bem 

como os danos que podem ser ocasionados de forma secundária por meio de ROS 

(Aliprandini, 2010; Assis et al., 2021). No entanto, a síntese de melanina gera ânions 

superóxido (O2
-) e peróxido de hidrogênio (H2O2) (Suzukawa et al., 2012; Denat et al., 

2014), provocando estresse oxidativo aos melanócitos e consequente lesões ao DNA 

(Assis et al., 2021). 
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A ação protetora da melanina é atribuída à eumelanina (de cor marrom) devido 

à capacidade para ligação com radicais livres, enquanto a feomelanina (de cor 

amarelada) é um agente pró-oxidante quando exposto à luz UV (Aliprandini, 2010; 

Davis et al., 2019), mas, de forma paradoxal, a eumelanina causa maiores impactos 

danosos ao DNA devido à geração de mais moléculas ROS (Denat et al., 2014; Davis 

et al., 2019). Além disso, a melanina pode ser um agente de transferência de energia 

para a síntese paralela de agentes danosos ao DNA. Um estudo de Aliprandini (2010) 

já havia mostrado que, quando células de melanoma murino metastático (B16F10-

Nex2) e células de melanócitos (Melan-A) foram expostas ao oxigênio singlete, as 

células que foram induzidas a produzir mais melanina apresentaram fragmentação 

inespecífica do DNA, altas concentrações de citocromo C no citoplasma e relação 

ADP/ATP alta, indicando progressão da apoptose. 

A pesquisa de Roméro-Graillet et al. (1997) reporta a presença de estímulo à 

melanogênese através do óxido nítrico (NO) produzido pelos queratinócitos quando 

estes são expostos à luz ultravioleta, mas que o processo pode ser revertido quando 

estes radicais livres são neutralizados por moléculas capturadoras. Estudos recentes 

de Satou et al. (2019) mostram que uma proteína inflamatória chamada ANGPTL2 

secretada pelos queratinócitos e melanócitos está presente de forma super expressa 

em células expostas à luz UV-B, a qual pode estar associada à síntese de melanina 

devido à indução de produção de NO. 

Atualmente, a dacarbazina é o principal fármaco para o tratamento 

quimioterápico do melanoma. No entanto, o melanoma metastático apresenta 

resistência ao tratamento (MA et al., 2003; Erdmann et al., 2019). Por esse motivo, 

novos fármacos ou terapias estão sendo estudadas para superar estes problemas. 

 

3.7 Nanoencapsulação 

 

A nanoencapsulação é um dos sistemas nanoparticulados por meio do qual é 

possível realizar o drug delivery, assim como com os lipossomas, nanopartículas de 

sílica mesoporosa (MSNs), quantum dots (QDs), nanopartículas de ouro (AuNPs), 

nanopartículas de prata (AgNPs) e nanotubos de carbono (CNTs) (Li et al., 2019). 

Além disso, a nanoencapsulação de ativos permite que a escala de tamanho se 

aproxime de biomoléculas e, portanto, são uma forma menos invasiva e com mais 

possibilidades de interação orgânica. 
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O termo nanocápsula é usado para um sistema no qual uma membrana 

polimérica envolve uma porção do fármaco e seus veículos em escala nanométrica, 

resultando em tamanho de partículas que, na prática, variam de 100–500 nm (Mora-

Huertas et al., 2010), mas que podem apresentar tamanhos na faixa de 10 a 1000 nm 

(Wang et al., 2016). Os ativos encapsulados em partículas poliméricas podem estar 

dispersos na matriz polimérica, como também podem estar ligados ao polímero 

(Ahmed et al., 2019), como mostra a Figura 5.  

 

 

Fonte: Adaptado de Moura (2012). 
 
Figura 5. Possíveis estruturas de nanopartículas poliméricas 
carreadoras de fármacos: (a) Nanocápsula: ativo disperso em uma 
matriz e envolto pela camada polimérica; (b) Nanoesfera: ativo disperso 
ao longo da matriz polimérica e/ou adsorvido em sua superfície. 

 

As nanoesferas são partículas maciças que podem conter os ativos fisicamente 

envoltos na matriz ou quimicamente ligados ao polímero ao longo do volume e 

adsorvido na superfície. A nanocápsula pode ser modelada como um sistema 

vesicular no qual o ativo está disperso em uma matriz interna hidrofílica ou hidrofóbica 

localizada no interior de uma parede polimérica que a envolve. Em ambos os casos, 

é comum utilizar a técnica bottom-up de self-assemble para a formação da partícula 

(Calzoni et al., 2019). 

O principal objetivo da nanoencapsulação é a proteção de ativos visando 

aumentar o tempo de meia vida, aumentar solubilidade de ativos hidrofóbicos, reduzir 

a resposta do sistema imune ao ativo, manter a liberação constante do fármaco no 

organismo – reduzindo, portanto, a ingestão de doses frequentes –, redução de efeitos 

colaterais, aumento da concentração do ativo diretamente nas células e tecidos 

doentes e possibilidade de funcionalização da partícula (Wang et al., 2016), além de 

conferir proteção à degradação de ativos instáveis (Calzoni et al., 2019). 

Evidentemente que a complexidade da questão envolve alcançar um equilíbrio dos 

requisitos que melhor atenda à um objetivo específico. 

(a) (b) 
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Os biopolímeros são os agentes de encapsulação mais utilizados, uma vez que 

sua toxicidade é baixa, sua resistência à degradação é adequada para obtenção de 

uma liberação do ativo no organismo relativamente longa e possibilita a obtenção de 

um medicamento com período de validade longo. Em suma, a nanoencapsulação em 

biopolímeros pode ser uma solução interessante visando maior tempo de circulação 

dos ativos do extrato vegetal e aumento de sua solubilidade nos fluidos corporais, 

dado que o ácido betulínico apresenta curto tempo de circulação na corrente 

sanguínea (Kumar et al., 2018) e o mesmo efeito é observado com fenólicos (Ahmed 

et al., 2019). 

 

3.8 Mecanismo de distribuição de nanopartículas poliméricas no 

organismo 

 

O uso de nanopartículas de tamanho mesoscópico variando de 5 a 200 nm 

conferem boa interação com sistemas biológicos e evita o processo de endocitose 

(Acharya, Sahoo, 2011). Segundo Magalhães (2018), as nanopartículas são 

distribuídas no organismo de acordo com: 1) as características dos capilares 

sanguíneos dos órgãos e tecidos; 2) local da administração do fármaco 

nanoencapsulado; 3) tamanho da partícula e; 4) alterações na superfície como a 

funcionalização com peptídeos, anticorpos e polissacarídeos, bem como alteração da 

hidrofobicidade ou hidrofilicidade por adsorção de outros polímeros. 

Nanopartículas carreadoras de fármacos antitumorais possibilitam a entrega de 

medicamentos de duas principais formas: 1) ativa: que consiste na ligação das 

partículas na superfície do tumor por meio da funcionalização da superfície da 

partícula com biomoléculas compatíveis com receptores presentes no tecido e; 

2) passiva: na qual há a retenção das nanopartículas no tumor devido ao efeito ERP 

– Enhanced Retention and Permeability – em razão da permeabilidade e retenção 

aumentadas neste tecido (Yang, Wang, 2013; Calzoni et al., 2019). Na Figura 6 é 

possível visualizar a forma de distribuição das nanopartículas de forma passiva pelo 

efeito ERP, principal mecanismo de ação de nanopartículas poliméricas carreadoras 

de fármacos. 
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Fonte: Adaptado de Yang e Wang (2013). 
 
Figura 6. Mecanismo de atuação das nanopartículas no tumor, 
conhecido como efeito ERP. 

 

A permeabilidade aumentada no tecido decorre de processos estressantes ao 

organismo, como inflamações e hipóxia, que levam o revestimento endotelial dos 

vasos sanguíneos a se tornar mais permeável (Calzoni et al., 2019). Além disso, a 

intensa angiogênese do tecido tumoral contribui para que se formem 

descontinuidades na camada endotelial e, por consequência, maior permeabilidade 

(Yang, Wang, 2013). Já a retenção aumentada está relacionada ao sistema linfático 

ineficiente dos tumores decorrente do crescimento rápido e desordenado do sistema, 

levando à maior retenção de partículas em seu interior (Morshed, Chowdhury, 2019). 

Outro aspecto a se considerar é a redução da perda das partículas na corrente 

sanguínea, que pode ser minimizada se as partículas apresentarem tamanho maior 

que 100 nm, dado que a dimensão aproximada da cavidade intracelular do tecido 

endotelial que reveste os vasos sanguíneos é de 100 nm. Partículas menores do que 

5 nm passam através da parede dos vasos sanguíneos e são excretadas facilmente 

pelos rins e, partículas maiores, são mais facilmente capturadas pelo sistema 

mononuclear fagocitário, o que implica em limitar o tamanho máximo entre 100 e 

200 nm para obtenção de partículas com longo tempo de circulação (Wang et al., 

2016). 

Também é importante mencionar que pesos moleculares altos tendem a melhor 

estabilizar a partícula e aumentar seu tempo de circulação e que superfícies neutras 

ou positivamente carregadas – preferencialmente apresentando potencial zeta acima 

de +30 mV – e hidrofílicas propiciam a formação de barreira aquosa, evitando que a 
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partícula faça ligação com proteínas opsoninas que atuam como facilitadoras do 

reconhecimento da partícula pelo sistema fagocitário mononuclear (Mora-Huertas et 

al., 2010; Wang et al., 2011; Ahmed et al., 2019; Calzoni et al., 2019). Contudo, ainda 

há controvérsias quanto à maior eficácia do uso de nanopartículas positivamente 

carregadas devido à resultados contrários, sendo mais provável que a maior retenção 

no tecido esteja associada à bioadesão (Wang et al., 2016). 

 

3.9 Ácido poli(lático-co-glicólico) (PLGA) e seu uso para síntese de 

nanopartículas carreadoras de fármacos 

 

O ácido poli(lático-co-glicólico) ou somente PLGA é um poliéster alifático 

sintético saturado, termoplástico e biocompatível que se degrada por meio de hidrólise 

(desesterificação), gerando os monômeros ácido láctico e o ácido glicólico, ambos 

absorvidos pelo organismo via ciclo de Krebs (Peleias, 2017; Song et al., 2018; 

Calzoni et al., 2019). O PLGA é, portanto, um copolímero formado entre o PLA (ácido 

poli lático) e o PGA (ácido poli glicólico), que podem estar presentes em diversas 

razões de monômeros, como mostra a Figura 7. 

 

 
 
Fonte: Sequeira et al. (2018) 
 
Figura 7. Estrutura molecular do PLGA. 

 

O PLA é um polímero poliéster biodegradável e hidrofóbico (Sequeira et al., 

2018) obtido a partir da fermentação de carboidratos (Peleias 2017). Os métodos de 

síntese mais comuns são a policondensação do ácido lático ou a polimerização do di-

éster cíclico lactídeo através da abertura de seu anel com o uso de catálise e ambas 

as rotas implicam em perda da água (Masutani, Kimura, 2014; Peleias, 2017). Devido 

à presença de carbono quiral, o ácido lático possui dois enantiômeros (L-ácido lático 

e D-ácido lático) e o lactídeo possui três enantiômeros (L-lactídeo que é composto de 

duas unidades de L-ácido lático, D-lactídeo que é composto de duas unidades de D-
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ácido lático e o meso-lactídeo que é composto de uma unidade de L-ácido lático e 

outra de D-ácido lático). 

A estrutura final do PLA poderá existir, então, sob três formas 

estereoisoméricas, sendo duas formas isotáticas semicristalinas L-PLA (PLLA) e D-

PLA (PDLA) e uma forma sindiotática amorfa D,L-PLA (PDLLA) (Peleias, 2017), sendo 

que o isômero L é mais comum na natureza e, inclusive, no corpo humano (Peleias, 

2017; Calzoni et al., 2019). A proporção de cada enantiômero L e D precursor do PLA, 

bem como a estereoespecificidade do catalizador usado durante a síntese e a massa 

molar final do polímero, irão determinar o grau de cristalinidade do PLA, que fica em 

torno de 35 % (Peleias, 2017). A Figura 8 mostra as três estruturas moleculares do 

PLA. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Song et al. (2018). 
 
Figura 8. Estruturas moleculares dos estereoisômeros do PLA. 

 

O PLA, de forma geral, começa a apresentar perda de integridade mecânica a 

partir de seis meses do início da hidrólise, porém o PDLLA apresenta taxa de 

degradação muito maior que o PLLA ou PDLA devido à sua estrutura amorfa que 

facilita o alcance da molécula de água às ligações éster para realizar a hidrólise a 

partir da carbonila, reduzindo o tempo para cerca de 2 meses (Peleias, 2017). 

O PGA (ácido poli glicólico) é um polímero sintetizado a partir da condensação 

do ácido glicólico iniciando com a abertura do anel do dímero cíclico glicolídeo e 

apresenta mais alto grau de cristalinidade (45-55 %) (Peleias, 2017) do que o PLLA e 

o PDLA devido à ausência do grupo metil (Sequeira et al., 2018). É hidrofílico e 

apresenta degradação rápida em meio aquoso e in vivo, perdendo a integridade 

mecânica em até um mês (Song et al., 2018; Peleias, 2017). A Figura 9 mostra sua 

estrutura molecular. 
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Fonte: Adaptado de Song et al. (2018). 
 
Figura 9. Estrutura molecular do PGA. 

 

O grupo metil presente no PLA e ausente no PGA contribui para o impedimento 

estérico à hidrólise, tornando o PLA mais hidrofóbico que o PGA (Calzoni et al., 2019) 

e, portanto, de degradação mais lenta (Peleias, 2017). No entanto, as diferentes 

razões de PLA e PGA no PLGA possibilitam o controle da taxa de degradação deste 

polímero através do balanceamento da cristalinidade e hidrofobicidade/hidrofilicidade 

(Song et al., 2018; Calzoni et al., 2019). De forma genérica, se o PLGA contém entre 

25 e 75 % (porcentagem molar) de ácido glicólico, o polímero é amorfo em razão do 

PLA interromper a regularidade da cadeia de PGA, principalmente na presença da 

forma amorfa D,L-PLA (Peleias, 2017; Sequeira et al., 2018). Para a proporção de 

PLA:PGA de 50:50 (mol:mol) o PLGA apresenta a maior taxa de degradação do que 

qualquer outra proporção (Peleias, 2017), o que pode ser acelerado em meio ácido 

ou alcalino, sendo que a hidrólise alcalina provoca degradação mais rápida e 

irreversível (Barbanti et al., 2006). Dessa forma, a liberação do ativo é facilitada no 

tecido tumoral sólido, que apresenta pH em torno de 5 (Calzoni et al., 2019) e pH entre 

6,4 e 7,3 em tecido tumoral de melanoma (Boussadia et al., 2018). 

Suspensões de nanopartículas deste polímero associadas com PVA como 

estabilizante têm sido frequentemente utilizadas para o carreamento de fármacos 

hidrofóbicos, como o ácido betulínico (Kumar et al., 2018) e alguns polifenóis (Ahmed 

et al., 2019). A nanoencapsulação com PLGA é uma das alternativas de encapsulação 

polimérico que, além de proteger o ativo, possibilita o controle da cinética de liberação 

associado à biodegradabilidade, com possibilidade de administração orgânica via oral 

e por injeção intraperitoneal (Mansoor et al., 2019). Dentre os possíveis métodos de 

obtenção de nanopartículas de PLGA podem ser citados o método de emulsificação-

evaporação, salting-out e nanoprecipitação (Resvantalab et al., 2018). Segundo Mora-

Huertas et al. (2010), o método que resulta em menor tamanho de partículas e maior 

eficiência de encapsulação é o de nanoprecipitação. Com este método, as 
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nanopartículas apresentariam perfil de liberação do ativo em burst release inicial e 

majoritariamente por difusão. 

De maneira geral, na síntese através do método de nanoprecipitação deve 

haver uma fase aquosa contendo surfactante – em geral o PVA – e uma fase orgânica 

na qual o PLGA e os ativos a serem encapsulados no polímero sejam completamente 

solúveis, sendo que o PLGA é pouco solúvel em etanol e metanol e os solventes mais 

utilizados são acetonitrila e acetona (Huang, Zhang, 2018). Além disso, a fase 

orgânica deve ser solúvel na fase aquosa, de forma que haja difusão do solvente para 

fora da partícula formada e permita sua evaporação. A adição da fase orgânica sobre 

a fase aquosa é feita sob agitação da fase aquosa e gotejamento da fase orgânica de 

forma lenta e controlada, ou mesmo por adição em fluxo contínuo da fase orgânica à 

uma vazão da ordem de 10-3 a 10-1 mL/min (Huang, Zhang, 2018). 

Com relação ao processo de dissolução da partícula de PLGA, é comum que a 

taxa de degradação do polímero hidrofóbico seja maior do que a difusão da água até 

o núcleo da partícula e, então, o processo de degradação pode ocorrer por erosão 

progressiva da parede da nanopartícula até sua degradação total (Peleias, 2017). 

Segundo Sequeira et al. (2018), a degradação em erosão “bulk” é característica do 

PLGA, simultaneamente à difusão e, como mencionam Bruschi (2015) e Wang el al. 

(2016), a fase de burst release tem uma função importante no sentido de alcançar 

rapidamente a concentração terapêutica na corrente sanguínea. No entanto, Sequeira 

et al. (2018) considera o burst release inicial como um efeito indesejado, 

possivelmente por que a previsibilidade de uma liberação rápida é baixa e a 

concentração do ativo pode ultrapassar a concentração terapêutica. Outros aspectos 

da dissolução serão abordados mais adiante. 

 

3.10 Quitosana e seu uso para síntese de nanopartículas carreadoras de 

fármacos 

 

A quitosana é um polissacarídeo natural biocompatível sintetizada por 

desacetilação parcial da quitina em meio alcalino (Shi et al., 2018) ou por hidrólise 

enzimática na presença de quitina deacetilase (Daraghmeh et al., 2011), sendo o 

segundo polímero natural mais abundante encontrado em exoesqueletos de 

crustáceos, insetos e células de fungos (Song et al., 2018). A quitina é um 
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homopolímero biossintetisado a partir da trealose como precursor e tem sua estrutura 

totalmente formada por meio da conversão final da estrutura uridina-difosfato-N-

acetilglucosamina com a enzima quitina sintetase, resultando em uma molécula 

polimérica de unidades de N-acetil-D-glucosamina ligadas de forma β(1 – 4), como 

mostra a Figura 10. 

 

 
 

Fonte: Daraghmeh et al. (2011). 

 
Figura 10. Estrutura molecular da quitina. 

 

A desacetilação da quitina em meio alcalino concentrado e sob ação do ácido 

monocloroacético resulta na quitosana, composta dos monômeros glucosamina e N-

acetil-glucosamina também ligados de forma β(1 – 4) e, por essa razão, é importante 

a determinação do grau de desacetilação da quitosana, bem como seu peso molecular 

(Song et al., 2018). A quitosana é um biopolímero semi-cristalino que apresenta 

ligações de hidrogênio fortes tanto intermoleculares como intramoleculares (Naskar, 

Sharma, Kuotsu, 2019). Sua estrutura molecular está representada na Figura 11, onde 

é possível ver a presença de aminas, porém com atividade menos tóxica que outros 

polímeros catiônicos contendo grupos amina. 

 

 
 

Fonte: Ahmed et al., 2016. 

 
Figura 11. Estrutura molecular da quitosana. 
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Algumas das vantagens de seu uso incluem a abundância de seu precursor 

(quitina), mucoadesão, biodegradabilidade e custo acessível, possibilitando 

administração orgânica via oral e nasal (Mansoor et al., 2019). Além disso, a 

decomposição da quitosana pode ocorrer por hidrólise em meios ácidos e, de forma 

mais eficiente, através de enzimas (e.g. lisozimas e quitosanase) no organismo, 

resultando em oligossacarídeos atóxicos (Daraghmeh et al., 2011; Song et al., 2018). 

No entanto, é insolúvel na maioria dos solventes orgânicos, o que limita a 

solubilidade de agentes hidrofóbicos em sua matriz (Song et al., 2018). É bastante 

solúvel em alguns ácidos orgânicos (i.e. ácido acético, ácido fórmico e ácido láctico) 

e inorgânicos (i.e. ácido clorídrico), mas fatores como o peso molecular, cristalinidade 

e grau de desacetilação alteram sensivelmente a solubilidade (Naskar et al., 2019). 

Além disso, sua solubilidade limita aplicações em drug delivery por não ser solúvel em 

pH acima de 6,5 (Safdar et al., 2018), sendo que organismo em grande parte 

apresenta pH entre 6,8 e 7,4 (Li et al., 2018). No entanto, essa propriedade pode variar 

a depender do peso molecular da quitosana, uma vez que o grau de protonação dos 

grupos NH2 em NH3
+ são dependentes do tamanho da cadeia polimérica (Safdar et 

al., 2018). 

Garg et al. (2019) mencionam que o grau de desacetilação afeta a 

hidrofobicidade, solubilidade e toxicidade. Um alto grau de desacetilação confere 

toxicidade à quitosana, que é agravada se o peso molecular for alto e é atenuada para 

baixo peso molecular. Isso ocorre porque o alto grau de desacetilação associado a 

alto peso molecular aumentam a permeabilidade epitelial/membranar devido ao 

aumento de densidade de carga, que melhora o transporte e mucoadesividade. No 

entanto, o alto peso molecular faz com que a solubilidade do polímero diminua e a 

degradação seja mais lenta. Um baixo grau de desacetilação confere à quitosana 

apenas característica de um material absorvedor em qualquer peso molecular (Garg 

et al., 2019). 

 A formação de nanopartículas de quitosana se dá por mais de uma 

metodologia, como cross-linking iônico ou também chamado de gelificação 

iônica/complexação de polieletrólitos, cross-linking covalente, método miscelar 

reverso, precipitação por dessolvatação com sais ou com o uso de solvente orgânico, 

método de coalescência de gota de emulsão, spray-drying, nanoprecipitação e outros 

processos modificados (Garg et al., 2019; Naskar et al., 2019). Porém, o método de 

gelificação iônica é o mais utilizado (Garg et al., 2019; Iswanti et al. 2019). O tamanho 
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da nanopartícula pode variar bastante conforme o peso molecular, sendo maior para 

alto peso molecular e menor para baixo peso molecular, porém alto peso molecular 

confere viscosidade mais alta e, por consequência, distribuição de tamanhos mais 

estreita (Safdar et al., 2018). 

A quitosana tende a encapsular melhor ativos hidrofílicos e pode precisar de 

modificações para encapsular melhor os ativos hidrofóbicos (Wang et al., 2016; 

Naskar et al., 2019). Os principais mecanismos de encapsulação são por incorporação 

ou absorção do ativo (Naskar et al., 2019) e quanto maior o grau de desacetilação, 

maior a presença de grupos amino que podem protonar e, portanto, maior a 

solubilidade em ácidos e melhor capacidade de cross-linking. A zona de pH ideal para 

formação de partículas menores e mais estáveis é crítica e se situa entre 4,0 e 5,0, 

sendo que abaixo seria considerada uma zona de repulsão intensa dos grupos 

protonados que tende a induzir formação de partículas maiores e, acima, há maiores 

chances de agregação, mas estas zonas de pH apresentam controvérsias de acordo 

com os diversos resultados na comunidade científica (Safdar et al., 2018). 

Como já citado, nanopartículas frequentemente são envolvidas por macrófagos 

e, nesse sentido, a nanopartícula de quitosana pode oferecer uma vantagem devido 

a carga global superficial positiva, que atua reduzindo a resistência elétrica 

transepitelial, abrindo as junções intercelulares estreitas de forma a transportar o 

fármaco de forma paracelular (Garg et al., 2019). Além disso, a carga positiva da 

partícula aumenta sua retenção no tecido, pois é preferencialmente atraída pela 

superfície do tumor devido à sua carga ligeiramente negativa (Wang et al., 2016), 

principalmente no fígado, baço, pulmão e cólon intestinal (Wang et al., 2011). Como 

mencionam Wang et al. (2016), é bastante provável que a maior retenção no tecido 

esteja associada à força de bioadesão da nanopartícula de quitosana. Corroborando 

com Garg et al. (2019), Song et al. (2018) mencionam a importância da mucoadesão 

como um fator que predispõe ao aumento das cavidades do epitélio, tornando-o mais 

suscetível à permeabilidade principalmente no sistema nasal, intestinal, ocular, bucal 

e pulmonar. As formas principais de liberação dos ativos em partículas de quitosana 

são por difusão, intumescimento e erosão, que sofrem influência do tamanho da 

partícula, solubilidade e coeficiente de difusão do fármaco (Safdar et al., 2018; Naskar 

et al., 2019). 
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3.11 Mecanismos de liberação de fármacos de partículas poliméricas e 

modelagem matemática do perfil de liberação 

 

Segundo Sequeira et al. (2018), a degradação em erosão “bulk” característica 

do PLGA pode ser modelada de forma mais detalhada com um processo em quatro 

etapas em que primeiro há a absorção da água e inchamento da partícula, quebrando 

forças de van der Waals e hidrogênio. Em seguida, há o aumento de grupos 

carboxílicos terminais nos oligômeros formados pela hidrólise, o que cria um 

microambiente acidificado que passa a autocatalisar a hidrólise. Depois, a clivagem 

das ligações éster prossegue provocando intensa perda de massa e integridade do 

polímero e, por último, os oligômeros hidrolisados são convertidos em ácidos livres no 

ambiente circundante. 

A liberação de ativos de partículas de quitosana apresenta taxa de difusão da 

água em direção ao núcleo da partícula maior do que a taxa de degradação do 

polímero, seguido do intumescimento da partícula e erosão, com consequente 

liberação do ativo (Peleias, 2017). A degradação da partícula de quitosana depende 

estreitamente do pH e a tendência é que haja maior degradação e liberação em pH 

abaixo do ponto isoelétrico. No entanto, o mecanismo de liberação não só é controlado 

pelo pH e erosão do polímero, mas também pela difusão do fármaco, que pode ocorrer 

devido à abertura dos poros da partícula com a entrada de água na estrutura 

polimérica durante o intumescimento, por pressão osmótica devido à presença de 

água nos poros e espessura da parede polimérica (Safdar et al., 2018). 

No estudo de liberação de ativos através de matrizes carreadoras de fármacos, 

se encontram muitas equações que podem ser utilizadas para modelagem do perfil 

de liberação como uma tentativa de encaixar os dados empíricos em um modelo 

matemático cujos parâmetros têm um significado físico que indicam o tipo de 

transferência de massa. A simulação da dissolução de fármacos in vitro é um desafio, 

tanto porque não é possível reproduzir com detalhes as condições in vivo, quanto por 

que os modelos matemáticos não são sempre suficientes para traduzir o sistema de 

liberação em parâmetros controláveis no organismo. Porém, o estudo de liberação in 

vitro pode ser usado como um teste com o qual é possível observar aspectos como: 

resistência do material ao meio externo escolhido, estabilidade do material sob 
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aquecimento, tempo de liberação do ativo em condições sink e velocidade de 

liberação do ativo associado ao material e geometria escolhidos. 

Um dos modelos de liberação mais simples é o de ordem zero, que modela um 

processo no qual o ativo é liberado de forma constante (Gouda, Baishya, Qing, 2017). 

Normalmente este modelo é adequado no início da liberação do ativo, situação em 

que a concentração de ativo na matriz é alta em relação ao meio externo de liberação, 

no qual a concentração do ativo é inexistente ou muito menor do que a concentração 

de saturação. Nesse tipo de liberação, enquanto houver saturação do ativo na matriz 

e condições sink no meio externo de liberação, o gradiente de concentração será 

estacionário e a transferência de massa ocorrerá por partição, processo no qual 

haverá difusão do ativo através da matriz em direção ao meio externo. Em matrizes 

que sofrem erosão constante e consequente liberação do ativo, o modelo de ordem 

zero também pode ser aplicado. A equação que representa o modelo de ordem zero 

é descrita abaixo na Equação 1 e apresenta forma linear, sendo seu coeficiente 

angular igual em número ao parâmetro físico de velocidade de dissolução previsto na 

equação (Bruschi, 2015). 

 

𝒇𝒊 = 𝟏 −
𝑾𝒊

𝑾𝟎
= 𝒌𝟎 ∙ 𝒕 

Na qual: 
 
𝒇𝒊 = Fração de princípio ativo liberado até o tempo t (adimensional); 
𝑾𝟎 = Massa inicial de princípio ativo na amostra (massa); 

𝑾𝒊 = Massa de princípio ativo na amostra no tempo t (massa); 

𝒌𝟎 = Constante de proporcionalidade ou velocidade aparente com dimensões (tempo)-1; 
𝒕 = Tempo de liberação (tempo). 
 
Fonte: Bruschi (2015). 
 
Equação 1. Modelo de liberação de ordem zero. 

 

É importante notar que a fração 
𝑾𝒊

𝑾𝟎
⁄  pode ser calculada com base nas 

concentrações 
𝑪𝒊

𝑪𝟎
⁄ , uma vez que a relação é adimensional (Gouda et al., 2017). Se 

o sistema não apresentar liberação de ordem zero mesmo obedecendo às duas 

condições mencionadas, a liberação é controlada por outros parâmetros. Com o 

modelo cinético de primeira ordem é possível modelar processos de liberação para os 

quais há o decaimento da concentração na fonte e, portanto, em situações em que já 
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não haja a saturação do ativo na matriz. A equação em sua forma linearizada que 

representa esse tipo de liberação para situações hipotéticas na qual a área de 

transferência de massa não muda, isto é, não há erosão, e as condições de dissolução 

permanecem sink está descrita abaixo na Equação 2 (Gouda et al., 2017; Mendes, 

2019): 

 

𝒍𝒐𝒈  𝑸𝟏 = 𝒍𝒐𝒈  𝑸𝟎 −
𝒌𝟏𝒕

𝟐, 𝟑𝟎𝟑
 

Na qual: 
 
𝑸𝟏 = Quantidade de ativo não liberado da amostra (massa); 

𝑸𝟎 = Quantidade inicial de ativo na amostra antes do início da liberação (massa); 

𝒌𝟏 = Constante de proporcionalidade ou velocidade aparente com dimensões (tempo-1); 
𝒕 = Tempo de liberação (tempo). 
 
