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RESUMO 
Nanomaterias estão sendo cada vez mais utilizados para transporte de fármacos 

afim de auxiliar na terapia de diversas doenças. Isto porquê os carreadores vem 

apresentando muitas vantagens nos estudos ao longo dos últimos anos, como: maior 

controle da liberação do princípio ativo; redução de doses tóxicas e subterapêuticas 

evitando que atinja órgãos não desejados; monitoramento dos níveis de fármaco no 

sítio de aplicação; obtenção de altas concentrações de fármaco no local a ser tratado; 

direcionamento do princípio ativo a alvos específicos; e por fim, diminuição do intervalo 

de dosagem e redução de efeitos colaterais indesejados, já que utilizando menor 

quantidade do princípio ativo também resulta em menor custo. (Bizerra, Alex; Silva, 

Viviane, 2016) 

Os principais nanossistemas utilizados para carreamento de fármacos são 

nanopartículas poliméricas, lipossomas, ciclodextrinas e dendrímeros. (Bizerra, Alex; 

Silva, Viviane, 2016) 

Este trabalho de revisão apresentará estes diversos nanossistemas de 

moléculas carreadoras de fármacos naturais e sintéticos aplicados especificamente à 

AINEs e fármacos antitumorais, abordando as sínteses dos carreadores, o 

encapsulamento dos fármacos nos carreadores que tem como objetivo aumentar a 

estabilidade das moléculas do fármaco, melhorar as propriedades de direcionamento e 

prolongar a atividade farmacológica (Miladi, K. et al., 2013) e os seus efeitos no 

organismo. 

 

Palavras-chave: nanocarreadores; nanofármacos; nanossistemas; nanopolímeros; 

anti-inflamatórios; antitumorais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

Nanomaterials are being used more and more to drug delivery in order to assist 

therapies of many diseases. Carriers have been showing many advantages in studies 

over the last few years, such as: greater control over the release of the active ingredient; 

reduction of toxic and subtherapeutic doses, preventing it from reaching unwanted 

organs; monitoring drug levels at the application site; obtaining high drug concentrations 

at the site to be treated; targeting the active ingredient to specific targets; and finally, 

decreasing the dosage interval and reducing unwanted side effects, since using a 

smaller amount of the active ingredient also results in lower costs. (Bizerra, Alex; Silva, 

Viviane, 2016) 

The main nanosystems used for drug delivery are polymeric nanoparticles, 

liposomes, cyclodextrins and dendrimers. (Bizerra, Alex; Silva, Viviane, 2016) 

This review paper will present these various nanosystems of natural and synthetic 

drug carrier molecules applied specifically to NSAIDs and anti-cancer drugs, addressing 

the synthesis of carriers, the encapsulation of drugs in carriers which aims to increase 

the stability of drug molecules, improve the targeting properties, and prolong the 

pharmacological activity (Miladi, K. et al., 2013) and its effects on the body. 

 

Keywords: nanocarriers; nanodrugs; nanosystems; nanopolymers; anti-

inflammatories; antitumor. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Nanotecnologia de Carreadores  
Recentemente, ao combinar várias disciplinas das ciências como química, 

ciências dos materiais, farmácia e nanomedicina, os pesquisadores têm avançado 

progressivamente em direção aos nanocarreadores (NCs) que podem se comportar 

como “entregadores”. O objetivo desses nanocarreadores é transportar moléculas de 

fármacos até seu alvo sem interagir com células e/ou tecidos não-alvo. (Rahikkala, 

Antti, et al., 2018) 

 

Os carreadores, além de sua utilização como transportadores de fármacos, 

também são alvos de pesquisas das áreas de diagnóstico de câncer e descoberta de 

biomarcadores. (LI, Zhen et al., 2017) 

 

Para “entregar” as moléculas ativas ao seu destino de uma forma mais eficiente, 

foram desenvolvidos muitos sistemas de carreadores como, por exemplo, polímeros 

naturais a base de proteínas (colágeno, abulmina, gelatina), polissacarídeos (agarose, 

alginato, ciclodextrinas), polímeros sintéticos biodegradáveis (poliésteres, polianidridos, 

poliamidas etc.) e polímeros sintéticos não biodegradáveis (derivados de celulose, 

silicones e polímeros acrílicos). (Bizerra, Alex; Silva, Viviane, 2016) 

 

Os NCs não apresentam uma classificação definida. Existem NCs lipídicos e 

NCs poliméricos, mas também existem NCs com composições híbridas contendo 

polímeros e lipídios. Pode, também, haver combinações de nanocarreadores em um 

mesmo sistema de liberação. (Apolinário, Alexsandra Conceição et al., 2020) 

 

As nanopartículas poliméricas e os lipossomas são os sistemas usados em 

grande parte desses estudos. Os lipossomas possuem um tipo de estrutura que permite 

a encapsulação de compostos de naturezas hidrofílicas, hidrofóbicas e anfifílicas 

(Figura 1), e a liberação controlada do conteúdo encapsulado por difusão e/ou erosão 

da vesícula. 
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Figura 1 – Estrutura de Nanopartícula com dupla encapsulação. 

 

Fonte: APOLINÁRIO, Alexsandra Conceição et al., 2020. 

 

As nanopartículas poliméricas veem sendo aprimoradas desde 1857 (Apolinário, 

Alexsandra Conceição et al., 2020) e os carreadores sintéticos mais estudados são as 

polimerossomas e micelas poliméricas (Figura 2), que são análogas estruturais dos 

lipossomas (a bicamada é polimérica e formada a partir de copolímeros anfifílicos). As 

nanocapsulas, nanoestruturas compostas de um interior oleoso rodeado por uma 

camada polimérica, são um sistema do tipo reservatório que pode conter um fármaco 

no estado sólido ou líquido. Já as nanoesferas são nanoestruturas sólidas formadas 

por uma densa rede polimérica (matriz) sem núcleo líquido, nos quais o fármaco se 

encontra incorporado ou adsorvido homogeneamente na estrutura do polímero ou na 

união de polímeros (Figura 3). Existem, ainda, os nanoporos que podem ser 

constituídos por diversos materiais. (Apolinário, Alexsandra Conceição et al., 2020); 

(Bizerra, Alex; Silva, Viviane, 2016).  

 

 

 

 

 



 17 

Figura 2 – Copolímeros anfifílicos: Micelas Poliméricas (A) e Polimerossomos 

(B) 

 
Adaptado de: APOLINÁRIO, Alexsandra Conceição et al., 2017 

 

Figura 3 – Nanocápsulas (A) e Nanoesferas (B). 

 
Fonte: APOLINÁRIO, Alexsandra Conceição et al., 2020 

 

Os fármacos podem ser, em sua grande maioria, encapsulados ou adsorvidos 

nos carreadores. A encapsulação é quando o fármaco é carreado dentro da 

nanoestrutura, no interior ou dentro da bicamada de vesículas, aprisionado dentro da 

matriz polimérica de nanopartículas ou no núcleo oleoso de nanocápsulas que 

permitam que o fármaco se difunda para fora da nanoestrutura. A adsorção acontece 

quando o fármaco é localizado externamente ao nanocarreador, geralmente mantendo 

algum tipo de interação físico-quimica com ele, como por exemplo, na superfície de 

vesículas e nanoesferas. (Apolinário, Alexsandra Conceição et al., 2020) 
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1.2 Carreadores de AINEs (anti-inflamatórios não esteroides) e 
antitumorais 

O câncer é uma doença que acomete o mundo inteiro. Por exemplo, um em cada 

três americanos apresenta uma doença cancerígena e na África do Sul, o câncer é 

classificado como a terceira causa mais comum de morte em adultos negros e segunda 

causa em adultos brancos. (Neuse, Eberhard W.; Caldwell, Gregg e Perlwitz, Axel G., 

1996) 

 

Existem vários tipos de tratamentos usados no combate ao câncer como 

radiação e cirurgias. Muitos tratamentos antitumorais de uso clínico causam uma 

infinidade de efeitos colaterais e trazem severos danos à tecidos saudáveis, além de 

que combinados, suas interações medicamentosas podem diminuir à eficácia dos 

medicamentos. As deficiências comuns nos medicamentos incluem: hidrossolubilidade 

inadequada, dificultando a distribuição rápida e eficaz do fármaco no sistema de fluidos 

aquosos do corpo; toxicidade sistêmica excessiva, que diminui drasticamente a eficácia 

terapêutica do medicamento e frequentemente, interrupção prematura da terapia; 

estrutura monofásica semelhante a um sal, que inibe a penetração através da difusão 

passiva normal na membrana, fazendo com que apenas uma fração do fármaco entre 

com sucesso na célula para interação com o DNA nuclear; falta de especificidade 

celular que interfere na aplicação da dosagem, levando ao desperdício e exposição dos 

tecidos saudáveis aos efeitos colaterais tóxicos; e, por fim, a falta de eficácia a longo 

prazo devido à resistência induzida aos medicamentos. (Neuse, Eberhard W.; Caldwell, 

Gregg e Perlwitz, Axel G., 1996) 

 

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são derivados de ácidos 

carboxílicos e constituem o maior grupo de medicamentos aplicados na farmacoterapia. 

Possuem ações analgésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias. Além disso, alguns deles 

demonstram atividades de anti-agregação plaquetária (Wawro, Dariusz, et al., 2018) e 

atividade tumoricida. Os AINEs têm propriedades lipofílicas e, sendo pouco solúveis em 

água, há a necessidade de adicionar algumas substâncias auxiliares (carreadores) para 

auxiliar na solubilidade, o que pode melhorar sua absorção e tornar esses 

medicamentos mais eficazes do ponto de vista terapêutico. (Wawro, Dariusz, et al., 

2018) 
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A maioria dos medicamentos antitumorais atualmente usados são 

medicamentos hidrofóbicos não específicos, o que afeta seriamente sua eficácia. Com 

o desenvolvimento da nanotecnologia, a eficácia do medicamento pode ser melhorada 

pela seleção de nanocarreadores biodegradáveis adequados para atingir a liberação 

controlada, direcionamento e maior biodisponibilidade dos fármacos. (Xiang, Jia et al., 

2021)  

 

Na Tabela 1 são apresentados alguns carreadores para medicamentos 

antitumorais: 

 

Tabela 1 – Diferentes materiais como carreadores de fármacos antitumorais 

 

 

Fonte: Traduzida de XIANG, Jia et al., 2021 

 

A escolha dos AINEs e antitumorais como foco deste trabalho se deve ao fato 

de que os anti-inflamatórios não esteroides e seus derivados têm emergido como uma 

classe de medicamentos, particularmente valiosa, em estudos de atividade antitumoral, 

recentemente. (Marques, João G. et al, 2014) 
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O ibuprofeno demonstrou ter a capacidade de inibir a proliferação de células 

malignas por meio do gene pró-apoptótico AINE ativado (NAG-1). (Baek, Seung Joon 

et al., 2002) No entanto, a toxicidade intestinal dos AINEs e o metabolismo de primeira 

passagem precisam ser reduzidos e há a necessidade do aumento da 

biodisponibilidade nos tecidos tumorais alvo. (Marques, João G. et al., 2014)  

 

Para superar esses problemas, diferentes classes de veículos de entrega que 

incluem micelas poliméricas, lipossomas, nanopartículas de sílica estão atualmente em 

desenvolvimento para transportar esse fármaco, entre outros. (Marques, João G. et al., 

2014)  

 

Particularmente, micelas poliméricas compostas por porções hidrofóbicas e 

hidrofílicas são de grande interesse por suas características de automontagem em 

estruturas micelares de tamanho nanométrico e uma capacidade excepcional de carga 

de fármaco. (LI, Hong et al., 2010) (Wang, Feihu et al., 2011) 

 

Polímeros renováveis, como o amido, são usados, principalmente, como agentes 

de desintegração e enchimento na tecnologia de formas sólidas de medicamentos. 

Tanto o polilactídeo (PLA) quanto o amido termoplástico (TPS), caracterizados pela 

biocompatibilidade e biodegradabilidade, tornaram-se alvo de grande atenção devido 

ao potencial de aplicação em terapias antineoplásicas. (Wawro, Dariusz, et al., 2018) 

 

1.3 Sistemas de Liberação Controlada  
Quando um fármaco é administrado, apenas uma fração da dose aplicada atinge 

o alvo porque ao entrar no organismo, ele é metabolizado e pode ser excretado antes 

de chegar ao local de ação. Além disso, alguns fármacos também possuem uma ação 

rápida, onde atingem um pico e depois diminuem sua eficácia. (Coimbra, Patrícia 

Manuela Almeida, 2010.) 

 
Sabendo disso, sentiu-se a necessidade de criar fármacos de ação mais 

controlada com a finalidade de tanto a dose correta chegar ao tecido de destino quanto 

do melhoramento do seu tempo de ação (aumento ou diminuição dos efeitos no 

organismo). O próprio termo “liberação controlada de fármacos” já explicita esse 

objetivo. 
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Os fármacos possuem uma banda de ação terapêutica. Se a dosagem estiver 

acima disto, ele se torna tóxico e se estiver abaixo, ineficaz. Por isso, os sistemas de 

liberação controlada de fármacos têm como principal objetivo manter a concentração 

do fármaco liberado na banda terapêutica evitando que ultrapasse a banda tóxica, e, 

diminuindo a passagem para a banda sub-terapêutica. (Pires, Rafaeli Oleques, 2011) 

 

Os sistemas de liberação controlada se baseiam na compatibilidade do fármaco 

com o carreador físico-quimicamente. Quando usados devem conduzir o fármaco até o 

local de ação e controlar a taxa de liberação dentro do intervalo terapêutico e sem 

toxicidade aos órgãos saudáveis. Com esse intuito, geralmente são empregados 

sistemas diluentes solúveis para favorecer a dissolução do agente ativo, embora manter 

os níveis de concentração dentro da faixa terapêutica seja um grande desafio. 

(Azevedo, M. M. M., 2005) 

 

Atualmente a liberação controlada está diretamente associada à área da 

nanotecnologia por utilização de nanopartículas para a criação desses sistemas. As 

nanopartículas têm como propósito agregar o fármaco e otimizar seu tempo de 

liberação por apresentarem uma maior estabilidade na presença de certos fluidos 

biológicos e maior potencialidade terapêutica. (Rodrigues, Natália Ornellas, 2012) 

 

A grande maioria dos estudos relacionados com nanopartículas referem-se a 

sistemas de liberação controlada baseados em polímeros biodegradáveis, devido ao 

fato de estes serem materiais biocompatíveis, degradáveis, não tóxicos, sem resposta 

inflamatória e facilmente excretados pelo organismo. (ROUXINOL, Florbela Da Silva, 

2009) 

 

A figura 4 mostra a comparação entre uma terapia com liberação controlada e 

uma terapia convencional. Nas terapias convencionais que conhecemos, a 

concentração do fármaco na corrente sanguínea aumenta até atingir o nível máximo de 

dissolução (pico) e então declina, sendo necessária a administração de uma nova dose 

para manter os níveis de concentração necessárias para a terapia. Concentrações 

acima da faixa terapêutica podem ser tóxicas e concentrações sub-terapêuticas são 

ineficazes e podem até causar resistência ao fármaco. Já na terapia de liberação 

controlada vemos que a concentração é modulada para estar na faixa terapêutica por 

um tempo prolongado utilizando a dosagem única. (Bizerra, Alex; Silva, Viviane, 2016)  
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Figura 4 – Comparação das variações de concentração de fármacos 

administrados por liberação controlada (A) e terapia convencional (B). 