Fonte: Gouda et al. (2017), Mendes (2019). 
 
Equação 2. Modelo de liberação de primeira ordem. 

 

Na equação acima, o coeficiente linear é representado por 𝒍𝒐𝒈  𝑸𝟎 e o 

coeficiente angular é representado por 
−𝒌𝟏

𝟐,𝟑𝟎𝟑
. A equação também pode ser usada com 

dados em concentração para uma mesma base volumétrica. Em condições sink, é 

possível afirmar que o decaimento da transferência de massa de dentro do dispositivo 

carreador para o meio externo é devido à redução da concentração do ativo no 

dispositivo, barreira do material e geometria dele, mas não por saturação do meio 

externo. 

Além dos modelos cinéticos básicos apresentados acima, outros modelos 

foram desenvolvidos empiricamente. O modelo de Higuchi é um dos mais utilizados 

na literatura para descrever a dissolução de fármacos lipossolúveis de uma matriz 

planar homogênea contendo fármacos em suspensão, mas também é aplicável à 

outras matrizes. Neste modelo, representado pela Equação 3, considera-se que a 

solubilidade e liberação do ativo ocorrem majoritariamente pelos poros do material e 

a liberação é proporcional à raiz quadrada do tempo de liberação (Bruschi, 2015; 

Gouda et al., 2017, Ferreira et al., 2019): 
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𝑴𝒕

𝑴∞
= 𝒌𝑯√𝒕 

Na qual: 
 
𝑴𝒕= Quantidade acumulada de fármaco liberado por área no período de tempo t (massa/metro²); 

𝑴∞= Quantidade acumulada de fármaco liberado por área em tempo infinito (massa/metro²); 

𝒌𝑯= Constante de liberação de Higuchi (tempo-1/2); 
𝒕 = Tempo de liberação (tempo). 
 
Fonte: Bruschi (2015), Gouda et al. (2017), Ferreira et al. (2019). 
 
Equação 3. Modelo de liberação de Higuchi. 

 

Neste modelo, parte-se do pressuposto que haja condições sink, que a 

difusividade do ativo seja constante, que o intumescimento ou dissolução da matriz 

seja praticamente inexistente, que a espessura do material seja maior que o tamanho 

da molécula, que a difusão seja unidirecional e que a matriz contenha uma 

concentração de ativo maior que sua solubilidade (Berwig, 2006; Bruschi, 2015). 

A equação de Higuchi e a equação de ordem zero são casos especiais da lei de 

potências, também conhecida como modelo de Ritger–Peppas e Korsmeyer–Peppas 

ou Power law. Este modelo é muito utilizado para descrever sistemas de liberação 

poliméricos e é descrito pela Equação 4 (Bruschi, 2015; Gouda et al., 2017; Ferreira 

et al., 2019): 

 

𝑴𝒕

𝑴∞
= 𝒌𝒕𝒏 

 
Sendo sua forma linear logarítmica: 

𝒍𝒐𝒈 (
𝑴𝒕

𝑴∞
) = 𝐥𝐨𝐠 𝒌 + 𝒏 𝐥𝐨𝐠 𝒕 

𝑴𝒕= Quantidade acumulada de fármaco liberado no período de tempo t (massa); 

𝑴∞= Quantidade acumulada de fármaco liberado em tempo infinito (massa); 

𝒌 = Constante de liberação ou velocidade aparente (tempo-n); 
𝒕 = Tempo de liberação (tempo); 

𝒏 = Expoente que define o mecanismo de liberação do fármaco (adimensional). 
 
Fonte: Bruschi (2015), Gouda et al. (2017), Ferreira et al. (2019). 
 
Equação 4. Modelo de liberação de Korsmeyer–Peppas. 

 

Quando n = 1, o mecanismo de liberação é de ordem zero e quando n = 0,5, 

temos um sistema de acordo com as definições de Higuchi. No entanto, neste 

intervalo, há uma sobreposição da liberação do ativo por meio de difusão do fármaco 

(transporte Fickiano) e por transporte Caso II (transporte não Fickiano, controlado pelo 
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relaxamento das cadeias poliméricas) (Lopes, 2005), característico de polímeros que 

sofrem intumescimento e erosão. À essa sobreposição também se dá o nome de 

transporte anômalo ou não fickiano (Berwig, 2006). A Tabela 2 mostra o valor do 

coeficiente n correspondente à cada tipo de transferência de massa para as 

geometrias planar, cilíndrica e esférica, segundo o modelo de Korsmeyer–Peppas 

(Bruschi, 2015; Mendes, 2019). 

 

Tabela 2. Coeficiente n correspondente à cada tipo de transferência de massa para as 
geometrias planar, cilíndrica e esférica, segundo o modelo de Korsmeyer–Peppas 

Mecanismo de Liberação Geometria Expoente de Liberação (n) 

Transporte Pseudo-Fickiano 
(~Difusão de Fick) 

Planar (filme fino) n < 0,50 

Cilíndrica n < 0,45 

Esférica n < 0,43 

Caso I (Difusão de Fick) 

Planar (filme fino) 0,50 

Cilíndrica 0,45 

Esférica 0,43 

Caso I + Caso II  
(Transporte Anômalo) 

Planar (filme fino) 0,50 < n < 1,0 

Cilíndrica 0,45 < n < 0,89 

Esférica 0,43 < n < 0,85 

Transporte Caso II 
(Relaxação/Intumescimento) 

Planar (filme fino) 1,0 

Cilíndrica 0,89 

Esférica 0,85 

Transporte Super Caso II 
(Difusão, Relaxação e Erosão) 

Planar (filme fino) n > 1,0 

Cilíndrica n > 0,89 

Esférica n > 0,85 

Fonte: Bruschi (2015), Mendes (2019). 

 
O que caracteriza o processo de liberação é a velocidade em que cada 

processo de transferência de massa ocorre, pois em grande parte do tempo há mais 

de um mecanismo de liberação ocorrendo simultaneamente. No transporte Caso I, o 

processo é controlado por difusão, ou seja, a taxa de difusão do ativo através das 

camadas da matriz polimérica é muito mais lenta do que a taxa de relaxação das 

cadeias poliméricas na presença do meio externo de liberação. No Transporte 

Pseudo-Fickiano, a curva se assemelha à um processo controlado por difusão, porém 

o processo atinge o equilíbrio mais rapidamente do que no Caso I 

(Ferreira et al., 2019). 

O Caso II descreve um processo controlado pela taxa de relaxação da cadeia 

polimérica (Lopes, 2005; Bizerra, Silva, 2016) e o Super Caso II descreve um processo 

de liberação no qual ocorrem a difusão do ativo através da matriz, relaxação das 

cadeias poliméricas e erosão da matriz polimérica, simultaneamente (Bizerra, Silva, 

2016). Já o transporte anômalo (Caso I + Caso II) descreve um processo no qual a 

difusão do ativo e a relaxação do polímero têm taxas de mesma ordem de grandeza 
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e, neste caso, apenas a pré-existência de microcavidades na estrutura polimérica 

pode controlar a transferência de massa (Frisch, Stern, 1983). 

Já com o modelo de Hixson-Crowell, é possível prever se o fármaco é liberado 

por dissolução da matriz em planos paralelos à superfície inicial, de forma que a 

superfície diminua progressivamente e a forma geométrica seja mantida ao longo da 

dissolução. Portanto, neste caso, a liberação é limitada pela velocidade de dissolução 

da matriz, não de difusão do ativo pela matriz. No entanto, este modelo não é bem 

ajustado caso a partícula apresente formato diferente de cúbico ou esférico. 

A equação simplificada é descrita pela Equação 5 (Bruschi, 2015; Gouda et al., 2017): 

 

√𝟏 − 𝒇𝒊
𝟑 =  √𝟏 − (𝟏 −

𝑾𝒊

𝑾𝟎
)

𝟑

 = 𝟏 − 𝒌𝜷𝒕 

Na qual: 
 
𝒇𝒊 = Fração de ativo liberado até o tempo t de liberação (adimensional); 
𝒌𝜷 = Constante de liberação (tempo-1); 

𝒕 = Tempo de liberação (tempo). 
 
Fonte: Bruschi (2015), Gouda et al. (2017). 
 
Equação 5. Modelo de liberação de Hixson-Crowell. 

 

Outro modelo que pode ser utilizado para prever a dissolução de fármacos de 

matrizes esféricas é o de Baker-Lonsdale, cuja equação é descrita pela Equação 6 

(Bruschi, 2015): 

 

𝒇𝒊 =
𝟑

𝟐
[𝟏 − (𝟏 −

𝑴𝒕

𝑴∞
)

𝟐/𝟑

] −
𝑴𝒕

𝑴∞
= 𝒌𝒕 

Na qual: 
 

𝑴𝒕= quantidade acumulada de fármaco liberado no período de tempo t (massa); 
𝑴∞= quantidade acumulada de fármaco liberado em tempo infinito (massa); 

𝒌 = constante de liberação (tempo-1); 
𝒕 = tempo de liberação (tempo). 
 
Fonte: Bruschi (2015). 
 
Equação 6. Modelo de liberação de Baker-Lonsdale. 

 

Segundo Mohammed et al. (2017), a liberação de fármacos de nanopartículas 

de quitosana pode ocorrer por um dos mecanismos ou uma combinação deles, que 
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são: intumescimento do polímero, difusão do fármaco adsorvido na superfície, difusão 

do fármaco através da matriz polimérica, erosão do polímero e degradação do 

polímero, mas é comum que os dois primeiros mecanismos sejam responsáveis pelo 

burst release inicial, uma vez que o intumescimento cria poros no material por onde 

há maior difusão do fármaco e o ativo adsorvido na superfície é mais facilmente 

difundido para o meio externo quando não envolto pela barreira polimérica da 

partícula. Os dois últimos mecanismos estão relacionados entre si, dado que a erosão 

ocorre quando há a degradação, porém, a erosão pode ocorrer por intumescimento e 

dissolução da matriz polimérica também. A Figura 12 mostra os mecanismos de 

liberação de forma simplificada. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Mohammed et al. (2017). 
 
Figura 12. Mecanismos de liberação de 
fármacos de partículas de quitosana. 

 

De acordo com estudos de Zhu et al. (2021), as partículas de quitosana são 

muito suscetíveis ao pH na faixa estudada de 3,0 a 6,3 e tendem a intumescer 

conforme se reduz o pH dentro desta faixa. O estudo também mostrou que a liberação 

de ativos associados à partícula é mais rápida conforme o pH é reduzido, o que 

também foi provado por Pilipenko et al. (2019), corroborando com o fato de que o 

mecanismo de liberação envolvendo intumescimento ou relaxação do polímero exerce 

forte influência na taxa de liberação do ativo. Acima de 6,3, a tendencia é que as 

partículas sofram abrupta aglomeração por desprotonação do grupo amina (Safdar el 

al., 2018) 

Já para partículas de PLGA, o polímero sofre hidrólise de suas ligações éster e 

a erosão é o processo de degradação principal, o que pode ser potencializado em 
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meio ácido ou alcalino. Em meio neutro, a hidrólise do polímero é mais lenta e, 

associado a condições não favoráveis para a solubilização do fármaco encapsulado 

(e.g. condições sink não atendidas ou baixa solubilidade do fármaco no meio externo 

proposto na literatura) o processo de dissolução é dificultado. No entanto, uma vez 

que o processo de erosão se inicia, mais grupos carboxílicos do polímero ficam 

expostos, acidificando localmente o meio e provocando a autocatálise de sua erosão 

(Di Natale et al., 2020). A Figura 13 mostra de forma simplificada o processo de 

degradação de partículas de PLGA. 

 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Hines e Kaplan (2013). 
 
Figura 13. Processo de degradação de partículas de PLGA: a) fármaco 
encapsulado; b) penetração de água e difusão do fármaco; c) degradação bulk e 
erosão; d) degradação autocatalítica do PLGA e difusão acelerada do fármaco; e) 
degradação total do polímero. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia do estudo pode ser resumida por meio da Figura 14 e será 

detalhada adiante. 

 

 

Fonte: Autor. 
 
Figura 14. Fluxograma resumido do projeto. 
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4.1 Lista de Materiais 

 

• n-Hexano, acetato de etila, 1-butanol, 

etanol, metanol: grau PA/ACS de 

marcas diversas. 

• DMSO: pureza ≥ 99,5 % da marca 

Sigma-Merck. 

• Diclorometano: solução anidra de 

pureza ≥ 99,8 % da marca Sigma-

Merck contendo de 50 a 150 ppm de 

amileno como estabilizante. 

• Acetona, ácido acético, clorofórmio, 

cloreto de sódio: grau PA/ACS da 

marca Synth. 

• Ácido gálico monoidratado: grau 

PA/ACS da marca Dinâmica. 

• Carbonato de sódio anidro: grau 

PA/ACS da marca Neon. 

• Tripolifosfato de sódio: pureza de 

96,9 % da marca CRQ. 

• RPMI: meio de cultura Roswell Park 

Memorial Institute Medium 1640 em 

pó da marca Gibco by Life 

Technologies contendo L-glutamina e 

com adição in situ do bicarbonato de 

sódio. 

• DMEM: meio de cultura Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium em pó da 

marca Gibco by Life Technologies 

contendo glicose, L-glutamina e 

cloridrato de piridoxina e adição in situ 

do piruvato de sódio e bicarbonato de 

sódio. 

• SFB: Soro fetal bovino estéril com 

tripla filtração em 0,1 micra à pH 6,78 

da marca LGC Biotecnologia. 

• Acetonitrila: grau HPLC da marca 

LiChrosolv® Merck. 

• Ácido betulínico: grau HPLC (pureza 

≥ 98 %) da marca Sigma-Merck. 

• Reagente de Folin-Ciocalteu: 

normalidade de 2 N da marca Sigma-

Merck. 

• B16F10-Nex2: célula de melanoma 

murino metastático imortalizada. 

• MEF: célula de fibroblasto murino 

imortalizada. 

• HaCaT: célula de queratinócito 

humano imortalizada. 

• MTT: brometo de tiazolil azul de 

tetrazolio grau HPLC (pureza ≥ 

97,5 %) da marca Sigma-Merck. 

• PBS: tampão fosfato-salino 

preparada in situ. 

• Membrana de diálise: Dialysis 

Membrane Tubing da marca 

Spectra/Por® 6 com massa molecular 

de corte de 25 kD e diâmetro de 34 

mm. 

• PVA: Poli(álcool vinílico) com grau de 

hidrólise entre 85 e 89 % da marca 

CarboMer Inc. 

• PLGA: poli(ácido lático-co-ácido 

glicólico) na proporção de 50:50 com 

terminação ácida e peso molecular 

entre 7000 e 17000 g/mol da marca 

Sigma-Merck. 

• Quitosana: quitina desacetilada ao 

grau de 76 % com peso molecular 

entre 190 e 310 kDa da marca Sigma-

Merck. 
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4.2 Extração 

 

As primeiras bateladas das extrações da casca e da polpa do fruto foram 

realizadas pela equipe do Laboratório de Nanotecnologia e Engenharia de Processos 

da Escola de Engenharia de Lorena (EEL/USP), se iniciando com a coleta da fruta, 

retirada da casca com o auxílio de um instrumento descascador de alimentos comum 

e retirada da polpa com auxílio de uma faca. A polpa e a casca foram cortadas em 

pedaços menores aproximadamente do mesmo tamanho para, então, serem 

colocados em bandejas separadas para secagem em estufa a 70 °C por cerca de 

24 horas. Em seguida, os pedaços secos foram macerados em almofariz para redução 

do tamanho. As extrações foram feitas separadamente com n-hexano, acetato de 

etila, 1-butanol, etanol e metanol respeitando a proporção mássica de 1:7 de 

fruta:solvente. Um volume de solvente de cerca de 5 mL foi colocado em excesso em 

relação ao calculado. Essa mistura foi feita em um balão de fundo redondo junto à um 

agitador magnético. 

Na sequência, o balão foi mergulhado em um banho maria de glicerina à 70°C 

aquecido por uma chapa elétrica com controle de temperatura e, então, foi conectado 

a um condensador de refluxo. O solvente permaneceu em ebulição por 4 horas sob 

agitação e refluxo. Decorrido este tempo, a mistura foi filtrada a vácuo com papel filtro 

qualitativo e o filtrado foi rotoevaporado para possibilitar a medida da eficiência 

extrativa mássica. Este extrato foi diluído novamente no solvente de extração em 

concentração mássica conhecida e foi transferido para tubos Falcon para ser 

armazenado em freezer à 0 °C. No entanto, o extrato obtido em etanol passou por um 

processo de centrifugação prévio à filtração à vácuo qualitativa devido à presença de 

grande quantidade de material vegetal extraído que ocasionou a saturação do sistema 

de filtração.  

Com o objetivo de tornar o procedimento o mais claro possível, na Tabela 3 

estão resumidas as etapas utilizadas após a extração em refluxo com cada solvente 

de extração. Os processos estão numerados conforme a sequência em que foram 

realizados e a mesma sequência foi realizada tanto para a polpa como para a casca 

do fruto. 
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Tabela 3. Etapas utilizadas após a extração da polpa e da casca do fruto com diferentes 
solventes de extração 

Etapas 
Solvente de Extração 

n-Hexano Acetato de Etila 1-Butanol Etanol Metanol 

1) Centrifugação a ~382 RCF por 
5 minutos 

     

2) Filtração à vácuo em papel 
qualitativo 

     

3) Rotoevaporação a 10 °C 
abaixo da temperatura de 

ebulição 

     

4) Rediluição no mesmo solvente 
de extração 

     

 

4.3  Preparação das suspensões de extrato para testes exploratórios 

 
No ICT-UNIFESP, os extratos da polpa e da casca em metanol tiveram o 

solvente evaporado sob exaustão na capela e aquecimento brando e, em seguida, o 

extrato foi rediluído em água MilliQ autoclavada na proporção de 1:1 de água em 

relação ao solvente, o que resultou nas suspensões estoque nas concentrações de 

316 mg/mL para a suspensão aquosa da polpa e de 175 mg/mL para a suspensão 

aquosa da casca. Na sequência, foram feitos diferentes processamentos das 

suspensões estoque dos extratos para obtenção de soluções estoque próprias para 

os testes exploratórios de citotoxicidade em B16F10-Nex2. As etapas de preparação 

estão resumidas na Tabela 4 tanto para o extrato da polpa (P) quanto da casca (C). 

 
Tabela 4. Etapas de preparação das soluções estoque para os testes de citotoxicidade Teste 1, 
Teste 2, Teste 3 e Teste 4 com células B16F10-Nex2 

Etapas 
Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 

P C P C P C P C 

1) Filtração em Millipore 0,22 µm PVDF         

2) Liofilização por 2h30         

3) Diluição em DMSO e RPMI até 5 mg/mL         

 

No Teste 1, as suspensões estoque nas concentrações de 316 mg/mL da polpa 

e de 175 mg/mL da casca foram dissolvidas em DMSO em uma proporção de 4 µL 

para cada mg de extrato contido no volume da alíquota e, em seguida, foram diluídas 

em meio de cultura RPMI 10 % SFB até uma concentração de 5 mg/mL, resultando 

em um teor de DMSO de 2 % v/v. A partir dessas soluções estoque, as soluções para 

o teste de citotoxicidade na faixa de 30 a 120 µg/mL foram feitas em meio de cultura 

RPMI 10 % SFB de forma que a concentração volumétrica do DMSO permanecesse 

no máximo a 0,4 % v/v, como descrito em Kumar et al. (2010). Para o Teste 2, as 

amostras foram preparadas a partir das suspensões estoque a 5 mg/mL em RPMI 
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10 % SFB com 2 % de DMSO utilizadas no Teste 1, porém as soluções para o teste 

de citotoxicidade foram preparadas na faixa de 150 a 600 µg/mL, que foi baseada na 

faixa testada por Kumar et al. (2010) (100 – 500 µg/mL). No Teste 3, foram utilizadas 

as suspensões aquosas a 316 mg/mL da polpa e 175 mg/mL da casca após filtração 

em Millipore 0,22 µm PVDF, sendo identificadas pelas mesmas concentrações de 

suas suspensões de origem com a designação de concentração nominal. 

Para o Teste 4, as suspensões utilizadas no Teste 3 foram liofilizadas. Para 

tanto, uma alíquota de cada extrato filtrado em Millipore 0,22 µm utilizado no Teste 3 

foi colocado separadamente em microtubos e levados ao ultrafreezer à -80°C durante 

a noite. Em seguida, os microtubos contendo os extratos congelados foram colocados 

no liofilizador por cerca de 2,5 horas, quando começaram a apresentar sinais de 

descongelamento. O volume do extrato aquoso da polpa foi reduzido em cerca de 

50 % e o volume do extrato aquoso da casca foi reduzido em cerca de 40 %, ambos 

medidos através da escala do microtubo. 

 

4.4 Preparação dos extratos obtidos em n-hexano, acetato de etila, 1-

butanol, etanol e metanol para testes de citotoxicidade e 

fototoxicidade em B16F10-Nex2 e HaCaT 

 

As extrações obtidas com metanol e em n-hexano, acetato de etila, 1-butanol e 

etanol foram secas usando calor moderado de uma placa de aquecimento e exaustão 

da capela, mas rediluídos em água autoclavada MilliQ a ¼ do volume inicial. Em 

seguida, todas as frações aquosas foram filtradas em Millipore 0,22 µm de membrana 

PVDF, de forma que a concentração mássica não pudesse mais ser determinada e foi 

expressa como concentração mássica nominal. As frações aquosas obtidas em n-

hexano, acetato de etila, 1-butanol, metanol e etanol foram testadas in vitro em 

B16F10-Nex2 (Teste 5) e as frações aquosas obtidas em acetato de etila, metanol e 

etanol foram testadas in vitro em HaCaT (Teste 6). As concentrações mássicas 

nominais utilizadas nos testes Teste 5 e Teste 6 estão descritas na Tabela 5 e Tabela 

6, respectivamente, bem como a concentração de fenólicos totais em cada amostra 

em termos de concentração de ácido gálico monohidratado. 
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Tabela 5. Concentrações mássicas nominais (CMN) de extrato nas soluções aquosas estoque 
utilizadas no Teste 5 e respectivas concentrações de fenólicos totais (CFT) 

Solvente de Extração 
Polpa Casca 

CMN¹ CFT² CMN¹ CFT² 

n-Hexano 27,96 1,52 62,80 2,08 
Acetato de Etila 38,80 58,47 339,20 111,21 

1-Butanol 272,80 726,66 70,52 174,79 

Etanol 500,00 2856,66 99,24 1979,92 
Metanol 545,88 17010,78 977,48 29752,30 

1Concentração mássica antes da filtração do extrato em Millipore 0,22 µm (mg/mL). 
2Concentração de fenólicos totais após a filtração do extrato em Millipore 0,22 µm em termos de 
microgramas de ácido gálico monoidratado (µg AGM/mL). 

 
Tabela 6. Concentrações mássicas nominais (CMN) de extrato nas soluções aquosas estoque 
utilizadas no Teste 6 e respectivas concentrações de fenólicos totais (CFT) 

Solvente de Extração 
Polpa Casca 

CMN¹ CFT² CMN¹ CFT² 

Acetato de Etila 38,80 58,47 339,20 111,21 
Etanol 500,00 2856,66 99,24 1979,92 

Metanol 545,88 17010,78 977,48 29752,30 
1Concentração mássica antes da filtração do extrato em Millipore 0,22 µm (mg/mL). 
2Concentração de fenólicos totais após a filtração do extrato em Millipore 0,22 µm em termos de 
microgramas de ácido gálico monoidratado (µg AGM/mL). 

 

4.5 Preparação das frações aquosa e em acetona a partir do extrato da 

polpa obtido em metanol para testes de citotoxicidade em B16F10-

Nex2 e MEF e posterior nanoencapsulação em quitosana e PLGA 

 

Uma nova extração em metanol foi feita com a polpa seca do fruto. O extrato 

obtido foi seco usando calor moderado de uma placa de aquecimento e exaustão da 

capela. Parte do extrato foi rediluído em água e parte foi rediluído em acetona, ambos 

à concentração mássica de 550 mg/mL. A fração aquosa foi filtrada em Millipore 

0,22 µm de membrana PVDF e a fração em acetona foi filtrada em Millipore 0,22 µm 

de membrana de Nylon. As concentrações mássicas nominais e as respectivas 

concentrações de fenólicos totais e ácido betulínico estão descritas na Tabela 7. 

A fração em acetona foi testada em B16F10-Nex2 na faixa de 2,00 a 80,00 µg/mL de 

ácido betulínico e, em MEF, de 20,00 a 60,00 µg/mL de ácido betulínico. A fração 

aquosa foi testada entre 84 e 335 µg/mL de fenólicos com base no ácido gálico 

monoidratado. 
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Tabela 7. Concentrações mássicas nominais (CMN) das frações aquosa e em acetona do extrato 
da polpa obtido em metanol e respectivas concentrações de fenólicos totais (CFT) e ácido 
betulínico (CAB) utilizadas nos testes de citotoxicidade de B16F10-Nex2 e MEF 

Solvente de Extração 
Fração Aquosa Fração em Acetona 

CMN¹ CFT² CAB3 CMN¹ CFT² CAB3 

Metanol 550 4539,68 - 550 6141,81 3500,00 
1Concentração mássica antes da filtração do extrato em Millipore 0,22 µm (mg/mL). 
2Concentração de fenólicos totais após a filtração do extrato em Millipore 0,22 µm em termos de 
microgramas de ácido gálico monoidratado (µg AGM/mL). 
3Concentração de ácido betulínico após a filtração do extrato em Millipore 0,22 µm (µg AB/mL). 

 

4.6 Testes in vitro de citotoxicidade e fototoxicidade 

 
O ensaio de MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2il)-2,5-difenil-tetrazólio), 

também chamado de ensaio de citotoxicidade in vitro ou viabilidade celular, tem o 

objetivo de avaliar a atividade citotóxica de um agente em solução à diferentes tipos 

de células. Neste teste, o anel de tetrazólio do sal MTT é clivado por proteinases 

mitocondriais presentes apenas em células metabolicamente viáveis, formando o sal 

de formazan (E,Z-5-[4,5-dimetiltiazol-2-yl]-1,3-difenilformazan), que pode ter sua 

concentração medida por absorbância a 540 nm. A Figura 15 mostra a reação direta 

de redução do MTT à formazan. 

 

      

                  
 
Fonte: Adaptado de Riss et al. (2016). 
 
Figura 15. Redução do sal de MTT em sal de formazan. 

 

4.6.1 Testes exploratórios de citotoxicidade in vitro em B16F10-Nex2: 

Teste 1, Teste 2, Teste 3 e Teste 4 

 

O teste MTT foi feito para avaliação da atividade antitumoral em células 

B16F10-Nex2 por meio do plaqueamento em placas de 96 poços das células na 

concentração de 1x104 células/poço em 250 µL de meio de cultura RPMI contendo 

10 % de soro fetal bovino (RPMI 10 % SFB). A placa foi incubada por 24 horas a 37°C 

Redução 
mitocondrial 
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em atmosfera úmida e 5 % de CO2 para crescimento e fixação das células no poço. 

Após este período, o meio de cultura foi retirado e substituído por 200 µL de meio de 

cultura novo e 50 µL da amostra ou solução de controle e, em seguida, as placas 

foram novamente incubadas por um período de 3 horas para o Teste 1 e de 24 horas 

para o Teste 2, Teste 3 e Teste 4. Foram utilizados três grupos de controle: 1) Controle 

positivo: 50 µL de DMSO em 200 µL de RPMI 10 % SFB (DMSO 20 % v/v); 2) Controle 

negativo: 250 µL de RPMI 10 % SFB; 3) Controle de diluição: 1 a 50 µL de água MilliQ 

autoclavada em RPMI 10 % SFB até volume total de 250 µL (controle utilizado devido 

às diluições provocadas pela presença de água como diluente da amostra, porém este 

controle foi feito somente quando a diluição ficou acima de 1 % v/v). 

Após o período de incubação, o meio de cultura com amostra foi retirado e 

substituído por solução salina tamponada (PBS) para lavagem. Quando observada 

decantação das amostras no poço, a lavagem com PBS foi feita mais de uma vez para 

retirar particulados. Em seguida, a solução salina foi retirada de todos os poços e 

substituída por 100 µL de MTT e a placa foi levada à incubadora por 3 horas. Na 

sequência, o MTT foi retirado cuidadosamente e 100 µL de DMSO foram adicionados 

para solubilização do sal de formazan. A medida de absorbância das placas foi 

realizada cerca de 30 minutos após a adição do DMSO em Leitor de Microplacas - 

Multidetecção Híbrido Synergy H1 em 540 nm precedido por agitação da placa por 

3 minutos a 410 cpm. 

Em virtude da redução do sal depender do metabolismo ativo das células, a 

viabilidade celular será tanto maior quanto maior for a absorbância medida com base 

no grupo de controle. Os dados de viabilidade celular para o Teste 1 e para o Teste 2 

foram calculados com base na viabilidade celular do poços contendo meio de cultura 

RPMI 10 % SFB e, para o Teste 3 e Teste 4, foram calculados com base na viabilidade 

celular do poços contendo meio de cultura RPMI 10 % SFB diluído com água (20 % 

v/v), que corresponde ao volume de amostra inserida nos poços. 