 
Fonte: GRAHAM, Neil B., 1978. 

 

1.3.1 Mecanismos de Liberação Controlada 
O fármaco pode ser liberado no organismo por dois diferentes mecanismos: 

difusão e erosão. (Figura 5) (Bizerra, Alex; Silva, Viviane, 2016) 

 

Na difusão, o agente bioativo encontra-se envolvido por um filme ou uma 

membrana polimérica (sistema reservatório - nanocapsula), ou disperso uniformemente 

em uma matriz (sistema matricial – nanoesfera). Ambos os casos ocorrem por meio de 

gradiente de concentração. Alguns polímeros não são adequados para o carreamento 

de substâncias hidrossolúveis e de baixa massa molar porque elas se difundem através 

da rede polimérica, independente da velocidade de degradação matricial, não 

conseguindo o efeito desejado. Os principais polímeros desta categoria são a gelatina, 

o colágeno e o álcool polivinílico. (Bizerra, Alex; Silva, Viviane, 2016) 

 

A erosão ocorre por meio da degradação da matriz e a taxa de liberação, nesse 

caso, depende do polímero escolhido. (Bizerra, Alex; Silva, Viviane, 2016) 
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Um terceiro tipo de mecanismo de liberação envolve o processo de ativação por 

solvente, onde as cadeias poliméricas são quebradas pela clivagem das suas ligações 

intermoleculares e durante essa degradação vai ocorrendo a liberação do agente ativo. 

Neste sistema, o agente ativo está dissolvido ou disperso na matriz polimérica e não se 

difunde (a matriz sendo hidrofílica ou hidrofóbica) e a liberação pode envolver processo 

de intumescimento – expansão do polímero – tornando o material mais plástico, 

sofrendo uma possível interferência da temperatura na expansão ou contração da 

matriz. (Fialho, Sílvia Ligório; Cunha Júnior, Armando da Silva, 2007) 

 

O fármaco também pode estar ligado covalentemente ao polímero e ser liberado 

pela ação de enzimas específicas. (Bizerra, Alex; Silva, Viviane, 2016) 

 

Figura 5 – Mecanismo de liberação de moléculas ativas em nanocápsulas e 

nanoesferas por difusão e erosão 

 
Fonte: AZEVEDO, M. M. M., 2005. 

 

Alguns sistemas podem ser ativados externamente para liberar mais fármaco por 

ação de campos magnéticos (Figura 6). 
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Figura 6 – Esquema de um sistema polimérico de liberação controlada 

magneticamente, com aumento da liberação do fármaco após exposição do campo 

magnético oscilante. 

 
Fonte: SOUZA, K. C., 2007. 

 

Em um caso isolado, quando as partículas estão uniformemente dispersas em 

uma matriz e entram em contato com o sistema biológico, ocorre a difusão normal por 

gradiente de concentração. Sob a exposição de um campo magnético externo oscilante, 

uma maior quantidade pode ser liberada muito rapidamente. A maior vantagem desse 

tipo de liberação com estímulo externo é que se pode usar um magneto junto com a 

matriz para guiar o fármaco até um sítio específico. (Dash, Alekha K; Cudworth Ii, 

Greggrey C. 1998); (Souza, K. C., 2007). Porém, é necessário uso de revestimentos 

para envolver as nanopartículas e prevenir agregação. (BACRI, Jean-Claude et al., 

1990) 

 

As taxas de liberação dos sistemas poliméricos são controladas pelo design e 

natureza do material. Os sistemas de reservatórios têm taxas de liberação quase 

constantes e os sistemas matriciais possuem taxas mais dispendiosas. Ambos têm 

degradação total da matriz. Já os sistemas ativados por solvente têm taxa de liberação 

independente do pH. (Souza, K. C., 2007). 

 

A cinética de liberação de fármacos a partir de tais sistemas depende da 

solubilidade e do coeficiente de difusão da fármaco no polímero, da carga do agente 

ativo e, no caso dos sistemas biodegradáveis, da taxa de degradação in vivo do 

polímero. (Bizerra, Alex; Silva, Viviane, 2016) 
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Um modelo matemático elaborado por Peppas (Ritger, Philip L.; Peppas, 

Nikolaos A., 1987) (Equação 1) descreve de forma simplificada os mecanismos de 

liberação de fármacos a partir de sistemas poliméricos: 

 
!!
!"

= 𝐾𝑡"                                             (Equação 1) 

 

Onde: Mt representa a quantidade em miligramas do fármaco liberado no tempo 

t, M∞ é a quantidade total em miligramas de fármaco encapsulado e K é a constante 

de difusão que depende do modelo cinético usado. O termo n é o expoente da difusão 

que caracteriza o mecanismo de transporte da liberação do fármaco.  

 

1.4 Encapsulação 
A encapsulação consiste no ato de inserir ou envolver algo dentro de uma 

cápsula, de um invólucro. No caso desta revisã é envolver uma substância fármaco 

ativa nanomolecular em um agente encapsulante carreador. 

 

Existem muitos métodos que permitem esse encapsulamento e eles são 

dependentes do tipo de material, da aplicação e do mecanismo de liberação desejado. 

A diferença entre os métodos está no tipo de aprisionamento do princípio ativo pelo 

agente encapsulante e isso pode ser feito de forma física, química ou físico-química. 

(Valgas, Saléte et al, 2005) 

 

Os métodos físicos mais conhecidos são o spray-drying (secagem de gotículas), 

spray cooling (solidificação de gotículas por resfriamento) e extrusão (modelamento de 

microesferas por meios mecânicos). Os métodos químicos mais conhecidos são a 

inclusão molecular e a polimerização interfacial (reação de polimerização entre duas 

soluções com uma delas contendo o princípio ativo) (Pavanetto, F. et al., 1993) 

 

Já os métodos físico-químicos são o de coacervação ou separação de fases, 

que consistem na separação do polímero encapsulante de um meio líquido e sua 

precipitação na superfície do material alvo disperso no mesmo meio, e o de 

envolvimento lipossômico. Temos, também, as nanopartículas sendo preparadas por 
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polimerização interfacial de monômeros dispersos e dispersão de polímeros pré-

formados. (Soppimath, Kumaresh S. et al., 2001) 

 

A dispersão de polímeros pré-formados é distribuída em métodos de 

emulsificação-evaporação, nanoprecipitação, salting-out e emulsificação-difusão. 

 

Na Emulsificação-evaporação o polímero é dissolvido em solvente insolúvel 

em água, por exemplo clorofórmio ou diclorometano. (Soppimath, Kumaresh S. et al, 

2001) A emulsificação ocorre dispersando um tensoativo apropriado em água e após a 

formação da nanoemulsão, o solvente se difunde para a fase externa (extração para a 

fase aquosa) até a saturação da mesma. Depois, realiza-se a evaporação das 

moléculas do solvente que atingem a fase água-vapor e se tem gradiente de 

concentração. Por fim, ao eliminar o solvente, o polímero precipita levando a formação 

das nanoesferas. (Legrand, P. et al., 1999) 

 

Em uma versão modificada do método de evaporação do solvente, a 

nanoprecipitação usa solvente solúvel em água, como acetona ou metanol, 

juntamente com o solvente orgânico insolúvel em água, como diclorometano ou 

clorofórmio, como fase oleosa. Devido à difusão espontânea do solvente solúvel em 

água (acetona ou metanol), uma turbulência interfacial é criada entre duas fases que 

levam à formação de partículas menores. À medida que a concentração de solvente 

solúvel em água aumenta, uma diminuição considerável no tamanho das partículas 

pode ser alcançada. (Soppimath, Kumaresh S. et al, 2001) 

 

O Salting-out é baseado na formação de uma emulsão pela incorporação, sob 

agitação, de uma solução aquosa saturada de álcool polivinílico (PVA) em uma solução 

de polímero dissolvido em acetona. O PVA tem o papel de estabilizar a dispersão. A 

miscibilidade das duas fases é impossibilitada pela saturação da fase aquosa com PVA. 

A precipitação do polímero ocorre quando é colocada uma quantidade adicional de 

água permitindo então a difusão da acetona para a fase aquosa. Este método é 

adequado quando ativo e polímeros são solúveis em solventes polares como acetona 

ou etanol. (Soppimath, Kumaresh S. et al, 2001) 

 

A Emulsificação-difusão faz uso de solventes parcialmente miscíveis em água, 

os quais devem ser previamente saturados em meio aquoso para garantir o equilíbrio 
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termodinâmico entre ambos os líquidos. O polímero e o fármaco constituem a fase 

interna e o solvente saturado em água, a fase externa. Após realizar a emulsão entre 

eles, adiciona-se água em excesso e isso causa a difusão do solvente para a fase 

externa da emulsão, resultando na formação de nanopartículas. O solvente pode ser 

eliminado por pressão reduzida ou destilação. (Domingues, Gislane Scholze, 2006) 

 

A maioria dos métodos utilizados na formação de lipossomas inclui a hidratação 

de um filme lipídico, onde primeiramente os lipídeos são dissolvidos em solvente 

orgânico, seguido da evaporação do solvente com consequente formação do filme 

lipídico. A hidratação dos filmes lipídicos pode ser efetuada com água ou solução 

tampão, sob agitação magnética, promovendo a formação da dispersão de lipossomas 

multilamelares. O fármaco a ser encapsulado pode ser incorporado à solução tampão 

(hidrofílicos) ou dissolvido na mistura lipídica (lipofílicos). (Azevedo, M. M. M., 2005) 

 

1.5 Nanocarreadores Lipídicos 
 

1.5.1 Nanopartículas Lipídicas Sólidas 
Em 1996, Muller e Lucks patentearam o termo nanopartículas lipídicas sólidas 

(NLS) ao produzirem pela primeira vez NLS por homogeneização à alta pressão. 

(Müller, R. H. et al., 1996). As NLS geralmente possuem ingredientes com toxicidade 

bem menor que as partículas poliméricas (de 10-100 vezes menos), além de poderem 

ser produzidas em larga escala e terem boa capacidade de estocagem (estabilidade de 

até 3 anos, podem ser esterilizadas em autoclave sem perderem a forma e sem um 

aumento significativo no tamanho das partículas) (Cavalli, Roberta et al., 1997). 

Possuem também, um espectro enorme de vias de administração que incluem 

parenteral, oral, oftálmica e tópica. (Pedersen, Nina et al., 2006) Além disso, promovem 

liberação direcionada à um alvo específico, têm permanência duradoura na corrente 

sanguínea e atravessam a barreira hemato-encefálica sem danificar estruturas e 

possuem uma boa biodisponibilidade com administração oral e alta reprodutividade em 

larga escala. (Tomazzini, F.; Duran, M. Vaughn, 2007) 

 

As NLS podem ser classificadas em três diferentes tipos: nanopartículas lipídicas 

sólidas (NLS), carreador lipídico nanoestruturado (CLN) e conjugado fármaco lipídio 

(CFL). (Marcato, Priscyla DD., 2009) 
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As NLS funcionam como carreadores coloidais e podem ser usados em sistema 

de liberação controlada de fármacos, mas a matriz das mesmas apresenta raras 

imperfeições. (Tomazzini, F.; Duran, M. Vaughn, 2007) As NLS são formadas por 

lipídios sólidos à temperatura ambiente e corporal e estabilizadas por tensoativos, 

geralmente triglicerídeos, mistura de glicerídeos ou ceras. (Marcato, Priscyla DD., 

2009). A tabela 2 mostra alguns exemplos de lipídios estabilizantes para a preparação 

de NLS. 

 

A desvantagem dessas estruturas é a baixa capacidade de encapsulamento, que 

varia de 25-50%, e depende da solubilidade do fármaco ativo na matriz lipídica e do 

método utilizado. Utilizar lipídios muito semelhantes também não é vantajoso, pois isto 

gera cristais perfeitos e como o fármaco se localiza entre as cadeias lipídicas e nas 

imperfeições dos cristais, pode haver uma diminuição da eficiência de encapsulamento 

(Marcato, Priscyla DD., 2009). É como se o fármaco fosse facilmente expulso da matriz, 

o que impacta na estabilidade. 

 

Tabela 2 – Lipídios e estabilizantes na preparação de NLS 

 
Fonte: MARCATO, Priscyla DD., 2009. 
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1.5.2 Carreador Lipídico Nanostruturado (CLN) 
No final dos anos 90, surgiram os CLN com a finalidade de melhorar o 

encapsulamento e minimizar a expulsão do ativo durante a estocagem. Eles se baseiam 

em uma mistura de lipídeos sólidos com lipídeos líquidos, especialmente incompatíveis, 

o que faz com que eles fiquem menos ordenadas que as NLS e por isso há maior 

deposição do fármaco ativo. (Tomazzini, F.; Duran, M. Vaughn, 2007) Existem três 

modelos de estruturas desses carreadores, que serão apresentadas abaixo. (Wissing 

et al., 2004)  

 

O primeiro modelo, conhecido como “CLN imperfeito”, é feito pela mistura de 

glicerídeos compostos por diferentes ácidos graxos. Esta mistura aumenta a distância 

entre as cadeias de ácidos graxos dos glicerídeos e é isto que ocasiona a imperfeição 

no cristal que gera a maior acomodação do fármaco e maior eficiência no 

encapsulamento (Figura 7C). (Üner et al., 2007; Jenning et al., 2000). 

 

O segundo é denominado “CLN amorfo” e é feito de uma mistura de lipídeos 

sólidos com lipídeos líquidos (óleo), adicionados em altas quantidades, gerando um 

estado sólido amorfo. (figura 7D). Esta estrutura evita a expulsão durante a estocagem, 

porque a cristalização dele (forma β- Figura 7) não ocorre nas condições de estocagem. 

(Üner et al., 2007; Jenning et al., 2000). 

 

O terceiro modelo é chamado de “múltiplo CLN” que pode ser considerado um 

análogo da emulsão óleo-água, porque há uma dispersão de óleo no lipídio sólido em 

água (figura 7E). Neste modelo, a solubilidade das moléculas de óleo no lipídio sólido 

é excedida levando a uma separação de fase e formação de nanocompartimentos de 

óleo dentro da matriz lipídica sólida. (Üner et al., 2007; Jenning et al., 2000). 
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Figura 7 – A) NLS, B) Modelo de liberação de ativo durante a estocagem controlada 

pela transformação da forma α para β, C) CLN imperfeito, D) CLN amorfo, E) Múltiplo 

CLN. Tanto nos CLN quanto nas NLS, a eficiência de encapsulamento de ativos 

hidrofílicos é muito 

 
Fonte: MARCATO, Priscyla DD., 2009. 

 

Tanto nos CLN quanto nos NLS a eficiência de encapsulamento de ativos 

hidrofílicos é muito baixa, e pode ser aumentada utilizando baixas concentrações do 

ativo. (Marcato, Priscyla DD., 2009). 

 

Por isso, foi desenvolvido o CFL (conjugado fármaco-lipídio) que pode ser obtido 

por dois métodos: o primeiro consiste em dissolver o ativo (sal) e um álcool graxo à 

baixa pressã, e o segundo consiste em reagir o ativo (sal) e um álcool graxo na 

presença de um catalisador, formando grandes partículas de CFL que, por fim, são 

cristalizadas. Estas grandes partículas são misturadas em solução de tensoativo e 

homogeneizadas à alta pressão até formar nanopartículas de CFL. Sumarizando, os 

CFL possuem o poder de 33% de encapsulamento de ativo hidrofílicos (Wissing et al., 

2004).  

 

1.5.3 Lipossomas  
Alec Bangham, em 1961, observou pioneiramente que os fosfolipídeos em 

soluções aquosas podem formar estruturas fechadas em bicamadas, o que permitiu 

que a pesquisa sobre os lipossomas começasse e permanecesse até os dias atuais. 

(Torchilin, V.P., 2005) 

 

Os primeiros resultados das pesquisas foram um pouco desapontadores devido 

à instabilidade físico-química e biológica dos lipossomas e a baixa eficiência na 
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encapsulação de fármacos. A utilização dos lipossomas melhorou após algumas 

pesquisas que compreenderam como aumentar a estabilidade e as características 

físico-químicas e as interações com fluidos biológicos. (Lasic, D. D., 1998) 

O pré-requisito para uso de lipossomas como carreadores de fármacos é a 

utilização de métodos que permitam a caracterização e controle de fatores na 

preparação, como tamanho das vesículas, composição, estabilidade e taxa de 

encapsulação de fármacos, visto que estes fatores influenciam diretamente no 

comportamento dos lipossomas no meio biológico. (Lasic, D. D., 1998)  

 

Podem ser preparados a partir de misturas lipídicas naturais extraídas e 

purificadas ou a partir de lipídios sintéticos, disponíveis comercialmente. Conforme 

indicado na Figura 8, são classificados em termos de tamanho, número de lamelas (e 

sua posição relativa), constituição lipídica (o que também condiciona a sua carga), 

estabilidade e modo de preparação. (Lichtenberg, Dov; Barenholz, Yechezkel, 1988) 

Esses são sistemas altamente versáteis, pois todos esses requisitos podem ser 

manipulados em função do que é necessário, pensando farmacêutica e 

farmacologicamente. 

 

Figura 8 – Esquema representativo das várias utilizações dos lipossomas e inter-

relação entre os diversos parâmetros que os caracterizam. 

 
Fonte: SANTOS, Nuno C.; CASTANHO, Miguel ARB., 2002. 
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De acordo com os autores, os lipossomas são associações coloidais de lipídios 

anfifílicos, vesículas constituídas de uma ou mais bicamadas fosfolipídicas orientadas 

concentricamente em torno de um compartimento aquoso (Figura 9) e servem como 

carreadores de fármacos, biomoléculas ou agentes de diagnóstico. A estabilidade dos 

lipossomas pode ser afetada por fatores químicos, físicos e biológicos. (Batista, Cinthia 

Meireles; et al., 2007); (Santos, Nuno C.; Castanho, Miguel ARB., 2002.) 

 
Figura 9 – Estrutura Lipossoma 

 
Fonte: Adaptada de < https://www.quimica.com.br/abc-cosmetologia-nanotecnologia-

aplicada-aos-cosmeticos/3/> Acesso em: 01/04/2022 

 

Sumarizando, este tipo de estrutura permite a encapsulação de fámacos de 

naturezas hidrofílicas, hidrofóbicas e anfifílicas (Figura 10) e liberação controlada do 

conteúdo encapsulado por difusão e/ou por erosão da vesícula.  

 
Figura 10 – Possíveis localizações dos solutos nos lipossomas. (1) Solutos 

hidrofílico; (2) Moléculas anfifílica; (3) Solutos Lipofílicos. 

 
Fonte: De Farmácia, Coordenação Do Curso; Fahning, Bárbara Mathias; Lobão, 

Elyomar Brambati. Nanotecnologia Aplicada A Fármacos. 
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Os lipossomos podem ser carregados positivamente, negativamente ou serem 

neutros, dependendo da sua composição. (Fialho, Sílvia; Cunha Júnior, Armando, 

2007) Composições possíveis de lipossomas são mostrados na Figura 11. 

 
Figura 11 – Características estruturais dos vários tipos de lipossomas: 

convencionais - (A) fármaco hidrofílico no interior do lipossoma e (B) fármaco lipofílico 

adsorvido ou inserido na bicamada lipídica; catiônico (C); de longa circulação (Stealth®) 

– com polímero hidrofílico na superfície (D); sítio-específicos – (E), (F) com anticorpos 

ligantes e (G) com peptídeos e proteínas ligantes na superfície; virossomas – com 

envelope viral na superfície (H); (I) DNA-plamídeo encapsulado em lipossomas 

catiônicos. 

 
Fonte: BATISTA, Cinthia Meireles et al., 2007. 

 

Os métodos de preparação de lipossomas incluem hidratação de um filme 

lipídico seguido de sonicação ou extrusão para redução do tamanho das vesículas. 

(Batista, Cinthia Meireles; et al., 2007) 

 

Cintia Meireles et al, em 2007, constatou que os lipossomas oferecem maior 

eficácia e segurança com relação aos tratamentos convencionais. Apesar de algumas 

formulações lipossomais serem comercializadas desde os anos 1980 para tratamento 

de infecções fúngicas sistêmicas e do câncer, problemas de ordem tecnológica e 

biológica fizeram com que os lipossomas sejam ainda extensivamente estudados para 

desenvolvimento de formulações estáveis no organismo, visando à terapia de várias 

doenças, principalmente do câncer. 
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Os lipossomas foram os primeiros nanossistemas utilizados na área clínica e, 

ainda hoje, são os únicos aprovados para administração intravenosa. (Rossi-

Bergmann, Bartira, 2008) 

 

Em 1995, a Doxorrubicina foi o primeiro medicamento lipossomal a ser 

introduzido no mercado e utilizado no tratamento do sarcoma de Kaposi associado à 

AIDS. Depois disso, muitas outras formulações lipossomais surgiram no mercado, entre 

elas, Myocet® e DaunoXome® (fármacos utilizados no tratamento de câncer) que 

reduziram significativamente a toxidez cardíaca da fármaco e a Anfotericina B 

(medicamento para tratamento de micoses e leishmaniose visceral), que reduziu, 

sensivelmente, sua toxidez renal.  

 

O principal problema da administração sistêmica de lipossomas é o fato de que 

quando entram na corrente sanguínea são rapidamente capturados pelos macrófagos 

que fazem parte do sistema retículo-endotelial. Para além dos macrófagos, os 

lipossomas são absorvidos rapidamente e em grande extensão pelos outros órgãos do 

SER (Sistema Retículo-Endotelial), principalmente o fígado, o baço e os nódulos 

linfáticos e, mais tardiamente, também pelos pulmões e medula óssea, o que diminui o 

seu tempo de semivida plasmática a minutos. Este fenômeno de captura condiciona a 

utilização primordial dos lipossomas no tratamento de doenças relacionadas aos 

referidos órgãos: fígado e baço. (Sharma, Amarnath; Sharma, Uma S.,1997); (Matos, 

Carla; Moutinho, Carla, 2008) 

 

O tamanho dos lipossomos pode variar de vesículas muito pequenas (0,025 μm) 

a grandes (2,5 μm), apresentando uma única ou múltiplas bicamadas. Com relação ao 

tamanho e o número de bicamadas, os lipossomos podem ser classificados em 

Vesículas Multilamelares (MLV -Multilamellar Large Vesicles), Vesículas Unilamelares 

Grandes (LUV - Large Unilamellar Vesicles) e Vesículas Unilamelares Pequenas (SUV 

- Small unilamellar vesicles). (Figura 12) (Fialho, Sílvia; Cunha Júnior, Armando, 2007) 
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Figura 12 – Representação esquemática dos fosfolipídeos, da estrutura e dos 

tipos de lipossomos 

 

Fonte: BATISTA, Cinthia Meireles et al., 2007 

 

1.6 Nanocarreadores Poliméricos  
Os dispositivos poliméricos de liberação de fármacos (fisicamente controladas) 

podem ser classificados com base em sua forma física em um dos três grupos 

mostrados na figura 13. Assim, o fármaco pode ser incorporado dentro de um 'envelope' 

de membrana, pode estar presente como uma solução homogênea na fase polimérica 

ou pode ser uma dispersão sólida fina sobre uma matriz de polímero. (Graham, Neil B., 

1978) 

 
Figura 13 – Classes básicas de combinação fármaco/polímero 

 
Fonte: Traduzido de GRAHAM, Neil B., 1978. 

 

Neil Graham (1978), nos diz que do ponto de vista da liberação controlada do 

fármaco é possível classificar as matrizes poliméricas em quatro grupos: ligação 
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EM UMA MATRIZ
POLIMÉRICA



 36 

cruzada e vítrea, vítrea, emborrachada e intumescida por solvente. Os coeficientes de 

difusão em cada um desses grupos têm uma variação bastante diferente com o 

aumento do peso molecular da molécula em difusão. Em cada caso individual, um 

gráfico de linha reta de log D contra log (Figura 14), o peso molecular da molécula em 

difusão é obtido, mas as inclinações dessas linhas são bastante diferentes. Assim, na 

água, o coeficiente de difusão é relativamente insensível a uma mudança no peso 

molecular, mas em contraste no poliestireno vítreo, o coeficiente de difusão diminui por 

um fator de 105 para um aumento de apenas 10” no peso molecular da molécula 

difusora.  

 

Com isso, é quase sempre possível obter coeficientes de difusão de membranas 

poliméricas adequados para se adequar à taxa de liberação desejada de um 

determinado fármaco. Para taxas de liberação muito altas, um hidrogel intumescido 

com água pode ser usado. Para taxas intermediárias, um sistema emborrachado, do 

qual a borracha de silicone é um bom exemplo, seria escolhido, enquanto para difusão 

muito lenta um vidro orgânico no estado termoplástico ou reticulado, poderia ser o 

material de escolha. Esta imagem simples torna-se mais complexa por considerações 

de solubilidade da molécula difusora no solvente e o meio polimérico. Para altas taxas 

de difusão é desejável uma alta solubilidade em ambos (Figura 14) (Graham, Neil B., 

1978) 
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Figura 14 – Gráfico de Log (Coeficiente de difusão) vs log (Peso Molecular) com 

uma grande variedade de solutos difundidos através: (a) líquido de baixa viscosidade; 

(b) líquido de alta viscosidade; (c) um vidro orgânico e (d) polímero vítreo reticulado 

 
Fonte: Traduzido de GRAHAM, Neil B., 1978 

 

A liberação de fármacos a partir de nanopartículas e a subsequente 

biodegradação são importantes para o desenvolvimento de formulações bem-

sucedidas. As taxas de liberação das nanopartículas dependem de: (i) desorção do 

fármaco ligado à superfície/adsorvido; (ii) difusão através da matriz NP; (iii) difusão (no 

caso de nanocápsulas) através da parede do polímero; (iv) erosão da matriz da 

nanopartícula; e (v) um processo combinado de erosão/difusão. Assim, a difusão e a 

biodegradação governam o processo de liberação do fármaco. (Soppimath, Kumaresh 

S. et al., 2001) 

 

Polakovic et al. (1999), fizeram estudos teóricos de liberação de nanopartículas 

de ácido polilático (PLA) carregados com quantidades variadas (7–32% m/m) de 

lidocaína. Dois modelos foram utilizados para estudar a liberação do fármaco: (i) por 
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dissolução do cristal e (ii) por difusão através da matriz polimérica. Quando a carga do 

fármaco é de <10% (m/m) (o fármaco está disperso molecularmente), a cinética de 

liberação mostra um melhor ajuste ao modelo de difusão. Portanto, observaram ainda 

a existência de cristais de lidocaína em maior concentração (>10% m/m). Uma vez que 

o fármaco deve dissolver-se primeiro dos cristais e depois difundir-se da matriz, o 

mecanismo global de liberação pode ser descrito pelo modelo de dissolução. 

 

No caso de nanocápsulas (sistemas de liberação de fármacos do tipo 

reservatório) o núcleo do fármaco é revestido com o polímero e a liberação ocorre por 

difusão do fármaco do núcleo através da camada de barreira polimérica. (Soppimath, 

Kumaresh S. et al., 2001)  

 

Pilar Calvo et al. (1996), obtiveram perfis de liberação quase semelhantes para 

a indometacina tanto de nanopartículas poliméricas quanto de nanocápsulas. Isso 

indicou que o revestimento de polímero não apresenta propriedades de barreira para a 

liberação do fármaco. A liberação do fármaco da nanocápsula ocorre, principalmente, 

pela partição do fármaco; entretanto, o principal fator que controla a liberação é o 

volume do meio aquoso. Por exemplo, com maior diluição do meio de dissolução, 

ocorre uma liberação mais rápida e completa do fármaco.  

 

No entanto, Ze Lu et al. (1999) relataram que a liberação de albumina sérica 

bovina da nanocápsula de PLA depende da massa molecular do polímero, o que indica 

que a liberação pode não ocorrer por partição do fármaco, mas pode ser devido à 

difusão através do revestimento polimérico. 

 

O método de incorporação do fármaco nas nanopartículas também mostrou 

efeito na liberação do fármaco. Massimo Fresta et al. (1995) relataram um maior 

‘estouro’ de até 60 – 70% para as NPs carregadas com o fármaco por adsorção. 

 

Já para Kumaresh Soppimath et al (2001), o efeito de explosão é menor e a 

liberação do fármaco restante é bastante lenta, e seus estudos demonstraram que o 

método de incorporação apresentou melhores características de liberação sustentada. 

Quando o fármaco foi conjugado quimicamente com nanopartículas de poli(ácido lático-

co-ácido glicólico), a liberação ocorreu em 25 dias, enquanto que com os 
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nanopartículas contendo fármaco livre não conjugado, ocorreu uma liberação rápida 

em cerca de 5 dias.  

 

No caso de liberação do fármaco a partir de nanpoartículas de hidrogel, a 

liberação ocorre, principalmente, devido ao inchaço que pode ser controlado pela 

adição de grupos funcionais hidrofílicos ou pelo monitoramento da reticulação da 

matriz. (Soppimath, Kumaresh S. et al., 2001)  

 

1.6.1 Nanocarreadores Poliméricos Biodegradáveis 
Polímeros naturais em sistemas biológicos tem um estado de fluxo no qual são 

continuamente degradados em pequenas moléculas e então reabastecidos por síntese. 

Polímeros biodegradáveis são, portanto, o normal na natureza e parece razoável tentar 

imitar esse recurso ao projetar polímeros sintéticos para uso como implantes ou 

medicamentos. Tais polímeros devem, obviamente, ser não tóxicos e não alergênicos. 