 

4.6.2 Citotoxicidade e fototoxicidade in vitro com células B16F10-Nex2 e 

HaCaT: Teste 5 e Teste 6 

 

O teste MTT teve como objetivo a avaliação da citotoxicidade e fototoxicidade 

por meio do plaqueamento em placas de 96 poços com células da linhagem B16F10-
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Nex2 e células HaCaT na concentração de 1x104 células/poço em 250 µL de meio de 

cultura. Para células B16F10-Nex2, o meio de cultura utilizado foi o RPMI contendo 

10 % de soro fetal bovino (RPMI 10 % SFB) e, para células HaCaT, o meio de cultura 

utilizado foi o DMEM contendo 10 % de soro fetal bovino (DMEM 10 % SFB). Para 

ambas as células, duas placas iguais foram feitas para que uma delas pudesse ser 

irradiada e a outra não. As placas contendo as células B16F10-Nex2 foram incubadas 

por 24 horas a 37 °C em atmosfera úmida e 5 % de CO2 para crescimento e fixação 

das células no poço. As placas contendo células HaCaT foram incubadas por 48 horas 

nas mesmas condições para os poços atingirem a confluência. 

Após este período, para ambas as células, o meio de cultura foi retirado e 

substituído por 200 µL de meio de cultura novo e 50 µL da amostra ou solução de 

controle e, em seguida, as placas foram novamente incubadas por 24 horas. Foram 

utilizados três grupos de controle: 1) Controle positivo: 50 µL de DMSO em 200 µL de 

RPMI 10 % SFB (DMSO 20 % v/v); 2) Controle negativo: 250 µL de meio de cultura; 

3) Controle de diluição: 50 µL de água MilliQ autoclavada em meio de cultura até 

volume total de 250 µL. 

Após 24 horas de incubação, o meio de cultura com amostra foi retirado e 

substituído por 100 µL de solução salina tamponada (PBS) para então as placas 

serem irradiadas. Uma das placas contendo células B16F10-Nex2 foi irradiada com 

luz ultravioleta (36 W, 300 nm) por 300 segundos enquanto a outra permaneceu 

envolta por papel alumínio por 300 segundos fora da incubadora. O mesmo 

procedimento foi realizado para as placas contendo células HaCaT. Em seguida, a 

solução salina foi retirada de todos os poços e foram feitas lavagens com PBS. Em 

seguida, cada poços recebeu 250 µL de meio de cultura e as placas não irradiadas e 

irradiadas foram novamente incubadas por 24 horas. 

Após este período, os poços das placas foram esvaziados e 100 µL de PBS 

foram adicionados para lavagem. Em seguida, o PBS foi substituído por 100 µL de 

MTT e as placas permaneceram na incubadora por mais 3 horas. Na sequência, o 

MTT foi retirado cuidadosamente e 100 µL de DMSO foram adicionados a cada poço 

para solubilização do sal de formazan. A medida de absorbância dos poços das placas 

foi feita cerca de 30 minutos após a adição do DMSO em Leitor de Microplacas 

Multidetecção Híbrido Synergy H1 em 540 nm precedido por agitação da placa por 

3 minutos a 410 cpm. Os dados de viabilidade celular foram calculados com base na 
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viabilidade celular do poços contendo meio de cultura RPMI 10 % SFB diluído com 

água (20 % v/v) proveniente da placa não irradiada. 

 

4.6.3 Citotoxicidade in vitro em células B16F10-Nex2 e MEF do extrato 

aquoso e do extrato em acetona obtidos da polpa em metanol 

 

O teste de citotoxicidade em B16F10-Nex2 e MEF com o extrato aquoso da 

polpa e o extrato em acetona da polpa foi realizado por meio do plaqueamento em 

placas de 96 poços com células na concentração de 1x104 células/poço em 250 µL 

de meio de cultura. Para células B16F10-Nex2, o meio de cultura utilizado foi o RPMI 

contendo 10 % de soro fetal bovino (RPMI 10 % SFB) e, para células MEF, o meio de 

cultura utilizado foi o DMEM contendo 10 % de soro fetal bovino (DMEM 10 % SFB). 

As placas contendo as células B16F10-Nex2 e MEF foram incubadas por 24 horas a 

37 °C em atmosfera úmida e 5 % de CO2 para crescimento e fixação das células no 

poço. 

Após este período, para ambas as células, o meio de cultura foi retirado e 

substituído por 200 µL de meio de cultura novo e 50 µL da amostra aquosa ou 240 µL 

de meio de cultura novo e 10 µL da amostra em acetona. Também foram feitos poços 

contendo soluções de controle e, em seguida, as placas foram novamente incubadas 

por 24 horas. Foram utilizados três grupos de controle: 1) Controle positivo: 50 µL de 

DMSO em 200 µL de RPMI 10 % SFB (DMSO 20 % v/v); 2) Controle negativo: 250 µL 

de meio de cultura; 3) Controle de diluição: volume do solvente no qual a amostra está 

diluída em meio de cultura até volume total de 250 µL.  

Após 24 horas de incubação, o meio de cultura com amostra foi retirado do 

poço e substituído por 100 µL de solução salina tamponada (PBS) para lavagem. Em 

seguida, a solução salina foi retirada de todos os poços e substituída por 100 µL de 

MTT e as placas permaneceram na incubadora por mais 3 horas. Na sequência, o 

MTT foi retirado e 100 µL de DMSO foram adicionados para solubilização do sal de 

formazan. A medida de absorbância dos poços das placas foi determinada cerca de 

30 minutos após a adição do DMSO em Leitor de Microplacas Multidetecção Híbrido 

Synergy H1 em 540 nm precedido por agitação da placa por 3 minutos a 410 cpm. 

Para a amostra aquosa, a viabilidade celular foi calculada com base no grupo controle 

contendo RPMI 10 % SFB com 20 % v/v de água e, para a amostra em acetona, foi 
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calculada com base no grupo controle contendo RPMI 10% SFB com 4 % v/v de 

acetona. 

 

4.6.4 Teste de citotoxicidade in vitro em células B16F10-Nex2 das 

nanopartículas de quitosana contendo a fração aquosa e das 

nanopartículas de PLGA contendo a fração em acetona 

 

O teste de citotoxicidade em B16F10-Nex2 com as suspensões de 

nanopartículas de quitosana e PLGA contendo, respectivamente, a fração aquosa da 

polpa obtida em metanol e a fração em acetona da polpa obtida em metanol, foi 

realizado em duas etapas. É importante citar que as partículas de quitosana passaram 

por procedimento de diálise antes da aplicação neste teste, utilizando membrana de 

diálise em meio aquoso ajustado a pH 4,0 com ácido acético por 5 horas para retirar 

o cloreto de sódio. 

A primeira etapa foi realizada através do plaqueamento em placas de 96 poços 

com células na concentração de 1x104 células/poço em 250 µL de meio de cultura, 

seguido da incubação da placa por 24 horas para confluência e fixação das células e, 

após este período, o meio de cultura foi retirado e substituído por 225 µL de meio de 

cultura e 25 µL de amostra ou 200 µL de meio de cultura e 50 µL de amostra. A placa 

voltou para a incubadora por mais 24 horas com a amostra e, em seguida, os poços 

foram lavados com 100 µL de PBS e foram inseridos 100 µL de MTT, para então a 

placa permanecer por mais 3 horas na incubadora. Decorrido este tempo, o MTT foi 

retirado e 100 µL de DMSO foram inseridos para a solubilização do sal de formazan. 

A medida de absorbância dos poços das placas foi determinada cerca de 30 minutos 

após a adição do DMSO em Leitor de Microplacas Multidetecção Híbrido Synergy H1 

em 540 nm precedido por agitação da placa por 3 minutos a 410 cpm. 

A segunda etapa foi realizada por meio do plaqueamento em placas de 96 

poços com células na concentração de 1x103 células/poço em 250 µL de meio de 

cultura, incubação da placa por 24 horas apenas para fixação das células e, após este 

período, o meio de cultura foi retirado e substituído por 225 µL de meio de cultura e 

25 µL de amostra ou 200 µL de meio de cultura e 50 µL de amostra. A placa voltou 

para a incubadora e permaneceu por 96 horas com a amostra. As etapas seguintes 



71 
 

 

ocorreram da mesma maneira que a primeira etapa até o momento da leitura da 

absorbância. 

Em ambas as etapas, o meio de cultura utilizado foi o RPMI contendo 10 % de 

soro fetal bovino (RPMI 10 % SFB) e a incubação foi realizada a 37 °C em atmosfera 

úmida e 5 % de CO2. Foram utilizados três grupos de controle: 1) Controle positivo: 

25 µL de DMSO em 225 µL de meio de cultura e 50 µL de DMSO em 200 µL de meio 

de cultura; 2) Controle negativo: 250 µL de meio de cultura; 3) Controle de diluição: 

25 µL e 50 µL do solvente no qual a amostra está diluída até volume total de 250 µL 

de meio de cultura. 

 

4.7 Espectroscopia de absorção molecular (UV-Vis) 

 

A espectrofotometria na região do UV-vis foi feita para identificação de 

comprimentos de onda nos quais ocorre absorção de radiação pelo extrato. O 

equipamento utilizado foi o Shimadzu UV1900 que faz a varredura nos comprimentos 

de onda de 190 a 700 nm com abertura da fenda de 1 nm e passos de 1 nm. Este 

equipamento está localizado no Laboratório de Nanotecnologia e Engenharia de 

Processos localizado no Departamento de Engenharia Química da Escola de 

Engenharia de Lorena (USP/EEL). 

 

4.8 Espectroscopia no Infravermelho (FTIR – UATR) 

 

A espectroscopia FTIR-ATR foi realizada com o objetivo de identificar a 

presença do ácido betulínico e identificar outros grupos funcionais de compostos 

presentes. Frações dos extratos filtrados em Millipore 0,22 µm foram secas ao ar em 

vidro côncavo de forma a concentrar as amostras. O equipamento utilizado foi o 

Spectrum One FT-IR Spectrometer da PerkinElmer com Universal Accessory ATR 

Sampling (UATR) da PerkinElmer. Este equipamento está localizado no laboratório de 

espectroscopia FT-IR do IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço). 

 

4.9 Determinação do teor de ácido betulínico por HPLC 

 
A caracterização em HPLC teve como objetivo a identificação e quantificação 

de ácido betulínico nas frações dos extratos. Foram analisadas a fração em acetona 
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e a fração aquosa do extrato da polpa obtido em metanol após filtração em Millipore 

0,22 µm. Porém, para o extrato aquoso, foram realizados dois procedimentos prévios. 

O primeiro consistiu na secagem da água e rediluição do extrato em etanol e o 

segundo consistiu na extração líquido-líquido separadamente com acetato de etila, 

clorofórmio e diclorometano na proporção volumétrica de 1:1. A fração orgânica de 

cada extração líquido-líquido foi retirada, o solvente foi evaporado na temperatura 

ambiente e a amostra seca foi rediluída em etanol à ¼ do volume inicial e analisada 

em HPLC. Não foi feita a caracterização de todos os extratos aquosos em HPLC 

porque não foi possível identificar a presença do ácido betulínico no extrato aquoso 

obtido em metanol. Isso provavelmente se deve à baixa solubilidade deste composto 

em água e/ou ao limite de detecção do equipamento e do método adotado. 

O equipamento utilizado foi o HPLC Agilent 1220 LC modelo G4290C Decafo 

137 localizado no campus Talim da Unifesp no Laboratório de Química Ambiental e 

Nanomateriais. O software instalado para obtenção dos espectros foi o 1220 Infinity II 

LC (Online), a coluna cromatográfica usada foi de fase reversa Zorbax Eclipse Plus 

C18 Analytical 4,6 x 250mm 5-Micron da Agilent, a análise foi feita com a proporção 

de acetonitrila para água MilliQ de 90:10 como fase móvel, com vazão total da fase 

móvel de 1 mL/min, tempo de corrida de 10 minutos, temperatura ambiente (28 a 

35 °C), volume de injeção de 20 µL de amostra, detecção em 210 nm e pico observado 

entre 7,9 e 9,0 minutos, conforme proposto por Oliveira et al. (2002) e Kumar et al. 

(2018) com algumas modificações. A Figura 16 mostra um cromatograma obtido para 

o ácido betulínico, em que o pico saiu em 8,0 minutos para uma concentração de 

250 µg/mL de ácido betulínico diluído em etanol. 

A curva de calibração foi feita com a injeção em triplicata de nove soluções do 

ácido betulínico em etanol com concentrações entre 1 e 500 µg/mL. A curva obtida no 

formato linear está representada na Figura 17. A partir dessa curva, foi possível 

realizar a quantificação do ácido betulínico na fração em acetona, o teor de 

encapsulação do ativo em PLGA e a determinação do percentual de liberação deste 

ativo no teste de degradação das partículas de PLGA. 
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Fonte: Autor. 
 
Figura 16. Cromatograma do ácido betulínico à concentração de 250 µg/mL. 

 

 
Fonte: Autor. 
 
Figura 17. Curva de calibração em HPLC do ácido 
betulínico diluído em etanol. A variável y representa 
a área do pico obtida do cromatograma e a variável x 
representa a concentração de ácido betulínico 
correspondente à área do pico. 

 

4.10 Determinação do teor de fenólicos totais por teste de Folin-Ciocalteu 

 

A quantificação do teor de fenólicos totais por meio do teste colorimétrico de 

Folin-Ciocalteu teve como objetivo a determinação da concentração de fenólicos nas 

frações aquosas dos extratos da casca e da polpa obtidos em n-hexano, acetato de 
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etila, 1-butanol, etanol e metanol e na fração em acetona do extrato da polpa obtido 

em metanol, todos após a filtração em Millipore 0,22 µm. O método consiste na 

mudança de coloração de amarelo para azul quando substâncias redutoras reduzem 

o reagente de Folin-Ciocalteu, que é composto por ácido fosfotúngstico e ácido 

fosfomolíbdico. Dessa forma, o teste mede a capacidade redutora total dos extratos e 

não somente de teor de fenólicos, sendo comum atribuir a capacidade antioxidante à 

presença de muitos fenólicos naturais. Ademais, a metodologia do teste, em geral, se 

baseia em curvas de calibração utilizando um tipo de fenólico como reagente padrão 

redutor, como por exemplo o ácido gálico, que é um ácido fenólico. 

Neste teste, é necessário que haja a formação de ânions fenolato a partir dos 

fenólicos que, então, reagem com o reagente de Folin-Ciocalteu para formar o óxido 

de tungstênio e o óxido de molibdênio. Essa reação é acelerada em meio alcalino e, 

para tal, é usada uma solução saturada de carbonato de sódio. Em Pires et al. (2017), 

um procedimento para reação de Folin-Ciocalteu em microplacas foi descrito para 

análise de fenólicos em extrato vegetal e o protocolo que será descrito abaixo foi 

baseado neste autor. 

O ácido gálico monoidratado foi diluído em soluções estoque de 5,0 mg/mL 

tanto em água como em acetona. A partir dessas soluções, soluções estoque 

intermediárias foram preparadas para, então, serem diluídas em 12 soluções de 

concentrações entre 2,0 e 200 µg/mL e estocadas em recipientes de vidro âmbar entre 

2 e 8 °C para realização de duas curvas de calibração, sendo uma em água MilliQ e 

a outra em acetona. Uma solução de carbonato de sódio anidro a 100 mg/mL foi 

preparada até completa dissolução. Em seguida foi filtrada com papel filtro qualitativo 

e armazenada em temperatura ambiente em recipiente de vidro transparente. O 

reagente de Folin-Ciocalteu 2 N foi diluído em água MilliQ na proporção de 1:1 e 

estocado em recipiente de vidro âmbar entre 2 e 8 °C. 

Para a realização da curva de calibração, foi utilizada uma microplaca e cada 

concentração foi feita em triplicata. Para a curva de calibração em água, a medida da 

microplaca foi feita 20 minutos após o término da adição de todos as soluções nos 

poços, mas para a curva de calibração em acetona, a medida da microplaca foi feita 

22 horas depois. Em testes prévios foi possível constatar que maior tempo de reação 

entre as amostras diluídas em acetona e o reagente de Folin-Ciocalteu foi necessário 

em virtude do potencial oxidante da acetona, o que retarda a reação e torna o ajuste 

linear da curva menos acurado. O equipamento utilizado foi o Leitor de Microplacas 
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Multidetecção Híbrido Synergy H1 no comprimento de onda de 760 nm, precedido por 

agitação da placa por 1 minuto a 360 cpm. 

Na Tabela 8, é possível ver a ordem e volume de adição de cada reagente nos 

poços das placas, bem como a concentração final de ácido gálico no poço, tanto para 

a curva de calibração em água quanto em acetona. É importante notar que o 

carbonato de sódio é o último reagente a ser adicionado, pois é com sua adição que 

a velocidade de reação aumenta e, portanto, contou-se o tempo de reação a partir da 

adição deste reagente. 

 
Tabela 8. Volume e concentração dos reagentes adicionados aos poços da microplaca para 
determinação das curvas de calibração do ácido gálico monoidratado em água e em acetona 

ID A B C D E F 

1* 0,00* 200* 0* 20* 60* 0,00* 
2 2,00 200 20 20 60 0,13 
3 4,00 200 20 20 60 0,27 
4 6,00 200 20 20 60 0,40 
5 6,25 200 20 20 60 0,42 
6 8,00 200 20 20 60 0,53 
7 10,00 200 20 20 60 0,67 
8 12,50 200 20 20 60 0,83 
9 25,00 200 20 20 60 1,67 

10 50,00 200 20 20 60 3,33 
11 100,00 200 20 20 60 6,67 
12 150,00 200 20 20 60 10,00 
13 200,00 200 20 20 60 13,33 

*Branco: O volume da amostra foi substituído por 20 µL do solvente no qual a amostra foi dissolvida. 
 
Legenda: 
 
A – Concentração da solução estoque (µg/mL). 
B – Volume de água (µL). 
C – Volume de amostra (µL). 
D – Volume de reagente de Folin-Ciocalteu a 1N (µL). 
E – Volume de solução de carbonato de sódio a 100 mg/mL (µL). 
F – Concentração final de ácido gálico monoidratado no poço (µg/mL). 
 

A Tabela 9 exemplifica como a microplaca é montada, seguindo a identificação 

(ID) da Tabela 8 acima. É importante mencionar que as amostras das curvas de 

calibração foram feitas de três em três para que a contagem do tempo de reação 

decorrido até o momento da medida não diferisse sensivelmente entre a primeira e a 

última amostra. Para a curva de calibração em água, a faixa de concentrações de 

soluções estoque utilizadas foi de 0 a 200 µg/mL, mas para a curva em acetona, a 

faixa utilizada foi de 0 a 100 µg/mL. A maior concentração para cada curva foi limitada 

quando a absorbância ficou próxima de 1 para manter a linearidade de acordo com a 

lei de Lambert-Beer. Em todos os resultados foi subtraída a absorbância do branco 

contendo o reagente de Folin-Ciocalteu na ausência da amostra (ID1) para então 
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plotar a curva de calibração. Além disso, como o ácido gálico monoidratado não 

absorve no comprimento de onda de 760 nm, não houve a necessidade de se fazer a 

medida de branco contendo apenas este componente. As curvas obtidas em água e 

em acetona se encontram na Figura 18. 

 

Tabela 9. Layout da microplaca para construção das curvas de calibração em água e em 
acetona 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rep 1 ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID11 ID12 
Rep 2 ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID11 ID12 
Rep 3 ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID11 ID12 

- - - - - - - - - - - - - 
Rep 1 ID13 - - - - - - - - - - - 
Rep 2 ID13 - - - - - - - - - - - 
Rep 3 ID13 - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

 

   
Fonte: Autor. 
 
Figura 18. Curva de calibração do ácido gálico monoidratado em (a) água e em (b) acetona. 

 

Para a análise das amostras, o procedimento foi realizado de forma similar, 

diferindo apenas na adição de duas etapas de medidas branco, uma contendo a 

amostra na ausência do reagente de Folin-Ciocalteu – devido ao fato de que podem 

existir componentes fotossintetizantes que absorvem região do espectro próximo de 

760 nm – e outra contendo apenas solventes. A Tabela 10 mostra os volumes de 

amostra e reagentes adicionados na microplaca durante o teste de Folin-Ciocalteu 

das amostras de extrato em água e em acetona após a filtração em Millipore 0,22 µm. 
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Tabela 10. Volume e concentração dos reagentes e amostras adicionados aos poços da 
microplaca para a determinação do teor de fenólicos totais dos extratos pelo método Folin-
Ciocalteu 

ID A B C D E F G 

1a 0a 200a 0a 20a 60a 20a 0,067Cia 
2b Cib 200b 20b 0b 60b 20b 0,067Cib 
3c 0c 200c 0c 0c 60c 40c - 
4 Ci 200 20 20 60 0 0,067Ci 

aBranco 1: O volume da amostra foi substituído por 20 µL de seu veículo. 
bBranco 2: O volume de Folin-Ciocalteu foi substituído por seu veículo. 
cBranco 3: O volume do reagente de Folin-Ciocalteu e o volume da amostra foram substituídos pelos 
respectivos veículos, totalizando 40 µL. 
 
Legenda: 
 
A – Concentração de fenólicos inicial do extrato (µg/mL). 
B – Volume de água (µL). 
C – Volume de amostra (µL). 
D – Volume de reagente de Folin-Ciocalteu a 1N (µL). 
E – Volume de solução de carbonato de sódio a 100 mg/mL (µL). 
F – Volume de veículo (µL); 
G – Concentração de fenólicos final do extrato no poço (µg/mL). 

 

Para a análise das frações de extrato, a absorbância dos poços contendo 

apenas o reagente de Folin-Ciocalteu (ID1) e apenas a amostra (ID2) foram subtraídas 

da medição dos poços contendo as amostras reagidas (ID4). Por fim, à ID4 foi 

adicionada a absorbância de todos os veículos (ID3) que foi subtraída duas vezes no 

processo de cálculo. O teste de Folin-Ciocalteu também foi utilizado para medir 

eficiência de encapsulação dos fenólicos nas nanopartículas de PLGA e de quitosana, 

bem como o percentual de liberação de fenólicos dessas partículas. No entanto, para 

essas medidas foram utilizadas outras soluções branco, que estão descritas na Tabela 

11, e o procedimento adotado foi igual ao descrito na Tabela 10 para determinação 

de fenólicos nas amostras de extrato livre. 

 

Tabela 11. Soluções Branco 1 para medida da concentração de fenólicos totais nos 
procedimentos de determinação de eficiência de encapsulação, liberação e degradação 

Procedimento Solução “Branco 1” 

Teor de fenólicos totais 
encapsulados nas NPs de 

quitosana 

Síntese de NPs de quitosana sem extrato segundo o mesmo 
protocolo utilizado na síntese com extrato, acidificada a 5 % (v/v) 
com ácido acético e incubada à temperatura ambiente por 4 dias 

Teor de fenólicos totais não 
encapsulados nas NPs de 

quitosana 

Sobrenadante da síntese de NPs de quitosana sem extrato 
segundo o mesmo protocolo utilizado na síntese com extrato, 

obtido após centrifugação a 18000 RCF por 1 h à 4 °C e filtrado 
em Millipore 0,22 µm 

Teor de fenólicos totais 
encapsulados nas NPs de 

PLGA 
Acetona 

Teor de fenólicos totais não 
encapsulados nas NPs de 

PLGA 

Sobrenadante da síntese de NPs de PLGA sem extrato segundo 
o mesmo protocolo utilizado na síntese com extrato, obtido após 
centrifugação a 18000 RCF por 1 h a 4 °C e filtrado em Millipore 

0,22 µm 
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4.11 Síntese de nanopartículas de PLGA e de nanopartículas de quitosana 

 

A síntese de nanopartículas de PLGA foi feita pelo método de nanoprecipitação 

e a síntese de nanopartículas de quitosana foi feita pelo método de gelificação iônica 

e ambos os procedimentos haviam sido testados pelo grupo do Laboratório de 

Nanomateriais e Nanotoxicologia. Nos próximos tópicos se encontram as descrições 

detalhadas dos parâmetros para otimização das sínteses e de nanoencapsulação dos 

extratos. 

 

4.11.1 Otimização dos parâmetros de síntese de nanopartículas de PLGA 

 

No método de nanoprecipitação adotado, tanto o polímero quanto o método 

são adequados quando o ativo a ser encapsulado é majoritariamente hidrofóbico. 

A adição lenta por gotejamento de uma fase interna – fase orgânica que solubiliza o 

polímero e o extrato – sobre a fase externa – fase aquosa contendo o tensoativo – 

propicia uma diferença de solubilidade que causa precipitação do polímero e 

encapsulação do ativo circundante e, então, o solvente orgânico se difunde da 

partícula para o meio. 

A fase aquosa foi preparada à concentração de 10 mg/mL de PVA. O PVA foi 

dissolvido em água MilliQ por agitação magnética à frio por 20 minutos, seguido de 

agitação à 60 °C por 40 minutos com o recipiente fechado e, em seguida, foi colocado 

para sonicar por 2 horas. Após sonicação, o recipiente fechado foi deixado em 

agitação magnética durante a noite. Decorrido este período, a solução foi agitada em 

banho maria a, no máximo, 70 °C por mais uma hora. O procedimento de dissolução 

do PVA sofreu pequenas alterações na medida em que eram observados fragmentos 

de polímero não dissolvidos, de forma que a solução foi deixada em agitação em 

banho maria por um tempo maior ou em sonicação à quente. 

A fase interna foi preparada minutos antes da síntese dissolvendo-se o PLGA 

em acetona nas concentrações expressas na Tabela 12. Para a realização do 

procedimento, foi utilizado um sistema de dimensões definidas para todas as sínteses, 

que foi constituído de um béquer de 20 mL (diâmetro: 2,5 cm; altura: 4,2 cm) e uma 

barra magnética de agitação (comprimento: 2,0 cm; diâmetro: 0,8 cm). A fase orgânica 

foi gotejada lentamente e de forma controlada sobre a fase aquosa, que permaneceu 
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sob agitação com barra magnética durante a adição da fase orgânica e, após, a 

mistura foi deixada sob agitação por um período de forma a permitir evaporação do 

solvente orgânico. Todos os parâmetros estão descritos na Tabela 12 e os resultados 

de diâmetro hidrodinâmico, polidispersão e potencial zeta serão relatados nos tópicos 

de Resultados e Discussão. 

 

Tabela 12. Condições estabelecidas para cada síntese de 
nanopartículas de PLGA em sistema bulk 

Síntese A B C D E F G H 

S1P 25,00 10 4:10 1,00 1,0 695 15 10,00 

S2P 25,00 10 2:10 0,50 1,0 695 20 5,00 

S3P 12,50 10 2:10 0,25 1,0 695 20 2,50 

S4P 12,50 10 2:10 0,25 1,0 695 4 2,50 

S5P 12,50 10 2:10 0,25 0,2 695 4 2,50 

S6P 5,00 10 2:10 0,10 1,0 695 4 1,00 

S7P 1,00 10 2:10 0,02 1,0 695 4 0,20 

S8P 25,00 10 2:10 0,50 1,0 695 4 5,00 

S9P 12,50 10 2:10 0,25 2,0 695 4 2,50 

S10P 6,25 10 2:10 0,125 1,0 695 4 1,25 

S11P 12,50 10 2:10 0,25 0,5 695 4 2,50 

S12P 6,25 10 4:10 0,25 1,0 695 4 2,50 

S13P 12,50 10 4:10 0,50 1,0 695 4 5,00 

 
Legenda: 
 
A – Concentração de PLGA na fase orgânica (mg/mL). 
B – Concentração de PVA na fase aquosa (mg/mL). 
C – Relação volumétrica entre a fase oleosa e a fase aquosa (mL FO:mL FA). 
D – Relação mássica entre PLGA e PVA (PLGA:PVA). 
E – Velocidade de adição da fase orgânica na fase aquosa (gota/s) – volume da gota de 
aproximadamente 3,5 µL. 
F – Velocidade de agitação durante e depois da adição da fase orgânica sobre a fase aquosa (RPM). 
G – Tempo de agitação da síntese após a adição da fase orgânica sobre a fase aquosa (h). 
H – Concentração final de PLGA no volume de síntese (mg/mL). 
 
 

4.11.2 Nanoencapsulação da fração em acetona do extrato da polpa 

obtido em metanol no biopolímero PLGA através do método de 

nanoprecipitação 

 

O procedimento foi conduzido da mesma forma que já relatado para as sínteses 

de PLGA sem extrato. Para todas as nanoencapsulações, a fração em acetona do 

extrato da polpa obtido em metanol foi padronizado em HPLC para certificação do teor 

de ácido betulínico presente na amostra. É importante mencionar que, para a adição 

do extrato no meio reacional, houve uma substituição do volume de acetona pelo de 

extrato, de forma que o volume final da fase orgânica não fosse alterado em relação 
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ao determinado no protocolo da síntese. A Tabela 13 relaciona a nanoencapsulação 

com seu respectivo protocolo de síntese e o teor de fenólicos e de ácido betulínico 

contidos no extrato, tanto na fase orgânica antes da síntese, quanto na mistura após 

a síntese. 

 

Tabela 13. Protocolos testados para a nanoencapsulação em 
PLGA do extrato da polpa obtido em metanol e rediluído em 
acetona 

Síntese Protocolo A B C D 

N1P S4P 2186,44 437,29 999,60 199,92 

N2P S12P 1093,22 437,29 499,80 199,92 

N3P S8P 2186,44 437,29 999,60 199,92 

N4P S13P 1093,22 437,29 499,80 199,92 

 
Legenda: 

 
A – Concentração de fenólicos na fase orgânica em equivalentes de ácido gálico monohidratado 
(µg/mL). 
B – Concentração final de fenólicos na síntese (encapsulados e não encapsulados) em equivalentes 
de ácido gálico monohidratado após adição da fase orgânica na fase aquosa e evaporação do solvente 
orgânico (µg/mL). 
C – Concentração de ácido betulínico na fase orgânica (µg/mL). 
D – Concentração final de ácido betulínico na síntese (encapsulado e não encapsulado) após adição 
da fase orgânica na fase aquosa e evaporação do solvente orgânico (µg/mL). 
 