(Graham, Neil B., 1978)  

 

Uma grande variedade de polímeros naturais pode ser utilizada para a 

preparação de sistemas poliméricos de transporte dos quais se destacam os peptídeos, 

as proteínas e os polissacarídeos. Os polímeros naturais podem ser utilizados para 

preparar micropartículas poliméricas, bem como transportadores coloidais, isto é, as 

nanopartículas poliméricas. A maior vantagem da utilização de transportadores 

coloidais reside na possibilidade de modificarem a distribuição corporal de vários 

princípios ativos, bem como no aumento da sua captação celular por parte das células 

do sistema fagocítico mononuclear, designadamente dos macrófagos. (Ramtoola, 

Zebunnissa et al., 2011) 

 

Vantagens desta classe de polímeros incluem a bioadesão a mucosas como 

ocular, nasal, urinária, gastrointestinal e vaginal, proporcionando biocompatibilidade, 

biodegradabilidade e, por conseguinte, maior biodisponibilidade dos princípios ativos 

administrados. A desvantagem é a variação que sofrem em relação aos lotes como 

consequência do processo de obtenção e purificação. (Severino, Patrícia et al., 2011) 

 

Os peptídeos e proteínas dentre os sistemas coloidais, são muito promissores, 

porque são macromoléculas biodegradáveis e não antigênicas, são sistemas fáceis de 
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preparar e a distribuição dos tamanhos de cadeias pode ser facilmente monitorizado. 

Conhecendo a estrutura primária da proteína, os sistemas podem veicular princípios 

ativos covalentemente ligados à proteína e serem modificadas as suas propriedades 

de superfície. (Severino, Patrícia et al., 2011) (Jones, Owen G et al., 2010) 

 

A albumina, por exemplo, que é uma proteína de origem animal, é um 

transportador atrativo muito utilizado para preparar microesferas e microcápsulas, 

devido à sua disponibilidade no estado puro, biodegradabilidade, ausência de 

toxicidade e de imunogenicidade. Um grande número de estudos mostraram que a 

albumina se acumula em tumores sólidos, tornando-se um transportador útil para o 

direcionamento específico de fármacos antitumorais. (Severino, Patrícia et al., 2011) 

(Ulbrich, Karsten et al., 2009) 

 

Os polissacarídeos, que são formados pela condensação de um número elevado 

de moléculas monossacarídicas (oses), também entram nessa classe de 

biodegradáveis no que diz respeito à preparação dos sistemas poliméricos de 

transporte de princípios ativos, onde destacam-se a celulose e o seus derivados, os 

alginatos, do amido, a quitosana e o ácido hialurônico. (Severino, Patrícia et al., 2011) 

 

Nos derivados de celulose (que são um polissacarídeos formado por moléculas 

de glucose) consegue-se incorporar um grande número de princípios ativos, tanto 

hidrofílicos (niacina; fenofibrato), quanto hidrofóbicos (meloxicam – que é um AINE; 

clozapina). (Severino, Patrícia et al., 2011) Os alginatos (que fazem parte da família 

dos polissacarídeos constituídos por resíduos de ácido a-L-glucurónico e ácido b-D- 

manúrico) formados por homo-polímeros ou co-polímeros, são hemocompatíveis e não 

sofrem acúmulo em qualquer órgão após a administração. (Notara, M. et al., 2009)  

 

1.6.2 Dendrímeros  
Os dendrímeros estão entre as mais recentes adições à família de polímeros: 

são macromoléculas altamente ramificadas cujo nome se origina da palavra grega 

“dendron” que significa árvore, e “meros” que significa parte/fração, isso porque os 

dendrímeros são altamente ramificados, monodispersos, tridimensionais e 

assemelham-se a estrutura de uma árvore. O trabalho sintético nesta classe de 

materiais foi abordado por Vogtle et al. em 1978, que relatou a síntese de uma estrutura 
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ramificada de polipropileno-amina: "moléculas em cascata", geradas através da adição 

repetitiva de monômeros e ativação da molécula ramificada obtida. (Walter, Marie V.; 

Malkoch, Michael, 2012) Cada ramificação adicionada é chamada de geração, como 

G0, G1, G2, G3, etc. mostrado na figura 15. 

 

Figura 15 – Demonstração das gerações de um dendrímero 

 
Fonte: FILIPCZAK, Nina et al., 2021. 

 

Com base em sua estrutura globular, em comparação com polímeros lineares de 

mesmo peso molecular, os dendrímeros devem fornecer recursos extraordinários para 

aplicações em áreas como terapia do câncer, sistema de liberação de fármacos e 

biossensores para diagnóstico. (Walter, Marie V.; Malkoch, Michael, 2012) 

 

O uso de dendrímeros como sistemas carreadores de fármacos, principalmente 

para fármacos lipossolúveis, pode aumentar a solubilidade do fármaco por meio de sua 

encapsulação no interior da estrutura do dendrímero devido ao efeito hidrofóbico, já 

que o dendrímero apresenta cavidades hidrofóbicas no interior de sua estrutura (Kolhe, 

Parag et al., 2003). A interação entre o dendrímero e o fármaco também pode ocorrer 

pela formação de pontes de hidrogênio entre grupos polares da molécula do fármaco e 

aminas presentes no interior e na superfície dos dendrímeros. (D'Emanuele, Antony et 

al., 2004).  

 

Os dendrímeros também são capazes de encapsular ou ligar fármacos 

hidrofílicos e hidrofóbicos fornecendo, assim, estratégias diferentes para a 

encapsulação do fármaco (Figura 16); possuem muitos grupos funcionais na periferia 

da molécula, o que permite várias aplicações biomédicas como a terapia direcionada 

ao câncer e a liberação de fármacos programada, o que diminui a toxicidade, aumenta 
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a biodisponibilidade e torna o tratamento simplificado. (Cheng, Yiyun et al., 2008); 

(Sadjadi, Samahe, 2016). 

 

Figura 16 – (A) Interações eletrostáticas ou conjugados covalentes, aqui pode 

ser usado fármacos hidrofílicos e (B) encapsulação, aqui fármacos hidrofóbicos 

 
Fonte: CHENG, Yiyun et al., 2008. 

 

Outra característica importante dos dendrímeros é sua alta solubilidade em um 

grande número de solventes orgânicos, oferecendo melhores características de 

processamento e rápida dissolução. (Aulenta, Francesca, et al., 2003). 

 

A constituição química do interior do dendrímero é o fator determinante na 

interação fármaco/dendrímero e o número de moléculas que podem ser inseridas. A 

geração do dendrímero (tamanho) também influencia na capacidade de transporte de 

pequenas moléculas. Estruturas nas gerações mais baixas são abertas e nas gerações 

mais altas, mais fechadas contendo um número maior de cavidades (Maiti, Prabal K. et 

al., 2004) 

 

Como visto na figura 16, o transporte de fármacos utilizando dendrímeros pode 

ser feito através do encapsulamento no interior do dendrímero, formando um complexo, 

ou pode ser feito realizando uma ligação covalente com a superfície do dendrímero, 

formando um conjugado. Essa interação na superfície também pode ser feita através 

de interações eletrostáticas. (Gonçalves, Reinaldo Bellini, 2012) As aplicações deste 

tipo de sistema resultam em aumento da solubilidade e da biodisponibilidade do 

fármaco, atuando como modificadores de liberação e no direcionamento da ação de 

fármacos (D’Emanuelle, Antony; Attwood, David, 2005).  
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Em geral, dendrímeros de baixa geração possuem uma estrutura aberta. Com o 

aumento da geração, a estrutura se torna mais globular e densa. Os dendrímeros são 

similares, em tamanho, à um grande número de estruturas biológicas. Por exemplo, os 

dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) de quinta geração possuem 

aproximadamente o mesmo tamanho e formato que a hemoglobina (5,5 nm de 

diâmetro). (Esfand, Roseita; Tomalia, Donald A., 2001) 

 

Os dendrímeros do tipo PAMAM poli(amidoamina), foram sintetizados, por volta 

de 1980 pelo grupo de Donald A. Tomalia (Esfand, Roseita; Tomalia, Donald A., 2001), 

e desde então têm sido amplamente estudados como sistemas de liberação de 

fármacos. Os PAMAMs, principalmente os de baixa geração, possuem métodos bem 

estabelecidos de síntese, estabilidade, disponibilidade e baixa citotoxicidade (Kolhe, 

Parag et al., 2003). A maioria deles se apresentam sob a forma líquida viscosa, 

monodispersa e ramificados. Podem apresentar diferentes grupos funcionais de 

superfície, como aminas, carboxilas ou hidroxilas. O aumento no número de geração 

(G0, G1, G2, G3, G4...) dos PAMAMs resulta em um aumento no tamanho de sua 

estrutura, peso molecular e também, no número de grupamentos de superfície. 

(Vandamme, Th F.; Brobeck, L., 2005); (Buczkowski, Adam et al., 2016) 

 

A tabela 3 apresenta um resumo de alguns fármacos estudados e compilados 

por Cheng et al (2008), ela traz o tipo de interação com o dendrímero e a razão entre a 

atividade do complexo ou com o fármaco livre. (Cheng, Yiyun et al., 2008) 
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Tabela 3 – Fármacos complexados ou conjugados com o dendrímero PAMAM. 

 
Fonte: Adaptado de CHENG, Yiyun et al., 2008. 

 

Quanto a síntese de dendrímeros, existem dois principais métodos: o método 

convergente, que usa uma estratégia top-down e começa a partir da periferia do 

dendrímero e o método divergente, que começa a partir de um núcleo e se estende 

para a superfície (Figura 17) (Cheng, Yiyun et al., 2008); (Sadjadi, Samahe, 2016). 

 

Figura 17 – Métodos de síntese de dendrímeros: (A) método divergente e (B) 

método convergente. 

 
Fonte: Traduzido de CHENG, Yiyun et al., 2008. 
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1.6.3 Micelas Poliméricas 
Devido ao seu baixo peso molecular, os polímeros anfifílicos se associam em 

água formando “micelas poliméricas” acima de uma certa concentração especifica 

designada concentração micelar crítica (CMC) (Chiappetta, Diego A.; Sosnik, 

Alejandro, 2007), como mostrado na figura 18. Quanto menor for o valor da CMC para 

um determinado polímero anfifílico, mais estáveis são as micelas formadas. (Torchilin, 

V. P., 2004) 

 

Micelas poliméricas consistem em nanosistemas constituídos por um núcleo 

interior hidrofóbico rodeado por uma camada exterior hidrofílica. O interior hidrofóbico 

eleva a capacidade de encapsular compostos apolares, melhorando a solubilidade 

aquosa dos mesmos, enquanto o exterior hidrofílico serve como interface estabilizante 

entre o núcleo hidrofóbico e o ambiente externo aquoso. (Mazzafero, Silvia et al., 2013)  

 

Figura 18 – Formação de Micela 

 
Fonte: BELLETTINI, Ismael Casagrande et al., 2006.  

 

Cerca de 50% dos fármacos apresentam baixa solubilidade nos fluidos 

biológicos e isso limita, não só a sua administração oral, mas também a parenteral e 

transdérmica (Chiappetta, Diego A.; Sosnik, Alejandro, 2007)  

 

Neste contexto, as micelas poliméricas podem ser usadas eficientemente como 

transportadores de fármacos pouco solúveis em água, transportando-os para o local de 

ação terapêutica desejado em concentrações que podem exceder a sua solubilidade 

aquosa intrínseca e, consequentemente, aumentando a sua biodisponibilidade. 

(Mazzafero, Silvia et al., 2013); (Francis, M.; Cristea M.; Winnik, Françoise, 2004)  
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O lado exterior hidrofílico permite que as micelas se mantenham dispersas em 

meio fisiológico, diminuindo interações indesejáveis do fármaco com células, proteínas 

e enzimas inativadoras, (Mazzafero, Silvia et al., 2013); (Francis, M.; Cristea M.; Winnik, 

Françoise, 2004) e diminui ainda, a possibilidade de ocorrência de efeitos secundários 

porque o fármaco está “camuflado” ali dentro da micela. 

 

Outra grande vantagem das micelas poliméricas é a sua elevada estabilidade 

estrutural na corrente sanguínea, bem como o seu tamanho reduzido, que permeia os 

10-100nm, permitindo amplificar as aplicações terapêuticas destes sistemas 

transportadores. (Shiraishi Kouichi et al., 2009) 

 

Na corrente sanguínea, as micelas poliméricas são cineticamente estáveis e 

dissociam-se lentamente, mesmo acima da CMC, o que resulta num tempo de 

circulação sanguínea aumentado. (Chiappetta, Diego A.; Sosnik, Alejandro, 2007)  

 

O uso de micelas baseadas em polímeros tem ganhado crescente atenção 

devido à elevada diversidade de polímeros, à sua biocompatibilidade, biodegradação, 

e multiplicidade de grupos funcionais que exibem na conjugação de moléculas. Como 

meio de transporte de fármacos, as micelas poliméricas têm sido estudadas 

principalmente, para formulações injetáveis de compostos com baixa solubilidade em 

água, como é o caso do placlitaxel, indometacina, anfotericina B, adriamicina e di-

hidrotestosterona. (Francis, M.; Cristea M.; Winnik, Françoise, 2004) 

 

O grau de compatibilidade ou interação entre o polímero e o fármaco tem 

influência em vários fatores importantes, tais como a estabilidade do sistema micelar, a 

eficiência de encapsulação e a cinética de liberação do fármaco (Torchilin, V. P., 2004) 

 

1.6.3.1 Métodos de preparação e encapsulação do fármaco em micelas 
poliméricas 

A técnica de preparação das micelas poliméricas é decisiva para o sucesso na 

encapsulação do fármaco no interior do núcleo hidrofóbico, mesmo quando o solvente 

utilizado é o mais apropriado (Gaucher Geneviève et al., 2005); (Miller et al., 2013)  
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Figura 19 – Encapsulação do fármaco por uma micela 

 
Fonte: TORCHILIN, V. P., 2004. 