Para os testes de citotoxicidade e o teste de degradação, foram feitas novas 

sínteses utilizando o protocolo da síntese N1P. Como houve ligeira diferença no teor 

de fenólicos e ácido betulínico, a Tabela 14 resume novamente as condições de 

síntese. 

 
Tabela 14. Protocolo utilizado para a síntese de nanoencapsulação em PLGA para 
testes de citotoxicidade in vitro e para teste de estabilidade 

Síntese Protocolo Teste A B C D 

N1P-2 S4P Citotoxicidade in vitro 2041,62 408,48 933,39 186,75 

N1P-3 S4P Estabilidade 2184,58 436,92 998,75 199,75 

 
Legenda: 

 
A – Concentração de fenólicos na fase orgânica em equivalentes de ácido gálico monohidratado 
(µg/mL). 
B – Concentração final de fenólicos na síntese (encapsulados e não encapsulados) em equivalentes 
de ácido gálico monohidratado após adição da fase orgânica na fase aquosa e evaporação do solvente 
orgânico (µg/mL). 
C – Concentração de ácido betulínico na fase orgânica (µg/mL). 
D – Concentração final de ácido betulínico na síntese (encapsulado e não encapsulado) após adição 
da fase orgânica na fase aquosa e evaporação do solvente orgânico (µg/mL). 
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4.11.3 Otimização dos parâmetros de síntese de nanopartículas de 

quitosana 

 

A síntese de nanopartículas de quitosana foi feita pelo método de gelificação 

iônica. O polímero é bastante adequado para associação com ativos majoritariamente 

hidrofílicos e o método de síntese consiste na adição por gotejamento de uma solução 

aniônica sobre uma solução catiônica, o que induz à formação de nanoestruturas por 

formação de gel. A Tabela 15 mostra todos os parâmetros utilizados em cada síntese. 

 

Tabela 15. Condições estabelecidas para cada síntese de nanopartículas de quitosana 
 Solução Catiônica Solução Aniônica Condições de Síntese 

Síntese A1 B C D E F G H I2 J K3 L M N O 

S1Q 1,0 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1,0 780 525 0,5 1,07 

S2Q 1,0 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1,0 780 780 0,5 1,07 

S3Q 1,0 1,50 50 21,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1,0 780 780 0,5 1,07 

S4Q 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1,0 780 780 0,5 1,07 

S5Q 2,0 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1,0 780 780 0,5 1,07 

S6Q 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1,0 780 780 1,0 1,07 

S7Q 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1,0 780 780 1,5 1,07 

S8Q 1,0 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1,0 525 525 0,5 1,07 

S9Q 1,5 1,50 50 1,5 2,5 5 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1,0 780 780 0,5 1,07 

S10Q 1,5 1,00 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1,0 780 780 0,5 0,71 

S11Q 1,5 1,50 50 1,5 2,5 5 1,00 50 9 3,0 : 0,8 1,0 780 780 0,5 1,07 

S12Q 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 9 3,0 : 0,8 1,0 780 780 0,5 1,07 

S13Q 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 0,2 780 780 0,5 1,07 

S14Q 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 0,50 50 8 3,0 : 0,8 1,0 780 780 0,5 1,07 

S15Q 1,5 1,50 100 1,5 2,5 4 1,00 100 8 3,0 : 0,8 1,0 780 780 1,0 1,07 

S16Q 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 7 3,0 : 0,8 0,2 780 780 0,5 1,07 
1Percentual calculado com base em 10 mL da solução inicial de quitosana. Adição do ácido acético na 
velocidade de aproximadamente uma gota a cada 5 segundos (~10 µL/gota) sobre a solução de 
quitosana em agitação vigorosa. 
2Medida feita apenas com fita indicadora universal. 
3Cada gota equivale a aproximadamente 45 µL. 
 
Legenda: 
 
A – Concentração de ácido acético na solução catiônica (v/v %). 
B – Concentração de quitosana na solução catiônica (mg/mL). 
C – Concentração de cloreto de sódio na solução catiônica (mM). 
D – Tempo de agitação para solubilização da quitosana na fase catiônica (h). 
E – Tempo de sonicação da solução catiônica (h). 
F – pH da solução catiônica após ajuste com hidróxido de sódio 1M. 
G – Concentração de tripolifosfato de sódio na solução aniônica (mg/mL). 
H – Concentração de cloreto de sódio na solução aniônica (mM). 
I – pH da solução aniônica após ajuste com ácido acético 2 % (v/v). 
J – Relação mássica entre quitosana (Q) e tripolifosfato de sódio (TPP) (mg Q:mg TPP). 
K – Velocidade de adição da fase aniônica sobre a fase catiônica (gota/s). 
L – Velocidade de agitação durante a adição da fase aniônica sobre a fase catiônica (RPM). 
M – Velocidade de agitação após adição do tripolifosfato de sódio (RPM). 
N – Tempo de agitação após a adição do tripolifosfato de sódio (h). 
O – Concentração final de quitosana no volume de síntese (mg/mL). 
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A fase catiônica foi preparada dissolvendo-se a quitosana em água MilliQ por 

adição lenta de ácido acético, seguido de agitação a frio. Após agitação, a solução foi 

sonicada à, no máximo, 40 °C. Em seguida, adicionou-se cloreto de sódio e o pH foi 

ajustado com hidróxido de sódio 1 M. A solução aniônica foi preparada com a 

dissolução de tripolifosfato de sódio em água MilliQ e ajuste do pH com ácido acético 

2 % (v/v), seguido da adição de cloreto de sódio na mesma concentração que a 

utilizada na fase catiônica.  

Para a realização do procedimento, foi utilizado um sistema de dimensões 

definidas para todas as sínteses, que foi constituído de um béquer de 20 mL (diâmetro: 

2,5 cm; altura: 4,2 cm) e uma barra magnética de agitação (comprimento: 2,0 cm; 

diâmetro: 0,8 cm). A síntese foi feita em temperatura ambiente com a adição lenta da 

fase aniônica sobre a fase catiônica sob agitação magnética, seguido de agitação 

após o término da adição da fase aniônica. Os resultados de diâmetro hidrodinâmico, 

polidispersão e potencial zeta serão relatados nos tópicos de Resultados e Discussão. 

 

4.11.4 Nanoencapsulação da fração aquosa do extrato da polpa obtido em 

metanol no biopolímero quitosana através do método de 

gelificação iônica 

 
O procedimento foi conduzido da mesma forma que já relatado para as sínteses 

de quitosana sem extrato. É importante mencionar que houve uma substituição do 

volume de água pelo de extrato, de forma que o volume final da fase catiônica ou da 

fase aniônica não fosse alterado em relação ao determinado no protocolo da síntese. 

A Tabela 16 relaciona a nanoencapsulação com seu respectivo protocolo de síntese 

e o teor de fenólicos contido na fração aquosa do extrato, tanto na fase catiônica ou 

aniônica antes da síntese, quanto na mistura após a síntese. 

Para os testes de citotoxicidade e o teste de liberação, foram feitas novas 

sínteses utilizando o protocolo da síntese N1Q. Como houve ligeira diferença no teor 

de fenólicos nessas sínteses, a Tabela 17 mostra os parâmetros de síntese 

novamente. A síntese utilizada no teste de citotoxicidade in vitro passou por 

procedimento de diálise em meio aquoso ajustado a pH 4,0 com ácido acético por 

5 horas para retirar o cloreto de sódio e na tabela consta o teor de fenólicos da 

suspensão após a diálise. 
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Tabela 16. Condições estabelecidas para cada nanoencapsulação em 
quitosana da fração aquosa do extrato da polpa obtido em metanol 

Síntese Protocolo A B C 

N1Q S4Q 236,06 - 168,62 

N2Q S6Q 236,06 - 168,62 

N3Q S13Q 236,06 - 168,62 

N4Q S4Q 472,13 - 337,23 

N5Q S4Q - 590,16 168,62 

 
Legenda: 

  
A – Concentração de fenólicos na fase catiônica em termos de ácido gálico monoidratado (µg AGM/mL). 
B – Concentração de fenólicos na fase aniônica em termos de ácido gálico monoidratado (µg AGM/mL). 
C – Concentração de fenólicos na síntese após adição da fase aniônica sobre a fase catiônica em 
termos de ácido gálico monoidratado (µg AGM/mL). 

 

Tabela 17. Protocolo utilizado para a síntese de nanoencapsulação em 
quitosana para testes de citotoxicidade in vitro e para teste de liberação 

Síntese Teste Protocolo A B C 

N1Q - 2 (D) Citotoxicidade in vitro S4Q 252,45 180,32 94,38 

N1Q - 3 Teste de Liberação S4Q 236,06 168,62 - 

 
Legenda: 
 
A – Concentração de fenólicos na fase catiônica em termos de ácido gálico monoidratado (µg AGM/mL). 
B – Concentração de fenólicos na síntese após adição da fase aniônica sobre a fase catiônica em 
termos de ácido gálico monoidratado (µg AGM/mL). 
C – Concentração de fenólicos na síntese, encapsulados e não encapsulados, após diálise em pH 4,0 
em termos de ácido gálico monoidratado (µg AGM/mL). 

 

4.11.5 Tamanho de partículas e potencial zeta 

 

O diâmetro hidrodinâmico médio, distribuição de tamanhos e polidispersão 

foram obtidos através da técnica de espalhamento de luz dinâmico (DLS). A 

determinação da estabilidade coloidal foi feita através da medida de potencial zeta. O 

equipamento utilizado foi o DelsaTM Nano C da Beckman Coulter, localizado no 

laboratório multiusuário NAPCEM do ICT-UNIFESP. O diâmetro hidrodinâmico é 

medido pelo equipamento a partir da variação do espalhamento de luz ocasionado 

pelo movimento browniano das partículas em solução. Quanto maior essa variação, 

menor é a partícula, pois maior é sua mobilidade. Após a análise, o equipamento 

fornece dados de distribuição de diâmetros hidrodinâmicos na amostra segundo 

intensidade, número e volume. Também é possível ver uma curva de monitoramento 

da detecção do diâmetro da partícula e uma curva de correlação que representa o 

decaimento da intensidade de luz espalhada em função do tempo, conforme mostra o 

exemplo da Figura 19. 
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Fonte: Autor. 
 
Figura 19. Display dos resultados disponibilizados pelo software de análise de diâmetro 
hidrodinâmico por espalhamento de luz dinâmico: (a) curva de correlação; (b) monitoramento 
de diâmetros detectados; (c) distribuição(ões) de diâmetro(s) hidrodinâmicos(s) por 
intensidade; (d) distribuição(ões) de diâmetro(s) hidrodinâmicos(s) por volume; (e) 
distribuição(ões) de diâmetro(s) hidrodinâmicos(s) por número e; (f) polidispersão. 

 

O potencial zeta é medido partindo-se da premissa de que as partículas 

carregadas formam um dipolo induzido no solvente circundante e que este, por sua 

vez, forma mais uma camada ao seu redor de dipolos induzidos, porém mais dispersa 

que a primeira camada. A diferença de potencial na interface entre estas duas 

camadas elétricas é o potencial zeta, que é usado para inferir a respeito da interação 

entre partículas e estabilidade delas na suspensão por repulsão elétrica. O resultado 

é dado pelo software em milivolts. 

Para as sínteses de nanopartículas de PLGA, tanto com extrato quanto sem 

extrato, as medidas de diâmetro hidrodinâmico, polidispersão e potencial zeta foram 

obtidas logo após o término da síntese. Para as sínteses de nanopartículas de 

quitosana, tanto com extrato quanto sem extrato, as medidas foram obtidas após a 

permanência da síntese em geladeira entre 2 e 8 °C por 24 horas. 

 

(a) 
(b) 

(c) 

(d) (e) 

(f) 
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4.11.6 Microscopia eletrônica 

 

As imagens em microscopia das suspensões de nanopartículas contendo o 

extrato foram feitas em microscópio eletrônico de varredura com canhão de elétrons 

por emissão por efeito de campo (FEG) da marca Tescan, modelo MIRA3, com 

capacidade de análise de energia dispersiva por raios X, da marca Oxford modelo X-

MAX 50, detector de 50 mm² localizado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) no laboratório de microscopia MEV/FEG do CTE II. As suspensões foram 

secas ao ar em lamínula e a lamínula foi colada na fita de carbono acima do stub para 

análise em MEV. 

 

4.11.7 Eficiência de encapsulação 

 

A eficiência de encapsulação (EE%) foi calculada por meio da Equação 7, 

conforme dados empíricos disponíveis. 

 

𝐄𝐄% =  𝟏 −
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚çã𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐧𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬ã𝐨
𝐱 𝟏𝟎𝟎 (a) 

  

𝐄𝐄% =  
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭í𝐜𝐮𝐥𝐚

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚çã𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐧𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬ã𝐨
𝐱 𝟏𝟎𝟎 (b) 

 
Equação 7. Eficiência de encapsulação calculada com base na 
concentração do ativo (a) no sobrenadante e (b) na partícula. 

 

Para a determinação da eficiência de encapsulação dos fenólicos presentes na 

fração aquosa do extrato encapsulado nas nanopartículas de quitosana, as partículas 

recém-sintetizadas foram deixadas entre 2 e 8 °C na geladeira por 24 horas e, em 

seguida, uma alíquota foi retirada e dividida em duas alíquotas menores. Uma das 

alíquotas foi centrifugada a 18000 RCF por 1 hora e o sobrenadante foi filtrado em 

Millipore 0,22 µm PVDF e analisado por teste colorimétrico de Folin-Ciocalteu. À outra 

alíquota foi adicionado ácido acético até concentração total de 5 % (v/v) para 

dissolução da cápsula e liberação do extrato encapsulado para, após 4 dias, ser 

aplicado o teste colorimétrico de Folin-Ciocalteu. O teor de fenólicos encapsulados foi 

determinado pela Equação 7 (a). 
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Para a determinação da eficiência de encapsulação do ácido betulínico e dos 

fenólicos presentes na fração em acetona do extrato encapsulado nas nanopartículas 

de PLGA, uma alíquota foi retirada ao final da síntese e centrifugada a 18000 RCF por 

1 hora. O sobrenadante foi totalmente retirado do microtubo, filtrado em Millipore 

0,22 µm PVDF e analisado por teste colorimétrico de Folin-Ciocalteu. O corpo de 

fundo no microtubo, constituído de partículas com os ativos encapsulados, foi 

congelado por 1 a 2 dias. Em seguida foi descongelado e cerca de 1 mL de 

diclorometano foi colocado no microtubo. Agitou-se a suspensão manualmente com o 

microtubo fechado e, então, ele foi colocado em sonicação por 1 h entre 30 e 35 °C. 

Após este período, o sólido foi macerado com o auxílio de uma ponteira na própria 

solução. Em seguida, adicionou-se mais 1 mL de diclorometano, a suspensão foi 

agitada manualmente e foi colocada em sonicação novamente entre 40 e 50 °C até 

completa evaporação do solvente. O processo de reposição do solvente seguido de 

evaporação sob sonicação foi repetido, pelo menos, três vezes até que foi observado 

um sólido poroso e seco no fundo do microtubo. 

O sólido seco foi rediluído em acetona e a solução foi submetida à análise em 

HPLC e ao teste colorimétrico de Folin-Ciocalteu. O teor de fenólicos no extrato 

encapsulado foi determinado pela Equação 7 (a). A concentração de ácido betulínico 

no extrato encapsulado foi determinado em HPLC por comparação com a curva de 

calibração e o percentual encapsulado foi determinado pela Equação 7 (b). 

 

4.11.8 Cinética de liberação da fração aquosa do extrato da polpa obtido 

em metanol encapsulado nas nanopartículas de quitosana 

 

Para avaliação da cinética de liberação da fração aquosa do extrato da polpa 

obtido em metanol encapsulado em quitosana, a suspensão recém-sintetizada e após 

permanência de 24 horas entre 2 e 8 °C foi colocada em membrana de diálise e 

inserida em um béquer contendo meio aquoso ajustado a pH 4,0 com ácido acético. 

A proporção volumétrica utilizada foi de 12 mL de síntese para 900 mL de fluido, de 

forma a manter as condições sink, isto é, de maneira que houvesse um volume de 

fluido externo ao menos três vezes maior que o necessário para a saturação dos 

fenólicos contidos no volume de suspensão de partículas. Uma vez que os fenólicos 

da fração aquosa já se encontravam em água e no meio ácido característico do 
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extrato, a solubilidade no meio externo não foi um problema e, portanto, o volume de 

fluido foi determinado partindo-se da premissa de que, no equilíbrio, a concentração 

de fenólicos na partícula deveria ser da ordem de 100 µg/mL. 

O fluido de dissolução foi determinado com base em Sawtarie et al. (2017), que 

utilizaram este meio para diálise antes da análise em microscopia eletrônica de 

transmissão para retirar o cloreto de sódio da suspensão. De acordo com medidas 

prévias por espalhamento de luz dinâmico, os autores não observaram modificação 

significativa do tamanho da partícula antes e depois da redução da força iônica da 

suspensão quando esta havia sido preparada em meio de força iônica elevada (i.e. 

150 mM de NaCl). 

Após a imersão da síntese no fluido de diálise, uma amostra de partículas foi 

coletada de dentro da membrana em intervalos de tempo predeterminados. Foi feita 

a medida de diâmetro hidrodinâmico da amostra e, posteriormente, foi adicionado 

ácido acético de forma que a concentração ficasse a 4 % (v/v) para dissolução da 

partícula de quitosana e liberação do extrato para o meio externo. Após 4 dias à 

temperatura ambiente, a amostra acidificada foi submetida ao teste colorimétrico de 

Folin-Ciocalteu para determinação do teor total de fenólicos na suspensão, 

encapsulados e não encapsulados. 

 

4.11.9 Teste de degradação das nanopartículas de PLGA contendo a 

fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol 

 

Para avaliação da degradação das partículas de PLGA contendo a fração em 

acetona encapsulada, um volume de 30 mL de síntese foi preparado e colocado em 

recipiente fechado dentro da incubadora a 37 °C por 159 dias. Amostras foram 

coletadas em intervalos de tempo predeterminados e o diâmetro hidrodinâmico foi 

medido por espalhamento de luz dinâmico. Para determinação do teor de ácido 

betulínico e de fenólicos na partícula ao longo do tempo, o procedimento foi feito 

conforme descrito para a determinação do percentual de encapsulação dos ativos. 

Para as partículas de PLGA, optou-se pelo estudo de degradação como uma forma 

de avaliar a liberação dos ativos fora das condições sink pois o ácido betulínico 

apresenta solubilidade limitada em soluções aquosas e salinas, como já mencionado 
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na Revisão Bibliográfica. A discussão acerca deste teste será desenvolvida em 

Resultados e Discussão. 

 

4.12 Teste Estatístico 

 
Para realização dos testes estatísticos, os dados outliers foram retirados de 

cada conjunto de dados por meio do cálculo dos limites superior e inferior utilizando a 

divisão matemática dos dados em quartis. Em seguida o teste de Shapiro-Wilk foi 

aplicado para verificação da normalidade na distribuição dos dados. Na comparação 

dos conjuntos de dados em pares, dados que apresentaram distribuição normal foram 

comparados a outros dados que também apresentaram distribuição normal por meio 

do teste paramétrico de t-Student, porém dados com distribuição não normal foram 

comparados a qualquer outro conjunto de dados por meio do teste não-paramétrico 

de Mann Whitney. Além disso, quando os dois conjuntos de dados a serem 

comparados apresentaram variâncias diferentes, mesmo que sua distribuição fosse 

normal, o teste não-paramétrico de Mann Whitney também foi utilizado. Todos os 

testes foram feitos com nível de significância de 5 %. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados de rendimento extrativo, análises em UV-Vis, análises em FTIR, 

testes de citotoxicidade, otimização das sínteses de quitosana e de PLGA, bem como 

a nanoencapsulação dos extratos nos biopolímeros estão descritos a seguir. 

Os resultados das análises em HPLC e do teste colorimétrico de Folin-Ciocalteu 

resultaram nas concentrações de ácido betulínico e de fenólicos, respectivamente, 

que foram associados à concentração mássica nominal ao longo da discussão. 

 

5.1 Extração 

 

As extrações em n-hexano, acetato de etila, 1-butanol, etanol e metanol têm 

suas eficiências extrativas médias resumidas na Tabela 18. 

 

Tabela 18. Rendimento extrativo obtido com a extração em n-hexano, acetato de etila, 1-butanol, 
etanol e metanol 

 
Solvente de 

Extração 
Polaridade do 

Solvente 
Matéria-
Prima 

Rendimento 
Extrativo (mg)1 

Rendimento 
Extrativo (%)2 

Constante 
Dielétrica3 

n-Hexano Apolar 
Polpa 36,84 1,23 

1,87994 
Casca 93,45 3,12 

Acetato de 
Etila 

Polar Aprótico 
Polpa 53,98 1,80 

6,00545 
Casca 522,53 17,42 

1-Butanol Polar Prótico 
Polpa 359,91 12,00 

17,48495 
Casca 139,92 4,66 

Etanol Polar Prótico 
Polpa 525,74 17,53 

24,77255 
Casca 279,09 9,30 

Metanol Polar Prótico 
Polpa 930,54 31,02 

33,07505 
Casca 925,39 30,84 

1Massa úmida obtida após rotoevaporação normalizada para uma massa de matéria prima seca inicial 
de 3,0 g. 
2Massa úmida total obtida após rotoevaporação em relação à massa seca total inserida no balão. 
3Fonte: http://www.ddbst.com/. 
4Dado único coletado à 101,325 kPa e 298,15 K. 
5Média aritmética da relação de dados encontrados para a temperatura de 298,15 K. 

 

Por meio do rendimento extrativo percentual, é possível notar que o rendimento 

obtido com a extração em metanol, tanto com a casca como com a polpa, é mais 

acentuado em relação ao rendimento obtido em outros solventes, o que mostra que é 

bastante provável que haja mais compostos de maior polaridade do que apolares na 

matriz vegetal. Como descreve Nóbrega (2012) em sua tese, na extração por soxhlet 

das folhas de Eugenia florida, o rendimento extrativo obtido em metanol foi o maior 

dentre os solventes testados (n-hexano, clorofórmio, acetato de etila, metanol e 
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etanol), porém o maior teor de ácido betulínico foi encontrado em extrações com 

clorofórmio. Kviecinski et al. (2017) fizeram extrações do fruto seco da 

Dillenia indica L. deixando-o em maceração agitada na proporção de 1:2 (w/v) de 

matéria prima seca em relação ao solvente por um período de 2 dias e a mesma matriz 

foi extraída por 3 vezes consecutivas. Obtiveram rendimento extrativo de 4,3 % para 

o extrato hidroetanólico e de 0,7 % para o extrato em acetato de etila, 

com concentração de ácido betulínico de 107,6 mg/g e 4,6 mg/g, respectivamente. 

Como é esperado para processos a frio, o rendimento extrativo mássico foi menor que 

o observado neste trabalho com o uso do acetato de etila em ebulição e, além disso, 

no processo de extração a frio pode ter havido saturação do solvente em um período 

inferior a 2 dias. 

Abdille et al. (2005) encontraram rendimento extrativo mássico de 4,9 % em 

acetato de etila, com 9,3 % de fenólicos totais, 21,5 % em metanol, com 34,1 % de 

fenólicos totais e 4,3 % em água, com 1,4 % de fenólicos totais. O processo de 

extração foi conduzido com uma proporção de matéria prima seca para solvente de 

extração equivalente a 1:5,5 (m/m) e à 30°C por 2 horas sob agitação e a matéria 

prima sofreu re-extração duas vezes. Também se observa que a extração em ebulição 

gerou rendimento extrativo maior em acetato de etila e metanol, pois a temperatura é 

um parâmetro significativo para o aumento da difusão dos compostos de dentro da 

matriz em direção ao solvente de do solvente na matriz. Por outro lado, Kumar et al. 

(2010) encontraram um rendimento extrativo de 37 % utilizando metanol à frio após 

três extrações consecutivas da matriz do fruto seco por um período de 72 horas, 

porém não foi mencionada a proporção de massa seca para solvente de extração. 

Nóbrega (2012) também aponta que, apesar da polaridade do ácido betulínico 

conferida pelo grupo carboxila, hidroxila e ligação π, a extração da molécula foi 

favorecida por solventes apolares ou polares apróticos devido ao predomínio da 

estrutura lupeol. Além disso, na presença de solventes polares próticos pode haver 

competição na difusão de várias moléculas polares presentes na matriz vegetal, como 

os fenólicos. É provável que o maior rendimento extrativo de fenólicos seja obtido em 

solventes próticos, porém em solventes polares apróticos também são obtidos 

fenólicos mesmo que em menor quantidade, como mostra Sari (2016) quando 

compara o teor de fenólicos utilizando acetato de etila e etanol para extração de ativos 

das folhas de Tabernaemontana catharinensis. Devido à diversidade de estruturas 

moleculares dos compostos fenólicos, é difícil estabelecer o melhor solvente de 
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extração, já que cada solvente pode atuar como agente selecionador de uma classe 

dessas moléculas. 

Em Barua et al. (2018), os autores apontam para a presença de carboidratos 

no extrato da fruta somente quando extraído em metanol quando comparado com a 

extração em hexano, diclorometano, acetato de etila e acetona. Também foi 

identificada a presença de óleos pesados com a extração em metanol, acetona e 

hexano. Portanto, provavelmente o rendimento extrativo obtido com o metanol é maior 

devido à presença de materiais de maior peso molecular favorecidos na extração. 

 

5.2 Caracterização dos extratos livres 

 
Os resultados da caracterização das frações aquosas dos extratos da polpa e 

da casca obtidos em n-hexano, acetato de etila, 1-butanol, etanol e metanol e da 

fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol serão descritos nos 

próximos tópicos. 

 

5.2.1 Análises em UV-Vis 

 

As frações aquosas dos extratos da polpa e da casca filtrados em Millipore 

0,22 µm com membrana PVDF foram medidos em UV-Vis para identificação dos 

principais picos de absorção e seus espectros estão representados na Figura 20. Para 

a fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol não foi possível realizar a 

medida em UV-vis na faixa de 190 a 700 nm, visto que a acetona apresenta cut-off 

em 330 nm, comprimento de onda para o qual abaixo dele o solvente absorve a 

radiação e a análise não é recomendada. Além disso, as principais absorções da 

acetona se encontram em 190 nm e 270 nm, que são os comprimentos de onda de 

maior absorção dos compostos alvo contidos nos extratos.  

As principais regiões de absorção reportadas na literatura e encontradas 

experimentalmente para o ácido betulínico e para os fenólicos foram indicadas no 

gráfico como uma faixa de comprimentos de onda de absorção. Na Tabela 19 estão 

descritas as concentrações mássicas nominais para os extratos medidos em UV-vis e 

sua respectiva concentração de fenólicos, bem como o(s) comprimento(s) de onda de 

absorção exatos. A concentração de ácido betulínico nas frações aquosas não consta 

na Tabela 19 pois não foi identificada a presença deste ativo na fração aquosa do 
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extrato da polpa obtido em metanol por meio da análise em HPLC e, portanto, nenhum 

dos extratos aquosos foi caracterizado. Nos espectros UV-Vis, a indicação da região 

de absorção do ácido betulínico foi mantida porque é possível que a concentração do 

ativo tenha ficado abaixo do limite de detecção do HPLC e é comum que os triterpenos 

sejam encontrados como glicosídeos e/ou derivados esterificados na natureza (Silva, 

2012) e, portanto, mais solúveis em água. 

 

 

 

Fonte: Autor. 
 

Figura 20. Espectros em UV-vis obtidos para as frações aquosas de 
extratos (a) da polpa e (b) da casca. 
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Tabela 19. Concentração mássica nominal (CMN), concentração de fenólicos totais (CFT) e 
comprimento(s) de onda de absorção das frações aquosas dos extratos da polpa e da casca 
analisados em UV-Vis 

Solvente de 
extração 

Extrato da Polpa Extrato da Casca 

CMN1 CFT2 λ3 CMN1 CFT2 λ3 

n-Hexano 3,14 0,17 196 17,94 0,59 200 
Acetato de Etila 1,89 2,85 284 8,26 2,71 202, 266 

Etanol 1,63 9,31 284 0,41 8,18 200, 278, 343 
Metanol 0,53 16,52 281 0,12 3,65 280 

1-Butanol 1,17 3,12 283 10,32 25,58 197, 281 
1Concentração mássica antes da filtração do extrato em Millipore 0,22 µm (mg/mL). 
2Concentração de fenólicos totais após a filtração do extrato em Millipore 0,22 µm em termos de 
microgramas de ácido gálico monoidratado (µg AGM/mL). 
3Comprimentos de onda de máxima absorção (nm). 

 

Apesar da análise em espectrômetro UV-Vis ter baixa especificidade, é possível 

que se tenha indícios da presença de alguns componentes no extrato. Em alguns 

estudos, como de Dai et al. (2014), o ácido betulínico foi analisado em acetonitrila e 

apresentou maior absorção a 210 nm. Em outros, como de Adeleke et al. (2018) e 

Taralkar e Chattopadhyay (2012), a detecção do ácido betulínico em HPLC com 

detector UV-vis foi feita em mistura de acetonitrila e metanol (80:20) a 210 nm. Em 

Tan et al. (2014), o ácido betulínico diluído em metanol apresentou máxima absorção 

em 209 nm. A opção por este comprimento de onda de detecção provavelmente se 

deve ao fato de que a região de 200 a 215 nm é tipicamente observada na transição 

eletrônica n → π* do ácido carboxílico ligado a cadeias carbônicas (Pavia et al., 2009; 

Kumar, 2006). 