 

Existem três métodos bem conhecidos de preparação de micelas: técnica de 

emulsão óleo/água; método de diálise e método de evaporação do solvente. A seleção 

do método mais apropriado para a síntese de micelas poliméricas deve basear-se nas 

propriedades dos solventes e polímeros utilizados, bem como no fármaco em questão 

a fim de proporcionar condições favoráveis à sua absorção. (Figueiras, Ana Rita, 2016) 

 

O tamanho das micelas é controlado pelo comprimento do segmento formador 

de núcleo e pelo comprimento da cadeia formadora de coroa, mas depende, também, 

do método selecionado para a preparação das micelas. Para micelas produzidas pelo 

método de diálise, varia de acordo com o solvente orgânico empregado. (La, Sung B. 

et al., 1996); (Kim, So Yeon et al., 1998)  

 

A escolha do solvente orgânico também afeta o rendimento da micelização. Por 

exemplo, La, Sung B. et al.  (1996) relataram que o uso de dimetilsulfóxido (DMSO) 

como o solvente orgânico deu origem a micelas de PEO-b-poli(β-benzil-L-aspartato) 

(PBLA) que tinham apenas 17 nm de tamanho, com rendimento baixo (6%). O uso de 

dimetilacetamida (DMAc) como solvente orgânico resultou em um rendimento de 

micelas muito maior, com um tamanho médio de partícula de 19 nm e uma distribuição 

de tamanho estreita. Desta forma, o método de diálise fornece um meio de ajustar o 

tamanho e a distribuição de tamanho das micelas. 
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Mira F. Francis; Mariana Cristea; Françoise M. Winnik (2004) por exemplo, 

optaram por encapsular o fármaco em questão (ciclosporina) ao DEX-g-PEO10-C16 

[copolímero dextrano ligado a poli (óxido de etileno), onde o dígito próximo ao PEO 

refere-se ao número de grupos de óxido de etileno no PEO, e o dígito próximo ao 

carbono refere-se ao número de carbonos nas cadeias de alquila] pelo método de 

diálise, utilizando etanol. O etanol foi usado como solvente para evitar qualquer efeito 

citotóxico que poderia ser causado por vestígios de solvente orgânico na formulação 

final. A carga inicial do fármaco variou de 2,5 a 40% (m/m fármaco/polímero), as 

soluções mistas foram extensivamente dialisadas com água destilada. Nesse processo, 

o solvente orgânico é lentamente substituído pela água para que as micelas comecem 

a se formar e a incorporar o fármaco lipofílico dentro de seu núcleo hidrofóbico, como 

mostrado na figura 20. Após o término da diálise, as soluções foram filtradas para 

eliminar o excesso de fármaco e o filtrado foi liofilizado, produzindo um pó de fluxo livre 

que se dispersou prontamente em água para formar micelas poliméricas de tamanho e 

distribuição de tamanho quase idênticas às de micelas desprovidas de fármaco. 

 

Figura 20 – Representação esquemática do carreamento de fármacos em 

micelas poliméricas utilizando o método de diálise 

 
Fonte: Traduzido de FRANCIS, Mira F.; CRISTEA, Mariana; WINNIK, Françoise M., 

2004. 

 

A maioria dos copolímeros anfifílicos utilizados para o transporte de fármacos 

contêm como segmento hidrofóbico um derivado poliéster ou um derivado 
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poli(aminoácido). O ácido poliláctico (PLA), a poli(caprolactona) (PCL) e o ácido 

poliglicólico (PGA) são poliésteres biocompatíveis e biodegradáveis aprovados pela 

Food and Drug Administration (FDA) para aplicações biomédicas em humanos. Os 

poliéteres constituem outra classe de polímeros que podem ser utilizados na 

preparação de micelas poliméricas (Gaucher Geneviève et al., 2005).  

 

O polietilenoglicol (PEG) é utilizado como segmento hidrofílico na maioria das 

micelas poliméricas, na medida em que não apresenta imunogenicidade, não é tóxico 

e é facilmente eliminado do organismo por filtração renal. (Gaucher Geneviève et 

al.,2005); (Shi, Shuai et al., 2012) 

 

A PEGuilação é um dos métodos mais utilizados para evitar a absorção das 

micelas poliméricas por parte dos macrófagos, que conduz à diminuição do seu tempo 

de meia-vida na corrente sanguínea (Cai, Li-Li. et al., 2011). Além disso, a 

funcionalização da parte terminal do PEG permite a incorporação de ligantes ou outros 

biomarcadores na micela, permitindo controlar a sua biodistribuição e captação 

específica pelas células no local ativo (Osada, K.; Christie R. J.; Kataoka, K, 2009)  

 

1.7 Nanocarreadores de fármacos anti-inflamatórios e antitumorais 
Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são os fármacos mais utilizados 

para o tratamento de doenças inflamatórias (Vane et al., 1998). Apesar das diferentes 

estruturas esses fármacos compartilham as mesmas propriedades terapêuticas, em 

doses variadas, aliviam inchaço, vermelhidão, dor de inflamação, febre e dor de cabeça, 

mas também o uso de AINEs foi associado à quimioprevenção de câncer colorretal, 

câncer de mama e pulmão (Castonguay, Andre et al., 1998; Han, Edward Kyu-Ho et al., 

1998; Taketo, Makoto M., 1998). 

 

Além disso, estudos epidemiológicos mostram uma redução de 40 a 50% na 

mortalidade por câncer colorretal em indivíduos que tomam AINEs (Thun, Michael J. et 

al., 1993). 

 

Os AINEs inibem as duas isoformas da prostaglandina H-sintase, COX-1 e COX-

2, as enzimas responsáveis pela formação de prostaglandinas a partir do ácido 

araquidônico (AA). A COX-1 é expressa constitutivamente, enquanto os mitógenos, 
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promotores de tumor e fatores de crescimento regulam a expressão da COX-2 

(Herschman, Harvey R. 1996).  

 

A nanotecnologia revolucionou o desenvolvimento de sistemas de liberação de 

fármacos proficientes que melhoram a farmacodinâmica e a farmacocinética de 

medicamentos quimioterápicos. No entanto, as terapêuticas de ponta existentes ainda 

dependem de ingredientes farmacêuticos ativos (API) altamente tóxicos e caros, 

restringindo sua aplicação generalizada (Schnipper, Lowell E. et al., 2010). Neste 

contexto, os AINEs comumente associados à prevenção do câncer também foram 

recentemente relatados como envolvidos na ablação do câncer. (Cuzick et al., 2009); 

(Cronin-Fenton et al., 2010); (Hossain et al., 2012) 

 

Particularmente, nos últimos dois anos, AINEs como aspirina (Hossain et al., 

2012), celecoxib (Koki, Alane T.; Masferrer, Jaime L., 2002) e ibuprofeno mostraram ter 

atividade anticancerígena relevante. (Cronin-Fenton et al., 2010) 
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2. OBJETIVOS 
 

O objetivo deste trabalho é reunir e realizar a análise crítica de diversos artigos 

que envolvem carreadores de fármacos anti-inflamatorios não esteroides (AINEs) e 

antitumorais e entender a furtividade dos NCs, isto é, a capacidade de evasão do 

sistema imunológico sem causar eventos que potencialmente eliminem o 

nanocarreador, apresentando as vantagens e desvantagens de cada tipo de carreador 

no organismo, a toxicidade e os seus diferentes tipos de transporte.  

 

A perspectiva química deste trabalho gira em torno das análises sintéticas dos 

carreadores e a união dos fármacos com os mesmos, verificando as variações físico-

químicas apresentadas com foco na redução dos efeitos colaterais. 
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3. METODOLOGIA 
 

Para realizar as pesquisas, triagem e seleção dos artigos desta revisão bibliográfica, 

foram utilizadas as bases de dados Web of Science, PubMed, Scifinder com foco nos últimos 

25 anos. Também foi realizada a análise crítica de diversos artigos e livros fora deste período 

para compreensão mais profunda da evolução dos carreadores e a influência que tiveram nos 

estudos ao longo dos anos.  

 

Os termos utilizados na pesquisa foram: “drug carrier”; “drug loading”; “NSAIDs drug 

carriers”; “cancer drug carriers”; “drug delivery”; “carriers of non-steroidal anti- inflammatory 

drugs”; “carriers of non-steroidal anti-inflammatory drugs for application in cancer”, “carrier 

polymers”. 

 

Por fim, efetuamos a triagem e seleção dos artigos foco e realizamos uma análise 

comparativa ao longo dos anos.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Nanocarreadores de anti-inflamatórios 
 

4.1.1 Diclofenaco e Indometacina 
Os AINEs podem causar inflamação e úlceras gastrointestinais por um efeito 

direto de “quebra de barreira”, devido ao contato local entre a mucosa e partículas 

sólidas do medicamento, e por um efeito indireto, devido a inibição local e/ou sistêmica 

de sistemas enzimáticos capazes de produzir substâncias protetivas. Enquanto a 

formulação dos fármacos tem pequeno ou nenhum efeito em eventos adversos 

sistêmicos inerentes dos fármacos, a irritação tópica pode ser diminuída por 

formulações e formas de dosagens apropriadas. A efetividade de sistemas de 

carreadores de fármacos coloidas como lipossomos e nanocápsulas reduzem a 

ulceração gastrointestinal após administração oral. (Guterres, Silvia Stanisçuaski et al., 

1995) 

 

Silvia Guterres et al. (1995) nos apresenta duas tabelas com índices lesionais 

médios em diferentes partes do trato gastrointestinal após administração de diclofenaco 

ou indometacina. Todas as doses testadas mostraram considerável toxicidade após a 

administração na sua forma de solução, e mesmo com administração oral, as 

nanocápsulas geraram taxas mais baixas de lesões em todas as seções do trato 

gastrointestinal.  

 

Tabela 4 – (Média ± desvio padrão) - Índice de lesões gastrointestinais em 

camundongos (n=8), seguindo dosagem consecutiva durante três dias de Diclofenaco 

(20 mg/kg), administrada via intravenosa e intragástrica, ambas em solução aquosa ou 

nanocápsula (formulação A) 

 
Fonte: Traduzido de GUTERRES, Silvia Stanisçuaski et al., 1995. 
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Tabela 5 – (Média ± desvio padrão) - Índice de lesões gastrointestinais em 

camundongos (n=8), seguindo dosagem consecutiva durante três dias de Indometacina 

(5 mg/kg), administrada via intravenosa e intragástrica, ambas em solução aquosa ou 

nanocápsula (formulação B) 

 
Fonte: Traduzido de GUTERRES, Silvia Stanisçuaski et al., 1995. 

 

As nanocápsulas mostraram uma espetacular proteção na via oral, porque sob 

as condições ácidas do estomago, o diclofenaco e a indometacina estavam, 

principalmente, presentes em sua forma não ionizada e sua partição era largamente 

em favor de uma fase oleosa em detrimento da fase aquosa. Silvia Guterres et al. (1995) 

deduziram que elas estão sendo lentamente liberadas do núcleo lipofílico das 

nanocápsulas e prevenindo, portanto, o contato direto de altas concentrações do 

fármaco livre com a mucosa gástrica. 

 

Müller et al. (2000) estudou a estabilidade físico-química das nanopartículas 

como carreadores de fármacos em sistemas coloidas preparados com polímeros 

biodegradáveis, por apresentarem um grande potencial para essa finalidade. Os 

autores concluiram que as suspensões de nanocápsulas carregadas de indometacina 

são estáveis por 7 meses, suspensões de nanocápsulas carregadas de diclofenaco por 

8 meses e suspensões de nanoesferas carregadas de indometacina por 6 meses. 

Portanto, é necessário melhorar a estabilidade dessas formas para atingir uma vida útil 

de vários anos.  

 

Alguns relatos mostram que a liofilização é um bom método para aumentar a 

estabilidade de nanopartículas, mas a ruptura das nanovesículas em baixas 

temperaturas é um problema a ser contornado. (Müller, C. R. et al., 2000) 

 

A técnica que Müller et al. (2000) se utiliza é a de spray-drying, pois apresenta 

baixo preço, facilidade de transposição industrial e possibilidade de preparação de pós 
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com características físico-quimicas mais bem estabelecidas do que pós liofilizados. 

Eles foram os primeiros a aplicar a técnica de spray-drying para secar suspensões de 

nanocápsulas com o objetivo de obter uma forma sólida e escolheram o diclofenaco 

como fármaco modelo. 

 

A tabela 6 mostra os valores dos tamanhos de partículas, pH e porcentagem do 

fármaco encapsulado nos polímeros PεC-NC (1) e Eudragit S90-NC (2) 

 

Tabela 6 – Características dos fármacos encapsulados nos polímeros PεC-NC 

(1) e Eudragit S90-NC (2) 

 
Fonte: adaptado de MÜLLER, C. R. et al., 2000. 

 

Todas as suspensões de nanocápsulas apresentaram populações homogêneas 

de partículas com diâmetro aceitável. O tamanho das partículas e o pH não foram 

afetados pelo tipo de polímero utilizado e pela presença de diclofenaco. A porcentagem 

de diclofenaco encapsulado foi sempre próxima de 100%.  Os coeficientes de partição 

determinados para o diclofenaco mostraram que uma pequena quantidade do fármaco 

se dissolveu na fase aquosa, explicando o alto percentual de encapsulamento do 

fármaco. (Müller, C. R. et al., 2000) 

 

Müller et al (2000) também constataram que não houve sinais detectáveis de 

quebra das nanocápsulas, pois elas permaneceram intactas e nenhuma alteração no 

tamanho das partículas foi detectada após o processo de secagem por pulverização. O 

tamanho da nanocápsula foi quase o mesmo antes e depois da desidratação (cerca de 

200 nm). Eles concluíram que este método pode ser uma alternativa interessante para 

secar suspensões de nanocápsulas e obter nanocápsulas incorporadas na forma 

sólida. Esses resultados mostraram que o processo de secagem não altera o tamanho 

da nanocápsula e as vesículas parecem permanecer intactas. 

 

Schaffazick et al. (2002) também estudaram a estabilidade de nanocápsulas e 

nanoesferas contendo diclofenaco, porém utilizando o método de nanoprecipitação, 
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Eles constaram que utilizando este método há uma diminuição significativa da 

concentração de diclofenaco em função do tempo, tanto para as suspensões em 

nanoesferas quanto para as em nanocápsulas nos 3 meses e meio que foram 

estudados e nos polímeros utilizados [PεC-NC e Eudragit S90-NC,  os mesmo que 

Müller et al (2000)]. 

 

4.1.2 Ibuprofeno e Naproxeno 
Ibuprofeno e naproxeno são anti-inflamatórios não esteroidais inibidores não 

seletivos da ciclooxigenase e são derivados do ácido propiônico como também são o 

flurbiprofeno, cetoprofeno e etc (Da Silva, Jerusa Marques et al., 2014)  

 

Esses anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são amplamente utilizados para 

reduzir a febre e tratar a inflamação e a dor aguda. Recentemente, suas aplicações no 

tratamento do câncer também estão sendo exploradas. (Li, Zuojun et al., 2018) 

 

Conforme relatado por Baek e colaboradores (2002), o ibuprofeno demonstrou a 

capacidade de inibir a proliferação de células malignas através do gene ativado pró-

apoptótico NSAID NAG-1.  

 

No entanto, como já vimos anteriormente, é crucial reduzir a toxicidade intestinal 

dos AINEs, o metabolismo de primeira passagem e também aumentar seu 

biodisponibilidade nos tecidos tumorais alvo. (Boelsterli, Urs A et al., 1995) 

 

Para superar esses problemas, diferentes classes de veículos de entrega que 

incluem micelas poliméricas, lipossomas, nanopartículas de sílica, ou peptídeos de 

penetração celular estão atualmente em desenvolvimento para transportar numerosos 

antitumorais. (Marques, João G. et al., 2014) 

 

João Marques et al (2014) traz diversas vantagens de encapsular os AINES com 

micelas poliméricas. Como são compostas por frações hidrofóbicas e hidrofílicas, são 

de grande interesse devido às suas características de automontagem em estruturas 

micelares de tamanho nanométrico e capacidade excepcional de carga de fármacos. 

Tais propriedades dependem do tamanho e rearranjo das porções hidrofóbicas que 

eventualmente formam um núcleo interno de partículas e atuam como um reservatório 
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altamente eficiente para fármacos como os AINEs. A estabilidade termodinâmica é uma 

vantagem adicional dos polímeros hidrofobicamente modificados que compreendem 

nanodispositivos micelares e essas características são cruciais para a liberação do 

fármaco, uma vez que as micelas devem garantir a proteção de sua carga útil até serem 

localizadas dentro das células-alvo. (Marques, João G. et al., 2014) 

 

Por isso, o trabalho dos autores traz a otimização da síntese de micelas 

nanométricas formuladas com diferentes polímeros anfifílicos, explorando a capacidade 

de carga de fármacos AINEs e a eficácia antitumoral de diferentes carreadores 

carregados de ibuprofeno em células de câncer de mama (que será falado numa 

próxima seção deste trabalho). 

 

João G. et al. (2014) utilizaram as micelas de quitosana para o encapsulamento 

do ibuprofeno. Essa escolha foi feita devido a quitosana ser um dos sistemas de 

liberação de fármacos mais promissores para aplicação na terapia do câncer, já 

demonstrado por Pan et al., 2013, com a liberação do fármaco antitumoral paclitaxel. A 

síntese da quitosana anfifílica foi feita através da inclusão de porções de ácido 

desoxicólico (DOCA) e Leucina usando química de acoplamento de amina, formando 

assim CS-DOCA e CS-Leu. Os espectros dos compostos mostraram que as micelas 

utilizando DOCA foram as mais geradas. 

 

Em relação a automontagem, os autores notaram que tanto Leu, quanto DOCA 

se organizam em micelas a baixas concentrações de polímero, ou seja, possuem o 

CMC muito baixo. Portanto, esses resultados de CMC indicam que os carreadores 

automontados são altamente estáveis em soluções aquosas, uma vez que valores 

baixos de CMC mostram que esses sistemas micelares possuem um núcleo hidrofóbico 

compacto, característica responsável pela estabilização das micelas conforme descrito 

por Owen et al. (2012). 

 

Após a síntese das micelas, João G. et al. (2014) verificaram a capacidade de 

encapsulamento dos polímeros anfifílicos automontados. A eficiência do 

encapsulamento descrita pelo grupo foi primeiramente utilizada numa faixa de 

concentrações de micelas de 0,1 a 1 mg/ml a partir da seguinte equação: 
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Equação 2 – Eficiência de Encapsulação do Fármaco 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎çã𝑜	(%) = 	
[𝑖𝑏𝑢𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑛𝑜]!"!#!$% −	[𝑖𝑏𝑢𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑛𝑜]&'()*"$+$",*

[𝑖𝑏𝑢𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑛𝑜]!"!#!$%
	𝑥	100	

 

Fonte: Traduzido de MARQUES, João G. et al., 2014. 

 

Os espectros de FTIR de formulações de pó de micela carregadas com fármaco 

mostram as bandas de alta intensidade características de ibuprofeno em 1730 cm−1 

(alongamento de CO) e 2921 cm−1 (alongamento assimétrico de CH3), evidenciando o 

encapsulamento bem-sucedido de AINEs dentro da membrana micelar do carreador.  

 

Os resultados quantitativos de encapsulamento de ibuprofeno obtidos por 

análise UV-vis demonstram que os carreadores CS-DOCA formulados em várias 

concentrações de micelas têm alta eficiência de encapsulamento (Figura 21). 

Particularmente, a formulação CS-DOCA 0.3 tem o encapsulamento mais alto (>66%) 

em comparação com as outras micelas CS-DOCA. Os sistemas de entrega de CS-Leu 

também têm alta eficiência de encapsulamento de NSAID (>69%) nas várias 

concentrações estudadas (Figura 22). Além disso, não foram observadas diferenças 

significativas no encapsulamento para os diferentes tipos de nanocarreadores 

micelares.  

 

Figura 21 – Análise de encapsulamento de AINEs: Espectros de FTIR de 

micelas em branco e micelas carregadas de ibuprofeno 

 
Fonte: MARQUES, João G. et al., 2014. 
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Figura 22 – eficiências de encapsulamento de CS-DOCA e CS-Leu, 

respectivamente. 

 
Fonte: MARQUES, João G. et al., 2014. 

 

Por fim, os autores avaliaram a biocompatibilidade dos derivados anfifílicos de 

quitosana, e todas as células em que foram aplicadas apresentaram alta viabilidade, 

mesmo na concentração máxima do polímero, e a capacidade de absorção celular foi 

validada, pois os transportadores micelares transpuseram a barreira da membrana 

celular. O caráter anfifílico desses sistemas de entrega promoveu o estabelecimento de 

interações eletrostáticas e hidrofóbicas na interface micela-membrana. Eles enfatizam 

também que como os alvos biológicos do ibuprofeno que são as ciclooxigenases 1 e 2 

(COX-1 e COX-2) exercem atividade no citoplasma, a entrega mediada por micelas 

para o compartimento intracelular aumenta a biodisponibilidade de AINE no local alvo 

e pode contribuir para uma diminuição acentuada do potencial ulcerogênico de curto 

prazo deste fármaco. (Marques, João G., 2014); (Wallace, John L. et al., 1994) 

 

Em 2016, seguindo a mesma linha de carreadores para AINEs pouco solúveis, 

Georgios K. Eleftheriadis et al. (2016), utilizaram-se de carbonos de aerogel (CAs) 

mesoporosos, especificamente CA10 e CA20 com diferentes tamanhos de poros (10 e 

20 nm, respectivamente) com o fármaco ibuprofeno via carga passiva. 

 

A defesa do grupo para utilizar carbonos de aerogel mesosporosos foi que 

muitas formas farmacêuticas orais pouco solúveis em água permeiam prontamente as 

membranas biológicas, tornando sua solubilidade máxima e/ou taxa de dissolução no 

trato gastrointestinal (TGI) as etapas limitantes da taxa de absorção. Esses compostos 

também possuem boa inércia, alta área superficial específica, poros manométricos e 

variação das condições de síntese. Esses pesquisadores foram os primeiros a 
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investigar o potencial desses materiais como carreadores de liberação de fármacos 

pouco solúveis. (Eleftheriadis, Georgios K. et al., 2016) 

 

Utilizando um método de adsorção/dessorção de N2, os autores notaram uma 

redução significativa na área de superfície específica dos mesoporos (m2/g) de 55% e 

59% e no volume de poros (cm3/g) de aproximadamente 22% e 26% para as amostras 

com ibuprofeno (Tabela 7), indicando carregamento de fármaco bem-sucedido por 

deposição dentro dos poros ou na superfície externa dos materiais de carbono, 

afetando a incorporação adicional do fármaco na rede de poros. Essas diferenças foram 

mais pronunciadas no caso do CA20 – IBU, o que pode ser atribuído ao maior 

percentual de encapsulamento do fármaco para o aerogel CA20 em comparação ao 

CA10 (também com menor volume total de poros). (Eleftheriadis, Georgios K. et al., 

2016) 

 

Tabela 7 – Características físico-químicas de aerogéis de carbono; Tamanho 

médio dos poros, área de superfície específica BET (método Brunauer-Emmett-Teller) 

e valores de volume total de poros. 

 
Fonte: Traduzido de ELEFTHERIADIS, Georgios K. et al., 2016. 

 

A quantidade de fármaco incorporado nos carbonos dos estudos de eficiência de 

carregamento foi de 18,2 ± 0,77 e 22,9 ± 1,05 (% m/m) para CA10 e CA20, 

respectivamente. A maior capacidade de carga útil do aerogel CA20 pode ser atribuída 

ao seu maior tamanho médio de poro e volume total de poros em comparação com 

CA10. (Eleftheriadis, Georgios K. et al., 2016) 

 

O grupo também fez um estudo de dissolução desses carreadores em fluidos 

intestinais simulados, e a liberação do fármaco atingiu seu valor máximo de 

aproximadamente 14% para CA20 e aproximadamente 45% para CA20 com 5 min no 

método FaSSIF. Em contraste, no método FeSSIF apresentou liberação prolongada na 

mesma escala de tempo em que aproximadamente 8% do fármaco foi liberado de 
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CA10, e aproximadamente 23% do fármaco foi liberado de seu congênere CA20. Em 

ambos os meios, a liberação mais rápida de IBU do CA20 pode ser atribuída à presença 

de uma quantidade maior do fármaco em sua superfície, ambas as formulações não 

atingiram 100% de dissolução em 120 min. (Eleftheriadis, Georgios K. et al., 2016) 

 

Por fim, avaliando os dois aerogéis de carbono investigados, os autores 

concluíram que mesmo os dois possuindo arquiteturas semelhantes, os diferentes 

tamanhos de poros exibem perfis de liberação diferentes para a mesma fármaco em 

fluidos intestinais simulados. Os ainda, os estudos de citocompatibilidade mostraram 

que os aerogéis de carbono não são tóxicos para células humanas in vitro, destacando 

seu potencial significativo para aplicações in vivo. (Eleftheriadis, Georgios K. et al., 

2016) 

 

Em estudos mais recentes, utilizando os AINEs derivados de ácido propiônico 

como fármacos ativo de carreadores, o ibuprofeno tem sido frequentemente utilizado 

como fármaco modelo para adsorção e liberação controlada. Em 2018, foram 

apresentados um copolímero bibloco anfifílico de nanomicelas e a produção de um filme 

de amido como carreadores. Em 2019, estudou-se um nanocarreador magnético de 

Fe3O4/Hidroxiapatita e também, um carreador de nanopartículas de amido utilizando 

naproxeno. 

 

Zuojon Li et al. (2018) mostraram a síntese de um copolímero bibloco anfifílico 

baseado em ibuprofeno (IBU), bem definido por meio da polimerização por 

transferência de fragmentação por adição reversível (RAFT) de monômero vinílico. O 

copolímero anfifílico POEG-b-PVBIBU (denominado POVI) é composto por um bloco 

hidrofílico de poli(oligo(etilenoglicol)) e um bloco de pró-fármaco contendo ibuprofeno 

hidrofóbico, que foi capaz de se automontar em nanomicelas de pró-fármaco. Além 

disso, pode servir como transportador para co-carregar outros medicamentos, incluindo 

doxorrubicina (DOX), paclitaxel (PTX) e docetaxel (DTX), que são fármacos 

antitumorais. 

 

Devido ao pequeno tamanho, boa estabilidade e estrutura única de núcleo-

casca, as micelas poliméricas ganharam enorme interesse no campo de entrega de 

fármacos. (Gaucher et al., 2005) O núcleo hidrofóbico das micelas pode encapsular 

fármacos antitumorais hidrofóbicas por meio de interações hidrofóbicas, e a casca 
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hidrofílica confere estabilidade coloidal às micelas e protege a fármaco carregada da 

liberação prematura de ruptura. (Li, Zuojon et al., 2018) 

 

Zuojon Li et al. (2018) mostraram uma atenção crescente focada no uso de 

compostos bioativos como frações hidrofóbicas de carreadores poliméricos. Esses 

próprios portadores possuem atividade biológica e são denominados como portadores 

de pró-fármacos. E mais importante ainda, alguns compostos bioativos com estruturas 

especiais nos carreadores de pró-fármacos podem interagir com o fármaco co-

carregado via efeito de empilhamento π–π, melhorando assim a capacidade de 

carregamento do fármaco (DLC). (Sun et al., 2017b). 

 

Por isso, Zuojon Li et al. (2018) desenvolveram um sistema de carreador 

polimérico contendo ibuprofeno com aumento do número de unidades de ibuprofeno 

por molécula de polímero por meio de um método de síntese simples. Eles sintetizaram 

um copolímero dibloco POEG-b-PVBIbu (poli(oligo(etilenoglicol)) com um bloco POEG 

hidrofílico e um bloco hidrofóbico IBU por polimerização por transferência de 

fragmentação por adição reversível (RAFT). O polímero de pró-fármaco à base de IBU 

pode formar micelas estáveis com várias porções hidrofóbicas de IBU no núcleo, o que 

aumenta a solubilidade de IBU e permite que mais IBU seja entregue ao tumor. Além 

disso, a micela pode servir como carreador para encapsular outras fármacos 

quimioterapêuticas hidrofóbicas, incluindo DOX, DTX e PTX. 

 

Como mostrado no esquema 1, esses autores primeiro projetaram e sintetizaram 

um derivado vinilbenzila de IBU (monômero IBU), onde IBU foi conjugado com cloreto 

de vinilbenzila através de uma ligação éster hidrolisável. Em seguida, o agente de 

transferência de macrocadeia POEG macroCTA foi sintetizado por polimerização RAFT 

conforme relatado anteriormente, que iniciou, ainda, a polimerização do monômero IBU 

para dar os copolímeros em bloco POEG-b-PVBIbu. As estruturas do monômero e 

polímero foram confirmadas por H1RMN.  
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Esquema 1 – Síntese dos polímeros IBU-monômero e POEG-b-PVBIBU (POVI) 

via polimerização RAFT 

 
Fonte: LI, Zuojun et al., 2018. 

 

Zuojon Li et al. (2018) comparou o seu trabalho com o de (Zhao, Min et al., 2016) 

que também relata um sistema adicionando IBU, baseado no conjugado PEG-Fmoc-

IBU, mas a eficiência de entrega do próprio IBU era relativamente baixa, porque havia 

apenas uma unidade de IBU por molécula de polímero. Assim, Zuojon Li et al. (2018) 

projetaram e sintetizaram um novo monômero vinilbenzila conjugado com IBU, que foi 

polimerizado para produzir os copolímeros em bloco contendo IBU. Comparado com o 

método de pós-conjugação no qual um fármaco foi conjugado ao esqueleto 

polimerizado, o método tem uma vantagem óbvia de simplicidade. Além disso, evita a 

baixa eficiência de conjugação de fármacos causada pelo impedimento estérico. 

 

Quando introduziram o grupo vinilbenzila nos polímeros, o DLC foi 

significativamente melhorado, sugerindo que, além da interação hidrofóbica, o efeito de 

empilhamento π–π entre o carreador e o quimioterápico também pode contribuir para 

o DLC geral, como comentado acima. A capacidade de carga de IBU no novo sistema 

POVI foi aumentada de 8,2 para 20,9%, indicando que mais IBU poderia ser entregue 
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nos tecidos tumorais ao injetar a mesma quantidade de carreadores. (Li, Zuojon et al., 

2018) 

 

Mohammadi-Aghdam et al. em 2019 estudaram a capacidade de adsorção e os 

atributos de liberação de nanopartículas magnéticas de Fe3O4@Hidroxiapatita, e 

observaram que as nanopartículas magnéticas de Fe3O4@Hidroxiapatita 

funcionalizadas, levam a uma diminuição substancial da taxa de liberação do fármaco 

em pH = 6,8, após a liberação do fármaco investigado no meio intestinal. Além disso, 

os resultados demonstraram que a alta capacidade de adsorção do fármaco e a taxa 

de liberação mais lenta do fármaco foram obtidas em nanopartículas funcionalizadas, 

do que a de Fe3O4@hidroxiapatita e a hidroxiapatita pura. 