Com relação ao segundo comprimento de onda de máxima absorção em torno 

de 283 nm, Naczk et al. (2001) mostram o espectro de taninos em metanol cujo 

máximo de absorção ocorre próximo de 282 nm, o que leva a crer que há a presença 

deste composto nos extratos aquosos, com exceção do extrato obtido em n-hexano. 

Em Altemimi et al. (2017), os autores mencionam que o comprimento de onda 

comumente utilizado para determinação da composição fenólica total é de 280 nm. 

Em Dourado e Ladeira (2008) os autores mostram o espectro UV-Vis do flavonóide 

canferol padrão, também chamado de kaempferol, que apresenta picos em 202,9; 

266,1 e 365,7 nm. No espectro da fração aquosa do extrato da casca obtido em 

acetato de etila, os picos de 202 e 266 podem indicar a presença desse ativo, mas 

não foi identificada a presença de um pico em torno de 365 nm. 

Em Venter et al. (2013), os autores mostram um intervalo de comprimento de 

onda de absorção máxima entre 254 nm e 352 nm para os fenólicos comumente 

encontrados, como cianidinas, procianidinas, catequina, epicatequina, quercetina, 
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ácido clorogênico, ácido neoclorogênico e ácido cumaroilquínico, sendo que em cerca 

de 280 nm se encontra a absorção máxima da grande maioria dos fenólicos. As 

cianidinas podem ter pico de absorção também em 515 nm e, como exceção, a 

quercetina apresenta picos em ambos os extremos do intervalo, isto é, em 254 nm e 

352 nm. 

Com o objetivo de determinar a possível solubilidade do ácido betulínico em 

alguns solventes, foram feitas medidas do espectro em UV-Vis de soluções do ácido 

betulínico padrão em água à pH neutro e acetonitrila, pois estes solventes tem UV cut-

off em 190 nm (Pavia et al., 2009). Como o padrão estava inicialmente solubilizado 

em etanol na concentração de 1 mg/mL, as soluções foram preparadas a partir de 

alíquotas dessa solução estoque, seguido da adição do solvente de interesse e, no 

final, continham 2,5 % v/v de etanol, com concentração teórica de ácido betulínico de 

0,31 µg/mL. Os espectros estão apresentados na Figura 21, a partir da qual é possível 

inferir que o ácido betulínico não é solúvel em água a pH neutro, mas em acetonitrila 

há solubilidade, ainda que não definida. 

 

 

Fonte: Autor. 

 
Figura 21. Espectros em UV-Vis obtidos para as soluções de ácido 
betulínico em água a pH neutro e acetonitrila, ambas contendo 2,5 % 
v/v de etanol e concentração teórica de 0,31 µg/mL do ativo. 
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5.2.2 FTIR – UATR 

 

Foram obtidos os espectros das frações aquosas, da fração em acetona e do 

padrão de ácido betulínico. Algumas das frações aquosas não puderam ser 

analisadas por secagem devido à baixa quantidade de ativos presentes em solução 

no volume da alíquota e o espectro obtido em solução aquosa foi apresentado por 

meio da subtração do espectro da amostra pelo espectro da água. A Figura 22 mostra 

o espectro em FTIR do ácido betulínico padrão (≥ 98 %) seco. 

 

 

Fonte: Autor. 
 
Figura 22. Análise em FTIR por UATR do ácido betulínico com pureza ≥ 
98 %. 

 

Em Kumar et al. (2018), os autores apresentam o espectro infravermelho do 

ácido betulínico e, por inspeção gráfica, os picos mais evidentes se encontram em 

aproximadamente 800, 900, 1050, 1125, 1250, 1375, 1450, 1550, 1700, 2850, 2950, 

3450 cm-1. No espectro representado na Figura 22 constatou-se a presença de picos 

próximos a estes valores em 771, 884, 923, 1042, 1046, 1129, 1239, 1378, 1448, 

1687, 2865 e 2930 cm-1. Na Figura 23 está representado o espetro da fração em 

acetona seca, onde é possível ver a banda do ácido carboxílico em 1709 cm-1 e 

bandas próximas do ácido betulínico em 772, 878, 938, 1041, 1179, 1219, 1260, 1396, 

1439, 1709 e 2924 cm-1, mas com grande interferência de sinais sobrepostos que são 

decorrentes de outros ativos fenólicos e não fenólicos. 
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Fonte: Autor. 
 
Figura 23. Análise em FTIR por UATR do extrato em acetona seco. 

 

As bandas identificadas nas frações aquosas secas da polpa dos extratos 

obtidos em metanol, 1-butanol e etanol estão representadas na Figura 24 (a) (770, 

880, 913, 1032, 1054, 1153, ~1240, ~1713, 2877, ~2930 cm-1) e as bandas 

identificadas nas frações aquosas secas da casca dos extratos obtidos em metanol e 

etanol estão representadas na Figura 25 (a) (~770, ~890, ~913, ~1140, 1230, ~1250, 

~1395, 1457, ~1717, ~2885, ~2926 cm-1) e ambos sugerem a presença do ácido 

betulínico. No entanto, as bandas identificadas para as frações aquosas da polpa em 

solução provenientes dos extratos obtidos em acetato de etila e n-hexano mostradas 

na Figura 24 (b) (~770, ~1220, ~1460, ~1700, ~2855, ~2925 cm-1) e as bandas 

identificadas para as frações aquosas da casca em solução provenientes dos extratos 

obtidos em n-hexano, acetato de etila e 1-butanol mostradas na Figura 25 (b) (~770, 

~1380, ~1725, ~2855 and ~2934 cm-1) apresentaram alguns picos do ácido betulínico, 

mas a confirmação foi impossibilitada devido à absorção do solvente e da baixa 

intensidade das bandas. 

Como não é possível realizar uma comparação clara das amostras com um 

padrão, cabem algumas considerações. A presença do grupo hidroxila pode ser vista 

entre 4000 e 2500 cm-1 (Pavia et al., 2009), sendo característico deste grupo funcional 

um pico largo que aparece próximo a 3300 cm-1. No entanto, quando o ácido 

carboxílico está presente, a absorção do grupo hidroxila frequentemente se encontra 

na faixa de 3200 a 2500 cm-1 (Lopes, Fascio, 2004), o que pode ser visto em picos 
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próximos de 2900 cm-1. A absorção próximo a 3300 cm-1 pode ainda indicar a 

presença residual de água e etanol, assim como a presença de alcinos (carbonos sp) 

(Lopes, Fascio, 2004), ligação C-H de acetilenos (Pavia et al., 2009) e, algumas vezes, 

ligação C-H de moléculas vinílicas ou aromáticas (carbono sp2) (Pavia et al., 2009). 

Além disso, o estiramento da ligação N-H de aminas secundárias e amidas apresenta 

absorção em torno de 3300 cm-1, que pode ter sido sobreposto. 

 

 

 

Fonte: Autor. 
 
Figura 24. Análise em FTIR por UATR dos extratos aquosos da polpa (a) 
secos e (b) em solução aquosa. 
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A região de 3000 a 2850 cm-1 é usualmente associada à ligação C-H de alcanos 

(carbono sp3), como grupos metileno e metil (Lopes, Fascio, 2004; Pavia et al., 2009), 

mas a deformação desses grupos entre 1465 e 1375 cm-1 pode ser confundida com a 

deformação do grupo C-O-H de álcoois e fenóis que estão presentes entre 1440 e 

1220 cm-1. Pavia et al. (2009) atribui aos alcinos a região de absorção de 2500 a 

2000 cm-1 que, em conjunto com a região de 3350 a 3250 cm-1, certifica a presença 

deles (Lopes, Fascio, 2004). A absorção na região de 1300 a 1000 cm-1 pode ser 

devido à ligação C-O que, associada à absorção dos grupos O-H e C-O-H, pode 

indicar a presença de álcoois e fenóis (Lopes, Fascio, 2004). 

O grupo carbonila pode ser identificado de 1800 a 1650 cm-1, que pode ser 

proveniente de ácidos carboxílicos (1710 cm-1), cetonas (1715 cm-1), aldeídos 

(1725 cm-1) e ésteres (1735 cm-1) (Pavia et al., 2009). Picos de absorção entre 1600 

e 1450 cm-1 podem indicar a presença de moléculas aromáticas, confirmada por 

bandas acima de 3000 cm-1. No entanto, a faixa de 1650 a 1500 cm-1 pode ser vista 

com a presença de ligações C=C e C=N, causando sobreposições de sinais. Picos 

entre 1640 e 1550 cm-1 e entre 1680 e 1630 cm-1 são ambos encontrados na presença 

de amidas e, na presença de aminas primárias, picos na faixa de 1640 e 1560 cm-1 

podem ser detectados, bem como picos em torno de 1500 cm-1 para aminas 

secundárias. Além disso, o estiramento do grupo C-N ocorre entre 1350 e 1000 cm-1. 

O dióxido de nitrogênio pode ser identificado quando há picos em ambas a 

regiões de 1600 a 1500 cm-1 e 1390 a 1300 cm-1 e absorções grandes entre 1400 e 

1000 cm-1 indicam fluoretos, especificamente monofluoroalcanos quando a absorção 

é próxima de 1000 cm-1. Regiões de absorção entre 1210 e 1140 cm-1 são 

característicos de ligações P=O em fosfinóxidos, que também absorve entre 1300 e 

1240 cm-1 quando na forma de éster. A região entre 1000 e 680 cm-1 pode ser 

detectada na presença de olefinas cujo grupo C-H está fora do plano. A ligação P-O 

absorve entre 845 e 725 cm-1 e absorções entre 700 e 550 cm-1 podem ser devido à 

presença de alcanos halogenados (Pavia et al., 2009; Lopes, Fascio, 2004). 
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Fonte: Autor. 

 
Figura 25. Análise em FTIR por UATR dos extratos da casca (a) secos e 
(b) em solução aquosa. 

 

5.2.3 Citotoxicidade 

 

Os testes de citotoxicidade exploratórios foram feitos com as frações aquosas 

da polpa e da casca obtidos em metanol em células de melanoma murino metastático 

do tipo B16F10-Nex2 para verificação do potencial citotóxico. Posteriormente, foram 

feitos testes de citotoxicidade e fototoxicidade sob irradiação ultravioleta em células 

B16F10-Nex2 e células de queratinócitos do tipo HaCaT com as frações aquosas da 

polpa e da casca obtidos em n-hexano, acetato de etila, 1-butanol, etanol e metanol. 



100 
 

 

Os resultados estão descritos nos próximos tópicos. Para as frações aquosa e em 

acetona provenientes do extrato da polpa obtido em metanol utilizadas para 

nanoencapsulação, os testes de citotoxicidade serão detalhados no respectivo tópico 

de nanoencapsulação. 

 

5.2.3.1 Teste 1: Citotoxicidade em células B16F10-Nex2 

 

As concentrações das soluções nos poços utilizadas no Teste 1, bem como a 

viabilidade celular resultante, se encontram descritos na Figura 26. 

 

 
Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade 
celular na presença amostra em relação a do grupo 
controle. 
 
Figura 26. Teste 1: viabilidade celular de células 
B16F10-Nex2 incubadas por 3 horas com as frações 
aquosas dos extratos obtidos em metanol diluídas em 
meio de cultura. 

 

Foi observada decantação de partículas do extrato nas soluções estoque a 

5 mg/mL em RPMI após algumas horas em repouso e, principalmente, quando 

resfriadas. Porém, não foram observados sinais de decantação nos poços da placa 

de cultura celular, assim como nas amostras à concentração 5 vezes maior. A 

viabilidade celular considerada como adequada para classificar um ativo como 

citotóxico é igual ou menor que 70 % (Fonte: Eurofins Scientific) e, portanto, nenhuma 

das amostras foi citotóxica. 
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5.2.3.2 Teste 2: Citotoxicidade em células B16F10-Nex2 

 

As concentrações das soluções nos poços utilizadas no Teste 2, bem como a 

viabilidade celular resultante, se encontram descritos na Figura 27. 

 

 

Fonte: Autor. 
 

*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular na 
presença amostra em relação a do grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular na 
presença de uma amostra em relação à de outra amostra. 
 
Figura 27. Teste 2: viabilidade celular de células B16F10-
Nex2 incubadas por 24 horas com as frações aquosas dos 
extratos obtidos em metanol diluídas em meio de cultura. 

 

Foram observados sinais sutis de decantação nos poços da placa de cultura 

celular, assim como decantação evidente nas amostras preparadas para o teste de 

citotoxicidade à uma concentração 5 vezes maior. A decantação dos extratos nos 

poços é um fator negativo, pois pode induzir a morte celular por alteração da 

permeabilidade da membrana celular com o meio. No entanto, nenhuma das amostras 

foi citotóxica nas condições testadas. 

 

5.2.3.3 Teste 3: Citotoxicidade em células B16F10-Nex2 

 

A concentração das amostras nos poços utilizadas no Teste 3 e a viabilidade 

celular resultante em células B16F10-Nex2 constam na Figura 28. Foi observada uma 

intensa alteração de cor do meio de cultura ao serem adicionados os extratos nos 
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poços. A coloração passa de rosa intenso para cores amarelo esverdeado na 

presença do extrato da polpa e amarelo alaranjado na presença do extrato da casca. 

Após 24 horas de incubação, foi observada nítida decantação de sólidos, o que 

requereu mais de uma lavagem dos poços com solução salina tamponada (PBS) até 

retirada dos sólidos e é possível que resquícios do material particulado tenha 

permanecido aderido às células. Como já mencionado, a decantação dos extratos nos 

poços é um fator negativo, pois induz à morte celular por alteração da permeabilidade 

da membrana celular com o meio. Ambos os extratos tiveram efeito citotóxico. 

 

 

Fonte: Autor. 

*Diferença estatística significativa entre a viabilidade 
celular na presença amostra em relação a do grupo 
controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade 
celular na presença de uma amostra em relação à de 
outra amostra. 
 
Figura 28. Teste 3: viabilidade celular de células 
B16F10-Nex2 incubadas por 24 horas com as frações 
aquosas dos extratos obtidos em metanol após 
filtração em Millipore 0,22 µm. 

 

5.2.3.4 Teste 4: Citotoxicidade em células B16F10-Nex2 

 

Como foi observado, houve uma tendência de aumento da citotoxicidade com 

o aumento da concentração do extrato entre o Teste 2 e o Teste 3, ainda que haja 

diferenças na preparação da amostra. O Teste 4, portanto, tem o objetivo de ser 

comparado com o Teste 3 de forma a observar a dependência da citotoxicidade do 
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extrato com a concentração. As concentrações aproximadas dos extratos liofilizados 

estão descritas na Figura 29, bem como a viabilidade celular resultante. 

 

 

Fonte: Autor. 
 

*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular na 
presença amostra em relação a do grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular na 
presença de uma amostra em relação à de outra amostra. 
 
Figura 29. Teste 4: viabilidade celular de células B16F10-Nex2 
incubadas por 24 horas com as frações aquosas dos extratos 
obtidos em metanol após filtração em Millipore 0,22 µm e 
liofilização por 2h30. 

 

Após 24 horas de incubação, foi observada nítida decantação de sólidos, o que 

exigiu mais de uma lavagem dos poços com solução salina tamponada (PBS) até 

retirada dos sólidos. O aumento da viabilidade celular com o aumento da 

concentração do extrato da polpa pode ser devido ao aumento da concentração dos 

açúcares na amostra e/ou devido à competição dos ativos antitumorais pelos 

transportes ativo e passivo da célula. 

 

5.2.3.5 Teste 5: Citotoxicidade e fototoxicidade em células B16F10-Nex2 

 

Ao se comparar as frações aquosas dos extratos da polpa obtidos em 

diferentes solventes à uma mesma concentração mássica nominal (5 mg/mL), como 

mostra a Figura 30 (a), é possível observar que a fração aquosa do extrato da polpa 
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obtido em metanol apresenta maior toxicidade às células tumorais B16F10-Nex2. No 

entanto, como será mostrado ao longo da discussão, a citotoxicidade observada não 

foi dependente da concentração. Com relação às frações aquosas dos extratos da 

casca à concentração mássica de 12 mg/mL, observa-se na Figura 30 (b) que a fração 

aquosa do extrato da casca obtido em etanol apresenta a maior toxicidade e não 

apresentou decantação nos poços das placas do teste in vitro. Também se nota que 

a fração aquosa do extrato da casca obtido em metanol apresenta alta toxicidade às 

células tumorais B16F10-Nex2. 

Na Figura 31 (a) e (b) estão descritos os resultados de viabilidade celular em 

células B16F10-Nex2 para as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca, 

respectivamente, obtidos em acetato de etila em diferentes concentrações nos poços. 

Na concentração de 7,0 mg/mL e ausência de irradiação, a fração aquosa do extrato 

da polpa apresentou atividade citotóxica 26 % maior que a fração aquosa do extrato 

da casca e, na presença de irradiação, o aumento foi de 28 %. Isso se deve ao fato 

de que a concentração de fenólicos na polpa é de cerca de 5 vezes maior do que na 

casca para a mesma concentração mássica. 

De maneira geral, a irradiação ultravioleta após incubação com as frações 

aquosas dos extratos da polpa obtidos em acetato de etila aumentaram a viabilidade 

celular e, com as frações aquosas dos extratos da casca obtidos em acetato de etila, 

a irradiação ultravioleta praticamente não apresentou redução da viabilidade celular. 

Tanto para a polpa quanto para a casca e em ambas as condições de irradiação, a 

viabilidade é concentração-dependente para esse extrato na faixa de concentrações 

estudadas. 
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Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da amostra e o 
grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de uma 
amostra em relação à outra. 
 
Figura 30. Viabilidade celular de células B16F10-Nex2 incubadas com 
as frações aquosas dos extratos (a) da polpa à concentração mássica 
nominal de 5,00 mg/mL no poço e (b) da casca à concentração mássica 
nominal de 12,00 mg/mL no poço. 
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Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da amostra e o 
grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de uma amostra 
em relação à outra. 
 
Figura 31. Viabilidade celular de células B16F10-Nex2 incubadas com as 
frações aquosas dos extratos da (a) polpa e da (b) casca obtidos em 
acetato de etila. 

 

Na Figura 32 (a) e (b) estão descritos os resultados de viabilidade celular em 

células B16F10-Nex2 para as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca, 

respectivamente, obtidos em metanol em diferentes concentrações nos poços. 
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Fonte: Autor. 

*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da amostra 
e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de uma 
amostra em relação à outra. 
 
Figura 32. Viabilidade celular de células B16F10-Nex2 incubadas 
com as frações aquosas dos extratos da (a) polpa e da (b) casca 
obtidos em metanol. 

 

O aumento da viabilidade celular com o aumento da concentração de extrato 

pode ter sido causado por excesso de ativos nos poços e consequente saturação. 

Também pode ter sido causado pela decantação de particulados que ocorre nas 

concentrações de 42 a 109 mg/mL para a fração aquosa do extrato da polpa e de 109 

a 195 mg/mL para a fração aquosa do extrato da casca, o que levou à formação de 
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uma camada impeditiva à difusão dos ativos até a célula. Outro fator pode estar 

relacionado à matriz vegetal, que possivelmente retém os ativos adsorvidos tanto mais 

quanto maior a concentração do extrato. 

Na Figura 33 estão descritos os resultados de viabilidade celular em células 

B16F10-Nex2 para as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca obtidos em 

etanol em duas concentrações diferentes nos poços, na qual se observa citotoxicidade 

maior quanto maior o teor de fenólicos da polpa, mas para a casca houve a 

necessidade de um teor de fenólicos menor em relação à polpa para alcançar 

citotoxicidade maior, o que mostra que o tipo de fenólico extraído difere muito no efeito 

antitumoral. 

 

 

Fonte: Autor. 
 

*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da amostra e 
o grupo controle. 
 
Figura 33. Viabilidade celular de células B16F10-Nex2 incubadas com 
as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca obtidos em 
etanol. 

 

Na Figura 34 estão descritos os resultados de viabilidade celular em células 

B16F10-Nex2 para as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca obtidos em 

1-butanol em duas concentrações diferentes nos poços. Se observou que o maior teor 

de fenólicos da casca em relação à polpa não causou maior toxicidade, o que incorre 

novamente na situação já mencionada de que o tipo de fenólico extraído pode ter ação 

farmacológica diferente. 
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Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da amostra e 
o grupo controle. 
 
Figura 34. Viabilidade celular de células B16F10-Nex2 incubadas com 
as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca obtidos em 1-
butanol. 

 

Na Figura 35 estão descritos os resultados de viabilidade celular em células 

B16F10-Nex2 para as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca obtidos em 

n-hexano em uma única concentração de cada, pela qual se observa que não há efeito 

citotóxico. De maneira geral, a irradiação com luz UV não apresentou eficácia 

aumentada para a toxicidade das frações aquosas dos extratos em células B16F10-

Nex2 em relação à condição não irradiada, mas apresenta uma tendência a aumentar 

a viabilidade destas células.  

Como já citado anteriormente, a presença do ácido betulínico nas amostras 

aquosas não foi detectada, porém suas formas glicosiladas podem estar solubilizadas 

nas frações aquosas em concentrações baixas e, como menciona o estudo de 

Salti et al. (2001), células de nevus melanocíticos congênitos pré-tratadas com ácido 

betulínico a 3 µM por 48 horas apresentaram redução de 25,5 % de formação de 

células com danos ao DNA após exposição ao UV-C, o que mostra que o ácido 

betulínico pode proteger a célula de possíveis mutações que levariam ao melanoma, 

mas que também pode atuar de maneira semelhante nas células tumorais. Os autores 

também observaram que o mesmo não ocorreu quando as células foram expostas ao 
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peróxido de hidrogênio depois do pré-tratamento com o ácido betulínico e concluem 

que este ativo não é eficaz na captura de radical hidroxila (OH.), mas provavelmente 

é eficaz contra o oxigênio singlete (1O2).  

 

 

Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
 
Figura 35. Viabilidade celular de células B16F10-Nex2 
incubadas com as frações aquosas dos extratos da polpa e 
da casca obtidos em n-hexano. 

 

Outros estudos envolvendo o uso de células HaCaT, cujos testes serão 

abordados no tópico seguinte, mostram o efeito antioxidante de fenólicos sob 

irradiação UV e serão detalhados adiante. 

 

5.2.3.6 Teste 6: Citotoxicidade e fototoxicidade em células HaCaT 

 

Para o Teste 6, não foram observados sinais de decantação de particulados 

nos poços após 24 horas de incubação. Na Figura 36 estão descritos os resultados 

de viabilidade celular em células HaCaT para as frações aquosas dos extratos da 

polpa e da casca obtidos em acetato de etila, na qual se observa aumento de 

citotoxicidade de cerca de 13 % entre a polpa e a casca para diferentes concentrações 

mássicas nominais e de fenólicos totais. 

 



111 
 

 

 
Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
 
Figura 36. Viabilidade celular de células HaCaT incubadas 
com as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca 
obtidos em acetato de etila. 

 

Na Figura 37 estão descritos os resultados de viabilidade celular em células 

HaCaT para as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca obtidos em metanol 

e, na Figura 38, para as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca obtidos em 

etanol. A fração aquosa do extrato da polpa obtido em metanol na concentração 

nominal de 5,0 mg/mL não apresentou citotoxicidade em relação ao controle, tanto na 

condição não irradiada como na condição irradiada, o que é um resultado 

interessante, visto que os ativos devem ser seletivos apenas para células tumorais. 

Com relação às frações aquosas dos extratos da polpa e da casca obtidos com etanol, 

observou-se alta toxicidade às células saudáveis. 

No estudo de Zhu et al. (2016), os autores observaram que a quercetina tem 

um efeito antioxidante à concentração de 20 µM de forma a inibir o efeito da irradiação 

UV-B (15 mJ/cm2) em HaCaT por meio da neutralização dos efeitos de ROS. Em 

Dzialo et al. (2016) os autores mencionam um estudo onde se observou que o extrato 

de Lonicera caerulea contendo os fenólicos glicosídeo-3-cianidina, ácido caféico e 

ácido gálico ativou a via das caspases 3 e 9 e reduziu a extensão dos danos ao DNA 

de células HaCaT após exposição à luz UV, diminuindo a geração de radicais de 

oxigênio e nitrogênio. Outro estudo de He et al. (2017) mostra que o glicosídeo-3-O-

cianidina aplicado de 80 a 200 µmol/L inibiu a apoptose de HaCaT sob irradiação UV-



112 
 

 

B (300 mJ/cm2) de forma dose-dependente devido à recuperação da proteína anti-

apoptótica Bcl-XL.  

 

 

Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
 
Figura 37. Viabilidade celular de células HaCaT incubadas 
com as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca 
obtidos em metanol. 

 

 

Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
 
Figura 38. Viabilidade celular de células HaCaT incubadas 
com as frações aquosas dos extratos da polpa e da casca 
obtidos em etanol. 
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Estes dados corroboram com o fato de não terem sido observadas diferenças 

significativas na viabilidade celular de células HaCaT na ausência e na presença de 

irradiação UV e, além disso, podem mostrar, de forma não direta, que os fenólicos 

podem atuar de forma a propiciar a proliferação do tumor na presença de irradiação 

UV tanto quanto em células saudáveis. 

 

5.2.3.7 Análise comparativa entre a citotoxicidade em B16F10-Nex2 em 

relação à citotoxicidade em células HaCaT das frações aquosas 

dos extratos obtidos em acetato de etila, etanol e metanol 

 

A Figura 39, Figura 40 e Figura 41 mostram a viabilidade celular em células 

B16F10-Nex2 e HaCaT resultante da incubação com as frações aquosas dos extratos 

obtidos em acetato de etila, etanol e metanol. O que pode ser observado através das 

figuras é que a fração aquosa do extrato da polpa obtido em metanol apresenta a 

maior seletividade citotóxica entre as células e que a fração aquosa do extrato da 

casca obtido em etanol provocou morte celular preferencialmente às células HaCaT. 

 

 

Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de 
uma amostra em relação à outra. 
 
Figura 39. Comparação da viabilidade celular entre células 
HaCaT e B16F10-Nex2 incubadas com as frações aquosas 
dos extratos da polpa e da casca obtidos em acetato de etila. 
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Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de 
uma amostra em relação à outra. 
 
Figura 40. Comparação da viabilidade celular entre células 
HaCaT e B16F10-Nex2 incubadas com as frações aquosas 
dos extratos da polpa e da casca obtidos em etanol. 

 

 
Fonte: Autor. 

 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de 
uma amostra em relação à outra. 
 
Figura 41. Comparação da viabilidade celular entre células 
HaCaT e B16F10-Nex2 incubadas com as frações aquosas 
dos extratos da polpa e da casca obtidos em metanol. 
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As frações aquosas dos extratos da polpa e da casca obtidos em acetato de 

etila também são bastante seletivas para células tumorais B16F10-Nex2 em 

comparação às células saudáveis HaCaT. A fração aquosa do extrato da polpa obtido 

com etanol apresentou baixa viabilidade celular para ambas as células e condições 

de irradiação. Devido à baixa toxicidade da fração aquosa do extrato da polpa obtido 

em metanol em células HaCaT, este extrato foi escolhido para dar sequência aos 

testes de nanoencapsulação em quitosana, que será discutido mais adiante. 

 

6 NANOENCAPSULAÇÃO 

 

Nos tópicos seguintes serão apresentados os testes de citotoxicidade prévios 

à nanoencapsulação, os resultados da otimização das sínteses de nanopartículas de 

quitosana e de PLGA sem extrato, os resultados de teor de extrato encapsulado nas 

sínteses de nanoencapsulação e os testes de citotoxicidade utilizando as partículas 

sem e com os extratos. Também será mostrado o estudo de liberação para a síntese 

de nanoencapsulação da fração aquosa do extrato em quitosana e um estudo de 

degradação para a síntese de nanoencapsulação da fração em acetona em PLGA. 

 

6.1 Nanoencapsulação da fração aquosa do extrato da polpa obtido em 

metanol em partículas de quitosana 

 

Nos tópicos seguintes serão abordados os resultados do processo de estudo 

da nanoencapsulação da fração aquosa do extrato da polpa obtido em metanol com 

o uso da quitosana como biopolímero de encapsulação. 

 

6.1.1 Citotoxicidade de células B16F10-Nex2 na presença da fração 

aquosa do extrato da polpa obtido em metanol  

 

A fração aquosa do extrato da polpa obtido em metanol foi padronizado em 

concentração de fenólicos totais por meio do teste colorimétrico de Folin-Ciocalteu de 

forma a ser diluído à uma concentração próxima da utilizada nos testes anteriores de 

citotoxicidade. Os resultados de viabilidade celular estão descritos na Figura 42 com 
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a concentração de fenólicos totais expressa em termos de ácido gálico monoidratado 

(AGM). 

 

 
Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de 
uma amostra em relação à outra. 
 
Figura 42. Viabilidade celular de células B16F10-Nex2 
incubadas com a fração aquosa do extrato da polpa obtido 
em metanol por 24h à concentração padronizada de 
fenólicos totais expressa em termos de ácido gálico 
monoidratado. 

 

O maior efeito citotóxico foi observado para a fração na concentração de 

167,31 µg AGM/mL, a qual é uma concentração próxima da testada previamente e 

que tinha apresentado atividade citotóxica semelhante. É interessante mencionar que 

Lawal et al. (2021) estudaram e informaram que a fração aquosa do extrato 

metanólico de casca de caule de Dillenia indica L. apresentou IC50 de 65,28 μg/mL 

em célula de câncer de mama MCF-7 e induziu apoptose mitocondrial em MCF-7 e 

tumor ovariano COV434, sendo que nessa última também induziu autofagia. Em Akter 

et al. (2014), o extrato metanólico de folhas de Dillenia indica L. foi rediluído em DMSO 

2 % e meio de cultura e testado contra uma variedade de células e foi observado IC50 

de 1,18 mg/mL em adenocarcinoma gástrico (AGS), >2,5 mg/mL em câncer de cólon 

humano (HT-29), 0,34 mg/mL em adenocarcinoma de mama humano (MCF-7) e 

0,54 mg/mL em outra linhagem de câncer de mama humano (MDA-MB-231). 
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A maior citotoxicidade dos extratos estudados nos trabalhos mencionados em 

comparação com o extrato obtido neste trabalho pode ser justificada pela fonte do 

extrato ter sido diferente. Sabe-se que a casca do caule e as folhas podem conter 

maior quantidade de metabólitos secundários do que os frutos, porque são estruturas 

vegetais perenes, o que pode justificar o maior potencial citotóxico por massa de 

extrato em relação ao do fruto. 