 

Para a utilização dos três tipos de hidroxiapatita, Mohammadi-Aghdam et al. 

(2019) realizaram primeiro a síntese de Fe3O4@Hidroxiapatita e depois a modificação 

por APTS (3-aminopropil-trimetoxissilano) para formar a Fe3O4@Hidroxiapatita amino-

funcionalizada como mostrado na figura 23. 

 

Figura 23 – Ilustração esquemática da preparação de 

Fe3O4@hydroxyapatite@APTS e sistemas de liberação de fármacos. 

 
Fonte: MOHAMMADI-AGHDAM, Sarvin et al., 2019. 

 

As propriedades magnéticas das nanopartículas de Fe3O4@Hidroxiapatita foram 

determinadas por um magnetômetro de amostra vibrante. A magnetização de saturação 

de nanopartículas de Fe3O4@Hidroxiapatita indicou que a amostra é super-

paramgnética e ainda suficientemente forte para ser magneticamente separável 

quando um campo magnético foi aplicado. (Mohammadi-Aghdam et al., 2019) 

 

Utilizando o mesmo método de adsorção/dessorção de N2 que Eleftheriadis et 

al. (2016) citado acima, o grupo Mohammadi-Aghdam et al. (2019) mostrou a isoterma 

de adsorção-dessorção de N2 da hidroxiapatita na Figura 24. Pela classificação dos 
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loops de histerese dada pela IUPAC, a curva da amostra é apresentada como 

isotérmica tipo IV. A área superficial específica para a amostra de 

Fe3O4@Hidroxiapatita é maior em comparação com as nanopartículas de 

hidroxiapatita, que permitem adsorver maior quantidade das moléculas do fármaco. Os 

resultados revelam o ramo de adsorção e dessorção, passo a passo, correspondente 

ao tipo de isoterma IV, indicando a presença de material mesoporoso. A área superficial 

calculada das nanopartículas de hidroxiapatita (feita pelo método BET - Brunauer-

Emmett-Teller, o mesmo feito no Georgios K. Eleftheriadis et al. em 2016 para 

meroporos) foi de 44,06 m2g−1, enquanto a área superficial específica para a amostra 

de Fe3O4@hidroxiapatita foi obtida de 79,03 m2g−1 (a isotérma exibe novamente 

padrão tipo IV com alça de histerese, indicando nanoestruturas mesoporosas). 

(Mohammadi-Aghdam et al., 2019) 

 

Este resultado mostra maior área superficial para o Fe3O4@Hidroxiapatita 

confirmando estratégia razoável para a síntese de um substrato com maior capacidade 

de adsorção. (Mohammadi-Aghdam et al., 2019) 

 

Figura 24 – Isotermas de adsorção-dessorção de nitrogênio de (a) 

Fe3O4@hidroxiapatita e (b) hidroxiapatita 

   
Fonte MOHAMMADI-AGHDAM, Sarvin et al., 2019. 

 

A porcentagem de ibuprofeno no fármaco carregado de hidroxiapatita pura, 

Fe3O4@Hidroxiapatita e Fe3O4@Hidroxiapatita@APTS foi calculada por espectros UV-

Visível e a porcentagem de eficiência de aprisionamento para hidroxiapatita pura, 
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Fe3O4@Hidroxiapatita e Fe3O4@Hidroxiapatita@APTS foram determinadas como 

32,3%, 39,4% e 45,3%, respectivamente. (Mohammadi-Aghdam et al., 2019) 

 

A comparação dos perfis de liberação de fármacos de nanopartículas carregadas 

de ibuprofeno em valores de pH 1,2 e 6,8 revela, também, que a liberação completa de 

ibuprofeno é quase feita em pH intestinal, enquanto nenhuma liberação completa é 

observada no ambiente estomacal de nanopartículas de ibuprofeno carregadas, 

mesmo após 36 h. De acordo com a figura 25, a eficiência de liberação do fármaco 

após 36 h foi de 81,2%, 91,3% e 95,6% para hidroxiapatita pura, Fe3O4@hidroxiapatita 

e Fe3O4@hidroxiapatita@APTS, respectivamente. (Mohammadi-Aghdam et al., 2019) 

 

Figura 25 – O padrão de liberação do fármaco a partir de nanopartículas de 

hidroxiapatita, Fe3O4@hidroxiapatita, Fe3O4@hidroxiapatita@APTS no valor de pH 

6,8. 

 
Fonte: MOHAMMADI-AGHDAM et al., 2019. 

 

Como as interações entre moléculas de ibuprofeno com porções OH em 

nanopartículas de hidroxiapatita e Fe3O4@hidroxiapatita são mais fracas do que 

moléculas de ibuprofeno com grupos NH2 em Fe3O4@hidroxiapatita@APTS, o 

ibuprofeno carregado é liberado imediatamente no início. A liberação rápida na etapa 

inicial pode ser interpretada como se as moléculas do fármaco que estão presentes 

próximas à superfície serão rapidamente liberadas para a solução. Além disso, os 

resultados mostram que após a funcionalização da Fe3O4@hidroxiapatita não há 

liberação no ambiente estomacal (pH = 1,2). (Mohammadi-Aghdam et al., 2019) 
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Dariusz Wawro; Andrzej Bodek; e Kazimiera Henryka Bodek (2018) estudaram 

a produção de um filme de amido como carreador de AINEs (naproxeno, ibuprofeno e 

ácido acetil salicílico) e Odeniyi, Michael A.; Adepoju, Adewale O. e Jaiyeoba, Kolawole 

T. (2019) estudaram o carreamento do fármaco Naproxeno por meio de nanopartículas 

de amido de Acha (Digitaria exilis). 

 

Dariusz Wawro et al. (2018) estudaram a obtenção de um filme de amido para 

agir como portador de um fármaco modelo do grupo dos AINEs. O AINE foi colocado 

em solução aquosa de amido e, em seguida, obteve-se a formação de um filme. Entre 

os três fármacos estudados, foi possível verificar que do grupo dos AINEs, os derivados 

do ácido propiônico, naproxeno e ibuprofeno têm maior eficácia nas liberações 

controladas, quando comparados com o ácido acetilsalicílico. 

 

O grupo também testou o sal de lisina de ibuprofeno que é uma forma derivada 

e moderna de ibuprofeno, que apresenta melhores propriedades co-cinéticas 

farmacêuticas (maior solubilidade; o tempo de obtenção da concentração máxima é 2 

a 4 vezes menor em comparação com a forma ácida padrão, comumente usada). A 

forma ácida do ibuprofeno administrada por via oral é absorvida de forma relativamente 

lenta (a concentração plasmática máxima é observada após 90 – 120 min). O sal de 

lisina de ibuprofeno é absorvido muito mais rapidamente. Seu nível máximo é 

observado após, apenas, 35 minutos. Essa diferença é resultado da maior solubilidade 

do sal de lisina de ibuprofeno em água. (Dariusz Wawro; Andrzej Bodek; e Kazimiera 

Henryka Bodek, 2018) 

 

Os autores utilizaram fécula de batata, caracterizada com alto teor de amilose 

(28,6%) e massa molar média M = 1295 kDa. Essas características são suficientes para 

obter filmes com parâmetros mecânicos adequados. Obteve-se soluções a partir do sal 

de lisina de ibuprofeno e naproxeno sódico, enquanto o naproxeno mostrou-se como 

uma suspensão aquosa, e as mesmas foram misturadas a solução aquosa de amido 

(com concentração de 18,27% em peso) para obtenção dos filmes.  

 

O grupo testou o nível de resistência dos filmes de amido e os filmes contendo 

os AINEs. O nível de resistência dos filmes de amido com naproxeno sódico mostrou-

se até 10% maior e com naproxeno na forma de ácido, 10% menor em comparação 



 68 

com um filme de amido. (Dariusz Wawro; Andrzej Bodek; e Kazimiera Henryka Bodek, 

2018)  

 

A tabela 8 nos mostra a quantidade de fármaco absorvido em relação ao peso 

do amido para que seja estudado a cinética de liberação. 

 

Tabela 8 – Concentrações determinadas de um determinado fármaco em 

comparação com amido (% massa) em filmes de amido, selecionados para testes de 

taxa de liberação 

 
Fonte: Traduzido de WAWRO, Dariusz et al., 2018. 

 

A figura 26 apresenta o perfil de liberação do sal de lisina de ibuprofeno e 

naproxeno na forma ácida e sódica. Nos primeiros 5 minutos, cerca de 40% do sal de 

lisina de ibuprofeno foi liberado, e com o passar do tempo o valor aumentou pouco, 

apesar da boa solubilidade deste fármaco. A liberação de naproxeno na forma ácida do 

filme de amido foi um processo rápido (semelhante ao sal de lisina do ibuprofeno). 5 

Minutos, após a colocação do filme em tampão fosfato, quase 40% da substância foi 

liberada e, posteriormente, seu conteúdo no tampão ultrapassou 40%. Com relação ao 

naproxeno sódico, este foi liberado lentamente e após 90 minutos cerca de 55% da 

substância havia sido liberada do filme para o tampão fosfato. (Dariusz Wawro; Andrzej 

Bodek; e Kazimiera Henryka Bodek, 2018)  
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Figura 26 – Relação entre a quantidade de substâncias liberadas dos filmes de 

amido e o tempo na quantidade 0,46% em peso: sal de lisina de ibuprofeno (Ib2), 

naproxeno (NapNa2), naproxeno (Nap2). 

 
Fonte: WAWRO, Dariusz et al., 2018. 

 

O processo de liberação de substâncias medicamentosas dos filmes de amido 

obtidos ocorreu em duas fases. Todos os fármacos estudados foram caracterizados em 

ambas as fases de liberação.  A primeira fase foi caracterizada pela liberação rápida 

(estágio I), enquanto a segunda foi muito mais lenta (estágio II) (Tabela 9). (Dariusz 

Wawro; Andrzej Bodek; e Kazimiera Henryka Bodek, 2018)  

 

Tabela 9 – Parâmetros da equação cinética referente à taxa de liberação de um 

fármaco dos filmes de amido testados - t0,5 – meio-tempo de liberação para cada 

estágio. 

 
Fonte: Adaptado de WAWRO, Dariusz et al., 2018. 

Símbolo
Estágio I Estágio II



 70 

Vimos que, com relação ao Asa, na primeira etapa, entre 58 e 67% da substância 

do fármaco é liberada de 1 a 3 minutos, com o restante do fármaco foi liberado, sendo 

o restante em 112 h (Ib 2) e 33 h (Nap 2). Com relação ao NapNa 2, na primeira etapa, 

4,3% do fármaco é liberado, com o restante em até 4 h de Ib 2 e Nap 2. 

 

A liberação do ácido acetilsalicílico e ácido salicílico dos filmes de amido foi 

quase completa e atingiu o valor máximo, que foi cerca de 90% já nos primeiros minutos 

do procedimento realizado, o que não é ideal, pois procura-se uma liberação controlada 

e mais lenta na segunda fase para aumentar a eficácia com um tratamento prolongado.  

 

A liberação de sal de lisina de ibuprofeno e naproxeno na forma ácida do filme 

de amido foi apenas parcial, com valor de cerca de 40%. Já a liberação de naproxeno 

sódico do filme de amido foi proporcional ao tempo e houve uma tendência de liberação 

adicional. Isso é positivo em relação à aplicação tópica do medicamento, que é por dar 

um efeito terapêutico prolongado. (Dariusz Wawro; Andrzej Bodek; e Kazimiera 

Henryka Bodek, 2018) 

 

Michael A Odeniyi et al. (2019) estudou uma outra vertente de carreadores de 

amido: os nanocristais de amido (SNC). Os SNC foram preparados por hidrólise ácida 

utilizando H2SO4 e a forma modificada (SNC carboximetilada), obtida pela reação do 

SNC com ácido monocloroacético e hidróxido de sódio. Os autores afirmam que formas 

nativas de amido, nanocristais de amido e nanocristais carboximetilados têm teor de 

carga de fármaco encapsulado acima de 50% e eficiência de carga acima de 75% e, 

ainda apresentam uma liberação constante e sustentada de naproxeno. Os estudos de 

liberação do amido Acha nativo e dos nanocristais de amido modificado mostram que 

suas formulações podem funcionar como carreadores/polímeros que podem alcançar 

a liberação sustentada e/ou retardada de fármacos pouco solúveis.  

 

Neste trabalho, os autores caracterizam diversas propriedades físico-químicas 

dos compostos. Vale pontuar que o amido tem o poder de intumescimento bom e isso 

é uma medida da capacidade das moléculas reter água através da formação de 

ligações de hidrogênio (fator que demonstra sua solubilidade em água). O valor de pH  

do amido Acha que é de 6,45, é consistente com os padrões farmacêuticos, 

principalmente porque os fármacos são fracamente ácidas ou fracamente básicas, e a 
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incorporação de qualquer um dos excipientes de amido na formulação não produzirá 

desafios significativos de estabilidade de pH. (Odeniyi; Adepoju; Jaiyeoba, 2019) 

 

Cerca de 150mg das diferentes amostras de amido foram suspensas em 10mL 

de solução do fármaco naproxeno em água destilada (1,0 mg.mL-1) e, em seguida, 

incubada por diferentes períodos de tempo (tempo de carregamento de 1, 3 e 6 h). O 

conteúdo de carregamento de fármacos (DLC) e o a eficiência de carregamento (LE) 

foi calculada usando as seguintes equações: 

 

𝐷𝐿𝐶%1
4* = 	#$%%$	'(	)á+#$,(	"$	$#(%-+$	'.	$#/'(

#$%%$	'$	$#(%-+$	'.	$#/'(
	𝑥	100                              (Equação 3) 

 

 

𝐿𝐸%1
4* = 	 #$%%$	'(	)á+#$,(	"$	$#(%-+$	'.	$#/'(

#$%%$	/"/,/$0	'(	)á+#$,(	"$	%(01çã(	'.	,$++.$#."-(	
	𝑥	100                (Equação 4) 

 

Fonte: ODENIYI, Michael A. et al., 2019. 

 

O conteúdo de carregamento e a eficiência de carregamento do fármaco 

(naproxeno) em NS (amido nativo), SNC (nanocristais de amido) e suas formas 

carboximetiladas estão mostrados na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Quantidade de fármaco carreado e eficiência de carregamento de 

naproxeno em amido de Acha nativo (NE), nanocristais de amido de Acha (NCA) e 

nanocristais de amido Acha modificado (NAM)  

 
Fonte: ODENIYI, Michael A. et al., 2019. 
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A ordem de classificação de todas as formas de amido para carregamento de 

conteúdo e eficiência de carregamento de naproxeno foi G>I>H>E>C>F>D>A>B, e 

revelou que o amido Acha nativo (G, I e H) teve o maior teor de carga e eficiência (94,1, 

89,8 e 89,4%), respectivamente. Os autores atribuíram os maiores valores de 

carregamento do amido Acha nativo aos poros abundantes, responsáveis pelo 

aprisionamento do fármaco.  