 

6.1.2 Comparação da citotoxicidade de células B16F10-Nex2, HaCaT e 

MEF na presença da fração aquosa do extrato da polpa obtido em 

metanol 

 

A comparação da ação citotóxica da fração aquosa do extrato da polpa obtido 

em metanol em células B16F10-Nex2, HaCaT e MEF tem o intuito de observar a 

seletividade do extrato. Os resultados de viabilidade celular estão descritos na Figura 

43 junto da concentração de fenólicos totais expressa em termos de ácido gálico 

monoidratado (AGM). 

 

 
Fonte: Autor. 

 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade 
celular da amostra e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade 
celular de uma amostra em relação à outra. 
 
Figura 43. Comparação da viabilidade celular entre 
as células HaCaT, B16F10-Nex2 e MEF após 
incubação com a fração aquosa do extrato da polpa 
obtido em metanol. 
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É possível ver que a citotoxicidade foi maior em células de fibroblastos do que 

em células de melanoma e de queratinócitos e, na concentração de 0,16 mg AGM/mL, 

a célula HaCaT não apresentou redução de sua viabilidade, enquanto a célula 

B16F10-Nex2 apresentou 41 % de viabilidade e a célula MEF apresentou 17 % de 

viabilidade. Em Akter et al. (2014), o extrato metanólico de folhas de Dillenia indica L. 

rediluído em DMSO 2 % e meio de cultura também foi testado em células saudáveis 

e foi observado IC50 de >2,5 mg/mL em células epiteliais de rins (VERO) e 

>2,5 mg/mL em fibroblasto embrionário murino (NIH3T3). 

 

6.1.3 Otimização da síntese de nanopartículas de quitosana 

 

A otimização da síntese de nanopartículas de quitosana foi realizada a partir do 

protocolo já testado pelo grupo do Laboratório de Nanomateriais e Nanotoxicologia. 

Os parâmetros das sínteses descritos na seção de Materiais e Métodos e respectivos 

resultados de diâmetro hidrodinâmico, polidispersão, potencial zeta e pH final da 

síntese estão contidos no Apêndice 1 junto de sua análise comparativa e 

a nanoencapsulação da fração aquosa do extrato da polpa obtido em metanol foi 

realizada com as sínteses baseadas nos protocolos S4Q, S6Q e S13Q, como será 

descrito no próximo tópico. 

 

6.1.4 Nanoencapsulação em quitosana da fração aquosa do extrato da 

polpa obtido em metanol 

 

As sínteses S4Q, S6Q e S13Q apresentaram uma única distribuição de 

diâmetro hidrodinâmico após a fase de otimização, bem como alto potencial zeta, e 

foram utilizadas para o estudo da nanoencapsulação da fração aquosa do extrato da 

polpa obtido em metanol. Os parâmetros de nanoencapsulação mencionados em 

materiais e métodos serão descritos novamente para melhor compreensão da Tabela 

20, que apresenta a concentração de extrato inicial e final nas sínteses e seus 

respectivos resultados de diâmetro hidrodinâmico, polidispersão, potencial zeta, pH 

final da síntese e eficiência de encapsulação dos fenólicos presentes no extrato. 

Por observação dos diâmetros hidrodinâmicos obtidos dos gráficos de 

intensidade, as sínteses N1Q, N2Q e N4Q resultaram em distribuições mais estreitas. 
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No entanto, a N1Q apresenta maior estabilidade, apesar de maior polidispersão. 

Quanto à eficiência de encapsulação, as sínteses N1Q, N2Q e N3Q, nas quais o 

extrato foi colocado na fase catiônica, apresentaram teor encapsulado semelhante e, 

a tentativa de aumento da concentração do extrato na fase catiônica na síntese N4Q 

para o dobro da concentração utilizada nas sínteses anteriores resultou em apenas 

cerca de 10 % de aumento na eficiência de encapsulação e baixa estabilidade. 

Ademais, a inserção do extrato na fase aniônica realizada na síntese N5Q em 

concentração tal que mantivesse a massa total de extrato igual que a utilizada nas 

sínteses N1Q a N3Q resultou em aumento do diâmetro hidrodinâmico, na eficiência 

de encapsulação e na estabilidade da síntese, mas a coloração do extrato foi alterada 

durante sua inserção em meio alcalino, não sendo possível determinar se há alguma 

alteração farmacológica. 

Uma vez que o diâmetro próximo à 100 nm é crucial para penetração na célula 

e que é desejável que a partícula tenha estabilidade, assim como boa capacidade de 

encapsulação do extrato, a síntese N1Q foi utilizada para dar sequência nos testes de 

citotoxicidade das partículas e estudo de liberação do extrato. Como menciona 

Bahreini et al. (2014), o aumento da concentração do fármaco a ser encapsulado 

tende a aumentar o tamanho da partícula, além de comprometer a estabilidade do 

sistema coloidal e, ademais, fármacos carregados negativamente seriam mais bem 

encapsulados por polímeros catiônicos. Mas, de forma geral, agentes hidrofílicos são 

bem encapsulados em quitosana. 

Os resultados obtidos foram semelhantes ao de Wang et al. (2021), que 

encapsularam antocianinas retiradas de Aronia melanocarpam em quitosana (DA: 75-

85 %; PM: peso molecular médio – Sigma Aldrich) por gelificação iônica utilizando 

1,5 mg/mL de quitosana e 1,0 mg/mL de TPP. Eles obtiveram partículas com 447 nm, 

49,6 % de encapsulação quando usaram 3 mg de antocianinas e o potencial zeta foi 

reduzido em 0,8 mV, mas não foi mencionado o volume de síntese e a proporção entre 

as fases catiônica e aniônica, apesar dos autores mostrarem que o tamanho da 

partícula aumenta conforme o aumento da massa de antocianinas. 

Por outro lado, Servat-Medina et al. (2015) realizaram a síntese por gelificação 

iônica contendo 1 mg/mL de quitosana (PM: >150 kDa; DA: 87 %), proporção mássica 

de quitosana para TPP de 5, proporção volumétrica de quitosana para TPP de 10 e 

gotejamento da fase aniônica sobre a fase catiônica a 7200 RPM seguido de 

sonicação por 5 minutos e obtiveram diâmetro de 150 nm, mas a inserção do extrato
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Tabela 20. Resultados das sínteses de nanoencapsulação em quitosana utilizando a fração aquosa do extrato da polpa obtido em metanol 

Síntese Protocolo A B C D E F2 G3 H I 

N1Q1 S4Q 236,06 - 168,62 45 75,88 4 
22 ± 2 (*) 

99 ± 27 (*) 
0,289 17,36 

N2Q1 S6Q 236,06 - 168,62 44 75,19 4 
26 ± 2 (*) 

91 ± 27 (*) 
0,268 15,20 

N3Q1 S13Q 236,06 - 168,62 43 72,51 4 

1,5 ± 0,1 (*) 
11 ± 1 (*) 
25 ± 3 (*) 

101 ± 29 (*) 

0,266 16,70 

N4Q1 S4Q 472,13 - 337,23 55 185,48 4 
25 ± 2 (*) 

123 ± 35 (*) 
0,259 13,13 

N5Q1 S4Q - 590,16 168,62 62 104,54 4 
1,3 ± 0,1 (*) 
132 ± 39 (*) 

0,278 18,02 

1Aspecto da síntese: partículas micrométricas precipitadas. 
2Fita indicadora universal. 
3Medida com 24 horas de permanência na geladeira após síntese. 
(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
 
Legenda: 

  
A – Concentração de fenólicos na fase catiônica (µg/mL). 
B – Concentração de fenólicos na fase aniônica (µg/mL). 
C – Concentração de fenólicos na síntese após adição da fase aniônica sobre a fase catiônica (µg/mL). 
D – Percentual de encapsulação (%). 
E – Concentração de fenólicos encapsulados na partícula no volume de síntese (µg/mL). 
F – pH final da síntese. 
G – Diâmetro hidrodinâmico da partícula segundo gráfico de número (nm). 
H – Polidispersão. 
I – Potencial Zeta (mV). 
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de Arrabidaea chica na proporção de quitosana para extrato entre 10 e 25 % diminuiu 

progressivamente o diâmetro da partícula. Stoica et al. (2013) prepararam partículas 

de quitosana (PM: peso molecular médio, DA: 75 a 85 % - Sigma-Aldrich) por 

gelificação iônica com 1 mg/mL de quitosana em pH 5,0 contendo extrato de rosas 

ancas a 20 % (m/v) e 1 mg/mL de TPP e obtiveram eficiência de encapsulação de 

fenólicos do extrato de 42,4 % quando utilizaram a razão mássica de quitosana para 

TPP de 4:1 e eficiência de 46,0 % para razão mássica de 2:1.  

Além das caracterizações apresentadas na Tabela 20, na Figura 44 também se 

encontra uma imagem realizada em microscopia eletrônica MEV-FEG da N1Q. 

 

 
Fonte: Autor. 
 
Figura 44. Microscopia eletrônica MEV-FEG da síntese N1Q. 
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Foram circuladas em vermelho as estruturas que não foram modificadas 

conforme incidência do feixe de elétrons durante a análise, diferindo de outras 

estruturas observadas em formato de bolha, que foram formadas pela incidência do 

feixe de elétrons no material polimérico circundante. As estruturas observadas em 

formado de pétalas podem corresponder à quitosana em fragmentos não dissolvidos 

ou ao sal cloreto de sódio presente no colóide e apresentaram tamanhos de 8 a 13 µm 

de diâmetro equivalente. Ademais, a secagem da amostra pode ter causado 

aglomeração de partículas e é possível que a metalização tenha a deixado 

compactada em regiões onde haveria partículas observáveis, porém não foi possível 

coletar imagens com maior magnitude em virtude do dano à área observada. 

 

6.1.5 Citotoxicidade em células B16F10-Nex2 das partículas de 

quitosana contendo a fração aquosa do extrato da polpa obtido em 

metanol 

 

Para os testes de citotoxicidade, a síntese de nanopartículas de quitosana sem 

extrato e com extrato foram refeitas e passaram por processo de diálise antes da 

aplicação in vitro. A Tabela 21 mostra a caracterização da síntese após o processo de 

diálise e, quanto ao teor de fenólicos totais, não há distinção do percentual 

encapsulado e não encapsulado. 

 

Tabela 21. Resultados das sínteses de nanopartículas de quitosana 
após diálise para uso em testes de citotoxicidade 

Síntese Protocolo A B C2 D3 E 

S4Q – 2 (D)1 S4Q - 1,07 4 

14 ± 1 (*) 
24 ± 3 (*) 

59 ± 4 
114 ± 33 (*) 
2218 ± 499 

0,229 

N1Q – 2 (D)1 S4Q 94,38 1,07 4 101 ± 31 0,211 
1Aspecto da síntese: partículas micrométricas precipitadas. 
2Fita indicadora universal. 
3Medida com 24 horas de permanência na geladeira após síntese. 
(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
 
Legenda: 

  
A – Concentração de fenólicos no volume de síntese (µg/mL). 
B – Concentração de polímero no volume de síntese (mg/mL). 
C – pH final da síntese após diálise. 
D – Diâmetro hidrodinâmico da partícula segundo gráfico de número (nm). 
E – Polidispersão. 
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Na Figura 45 é possível ver, de forma comparativa, o efeito na viabilidade 

celular em células B16F10-Nex2 após incubação com a fração aquosa do extrato 

nanoencapsulado em relação à fração aquosa do extrato livre e à partícula sem extrato 

para uma concentração de células de 1x104 células/poço e incubação com as 

amostras por 24 h. Na Figura 46, é possível estabelecer a diferença entre o efeito da 

fração aquosa do extrato encapsulado em células à concentração de 

1x104 células/poço incubadas por 24 h em relação à células na concentração de 

1x103 células/poço incubadas 96 h. 

 

 
Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da amostra e o grupo 
controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de uma amostra em 
relação à outra. 
 
Figura 45. Comparação da viabilidade celular em B16F10-Nex2 após incubação 
por 24 h com a fração aquosa do extrato da polpa obtido em metanol em sua 
forma livre, em sua forma encapsulada em quitosana e das nanopartículas de 
quitosana sem extrato. 

 

Apesar das partículas sem extrato apresentarem toxicidade em relação ao 

grupo controle, como mostra a Figura 45, ainda assim a toxicidade é inferior quando 

comparada às partículas com extrato, o que mostra a atividade do extrato 

encapsulado. Além disso, as partículas com extrato apresentaram toxicidade maior 

que o extrato livre em concentrações maiores que a contida na síntese, indicando que 



124 
 

 

o polímero é um bom coadjuvante para tornar o extrato mais citotóxico, provavelmente 

por torná-lo mais estável no meio ou por aumentar sua internalização celular. 

Entretanto, quando se compara a viabilidade celular entre os testes realizados com 

incubação por 24 h à concentração de 1x104 células/poço em relação ao teste com 

incubação por 96 h à concentração de 1x103 células/poço (Figura 46), percebe-se que 

as partículas de quitosana sem e com extrato causam maior toxicidade quanto maior 

o tempo de exposição ao polímero para a concentração de fenólicos de 18,88 µg 

AGM/mL e do polímero de 0,21 mg/mL. Quando a concentração de fenólicos é de 

9,44 µg AGM/mL e do polímero é de 0,11 mg/mL, a toxicidade do polímero não se 

altera ao longo do tempo, mas em associação com o extrato a toxicidade diminui, o 

que mostra que nessa concentração o extrato teve efeito antioxidante. 

 

 
Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da amostra e o grupo 
controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de uma amostra em 
relação à outra. 
 
Figura 46. Comparação da viabilidade celular de B16F10-Nex2 após incubação 
de 1x104 células/poço por 24 h em relação à incubação de 1x103 células/poço 
por 96 h na presença de partículas de quitosana sem e com a fração aquosa 
do extrato da polpa obtido em metanol. 

 

A ação dos fenólicos pode ser antioxidante ou pró-oxidante. Como menciona 

Harris et al. (2016), a quercetina em altas concentrações (40–100 μM) tem efeito pró-
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oxidante e provoca apoptose por formação de ROS na célula, que é a melhor maneira 

de combate ao câncer. Baixas concentrações de quercetina (<40 μM) atuam como 

antioxidante, prevenindo o cancro ou melhorando as funções celulares do cancro já 

existente. Forni et al. (2021) comentam que a geração de ROS de maneira geral pode 

iniciar o processo de proliferação tumoral por supressão da via apoptótica ocorrida 

como consequência dos danos ao DNA, mas que a estratégia de tratamento utilizando 

altas dosagens de flavonóides seria aumentar os níveis de ROS já presentes nas 

células tumorais para desencadear a via apoptótica. 

Guo et al. (2020) sintetizaram partículas de quitosana (DA: 80 %, PM: 50 kDa) 

com 10-Hydroxycamptothecin (HCPT) pelo método que nomearam como método de 

diálise que resultou em cerca de 18 % de encapsulação e 115 nm de diâmetro de 

partícula e, em seguida, mostram que a internalização celular em células B16F10 da 

molécula livre de HCPT tem um pico em 2 horas e decresce até 14 horas, pois são 

transportadas para dentro da célula por difusão simples, mas com o uso de 

nanopartículas de quitosana contendo o ativo, o pico ocorre em 10 horas de 

incubação, pois as partículas seriam transportadas por endocitose, que é um processo 

mais lento. Além disso, o uso da partícula permitiu inibição do crescimento de B16F10 

de forma dependente da concentração e do tempo de incubação, tendo IC50 de 

2,4 µg/mL em 48h comparado com 6,7 µg/mL do ativo livre. 

Stie et al. (2019) sintetizaram partículas de quitosana (DA: ~87 %, PM: 100-

250 kDa) por gelificação iônica com TPP para encapsulação de BSA, que resultou em 

partículas de diâmetro de 257 nm, potencial zeta de 35 mV e pH de 5,5 e observaram 

maior internalização da partícula contendo a proteína do que a proteína livre em 

células de melanoma de pele 28 (SK-Mel 28). Othman et al. (2018) encapsularam 

epigallocatechin gallate (EGCG) do chá verde em quitosana (DA: 81 %; PM: peso 

molecular médio – Sigma Aldrich) por gelificação iônica que resultou em partículas 

com diâmetro entre 53 e 69 nm e 83 % de encapsulação e, em seguida, animais foram 

testados contra células de carcinoma Ehrlich ascites (EAC) após indução do tumor. 

Por administração oral por 30 dias, houve maior encolhimento do tumor com o uso da 

partícula contendo o ativo em relação ao uso do fenólico livre, além do upregulation 

da p53. 
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6.1.6 Estudo de liberação da fração aquosa do extrato da polpa obtido 

em metanol encapsulado em nanopartículas de quitosana 

 

Para o estudo de liberação in vitro da fração aquosa do extrato da polpa obtido 

em metanol encapsulado em nanopartículas de quitosana foi realizada nova síntese, 

que apresentou percentual de encapsulação de 58 %. O estudo gerou uma curva que 

está descrita na Figura 47 e, como a síntese não sofreu processo de diálise antes do 

teste para retirar o extrato não encapsulado de forma a evitar alteração morfológica 

da partícula, a curva representa o perfil de liberação simultânea do extrato de dentro 

da partícula, da dessorção do extrato da superfície da partícula e a saída do extrato 

livre não encapsulado através da membrana de diálise para o meio externo. 

 

 
Fonte: Autor. 
 
Figura 47. Curva de liberação acumulada dos fenólicos presentes na fração 
aquosa do extrato da polpa obtido em metanol encapsulado em 
nanopartículas de quitosana durante o estudo de liberação in vitro. 

 

Até as 6 horas de teste, a liberação é rápida, tanto devido à presença de extrato 

não encapsulado e adsorvido na superfície da partícula, quanto por que o uso de NaCl 

altera a força iônica do colóide, podendo reduzir a interação de quitosana-TPP e 

aumentar a tendência ao intumescimento e consequente liberação mais rápida do 

ativo (Bahreini et al., 2014). Por fim, foi observado que após 199 horas de liberação, 
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a síntese não apresentou mais característica coloidal, mesmo que não houvesse 

liberação total do extrato. A Tabela 22 mostra o diâmetro hidrodinâmico e a 

polidispersão da suspensão de nanopartículas para cada amostra retirada durante o 

teste de liberação. 

 

Tabela 22. Diâmetro hidrodinâmico das partículas de quitosana 
segundo gráfico de número e respectiva polidispersão das amostras 
coletadas ao longo do teste de liberação 

Horas 
Diâmetro hidrodinâmico segundo 

gráfico de número (nm) 
Polidispersão 

0 
32 ± 5 (*) 

98 ± 29 (*) 
0,257 

2 102 ± 30 0,300 

4 
12 ± 1 (*) 
98 ± 22 

456 ± 99 
0,248 

6 

20 ± 2 (*) 
48 ± 6 (*) 

133 ± 33 (*) 
491 ± 97 

0,229 

8 

54 ± 9 (*) 
80 ± 21 (*) 

183 ± 52 (*) 
3456 ± 675 

0,256 

10 
50 ± 8 (*) 

154 ± 44 (*) 
4190 ± 706 

0,248 

12 
14 ± 1 (*) 

57 ± 8 
104 ± 31 (*) 

0,270 

22 

13 ± 1 (*) 
66 ± 7 

168 ± 54 (*) 
417 ± 83 

4182 ± 798 

0,251 

32 
114 ± 34 

3887 ± 720 
0,258 

56 
55 ± 8 (*) 

138 ± 39 (*) 
0,251 

80 

14 ± 1 (*) 
106 ± 23 (*) 

439 ± 92 
6391 ± 1076 

0,262 

103 

22 ± 2 (*)  
150 ± 33 (*) 
809 ± 170 

5927 ± 1079 
10532 ± 2211 

0,388 

199 280 ± 69 (**) 0,914 

(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
(**) Solução sem característica de coloide devido à ausência de detecção 
de partículas em grande parte da análise. 
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É possível observar que, na medida em que a liberação do fenólicos avança, 

há maior tendência à formação de partículas aglomeradas, assim como partículas 

menores do que as presentes no início da síntese e é bastante provável que isso 

ocorra por rearranjo do polímero. Ainda assim, as partículas formadas com 

distribuição de tamanhos heterogênea retêm os fenólicos por afinidade química, mas, 

eventualmente, parte da liberação pode ocorrer durante este rearranjo. Na Figura 48 

estão representadas uma das replicatas da medida de distribuição de diâmetro 

hidrodinâmico segundo gráfico de número realizadas para as amostras coletadas no 

tempo 0 horas (a), 22 horas (b) e 103 horas (c). 

Por meio da Figura 48 (a), cuja amostra ainda não havia sofrido alterações do 

meio de liberação, vê-se duas distribuições de diâmetros representativos. Na medida 

em que o teste de liberação avança para 22 horas (Figura 48 (b)), observa-se a 

predominância de partículas menores do que as observada no início, o que indica 

dissociação do polímero. Também se observam partículas maiores decorrente tanto 

do intumescimento causado pelo meio externo quanto por agregação de partículas. 

No entanto, as partículas maiores estão presentes em menor quantidade no coloide e 

não são detectadas nos gráficos de número de partículas. Em 103 horas de teste 

(Figura 48 (c)), de maneira geral, as partículas passam a aumentar de diâmetro como 

um efeito progressivo do intumescimento e agregação de partículas por rearranjo do 

polímero. 

Os modelos matemáticos de liberação de fármacos descritos em materiais e 

métodos foram utilizados para a modelagem da dissolução das nanopartículas 

partícula de quitosana contendo os fenólicos. Estes modelos também foram utilizados 

nos estudos de liberação de oligonucleotídeos contidos em partículas de quitosana 

feitos por Pilipenko et al. (2019) e bons ajustes foram obtidos. Além disso, um perfil 

de dissolução semelhante ao do presente trabalho foi obtido pelo autor com o uso de 

quitosana. A Tabela 23 mostra os principais parâmetros obtidos com a modelagem, 

que são o coeficiente de ajuste R², o valor da constante K, o coeficiente linear – que 

está associado ao efeito burst release no início da liberação devido à presença de 

fármaco adsorvido na superfície e de fármaco não encapsulado – e, para o modelo de 

Korsmeyer-Peppas, o valor de n – que indica o tipo de transferência de massa. 

 

 



129 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Autor. 
 
Figura 48. Representação de uma replicata da distribuição de 
diâmetros hidrodinâmicos segundo gráfico de número para as 
amostras coletadas no tempo (a) 0 horas; (b) 22 horas e; (c) 
103 horas. 

 

 
 

(a) 

(b) 

(c) 
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Tabela 23. Principais parâmetros obtidos a partir da modelagem matemática da liberação dos 
fenólicos associados às nanopartículas de quitosana 

 
Ordem 
Zero 

Primeira 
Ordem 

Higuchi 
Hixson-
Crowell 

Korsmeyer-
Peppas 

Baker-
Lonsdale 

R² 0,621 0,787 0,808 0,733 0,862 0,845 
K 0,002 -0,003 0,041 -0,001 - 1050,7 
b 0,413 1,817 0,292 0,835 -0,790 -33,1 
n - - - - 0,418 - 

 

Dentre os modelos testados, o modelo que melhor se ajusta à curva empírica 

é o de Korsmeyer-Peppas, ainda que com limitações. O valor de n igual a 0,418 indica 

que o processo de dissolução é controlado por difusão e pode ser classificado entre o 

transporte pseudo-fickiano e o Caso I. 

 

6.2 Nanoencapsulação em PLGA da fração em acetona do extrato da 

polpa obtido em metanol 

 

Nos tópicos seguintes serão abordados os resultados do processo de estudo 

da nanoencapsulação da fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol 

utilizando o biopolímero PLGA como agente de encapsulação. 

 

6.2.1 Citotoxicidade de células B16F10-Nex2 e MEF na presença da 

fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol  

 

A fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol foi padronizada em 

concentração de ácido betulínico por análise em HPLC e em concentração de 

fenólicos por teste colorimétrico de Folin-Ciocalteu. Em seguida, foi testada quanto à 

toxicidade em células B16F10-Nex2 e MEF. Os resultados de viabilidade celular em 

células B16F10-Nex2 estão descritos na Figura 49 e, para células MEF, na Figura 50 

com as respectivas concentrações de ácido betulínico (AB) e de fenólicos totais em 

termos de ácido gálico monoidratado (AGM). 

Através da Figura 49 é possível ver que a fração em acetona do extrato começa 

a apresentar efeito citotóxico em B16F10-Nex2 a partir de 0,63 mg/mL e que o 

aumento de citotoxicidade não é concentração-dependente para todo o intervalo 

testado, uma vez que a partir de 6,29 mg/mL vê-se tendência de redução da 

citotoxicidade. 

 



131 
 

 

 
Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da amostra e 
o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de uma 
amostra em relação à outra. 
 
Figura 49. Viabilidade celular de células B16F10-Nex2 incubadas com 
a fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol. 

 

 
Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de 
uma amostra em relação à outra. 
 
Figura 50. Viabilidade celular de células MEF na presença da 
fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol. 
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Para células MEF, observa-se através da Figura 50 que a citotoxicidade na 

presença da fração em acetona do extrato também não é concentração-dependente, 

mas tende a mostrar comportamento inverso ao apresentado em células B16F10-

Nex2, isto é, para as concentrações onde há maior toxicidade em células de 

melanoma, há menor toxicidade em células de fibroblastos. A Figura 51 mostra a 

comparação da viabilidade celular entre as células B16F10-Nex2 e MEF para as 

mesmas concentrações de extrato, onde é possível ver que, na concentração mássica 

nominal de 6,29 mg/mL de extrato, que corresponde à 40,00 µg/mL de ácido betulínico 

e de 70,19 mg/mL de fenólicos totais, há a maior seletividade para a célula tumoral e 

preservação da célula saudável. 

 

 
Fonte: Autor. 

 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de uma 
amostra em relação à outra. 
 
Figura 51. Comparação entre a viabilidade celular das células 
B16F10-Nex2 e MEF após incubação com a fração em acetona do 
extrato da polpa obtido em metanol. 

 

Em Singh et al. (2016) os autores mostram que o extrato metanólico das folhas 

de Dillenia indica L. apresentou citotoxicidade concentração-dependente em células 

HepG2 (human hepato carcinoma) no intervalo de 1 µg/mL (0,18 µg AG/mL) a 

150 µg/mL (27,02 µg AG/mL), que resultou em viabilidade celular de 75 % a 25 %. 

Abdel-Kader e Shakour (2015) extraíram o fruto da Dillenia indica L. com solução 

hidroalcóolica 70 % e rediluiram uma fração em etanol puro para teste de 

citotoxicidade em células HepG2 (liver carcinoma cell line) e HCT-116 (colon 
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carcinoma cell line), mas não obtiverem citotoxicidade com o uso de até 50 µg/mL de 

extrato e a composição dessa fração não ficou esclarecida.  

No presente estudo a citotoxicidade máxima foi encontrada à concentração 

mássica nominal de 6,29 mg/mL, portanto espera-se que em concentrações da ordem 

de microgramas não haveria toxicidade da mesma forma que Abdel-Kader e Shakour 

(2015) constataram. É esperado que a citotoxicidade varie conforme o solvente de 

extração e região vegetal extraída em virtude das diferentes concentrações e tipos de 

metabólitos secundários presentes. Estes metabólitos são quantificados todos 

simultaneamente com base em sua ação redutora em relação ao ácido gálico, porém 

possuem atividades farmacológicas diferentes. 

 

6.2.2 Citotoxicidade de B16F10-Nex2 e MEF na presença do ácido 

betulínico 

 
Com o intuito de se observar a seletividade do ácido betulínico presente na 

fração em acetona do extrato às células de melanoma em detrimento de células não 

tumorais, foram feitos testes de citotoxicidade com o padrão de ácido betulínico 

(≥ 98 %) em etanol. Os resultados de viabilidade celular em células B16F10-Nex2 

estão descritos na Figura 52 e, para células MEF, na Figura 53 com as respectivas 

concentrações do ácido betulínico (AB). 

Na Figura 52, é possível ver que o ácido betulínico também não é citotóxico 

para B16F10-Nex2 de maneira concentração-dependente na faixa de concentrações 

testada e o mesmo comportamento é observado na Figura 53 para as células MEF. A 

Figura 54 mostra a comparação da viabilidade celular entre as células B16F10-Nex2 

e MEF para as mesmas concentrações de ácido betulínico, onde é possível ver que, 

diferentemente da ação observada para a fração em acetona do extrato da polpa 

obtido em metanol, o ácido betulínico puro tem ação citotóxica em MEF tanto quanto 

em B16F10-Nex2, sem diferença estatística significativa entre elas. 
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Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade 
celular da amostra e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade 
celular de uma amostra em relação à outra. 
 
Figura 52. Viabilidade celular de células B16F10-Nex2 
na presença do ácido betulínico. 

 

 
Fonte: Autor. 

 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade 
celular da amostra e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade 
celular de uma amostra em relação à outra. 
 
Figura 53. Viabilidade celular de células MEF na 
presença do ácido betulínico. 
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Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade 
celular da amostra e o grupo controle. 
 
Figura 54. Comparação entre a viabilidade celular de 
B16F10-Nex2 e MEF após incubação com o ácido 
betulínico. 

 

Os resultados mostrados na Figura 54 apontaram que pode não haver 

seletividade do ácido betulínico a células tumorais. No entanto, as células de 

fibroblastos MEF são células jovens e mais suscetíveis e é possível que haja 

seletividade quando comparado a outros tipos de células. Segundo Selzer et al. 

(2000), que comparam a ação do ácido betulínico em células de melanócitos 

saudáveis e células de melanoma humanos (A375, 518A2, MES21, Neo II-tr, Neo-IV-

tr), os autores constataram que o ácido betulínico provoca apoptose, suprimindo o 

crescimento das células de melanoma humano de forma mais evidente do que em 

células de melanócitos humanos. Em Zuco et al. (2002), os autores também afirmaram 

que houve inibição preferencial do crescimento de células neoplásicas humanas de 

carcinoma ovariano, carcinoma pulmonar, carcinoma de colo do útero, melanoma e 

células menores de carcinoma de pulmão resistentes à doxorubicin (A2780, OVCAR-

5, IGROV-1, H460, A431, Me665/2/21, Me665/2/60, POGB, POGB/DX) em detrimento 

de células normais de fibroblastos dérmicos e linfoblastos de sangue periférico (HDFC 

e PBL). 

Em Nóbrega (2012) a autora mostra a seletividade do extrato de 

Eugenia florida DC à morte de células de carcinoma ovariano OVOCAR-3 do tipo não 

resistente à múltiplas drogas em detrimento de células HaCaT e atribui à presença do 

ácido betulínico. Em seu estudo, o teor de ácido betulínico na forma pura necessário 



136 
 

 

para causar morte celular para células HaCaT é apenas 17 % maior do que o 

necessário para causar morte celular às células de carcinoma ovariano OVCAR-3, o 

que mostra seletividade ainda que baixa. 

 

6.2.3 Análise comparativa de citotoxicidade de células B16F10-Nex2 e 

MEF na presença do ácido betulínico e da fração em acetona do 

extrato da polpa obtido em metanol  

 
A comparação entre os testes de citotoxicidade utilizando a fração em acetona 

do extrato da polpa obtido em metanol e o ácido betulínico padrão tem por intuito 

possibilitar a análise do possível efeito sinérgico ou antagônico dos fenólicos 

presentes do extrato em associação ao ácido betulínico. A Figura 55 mostra os 

resultados de viabilidade celular em B16F10-Nex2 e em MEF para ambos os 

compostos e com base no teor de ácido betulínico comum aos dois. 

 

 
Fonte: Autor. 

 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da 
amostra e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de 
uma amostra em relação à outra. 
 
Figura 55. Comparação entre a viabilidade celular de 
B16F10-Nex2 e MEF com o uso do ácido betulínico e da 
fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol. 

 

Diferentemente da fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol, 

não foi observada seletividade na indução de morte celular de melanoma e células 

não tumorais utilizando o ácido betulínico puro. Assim, pode-se inferir que a função 
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dos fenólicos é sinérgica ao ácido betulínico quando sua ação é sobre as células de 

melanoma, com tendência à aumentar a citotoxicidade, e sua função é antagônica 

quando sua ação é sobre células saudáveis, tendendo a proteger as células do efeito 

tóxico do ácido betulínico. Resultados contrários foram observados por 

Aswathy et al. (2021), que mostraram que células OSCC (oral squamous cell 

carcinoma) tratadas com o extrato metanólico da Dillenia indica L. na concentração 

mássica de 20 μg/mL apresentaram viabilidade celular de 90 % depois de 72 horas 

de incubação e, com o uso do ácido betulínico isolado do extrato na concentração de 

11,4 μg/mL, a viabilidade celular resultou em 64 %. Apesar da concentração de ácido 

betulínico no extrato não ter sido esclarecida, este resultado pode indicar que os 

fenólicos teriam atuado, neste caso, como antagônicos ao ácido betulínico. 

O efeito antitumoral de ácido betulínico foi também divulgado por Kumar et al. 

(2010), que constataram que o extrato metanólico do fruto da Dillenia indica L. causou 

uma toxicidade IC50 à concentração de 328,80 µg/ml (9,03 µg AB/ml) em linfoma 

histiocítico U937, 297,69 µg/ml (8,18 µg AB/ml) em leucemia humana HL60 e 

275,40 µg/ml (7,57 µg AB/ml) em leucemia mieloide K562. A fração de acetato de etila 

obtida do extrato metanólico apresentou IC50 à concentração de 240,0 µg/ml 

(23,52 µg AB/ml) em U937, 211,80 µg/ml (20,75 µg AB/ml) em HL60 e 

241,96 µg/ml (23,71 µg AB/ml) em K562. O ácido betulínico isolado do extrato 

apresentou IC50 de 13,73 µg/ml em U937, 12,84 µg/ml em HL60 e 15,27 µg/ml em 

K562. 

 

6.2.4 Otimização da síntese de nanopartículas de PLGA 

 
A otimização da síntese de nanopartículas de PLGA foi realizada a partir do 

protocolo testado pelo grupo do Laboratório de Nanomateriais e Nanotoxicologia. Os 

parâmetros das sínteses descritos na seção de Materiais e Métodos e os resultados 

de diâmetro hidrodinâmico, polidispersão e potencial zeta estão contidos no 

Apêndice 2 junto de sua análise comparativa e a nanoencapsulação da fração em 

acetona do extrato da polpa obtido em metanol foi realizada com as sínteses baseadas 

nos protocolos S4P, S8P, S12P e S13P, como será descrito no próximo tópico. 
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6.2.5 Nanoencapsulação em PLGA da fração em acetona do extrato da 

polpa obtido em metanol 

 

Para o estudo de encapsulação da fração em acetona do extrato da polpa 

obtido em metanol, foram utilizadas as sínteses S4P, S8P, S12P e S13P pois optou-

se por avaliar se haveria boa encapsulação do extrato a depender da massa de 

polímero. Portanto, a proporção de PLGA:PVA abaixo de 0,25, assim como 

concentrações de PLGA menores que 6,25 mg/mL, não foram utilizadas. Ademais, o 

volume da fração em acetona do extrato foi determinado com base na concentração 

final de 0,2 mg/mL de ácido betulínico na síntese de forma que, mediante à diluição 

nos poços dos testes de citotoxicidade, a concentração fosse equivalente à 

concentração de ácido betulínico testado previamente com o padrão e com o extrato. 

Os resultados de caracterização das NPs obtidas são apresentados na Tabela 24 

juntamente com as indicações de parâmetros das sínteses que foram descritos na 

seção de metodologia para amparar a discussão sobre como cada parâmetro pode 

ter alterado a eficiência de encapsulação dos fenólicos e do ácido betulínico e as 

características das NPs como diâmetro hidrodinâmico e potencial zeta. 

As sínteses N1P e N3P resultaram em uma única população de distribuição de 

tamanhos, porém apenas a N1P apresentou baixa polidispersão e melhor estabilidade 

coloidal. Dentre todas as sínteses, a N1P apresentou o percentual mais alto de 

encapsulação de fenólicos, porém o mais baixo para o ácido betulínico mas, de forma 

geral, agentes hidrofóbicos são bem encapsulados em PLGA. Uma vez que o 

diâmetro é crucial para penetração na célula e que é desejável que a partícula tenha 

estabilidade, a síntese N1P foi utilizada para dar sequência nos testes de 

citotoxicidade das partículas e estudo de degradação da partícula contendo o extrato. 

Ademais, como será visto no próximo tópico, o teor de encapsulação de ácido 

betulínico e de fenólicos puderam ser aumentados com o aumento do volume da 

síntese utilizando a mesma geometria do sistema. 

Observa-se que o diâmetro da partícula aumenta com a inserção de um agente 

a ser encapsulado. Além disso, a adição de agente ácido na mistura, como é o caso 

da fração em acetona, torna o coloide de PLGA menos estável e a síntese que 

apresentou maior estabilidade sem o extrato se manteve estável com o extrato 

encapsulado. É interessante que as sínteses N1P e N3P tenham resultado em 
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diâmetro com única distribuição e menor polidispersão com a presença de maior 

concentração do extrato na fase oleosa durante a síntese.  No entanto, como também 

será mostrado no próximo tópico, a síntese N1P tende a formar partículas agregadas 

de maior diâmetro conforme permanece estocada de 2 a 8°C. 

Alguns estudos na literatura mostram resultados obtidos com a 

nanoencapsulação em PLGA através de outros métodos, como em Kumar et al. 

(2018), em que os autores realizaram a nanoencapsulação do ácido betulínico em 

PLGA por emulsificação-evaporação sob sonicação utilizando como fase orgânica a 

mistura de 50 mg de PLGA e 2,5 mg de ácido betulínico dissolvidos em 3 mL de 

clorofórmio, que foi adicionada à 12 mL de fase aquosa contendo PVA a 2 % e, após 

mistura, homogeneizaram a 20000 RPM por 20 minutos, o que resultou em partículas 

de 257,1 nm, potencial zeta de -0,170 mV, polidispersão de 0,356 e cerca de 85 % de 

encapsulação. 

Pereira et al. (2018) fizeram a síntese também por emulsão-evaporação 

utilizando uma fase oleosa composta de 50 mg de PLGA (50:50, PM 40 - 75 g/mol) 

em 2 mL de diclorometano e 5 mL do extrato metanólico de guabiroba, que foi gotejada 

em 20 mL de fase aquosa contendo PVA a 3 mg/mL e, posteriormente, a emulsão foi 

diluída em mais 20 mL de PVA a 3 mg/mL, obtendo-se partículas de 202,5 nm com 

39,2 % de encapsulação dos fenólicos e 0,37 de polidispersão em comparação com 

partículas sem o extrato que apresentaram diâmetro de 162,1 nm e 0,24 de 

polidispersão. 

Além das caracterizações apresentadas na Tabela 24, na Figura 56 também se 

encontra uma imagem realizada em microscopia eletrônica MEV-FEG com a síntese 

N1P da mesma forma que realizado para a N1Q. Foram circuladas em vermelho as 

estruturas que correspondem às partículas de PLGA, diferindo de outras estruturas 

observadas em formato de bolhas menores, que foram formadas pela incidência do 

feixe de elétrons no material polimérico circundante. As estruturas esféricas 

observadas podem ser devido à presença de partículas de PLGA aglomeradas 

durante o processo de secagem e cobertas pela camada metálica que, neste caso, 

apresentou fissuras no cume das estruturas. Os tamanhos variaram de 3 a 5 µm de 

diâmetro, porém não foi possível coletar imagens com maior magnitude em virtude do 

dano à área observada.
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Tabela 24. Resultados das sínteses de nanoencapsulação em PLGA da fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol 

Síntese Protocolo A B C D E F G1 H I3 J3 K3 

N1P S4P 2186,44 437,29 10,2 44,60 999,60 199,92 76,1 152,14 288 ± 78 0,194 -1,36 

N2P S12P 1093,22 437,29 5,7 24,93 499,80 199,92 94,4 188,72 
204 ± 51 (*) 
4179 ± 994 

0,330 0,60 

N3P S8P 2186,44 437,29 8,0 34,98 999,60 199,92 103,4 199,922 309 ± 84 0,270 0,81 

N4P S13P 1093,22 437,29 7,5 32,80 499,80 199,92 93,8 187,52 
234 ± 63 (*) 
2951 ± 600 

0,307 -0,96 

1Percentual com variações em função da precisão do método. 
2Limite inserido em solução. 
3Medida feita com 0 horas após a síntese. 
(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
 
Legenda: 

 
A – Concentração de fenólicos na fase orgânica em equivalentes de ácido gálico monohidratado (µg/mL). 
B – Concentração final de fenólicos na síntese em equivalentes de ácido gálico monohidratado após evaporação do solvente orgânico (µg/mL). 
C – Percentual de encapsulação de fenólicos (%). 
D – Concentração de fenólicos encapsulados na partícula no volume de síntese (µg/mL). 
E – Concentração de ácido betulínico na fase orgânica (µg/mL). 
F – Concentração final de ácido betulínico na síntese após evaporação do solvente orgânico (µg/mL). 
G – Percentual de encapsulação de ácido betulínico (%). 
H – Concentração de ácido betulínico encapsulado na partícula no volume de síntese (µg/mL). 
I – Diâmetro hidrodinâmico da partícula segundo gráfico de número (nm). 
J – Polidispersão. 
K – Potencial Zeta (mV). 
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Fonte: Autor. 
 
Figura 56. Microscopia eletrônica MEV-FEG da síntese N1P. 

 
 

6.2.6 Citotoxicidade em células B16F10-Nex2 das partículas de PLGA 

contendo a fração em acetona do extrato da polpa obtido em 

metanol 

 

Na Tabela 25 constam o protocolo de síntese, diâmetro hidrodinâmico e a 

polidispersão e, quanto ao teor de fenólicos totais e de ácido betulínico encapsulados, 

os dados são referentes à síntese após permanência de 8 dias entre 2 e 8 °C antes 

do teste. 
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Tabela 25. Resultados das sínteses de nanopartículas de PLGA para testes de citotoxicidade em B16F10-Nex2 

Síntese Protocolo A B C D E F G H 

S4P – 2 S4P - - - - - - 199 ± 401 0,0631 

N1P – 2 S4P 408,48 11,7 47,79 186,75 97,6 182,27 
278 ± 76 (*) 

7624 ± 12182 
0,2702 

1Medida feita com 0 horas após a síntese. 
2Medida feita 8 dias após a síntese permanecer entre 2 e 8 °C. 
(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
 
Legenda: 

 
A – Concentração final de fenólicos na síntese em equivalentes de ácido gálico monoidratado após evaporação do solvente orgânico (µg/mL). 
B – Percentual de encapsulação de fenólicos (%). 
C – Concentração de fenólicos encapsulados na partícula no volume de síntese (µg/mL). 
D – Concentração final de ácido betulínico na síntese após evaporação do solvente orgânico (µg/mL). 
E – Percentual de encapsulação de ácido betulínico (%). 
F – Concentração de ácido betulínico encapsulado na partícula no volume de síntese (µg/mL). 
G – Diâmetro hidrodinâmico da partícula segundo gráfico de número (nm). 
H – Polidispersão.
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O teor de encapsulação de ácido betulínico e de fenólicos da síntese N1P 

puderam ser aumentados com o aumento do volume da síntese de 10 mL para 13 mL 

utilizando a mesma geometria do sistema, o que pode ser atribuído à redução do 

diâmetro do vórtex durante a agitação e melhor contato da fase oleosa com a fase 

aquosa ao longo de todo o volume. Na Figura 57 é possível ver, de forma comparativa, 

o efeito na viabilidade celular de células B16F10-Nex2 após incubação com a fração 

em acetona do extrato da polpa obtido em metanol nanoencapsulado em PLGA em 

relação ao extrato livre e à partícula sem extrato para a concentração de 1x104 

células/poço e incubação com as amostras por 24 h. Na Figura 58 é possível 

estabelecer a diferença entre o efeito da partícula em células à concentração de 1x104 

células/poço incubadas por 24 h em relação à concentração de 1x103 células/poço 

incubadas 96 h. 

 

 
Fonte: Autor. 
 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da amostra 
e o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de uma 
amostra em relação à outra. 
 
Figura 57. Comparação da viabilidade celular de células B16F10-
Nex2 após incubação por 24 h com a fração em acetona do extrato 
da polpa obtido em metanol na forma livre, na forma encapsulada em 
PLGA e de nanopartículas de PLGA sem extrato. 

 

Uma pequena diferença na quantidade total de ácido betulínico é vista entre o 

teste com o extrato livre em relação ao teste com o extrato encapsulado devido à 

inserção de um volume menor de extrato na síntese. Por outro lado, a concentração 
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maior de fenólicos presente na síntese nanoencapsulada em relação ao extrato livre 

ocorreu devido à degradação do ácido betulínico do extrato no intervalo entre os 

testes. No entanto, algumas conclusões a respeito do efeito do encapsulação do 

extrato são válidas. 

É possível observar que o efeito citotóxico a células de melanoma foi 

aumentado com o uso do extrato encapsulado em PLGA. Como o teor de ácido 

betulínico encapsulado é de 98 %, pode-se dizer que a atividade citotóxica de cerca 

de 18 µg/mL de ácido betulínico foi equivalente à atividade citotóxica de 40 µg/mL do 

ativo na forma livre, pois não houve diferença estatística significativa entre eles. Não 

se pode afirmar que o efeito citotóxico é totalmente atribuído ao ácido betulínico visto 

que 12 % dos fenólicos totais estão encapsulados junto ao ácido. Além disso, a 

partícula de PLGA sem extrato apresentou maior efeito citotóxico conforme 

permaneceu em contato com a célula por tempo prolongado, o que pode ser um efeito 

aditivo interessante. 

 

 
Fonte: Autor. 

 
*Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular da amostra e 
o grupo controle. 
**Diferença estatística significativa entre a viabilidade celular de uma 
amostra em relação à outra. 
 
Figura 58. Comparação da viabilidade celular de células B16F10-Nex2 
após incubação de 1x104 células por poço por 24 h em relação à 
incubação de 1x103 células por poço por 96 h na presença da fração 
em acetona do extrato da polpa obtido em metanol encapsulado em 
PLGA e das nanopartículas de PLGA sem extrato. 
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Em Kumar et al. (2018), os autores mostram que o ácido betulínico tem IC50 

de 10 µg/mL em células de câncer de fígado humano HepG2 e que, com o uso de 

partículas de PLGA de tamanho 257,1 nm contendo o ativo, o IC50 fica abaixo dessa 

concentração em cerca de 5 e 10 % para as concentrações de ácido betulínico de 20 

e 40 µg/mL, respectivamente. No presente trabalho, foi obtido aumento de 10 % de 

citotoxicidade em B16F10-Nex2 utilizando o extrato nanoencapsulado contendo cerca 

de 20 µg/mL de ácido betulínico e aumento de 24 % contendo cerca de 40 µg/mL do 

mesmo ativo. Ahmed et al. (2019) encapsularam fenólicos de Callistemon citrinus em 

PLGA (50:50) pelo método de nanoprecipitação e obtiveram partículas de 278,8 nm e 

82 % de encapsulação obtendo aumento de citotoxicidade em células de câncer de 

mama MDA-MB 231 em relação ao extrato livre de cerca de 15 % na concentração de 

12,5 µg/mL de fenólicos totais em termos de ácido gálico e, no presente estudo, uma 

concentração de fenólicos totais de 81,70 µg AGM/mL na suspensão de partículas, 

equivalente à 9,56 µg AGM/mL encapsulados, resultou em redução de 76 % da 

viabilidade celular em relação à partícula sem extrato e redução de cerca de 24 % em 

relação ao extrato livre com concentração total de fenólicos equivalente. 

Pereira et al. (2015) mostram que células de fibroblasto de cólon CCD-18Co 

que foram induzidas à geração de ROS com peróxido de hidrogênio na presença do 

extrato de guabiroba livre tiveram 3 % do ROS inibido à concentração mássica de 

275 µg/mL de extrato, mas a concentração do extrato pôde ser reduzida para 

8,5 µg/mL quando encapsulado em partículas de PLGA (50:50) de tamanho 153,2 nm 

para obtenção de inibição de ROS equivalente. No entanto, em células HT-29 de 

adenocarcinoma de cólon humano, nas quais não houve a necessidade de indução 

de geração de ROS pois há a presença de estresse oxidativo inerente à célula, 

275 µg/mL de extrato aumentou a geração de ROS em 2 % e o uso de 8,5 µg/mL 

encapsulado em PLGA (50:50) reduziu a geração de ROS em cerca de 13 %, isto é, 

o extrato livre foi pró-oxidante, mas encapsulado atuou como antioxidante, 

provavelmente devido à liberação lenta do extrato à baixas concentrações que atuam 

como antioxidante. 
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6.2.7 Estudo de degradação da partícula de PLGA contendo a fração em 

acetona do extrato da polpa obtido em metanol 

 
Para o estudo de degradação in vitro do extrato da polpa em acetona 

encapsulado em PLGA foi realizada nova síntese de volume total de 30 mL em dois 

sistemas separados de 15 mL cada segundo o protocolo da N1P. A síntese 

apresentou percentual de encapsulação de 98 % para o ácido betulínico e 42 % para 

fenólicos. O teste de degradação consistiu na permanência do coloide à 37 °C e 

monitoramento do diâmetro das partículas, bem como medida do teor de ácido 

betulínico e de fenólicos totais encapsulados ao longo de 159 dias. O estudo gerou 

uma curva que está descrita na Figura 59 e, como a síntese não sofreu processo de 

diálise antes do teste para retirar o extrato não encapsulado, cada curva representa o 

perfil de liberação do ativo de dentro da partícula, do ativo adsorvido na superfície da 

partícula e do ativo livre não encapsulado. 

 

 
Fonte: Autor. 
 
Figura 59. Curvas de liberação acumulada de (a) fenólicos totais e (b) ácido 
betulínico presentes na fração em acetona do extrato encapsulado em PLGA 
durante o estudo de degradação in vitro. 

 

A Figura 59 mostra que, nas primeiras 4 horas de teste, foram liberados 72 % 

do conteúdo dos fenólicos e, em 3818 horas, 81 %. Para o ácido betulínico, a curva 
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foi construída com base nos dados deslocados em 10 % em relação aos valores 

obtidos experimentalmente devido à presença de dados negativos em virtude de 

fatores como evaporação e erros experimentais, porém é possível ver que, no período 

de 3818 horas, a liberação do ácido betulínico foi de aproximadamente 26 % e não 

apresentou liberação contínua. Acredita-se que esse pode ter sido resultado da forte 

adsorção do ácido betulínico ao polímero e ainda que as NPs estivessem sendo 

degradadas o ácido continuou associado às cadeias do polímero. A Tabela 26 mostra 

o diâmetro da partícula e polidispersão para cada amostra retirada durante o teste de 

degradação. 

 

Tabela 26. Diâmetros hidrodinâmicos de partícula segundo gráfico de 
número e polidispersão das amostras analisadas ao longo do teste de 
degradação 

Horas 
Diâmetro hidrodinâmico 

segundo gráfico de número (nm) 
Polidispersão 

0 256 ± 72 0,302 

4 242 ± 68 0,304 

6 280 ± 77 0,299 

10 293 ± 83 0,249 

14 283 ± 78 0,279 

24 298 ± 83 0,267 

34 288 ± 81 0,287 

50 

11 ± 0 (*) 
313 ± 87 (*) 

410 ± 81 
1300 ± 262 

0,256 

74 277 ± 80 0,271 

122 277 ± 78 0,276 

194 266 ± 74 0,292 

360 233 ± 66 0,288 

628 
232 ± 64 (*) 
3437 ± 722 

0,295 

1130 

11 ± 1 (*) 
143 ± 31 (*) 
211 ± 59 (*) 
504 ± 108 

8605 ± 1390 

0,279 

1802 
14 ± 2 (*) 

225 ± 63 (*) 
3519 ± 798 

0,294 

3818 

22 ± 0 
57 ± 4 (*) 

275 ± 51 (*) 
586 ± 124 
1235 ± 223 

14427 ± 1766 

0,348 

(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
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Por meio da observação dos diâmetros hidrodinâmicos apresentados na Tabela 

26, vê-se que houve aumento no tamanho da partícula até 50 horas do teste de 

degradação, que pode indicar intumescimento do polímero. De 74 a 122 horas a 

partícula se manteve estável e de 122 a 1130 horas, houve uma tendência à redução 

do diâmetro devido à erosão e formação de partículas menores com o polímero 

disperso, bem como partículas maiores de aglomerados. 

Na Figura 60 estão representadas uma das replicatas da medida de distribuição 

de diâmetro hidrodinâmico segundo gráfico de número realizadas para as amostras 

coletadas no tempo 0 horas (a), 50 horas (b) e 3818 horas (c). Por meio da Figura 

60 (a), vê-se que a amostra continha apenas uma distribuição de diâmetro 

representativo. Na medida em que o teste de degradação avança para 50 horas 

(Figura 60 (b)), observa-se a predominância de partículas menores do que o diâmetro 

hidrodinâmico inicial, indicando dissociação do polímero, assim como também estão 

presentes em baixa quantidade as partículas maiores decorrentes da agregação de 

partículas e, possivelmente, do intumescimento delas, ainda que o teste não tenha 

sido feito em condições tais que houvesse difusão de solventes externos à síntese. 

Em 3818 horas de teste (Figura 60 (c)), a solução ainda apresentou característica 

coloidal, porém as partículas passaram a aumentar de diâmetro como um efeito 

progressivo da agregação de partículas que, inclusive, resultou em maior 

polidispersão. Devido à degradação, houve aumento da liberação do ácido betulínico 

e, neste ínterim, foi observada liberação lenta dos fenólicos hidrofóbicos. 

Um perfil de degradação similar foi observado no estudo de Moraes et al. 

(2010), em que os autores realizaram a degradação de partículas de PLGA (50:50, 

PM: 40,000-70,000 g.mol-1) contendo bupivacaine preparadas por nanoprecipitação e 

observaram que, quando a suspensão foi deixada em temperatura ambiente por 120 

dias, o diâmetro inicial de 147 nm aumentou para 156 nm em 60 dias e caiu para 

146 nm em 120 dias, mas não houve alteração significativa na polidispersão neste 

período. Após 60 dias houve queda de 76 % para 66 % de ativo encapsulado e o teor 

permaneceu estável até 120 dias. No estudo de De e Robinson (2004), os autores 

fizeram nanopartículas de PLGA (50:50) contendo Bodipy pelo método de emulsão-

evaporação e em seu teste de degradação à 37°C por 6 dias (144 horas) identificaram 

partículas agregadas de tamanho de até 50 µm. 
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Fonte: Autor. 
 
Figura 60. Representação de uma replicata da distribuição de 
diâmetros hidrodinâmicos segundo gráfico de número para as 
amostras coletadas no tempo (a) 0 horas; (b) 50 horas e; (c) 
3818 horas. 

 

Para as partículas de PLGA sintetizadas no presente estudo, optou-se pelo 

teste de degradação fora das condições sink pois o ácido betulínico apresenta 

solubilidade limitada em soluções aquosas e salinas. Como já mencionado na seção 

de Revisão Bibliográfica, uma especificação técnica da Cayman Chemical cita que o 

(a) 

(b) 

(c) 
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ácido betulínico (≥ 97 %) é moderadamente solúvel em solução tampão aquosa e em 

uma mistura de DMSO e solução tampão aquosa na proporção de 1:20 (pH 7,2), sua 

solubilidade seria aumentada para 0,3 mg/mL, mas não poderia ser estocada. 

Portanto, a dissolução da partícula neste meio externo seria inviável. 

Como também já mencionado, a FoodB (foodb.ca) apresenta uma simulação 

computacional de solubilidade que prevê que o ácido betulínico seja solúvel em água 

pura na concentração de 0,2 µg/mL, enquanto o estudo de Jager et al. (2007) (≥ 99 %) 

mediu a concentração máxima de 0,021 µg/mL de ácido betulínico em água destilada 

(10 x menor que a prevista). Nesse estudo, os autores também mostraram que a 

solubilidade do ácido betulínico em solução de fosfato de sódio a 10 mM em pH 7,1 é 

igual à sua solubilidade em água destilada, mas aumenta conforme o pH aumenta de 

7,1 para 11,8 até 42,1 µg/mL (42,1 % em massa). No entanto, a partir de uma matriz 

vegetal na qual há a presença de mais compostos, foi possível obter apenas 28,2 % 

de ácido betulínico em solução a pH 12,1, mesmo respeitando as condições de 

saturação do ativo. 

No presente trabalho foi feita uma tentativa de solubilização do ácido betulínico 

padrão em PBS 10 mM à pH 7,3 e não foi identificado a presença do ativo em HPLC, 

cuja detecção se inicia em 1 µg/mL. Portanto, é condizente com o que foi relatado por 

Jager et al. (2007). Em pH entre 8,0 e 9,0, que é o pH máximo encontrado no trato 

gastrointestinal, os autores reportam concentração de saturação do ácido betulínico 

entre 1,0 e 1,2 µg/mL, podendo chegar a 2,0 µg/mL em pH 9,0. No presente estudo, 

como a concentração máxima de ácido betulínico na partícula foi de 0,2 mg/mL e 

considerando que as condições sink devem ser de, pelo menos, 3 vezes o volume 

necessário para a saturação do ativo (Anvisa, 2018) e, ainda, tendo em vista que o 

planejamento previa um volume de síntese tal que fosse possível retirar cerca de 

20 alíquotas de 1,5 mL, então o volume de fluido necessário seria de cerca de 3 litros. 

Optar por colocar um volume menor de fluido e trocá-lo com frequência poderia alterar 

o gradiente de concentração sucessivas vezes, então optou-se por realizar um teste 

de degradação.  
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7 CONCLUSÕES 

 

No presente estudo, observou-se a importância da escolha do solvente no 

rendimento extrativo e na seleção do tipo de composto a ser extraído, sendo que o 

solvente de extração para o qual houve maior rendimento extrativo mássico foi o 

metanol. Os extratos da Dillenia indica L. apresentaram bom potencial citotóxico a 

células de melanoma B16F10-Nex2, que foi melhorado com a associação a 

biopolímeros. A presença simultânea dos fenólicos e do ácido betulínico, como na 

fração em acetona do extrato da polpa obtido em metanol, mostrou ter ação sinérgica 

no sentido de aumentar a toxicidade a células tumorais e ação antagônica quando sua 

ação foi sobre células não tumorais. Extratos contendo apenas fenólicos, como nas 

frações aquosas dos extratos da polpa e da casca obtidos nos diversos solventes, 

tiveram ação citotóxica a células de melanoma e toxicidade variável a depender da 

célula não tumoral testada. 

A nanoencapsulação em quitosana da fração aquosa do extrato da polpa obtido 

em metanol na concentração de 168,6 µg AGM/mL resultou em 45 % de encapsulação 

dos fenólicos. Houve aumento da toxicidade de B16F10-Nex2 da fração aquosa do 

extrato encapsulado em quitosana em relação ao extrato livre e comparado com a 

partícula sem extrato. A nanoencapsulação em PLGA da fração em acetona do extrato 

da polpa obtido em metanol na concentração de 199,9 µg AB/mL e 437,3 µg AGM/mL 

resultou em 76 % de encapsulação do ácido betulínico e de 10 % dos fenólicos totais, 

teores estes que variaram conforme aumento do volume total da síntese. Houve 

aumento da toxicidade de B16F10-Nex2 da fração em acetona do extrato encapsulado 

em PLGA em relação ao extrato livre e comparado com a partícula sem extrato, porém 

a partícula de PLGA sem extrato apresentou toxicidade por exposição prolongada. 

O estudo de liberação da fração aquosa do extrato da polpa obtido em metanol 

quando encapsulado em quitosana mostrou liberação controlada dos fenólicos em 

199 horas (78 %), que é o objetivo principal da encapsulação. O teste de degradação 

das partículas de PLGA contendo a fração em acetona do extrato da polpa obtido em 

metanol mostrou que os fenólicos apresentam liberação rápida (72 %) nas primeiras 

4 horas, seguida de uma liberação mais lenta dos fenólicos hidrofóbicos (81 %) até 

3818 horas. Em 2695 horas de teste, não houve liberação do ácido betulínico e até 

3818 horas houve liberação baixa (26 %). Isso mostra que o coloide é bastante estável 

associado aos ativos hidrofóbicos.
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Apêndice 1 – Otimização da síntese de nanopartículas de quitosana 

 

Na Tabela 27 estão descritos os parâmetros de síntese das nanopartículas de 

quitosana pelo método de gelificação iônica e seus respectivos resultados de diâmetro 

hidrodinâmico, polidispersão, potencial zeta e pH final da síntese. As sínteses que 

apresentaram uma única distribuição de diâmetro hidrodinâmico, bem como alto 

potencial zeta foram as sínteses S4Q, S6Q e S13Q, e estas foram utilizadas para o 

estudo da nanoencapsulação. Neste tópico, cabem algumas observações a respeito 

dos resultados em função da alteração dos parâmetros para as demais sínteses. Foi 

observado que a redução da velocidade de agitação de 780 RPM (S2Q) para 525 

RPM (S1Q) após a adição do TPP predispõe à permanência de macromoléculas 

estáveis em solução em detrimento da formação de partículas e, a redução da 

velocidade de agitação de 780 RPM (S2Q) para 525 RPM (S8Q) tanto durante a 

adição do TPP quanto após sua adição aumenta o número de distribuições de 

partículas, bem como a quantidade de macromoléculas em suspensão e a 

estabilidade coloidal. 

Ao aumentar-se o tempo de solubilização da quitosana de 1,5 h (S2Q) para 

21,5 h (S3Q) não se observou alteração sensível no diâmetro hidrodinâmico, 

polidispersão e potencial zeta, indicando que a solubilização da quitosana por 1,5 h 

de agitação é suficiente. O aumento da concentração de ácido acético de 1,0 % v/v 

(S2Q) para 1,5 % v/v (S4Q) para solubilização da quitosana resultou em menor 

polidispersão, bem como seleção de uma distribuição de diâmetro hidrodinâmico de 

partículas e aumento da estabilidade coloidal tanto devido à presença de ácido, que 

aumenta o potencial zeta, quanto devido à melhor solubilização da quitosana, 

permitindo que mais macromoléculas participassem da formação de partículas e 

permanecessem estáveis com o auxílio do cloreto de sódio. No entanto, o aumento 

da concentração de ácido acético de 1,5 % v/v (S4Q) para 2,0 % v/v (S5Q) predispôs 

à formação de muitas distribuições de diâmetro de partícula distintos e aumentou a 

chance de macromoléculas permanecerem estáveis em solução devido à maior 

solubilidade da quitosana, que impede a precipitação controlada do polímero com o 

objetivo de formação das partículas. 

O aumento do tempo de agitação da síntese após a adição do TPP de 0,5 h 

(S4Q) para 1,0 h (S6Q) reduziu o diâmetro hidrodinâmico, a polidispersão e o potencial 

zeta e o aumento para 1,5 h (S7Q) de agitação provocou a formação de mais de uma 
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distribuição de diâmetros, o que pode ter sido ocasionado por cisalhamento das 

partículas e rearranjo de forma heterogênea. Já a redução da concentração de 

quitosana na fase catiônica de 1,5 mg/mL (S4Q) para 1,0 mg/mL (S10Q), mantendo-

se a proporção mássica total de polímero para reticulante, diminuiu a estabilidade 

coloidal e predispôs à formação de mais de uma distribuição de diâmetro de partícula, 

o que indica que maior saturação do polímero é indispensável para a formação de 

partículas. Isso também foi observado com a redução da concentração da fase 

aniônica de 1,0 mg/mL (S4Q) para 0,5 mg/mL (S14Q) com a preservação da 

proporção mássica total de reticulante para polímero. 

Quanto às alterações no pH das fases catiônica e aniônica, se observa que, 

quanto maior a diferença de pH entre a solução catiônica e a aniônica, como quando 

se compara as sínteses S4Q e S12Q, maior o diâmetro de partículas e a polidispersão 

e menor a estabilidade coloidal. Aumentar o pH de ambas das fases, mantendo a 

diferença entre elas, como ocorre entre as sínteses S4Q e S11Q, provoca aumento 

do diâmetro de partículas e redução da estabilidade coloidal e reduzir a diferença de 

pH entre as fases, como quando se observa as sínteses S4Q e S9Q ou as sínteses 

S13Q e S16Q, também causa aumento do diâmetro e torna a síntese menos estável, 

mas, particularmente, quando a alteração do pH ocorre em direção ao ácido, a síntese 

fica predisposta à formação de múltiplas distribuições de diâmetro, provavelmente 

devido à maior solubilização da quitosana. 

Também se observou que a redução da velocidade de adição do TPP sobre a 

fase catiônica de 1 gota por segundo (S4Q) para 0,2 gota por segundo (S13Q) reduziu 

o diâmetro e o potencial zeta e aumentou a polidispersão. Por fim, o aumento da força 

iônica em ambas as fases de 50 mM (S6Q) para 100 mM (S15Q) provocou a formação 

de partículas maiores e de diversas distribuições de diâmetro, o que pode ser devido 

à um possível efeito salting-out da quitosana pela presença do sal em quantidade tal 

que provoca dessolvatação do polímero em suspensão. 

Como menciona Bahreini et al. (2014), o aumento do pH da suspensão leva à 

formação de agregados de nanopartículas e, de fato, foi observada precipitação da 

quitosana em solução a pH 5,0. Além disso, o autor também menciona que baixas 

concentrações de TPP em relação à quitosana tendem a melhorar a polidispersão, 

como também uma alta velocidade de agitação durante a síntese, sendo que este 

último parâmetro foi citado por Sawtaire et al. (2017) que também utilizaram alta 

velocidade de agitação (800 RPM)  na adição da fase aniônica sobre a fase catiônica. 
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No entanto, a concentração de TPP em relação à quitosana não pode ser baixa a 

ponto de resultar em pouca reticulação da quitosana e baixa concentração de 

partículas, pois afetaria a capacidade de encapsulação de fármacos (Sawtarie et al., 

2017). Ademais, concentrações menores de polímero tendem a resultar em menores 

diâmetros de partícula (Bahreini et al., 2014; Sawtarie et al., 2017; Sreekumar et al., 

2018), porém em menor eficiência de encapsulação. 

O pH próximo de 6,5, que corresponde ao ponto isoelétrico da quitosana (Ma, 

Wang, Yang, 2019), foi evitado. Ademais, quando o pH ultrapassa 7, o cross-linking 

da quitosana fica comprometido por falta de protonação dos grupos NH3
+ e sua 

interação com o TPP diminui, tornando a partícula mais propensa à intumescimento e 

degradação (Bahreini et al., 2014). Para o método de gelificação iônica, Safdar et al. 

(2018) menciona que o pH entre 4,0 e 5,0 da solução catiônica resulta em partículas 

de menor diâmetro. Sreekumar et al. (2018) perceberam que a concentração inicial 

da quitosana, grau de desacetilação e a presença de sais na síntese alteravam 

significativamente o tamanho da partícula, além de que a uma razão molar NH2/PO4 

de 0,5 não há a formação de partículas por excesso de cargas aniônicas.  

Sawtarie et al (2017) mostram que na concentração de 50 mM de NaCl foi 

obtido o menor diâmetro médio e PDI abaixo de 0,2 e que pode ser devido ao fato de 

que o cloreto de sódio tende a reduzir a velocidade da gelificação iônica entre a 

quitosana e o TPP, permitindo que o TPP se misture de forma mais homogênea na 

suspensão de quitosana antes de ocorrer agregação e, com isso, torna a distribuição 

de diâmetros mais estreita. Em outras palavras, a competição entre os ânions Cl- e 

TPP enfraquece a ligação quitosana-TPP e evita formação de aglomerados.  

Rampino et al. (2013) sintetizaram nanopartículas de quitosana (PM: 50 a 

190 kDa, DA ≥ 75 %) por gelificação iônica fazendo uso do TPP como reticulante e na 

ausência de cloreto de sódio. Na proporção mássica de quitosana para TPP de 3:1, 

houve agregação das partículas e os autores não puderam fazer a caracterização da 

suspensão, o que prova a importância do cloreto de sódio para evitar formação de 

aglomerados. Sawtarie et al. (2017) também mostram que partículas preparadas 

utilizando NaCl que são em seguida diluídas para redução da força iônica mantém 

seu tamanho, principalmente se são preparadas com alta força iônica. Por este 

motivo, o processo de diálise em meio aquoso a pH 4,0 não altera sensivelmente o 

tamanho da partícula, exceto por intumescimento. 
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Tabela 27. Resultados de diâmetro hidrodinâmico, polidispersão, potencial zeta e pH final para cada síntese de nanopartículas de quitosana  
(Continua) 

 Solução Catiônica Solução Aniônica Condições de Síntese Resultados 

Síntese A1 B C D E F G H I2 J K3 L M N O P Q R S 

S1Q4 1,0 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1 780 525 0,5 1,07 
1,4 ± 0,1 (*) 
68 ± 205 (*) 

0,2555 15,185 45 

S2Q4 1,0 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1 780 780 0,5 1,07 
21 ± 3 (*) 
77 ± 236 

0,2716 15,746 46 

S3Q4 1,0 1,50 50 21,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1 780 780 0,5 1,07 
18 ± 1 (*) 
76 ± 226 

0,2506 14,176 46 

S4Q4 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1 780 780 0,5 1,07 78 ± 226 0,2496 24,236 46 

S5Q4 2,0 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1 780 780 0,5 1,07 

1,2 ± 0,1 (*) 
20 ± 2 
68 ± 19 

129 ± 256 

0,2496 25,996 46 

1Base: 10 mL da solução catiônica. 
2Fita indicadora universal. 
3Volume da gota: 45 µL. 
4Aspecto da síntese: partículas micrométricas precipitadas. 
5Medida overnight de permanência na geladeira após síntese. 
6Medida com 24 horas de permanência na geladeira após síntese, nomeado como “período de equilíbrio” por Sawtaire et al. (2017) . 
(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
 
Legenda: 
 
A – Concentração de ácido acético na solução catiônica (v/v %). 
B – Concentração de quitosana na solução catiônica (mg/mL). 
C – Concentração de cloreto de sódio na solução catiônica (mM). 
D – Tempo de agitação para solubilização da quitosana na fase catiônica 
(h). 
E – Tempo de sonicação da solução catiônica (h). 
F – pH da solução catiônica após ajuste com hidróxido de sódio 1M. 
G – Concentração de tripolifosfato de sódio na solução aniônica (mg/mL). 
H – Concentração de cloreto de sódio na solução aniônica (mM). 
I – pH da solução aniônica após ajuste com ácido acético 2 % (v/v). 

J – Relação mássica entre quitosana (Q) e tripolifosfato de sódio (TPP) (mg 
Q:mg TPP). 
K – Velocidade de adição da fase aniônica sobre a fase catiônica (gota/s). 
L – Velocidade de agitação durante a adição da fase aniônica sobre a fase 
catiônica (RPM). 
M – Velocidade de agitação após adição do tripolifosfato de sódio (RPM). 
N – Tempo de agitação após a adição do tripolifosfato de sódio (h). 
O – Concentração final de quitosana no volume de síntese (mg/mL). 
P – Diâmetro médio da partícula segundo gráfico de número (nm). 
Q – Polidispersão. 
R – Potencial Zeta (mV). 
S – pH final da síntese. 
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Tabela 27. Resultados de diâmetro hidrodinâmico, polidispersão, potencial zeta e pH final para cada síntese de nanopartículas de quitosana 

(Continua) 
 Solução Catiônica Solução Aniônica Condições de Síntese Resultados 

Síntese A1 B C D E F G H I2 J K3 L M N O P Q R S 

S6Q4 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1 780 780 1,0 1,07 70 ± 206 0,2446 22,206 46 

S7Q4 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1 780 780 1,5 1,07 
1,3 ± 0,1 (*) 

21 ± 1 
70 ± 216 (*) 

0,2356 23,416 46 

S8Q4 1,0 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1 525 525 0,5 1,07 

1,1 ± 0,1 (*) 
19 ± 2 

70 ± 20 (*) 
133 ± 256 

0,2526 24,306 46 

S9Q4 1,5 1,50 50 1,5 2,5 5 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1 780 780 0,5 1,07 85 ± 246 0,2356 9,806 46 
1Base: 10 mL da solução catiônica. 
2Fita indicadora universal. 
3Volume da gota: 45 µL. 
4Aspecto da síntese: partículas micrométricas precipitadas. 
5Medida overnight de permanência na geladeira após síntese. 
6Medida com 24 horas de permanência na geladeira após síntese, nomeado como “período de equilíbrio” por Sawtaire et al. (2017). 
(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
 
Legenda: 
 
A – Concentração de ácido acético na solução catiônica (v/v %). 
B – Concentração de quitosana na solução catiônica (mg/mL). 
C – Concentração de cloreto de sódio na solução catiônica (mM). 
D – Tempo de agitação para solubilização da quitosana na fase catiônica 
(h). 
E – Tempo de sonicação da solução catiônica (h). 
F – pH da solução catiônica após ajuste com hidróxido de sódio 1M. 
G – Concentração de tripolifosfato de sódio na solução aniônica 
(mg/mL). 
H – Concentração de cloreto de sódio na solução aniônica (mM). 
I – pH da solução aniônica após ajuste com ácido acético 2 % (v/v). 
J – Relação mássica entre quitosana (Q) e tripolifosfato de sódio (TPP) 
(mg Q:mg TPP). 

K – Velocidade de adição da fase aniônica sobre a fase catiônica 
(gota/s). 
L – Velocidade de agitação durante a adição da fase aniônica sobre a 
fase catiônica (RPM). 
M – Velocidade de agitação após adição do tripolifosfato de sódio (RPM). 
N – Tempo de agitação após a adição do tripolifosfato de sódio (h). 
O – Concentração final de quitosana no volume de síntese (mg/mL). 
P – Diâmetro médio da partícula segundo gráfico de número (nm). 
Q – Polidispersão. 
R – Potencial Zeta (mV). 
S – pH final da síntese.
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Tabela 27. Resultados de diâmetro hidrodinâmico, polidispersão, potencial zeta e pH final para cada síntese de nanopartículas de quitosana 
(Continua) 

 Solução Catiônica Solução Aniônica Condições de Síntese Resultados 

Síntese A1 B C D E F G H I2 J K3 L M N O P Q R S 

S10Q4 1,5 1,00 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 1 780 780 0,5 0,71 

1,3 ± 0,1 (*) 
35 ± 5 

65 ± 19 
122 ± 26 

1925 ± 1566 

0,2146 20,366 46 

S11Q4 1,5 1,50 50 1,5 2,5 5 1,00 50 9 3,0 : 0,8 1 780 780 0,5 1,07 
52 ± 7 (*) 

138 ± 336 (*) 
0,2036 8,936 46 

S12Q4 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 9 3,0 : 0,8 1 780 780 0,5 1,07 
20 ± 1 

73 ± 216 (*) 
0,2766 19,416 46 

S13Q4 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 8 3,0 : 0,8 0,2 780 780 0,5 1,07 72 ± 206 0,2536 22,156 46 
1Base: 10 mL da solução catiônica. 
2Fita indicadora universal. 
3Volume da gota: 45 µL. 
4Aspecto da síntese: partículas micrométricas precipitadas. 
5Medida overnight de permanência na geladeira após síntese. 
6Medida com 24 horas de permanência na geladeira após síntese, nomeado como “período de equilíbrio” por Sawtaire et al. (2017). 
(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
 
Legenda: 
 
A – Concentração de ácido acético na solução catiônica (v/v %). 
B – Concentração de quitosana na solução catiônica (mg/mL). 
C – Concentração de cloreto de sódio na solução catiônica (mM). 
D – Tempo de agitação para solubilização da quitosana na fase catiônica 
(h). 
E – Tempo de sonicação da solução catiônica (h). 
F – pH da solução catiônica após ajuste com hidróxido de sódio 1M. 
G – Concentração de tripolifosfato de sódio na solução aniônica 
(mg/mL). 
H – Concentração de cloreto de sódio na solução aniônica (mM). 
I – pH da solução aniônica após ajuste com ácido acético 2 % (v/v). 
J – Relação mássica entre quitosana (Q) e tripolifosfato de sódio (TPP) 
(mg Q:mg TPP). 

K – Velocidade de adição da fase aniônica sobre a fase catiônica 
(gota/s). 
L – Velocidade de agitação durante a adição da fase aniônica sobre a 
fase catiônica (RPM). 
M – Velocidade de agitação após adição do tripolifosfato de sódio (RPM). 
N – Tempo de agitação após a adição do tripolifosfato de sódio (h). 
O – Concentração final de quitosana no volume de síntese (mg/mL). 
P – Diâmetro médio da partícula segundo gráfico de número (nm). 
Q – Polidispersão. 
R – Potencial Zeta (mV). 
S – pH final da síntese. 
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Tabela 27. Resultados de diâmetro hidrodinâmico, polidispersão, potencial zeta e pH final para cada síntese de nanopartículas de quitosana 
(Conclusão) 

 Solução Catiônica Solução Aniônica Condições de Síntese Resultados 

Síntese A1 B C D E F G H I2 J K3 L M N O P Q R S 

S14Q4 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 0,50 50 8 3,0 : 0,8 1 780 780 0,5 1,07 
1,4 ± 0,2 (*) 

58 ± 176 
0,2776 22,386 46 

S15Q4 1,5 1,50 100 1,5 2,5 4 1,00 100 8 3,0 : 0,8 1 780 780 1,0 1,07 

3,5 ± 0,1 (*) 
28 ± 2 
39 ± 4 

112 ± 32 (*) 
218 ± 446 

0,2666 22,016 46 

S16Q4 1,5 1,50 50 1,5 2,5 4 1,00 50 7 3,0 : 0,8 0,2 780 780 0,5 1,07 

1,5 ± 0,1 (*) 
21 ± 3 (*) 

34 ± 3 
79 ± 246 (*) 

0,2706 18,316 46 

1Base: 10 mL da solução catiônica. 
2Fita indicadora universal. 
3Volume da gota: 45 µL. 
4Aspecto da síntese: partículas micrométricas precipitadas. 
5Medida overnight de permanência na geladeira após síntese. 
6Medida com 24 horas de permanência na geladeira após síntese, nomeado como “período de equilíbrio” por Sawtaire et al. (2017) . 
(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
 
Legenda: 
 
A – Concentração de ácido acético na solução catiônica (v/v %). 
B – Concentração de quitosana na solução catiônica (mg/mL). 
C – Concentração de cloreto de sódio na solução catiônica (mM). 
D – Tempo de agitação para solubilização da quitosana na fase catiônica 
(h). 
E – Tempo de sonicação da solução catiônica (h). 
F – pH da solução catiônica após ajuste com hidróxido de sódio 1M. 
G – Concentração de tripolifosfato de sódio na solução aniônica (mg/mL). 
H – Concentração de cloreto de sódio na solução aniônica (mM). 
I – pH da solução aniônica após ajuste com ácido acético 2 % (v/v). 
J – Relação mássica entre quitosana (Q) e tripolifosfato de sódio (TPP) 
(mg Q:mg TPP). 

K – Velocidade de adição da fase aniônica sobre a fase catiônica (gota/s). 
L – Velocidade de agitação durante a adição da fase aniônica sobre a 
fase catiônica (RPM). 
M – Velocidade de agitação após adição do tripolifosfato de sódio (RPM). 
N – Tempo de agitação após a adição do tripolifosfato de sódio (h). 
O – Concentração final de quitosana no volume de síntese (mg/mL). 
P – Diâmetro médio da partícula segundo gráfico de número (nm). 
Q – Polidispersão. 
R – Potencial Zeta (mV). 
S – pH final da síntese.
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Apêndice 2 – Otimização da síntese de nanopartículas de PLGA 

 

Na Tabela 28 estão descritos os parâmetros de síntese das nanopartículas de 

PLGA pelo método de nanoprecipitação e seus respectivos resultados de diâmetro 

hidrodinâmico, polidispersão e potencial zeta. Ao compararmos a S2P com S8P, que 

diferem no tempo de agitação, observa-se que não há diferença sensível no diâmetro 

ao reduzir o tempo de agitação de 20 horas (S2P) para 4 horas (S8P), tempo suficiente 

para evaporação da acetona. Com isso, é possível fazer uma comparação entre as 

sínteses S1P e a S2P, que diferem simultaneamente no tempo de agitação e na 

proporção mássica PLGA:PVA. Ao reduzir-se a proporção PLGA:PVA de 1,00 (S1P) 

para 0,50 (S2P) mantendo-se a concentração de PLGA em 25 mg/mL, não foi 

observada alteração sensível no diâmetro, polidispersão e potencial zeta, o que 

permite dizer que, à concentração de 25 mg/mL de PLGA, o tamanho da nanopartícula 

parece ser determinado pela saturação do polímero no momento que a fase oleosa 

entra em contato com a solução aquosa e não pela massa total de PLGA no sistema.  

Essa observação pode ser constatada ao se alterar a concentração do PLGA 

de 25 mg/mL (S8P) para 12,5 mg/mL (S13P) mantendo-se a proporção PLGA:PVA, 

tendo-se como resposta a redução do diâmetro hidrodinâmico da partícula. Contudo, 

ao se manter a concentração de PLGA em 12,5 mg/mL e reduzir a proporção de 

PLGA:PVA de 0,5 (S13P) para 0,25 (S4P), há um aumento da estabilidade coloidal 

apesar de não ter sido observada alteração sensível no diâmetro hidrodinâmico. Para 

uma concentração de 12,5 mg/mL de PLGA e proporção de PLGA:PVA de 0,25, o 

aumento do tempo de agitação de 4 horas (S4P) para 20 horas (S3P) reduziu o 

diâmetro e aumentou a estabilidade coloidal, mas predispôs à formação de mais de 

uma distribuição de diâmetros. 

A redução da velocidade de adição da fase orgânica sobre a fase aquosa de 

1 gota por segundo (S4P) para 0,5 gota por segundo (S11P) e para 0,2 gota por 

segundo (S5P) aumenta progressivamente o diâmetro hidrodinâmico e predispõe à 

formação de mais de uma distribuição de tamanhos. Este resultado pode ter sido 

ocasionado por alta concentração de PVA em relação ao PLGA no início da adição da 

fase orgânica na fase aquosa, que faz com que mais moléculas de PVA estejam 

disponíveis para estabilizar uma grande quantidade de PLGA e, conforme a adição de 

PLGA avança, menos moléculas de PVA estão disponíveis, propiciando formação de 

partículas menores em detrimento da difusão do PLGA em direção às partículas 



175 
 

 

maiores já formadas. No entanto, o aumento da velocidade de adição da fase orgânica 

sobre a fase aquosa de 1 gota por segundo (S4P) para 2 gotas por segundo (S9P) 

também resultou no aumento da partícula, mas ocasionado pela maior quantidade de 

polímero sendo inserida na mistura sem que houvesse tempo para dispersão antes 

da estabilização. 

A redução da concentração do PLGA de 12,5 mg/mL (S4P) para 6,25 mg/mL 

(S12P) para a proporção PLGA:PVA de 0,25 provocou redução do diâmetro 

hidrodinâmico de partículas e da polidispersão, mas predispôs à permanência de 

partículas e macromoléculas não reagidas, assim como menor estabilidade coloidal. 

Ademais, na concentração de 6,25 mg/mL de PLGA, a redução da proporção 

PLGA:PVA de 0,25 (S12P) para 0,125 (S10P) provocou aumento da partícula 

provavelmente devido ao excesso de PVA em relação ao PLGA durante a adição da 

fase orgânica na fase aquosa, causando aglomerados visíveis no início da síntese. Ao 

compararmos a síntese S12P na concentração de PLGA de 6,25 mg/mL e proporção 

PLGA:PVA de 0,25 com relação à S6P na concentração de PLGA de 5,0 mg/mL e 

proporção PLGA:PVA de 0,10, o diâmetro não sofreu alteração pronunciada e, se for 

comparada com a S7P na concentração de PLGA de 1,0 mg/mL e proporção 

PLGA:PVA de 0,02, não sofreu praticamente nenhuma alteração. 

Streck et al. (2019) mostram que o PDI independe da concentração de PLGA 

na fase orgânica, mas no presente trabalho foi observada a redução do PDI com a 

redução da concentração do PLGA. Contudo, Streck et al. (2019), assim como Huang 

e Zhang (2018) e Hernández-Giottonin et al. (2020), também mostra que o tamanho 

da partícula tende a diminuir com a redução da concentração de PLGA na fase 

orgânica. Ademais, Huang e Zhang (2018) afirmam que concentrações de polímero 

acima de 1 mg/mL ao final da síntese, como é o caso de todas as sínteses feitas no 

presente estudo, tendem a tornar o colóide menos estável, além de reduzir o 

coeficiente de difusão do solvente. 

Haider et al. (2020) fizeram um estudo de otimização da síntese de 

nanoencapsulação de Paclitaxel em PLGA (50:50; PM: 7000 – 17000 Da) por 

nanoprecipitação com range de concentração entre 10 e 50 mg/mL de PLGA 

utilizando Kolliphor® P188 como estabilizante e constataram que, quanto menor a 

concentração do polímero, menor o diâmetro hidrodinâmico da partícula. Huang e 

Zhang (2018) também fizeram o estudo dos parâmetros da síntese de PLGA (50:50; 

PM: 30000 – 60000 Da) por nanoprecipitação utilizando PVA como estabilizante e, no 
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range de concentração de PLGA de 1 a 40 mg/mL observaram redução do diâmetro 

conforme a redução de concentração do polímero. 
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Tabela 28. Resultados de diâmetro hidrodinâmico, polidispersão e potencial zeta para cada síntese de nanopartículas de PLGA 

Síntese A B C D E F G H I1 J1 K1 

S1P 25,00 10 4:10 1,00 1,0 695 15 10,00 204 ± 47 0,102 -2,16 

S2P 25,00 10 2:10 0,50 1,0 695 20 5,00 219 ± 48 0,103 -2,35 

S3P 12,50 10 2:10 0,25 1,0 695 20 2,50 
1,1 ± 0,1 (*) 
156 ± 34 (*) 

0,078 -3,16 

S4P 12,50 10 2:10 0,25 1,0 695 4 2,50 162 ± 39 0,088 -2,33 

S5P 12,50 10 2:10 0,25 0,2 695 4 2,50 
1,2 ± 0,1 (*) 

192 ± 43 
0,089 -2,81 

S6P 5,00 10 2:10 0,10 1,0 695 4 1,00 119 ± 29 0,095 -2,54 

S7P 1,00 10 2:10 0,02 1,0 695 4 0,20 
8 ± 1 (*) 

12 ± 1 (*) 
49 ± 14 

0,290 -0,36 

S8P 25,00 10 2:10 0,50 1,0 695 4 5,00 231 ± 49 0,061 -1,16 

S9P 12,50 10 2:10 0,25 2,0 695 4 2,50 193 ± 40 0,079 -1,44 

S10P 6,25 10 2:10 0,125 1,0 695 4 1,25 
1,2 ± 0,1 (*) 
162 ± 31 (*) 

0,065 -1,13 

S11P 12,50 10 2:10 0,25 0,5 695 4 2,50 
41 ± 1 (*) 

140 ± 38 (*) 
236 ± 35 (*) 

0,088 -1,54 

S12P 6,25 10 4:10 0,25 1,0 695 4 2,50 
1,3 ± 0,1 (*) 
148 ± 30 (*) 

0,066 -1,29 

S13P 12,50 10 4:10 0,50 1,0 695 4 5,00 198 ± 38 0,078 -1,77 
1Medida feita com 0 horas após a síntese. 
(*) Diâmetro cuja quantidade de partículas é numerosa. 
 
Legenda: 
 
A – Concentração de PLGA na fase orgânica (mg/mL). 
B – Concentração de PVA na fase aquosa (mg/mL). 
C – Relação volumétrica entre a fase oleosa e a fase aquosa (mL:mL). 
D – Relação mássica entre PLGA e PVA (mg PLGA:mg PVA). 
E – Velocidade de adição da fase orgânica na fase aquosa (gota/s) – volume 
da gota de aproximadamente 3,5 µL. 
F – Velocidade de agitação durante e depois da adição da fase orgânica 
sobre a fase aquosa (RPM). 

G – Tempo de agitação da síntese após a adição da fase orgânica sobre a 
fase aquosa (h). 
H – Concentração final de PLGA no volume de síntese (mg/mL). 
I – Diâmetro médio da partícula segundo gráfico de número (nm). 
J – Polidispersão. 
K – Potencial Zeta (mV). 