 

As liberações de naproxeno de formas NS, SNC e amido modificados carregados 

com naproxeno são mostradas na Figura 27. 

 
Figura 27 – Perfis de liberação de naproxeno de NS (G,H,I), SNC (D,E,F) e MSN 

(A,B,C) carregados com naproxeno em pH 6,5. 

 
Fonte: ODENIYI, Michael A. et al., 2019. 

 

Os comportamentos de liberação do fármaco de um carreador são influenciados 

por muitos fatores como difusão do fármaco, inchaço, porosidade da rede, interações 

fármaco-polímero, natureza e peso molecular do fármaco, além do tipo de solvente. 

(Pêgo, A. P. et al., 2001) 
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Odeniyi; Adepoju; Jaiyeoba, (2019) observaram que no primeiro estágio de 

liberação do naproxeno do carreador de amido houve uma pequena explosão de 

liberação com nanocristais de amido modificado Acha (A) e nanocristais de amido Acha 

(E e F), seguido por uma liberação sustentada durante um período de tempo muito mais 

longo. Isso pode ser atribuído às moléculas do fármaco carregadas na superfície ou 

perto da superfície dos grânulos dos amidos. Todas as formulações de amido de Acha 

nativo (G-I) mostraram liberação retardada do fármaco, seguida de uma pequena 

explosão de liberação e liberação contínua. (Odeniyi; Adepoju; Jaiyeoba, 2019) 

 

A abundância de grupos hidroxilas na superfície dos grânulos de amido nativo e 

nanocristais, com a vantagem de sua grande área superficial que facilita a interação de 

fármacos (especialmente, fármacos não-ionizados ou pouco solúveis), é uma opção 

para modular o carregamento e a liberação de fármacos que, normalmente, não se 

ligam bem a transportadores convencionais. (Lönnberg, Hanna et al., 2008) Por fim, os 

nanocristais de amido Acha e suas formas modificadas melhoraram a dissolução do 

naproxeno pouco solúvel e mostraram boa cinética de liberação, o que torna os amidos 

candidatos promissores para liberação sustentada e/ou retardada de fármacos pouco 

solúveis. (Odeniyi; Adepoju; Jaiyeoba, 2019) 

 

4.2 Nanocarreadores de anti-inflamatórios com efeito antitumoral 
Evidências acumuladas demonstram que os AINEs não só têm efeito anti-

inflamatório, mas também possuem grande potencial na prevenção e tratamento de 

vários tipos de câncer (Ulrich et al., 2006). Foi sugerido que a atividade antitumoral dos 

AINEs pode ser parcialmente explicada pela inibição da COX da síntese de 

prostaglandinas (Ahnen, 1998). Outros mecanismos independentes de COX, incluindo 

inibição da progressão do ciclo celular e indução de apoptose, também contribuem para 

a atividade antitumoral dos AINEs. (Gately e Kerbel, 2003) (Davies et al., 2002) 

 

As aplicações clínicas de muitos medicamentos antitumorais, como 

doxorrubicina (DOX), paclitaxel (PTX) e docetaxel (DTX), foram limitadas por sua baixa 

solubilidade em água, baixa biodisponibilidade e altos efeitos colaterais tóxicos. Para 

superar esses problemas, vários nanocarreadores, incluindo micelas, dendrímeros e 

lipossomas, foram projetados e desenvolvidos para a entrega desses fármacos 
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antitumorais hidrofóbicas (Cho et al., 2008); (Shen et al., 2010); (Wei et al., 2013); 

(Koudelka et al., 2015); (Wang et al., 2017); (Miao et al., 2017). 

 

O Ibuprofeno é um AINE comumente usado que comprovadamente inibe a 

proliferação de muitas células tumorais. Estudos mostraram que o IBU apresentou 

efeito antitumoral superior em comparação à outros AINEs, principalmente pela 

alteração do ciclo celular e indução de apoptose (Andrews et al., 2002; Janssen et al., 

2008).  

 

Além disso, em comparação com os medicamentos anticancerígenos 

convencionais, o ibuprofeno apresenta diminuição do efeito colateral. Devido ao 

potencial do ibuprofeno no tratamento do câncer, polímeros de pró-fármacos 

conjugados com ibuprofeno, com várias estruturas moleculares, foram desenvolvidos 

para melhorar sua solubilidade em água e a biodisponibilidade de ibuprofeno. Por 

exemplo, Hasegawa e colaboradores (2013) sintetizaram uma série de copolímeros de 

dibloco anfifílicos (PEG-PIBU) contendo um bloco hidrofílico de poli(etilenoglicol) e um 

bloco de pró-fármaco contendo ibuprofeno hidrofóbico (Hasegawa et al., 2013). Ao 

ajustar o comprimento do bloco hidrofóbico do ibuprofeno, esses polímeros podem se 

formar micelas com diferentes morfologias. Wang et al. (2014) prepararam outro 

carreador micelar anfifílico baseado em polímeros conjugados com ibuprofeno e 

descobriram que, além da conjugação química, o ibuprofeno também pode ser 

fisicamente encapsulado nas micelas. 

 

Não só os AINEs derivados de ácido propiônico apresentam efeito antitumoral. 

Jack Cuzick et al. (2009) mostraram o uso da aspirina (ácido acetil salicílico) e do 

sulindaco (derivado do ácido indolacético) como agentes antineoplásicos. Andressa 

Bernardi et al. (2006) mostrou que a indometacina causa efeitos antiproliferativos em 

linhagens de células de glioma, devido à interrupção da progressão do ciclo celular. 

Vale ressaltar que os gliomas apresentam um desafio terapêutico particular devido à 

sua fraca resposta à quimioterapia.  

 

A quimioterapia padrão para tumores cerebrais inclui fármacos altamente 

lipofílicas (nitrosurea, temozolomida), capazes de atravessar a barreira 

hematoencefálica (Brigger, Irène et al., 2004). A barreira hematoencefálica representa 

um obstáculo insuperável para um grande número de medicamentos, incluindo 
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antibióticos, agentes antineoplásicos e uma variedade de fármacos ativas no sistema 

nervoso central (SNC) (Aktas, Yesim et al., 2005). Uma das possibilidades para superar 

essa barreira é o uso de nanopartículas. 

 

 Andressa Bernardi et al. (2008) sugeriu que a indometacina em formulações de 

nanocápsulas pode ser considerada um potencial candidato para o tratamento de 

gliomas, sendo mais potente que este fármaco em solução e sem os efeitos colaterais 

indesejáveis da quimioterapia convencional. Para investigar o efeito da carga de 

nanocápsulas de indometacina e nanocápsulas carregadas com éster etílico de 

indometacina no crescimento celular, os autores estudaram o efeito dessas 

formulações na proliferação de linhagens celulares de glioma. O tratamento de células 

de glioma com nanocápsulas carregadas de indometacina (5, 10, 25, 50 ou 100 μM) 

resultaram em diminuição significativa no número de células quando comparado às 

culturas de controle, ou seja, as nanocápsulas carregadas de indometacina foram mais 

potentes para reduzir a proliferação celular em comparação com indometacina em 

solução. 

 

Observou-se, também, que a concentração de 5 μM de nanocápsulas 

carregadas de indometacina já é suficiente para causar um efeito antiproliferativo 

significativo em células de glioma. Por outro lado, o éster etílico de indometacina em 

formulações de nanocápsulas foi capaz de diminuir significativamente a proliferação 

celular apenas nas concentrações de 25, 50 ou 100 μM, sendo mais eficiente em 

solução. O tratamento de nanocápsulas descarregadas de fármaco não apresentou 

alterações significativas na proliferação celular. (Bernardi, Andressa et al., 2008) 

 

Um grande problema dos fármacos usados na quimioterapia é a toxicidade 

inespecífica contra células normais e células tumorais. (Kim, So Y.; Lee, Young M., 

2001). Assim, para avaliar o efeito citotóxico seletivo de nanocápsulas carregadas de 

indometacina e nanocápsulas carregadas de éster etílico de indometacina em culturas 

de células de glioma, os autores utilizaram culturas organotípicas do hipocampo como 

modelo de células neurais normais.  Embora 5μM de nanocápsulas carregadas de 

indometacina sejam suficientes para causar viabilidade celular e inibição da proliferação 

celular sem necrose em linhagens celulares de glioma, mais de 10 vezes a 

concentração desta formulação (50 μM) não causou morte celular nas culturas 

organotípicas. (Bernardi, Andressa et al., 2008) 
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Esses resultados indicam uma citotoxicidade seletiva dessas formulações para 

as células tumorais, o que pode ser explicado, pelo menos em parte, pelo alto 

metabolismo das células de glioma que possuem potencial de maior atividade de 

divisão celular e atividade endocitótica aumentada, potencializando a captação de 

nanocápsula. (Bernardi, Andressa et al., 2008)  

 

João G. et al. (2014), também tem um enfoque no seu trabalho de aplicar as 

micelas poliméricas, especificamente micelas de quitosana, para o encapsulamento do 

ibuprofeno e a aplicação na terapia do câncer de mama. Como já explicitado 

anteriormente, a síntese da quitosana anfifílica foi feita através da inclusão de porções 

de ácido desoxicólico (DOCA) e Leucina usando química de acoplamento de amina, 

formando assim CS-DOCA e CS-Leu. A atividade antitumoral do ibuprofeno (AINEs) 

em células de câncer de mama foi inicialmente estudada pela incubação de MCF-7 

(uma linha de célula de câncer de mama) com fármaco livre para determinar a IC 50 e 

avaliar uma possível diminuição da viabilidade celular. Os resultados do grupo 

mostraram que o ibuprofeno livre é capaz de reduzir a viabilidade das células MCF-7 

para 50% quando administrado em uma concentração de 0,212 ± 0,0876 mM (Figura 

28A). Portanto, o IC 50 no estudo, ilustra a atividade antiproliferativa real dos AINEs de 

baixo custo. (Marques, João G. et al., 2014) 

 

Figura 28 – Avaliação da atividade antitumoral do ibuprofeno em células de 

câncer de mama MCF-7. Determinação de (A) IC50; (B) micelas CS-DOCA carregadas 

de ibuprofeno; e micelas CS-Leu carregadas de ibuprofeno. 

 
Fonte: MARQUES, João G. et al., 2014. 

 

Após a estimativa de IC 50, foram incubadas as células com diferentes derivados 

de micelas. A administração de micelas carregadas de ibuprofeno durante 24 h resultou 
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na diminuição da viabilidade das células tumorais em todas as formulações anfifílicas, 

em comparação com as células não tratadas (Figura 28 B e 28C). No entanto, neste 

momento, a capacidade antiproliferativa do ibuprofeno livre era maior do que a dos 

transportadores micelares, mas os autores também citam que a formulação de fármaco 

livre sofre de baixa biodisponibilidade e toxicidade não específica.  (Marques, João G. 

et al., 2014) 

 

Além disso, as micelas CS-DOCA-ibuprofeno apresentaram uma atividade 

antiproliferativa notavelmente mais alta, particularmente em 72 h em CS-DOCA 0.3 e 

CS-DOCA 0.4 (Figura 28B e C). Conforme demonstrado pela Figura 28B, essas 

formulações particulares diminuem a viabilidade das células tumorais para níveis 

comparáveis aos do fármaco livre. (Marques, João G. et al., 2014) Esses resultados 

estão em acordo com os relatados por Baek, Seung Joon et al. (2002), que 

descreveram o potencial antiproliferativo do ibuprofeno em várias linhagens de células 

malignas.  

 

Os autores também compararam seus resultados aos de Cherng-Jyh Ke et al. 

(2013), que realizou essa mesma abordagem, porém com medicamentos 

quimioterápicos padrão, como a doxorrubicina (DOX). Mostrou-se que a entrega de 

DOX livre reduz a viabilidade da célula MCF-7 para aproximadamente 20% em 48 h, e 

embora obtidos em um período de tempo posterior, os portadores micelares DOCA-

ibuprofeno alcançaram resultados semelhantes. Esta descoberta indica o potencial 

terapêutico dessas micelas como carreadores para este AINE. 

 

Em 2016, Raj Kumar, Prem Felix Siril, e Farideh Javid estudaram a 

nanoformulação dos AINEs usando um novo método de interação solvente com 

solvente assistido por evaporação (EASAI). Nanopartículas foram preparadas por 

nanoprecipitação com solvente, neste caso acetona, e os estabilizantes foram 

adicionados após isso pelo método EASAI, e estes estabilizantes serviram para 

controlar o crescimento das nanopartículas e as encapsulam como mostrado na figura 

29. Os autores utilizaram como AINEs o ibuprofeno, o cetoprofeno e o naproxeno e os 

estabilizadores para as nanoformulações, a polivinilpirrolidona (PVP), álcool polivinílico 

(PVA) e hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), que são solúveis em solventes hidrofílicos 

e hidrofóbicos.  
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Figura 29 – Representação esquemática do mecanismo de formação de 

nanopartículas no método EASAI 

 
Fonte: Traduzido de KUMAR, Raj et al., 2016. 

 

Os nanofármacos preparados pelo grupo foram testados quanto as suas 

atividades antitumorais em cinco linhagens de células cancerígenas diferentes: MCF-7 

(linhagem de células de câncer de mama humano), MIA-PA-CA-2 (linha de células de 

câncer de pâncreas humano), HT-29 (linha de células de câncer de cólon humano), 

Jurkat (linha de células de leucemia humana) e A2780 (linha de células de carcinoma 

de ovário humano). A eficácia das nanofármacos foi comparada com a doxorrubicina 

com o nome comercial adriamicina (ADR), que é um fármaco anticancerígeno 

comumente usado. (Kumar, Raj et al., 2016) 

 

Em relação aos estudos de liberação controlada, os autores comparam os AINEs 

puros, as nanopartículas apenas com os AINEs e as nanopartículas de AINEs 

estabilizadas com os polímeros PVP, PVA e HPMC apresentados na figura 30. 

 

 

 

Soluções de AINES 
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Antissolvente

Nucleação

Crescimento

Ausência de 
estabilizador

Presença de 
estabilizador

AINES: Ibuprofeno (IBP), Cetoprofeno (KP), Naproxeno
(NAP)
Estabilizadores: PVP, PVA, HPMC
Antissolventes: Água/Solução Aquosa do Estabilizador
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Figura 30 – Perfis de liberação de fármacos in vitro de AINEs puros e suas 

amostras nanoformuladas 

 

 
Fonte: KUMAR, Raj et al., 2016. 

 

Os perfis de liberação dos fármacos das nanopartículas estabilizadas com 

polímeros foram significativamente diferentes dos fármacos puros e dos nanofármacos 

sem estabilizantes. Cerca de 80-100% do fármaco foi liberado das nanopartículas de 

polímero-AINE em 120 minutos. Entre os polímeros, o HPMC mostrou ser o mais 

eficiente em aumentar a dissolução dos fármacos, 100% de liberação do fármaco foi 
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observada para todas as três nanopartículas NSAID-HPMC em 180 min. (Kumar, Raj 

et al., 2016) 

 

Uma liberação um tanto controlada foi observada no ibuprofeno e cetoprofeno 

quando eles foram nanoformulados usando PVP. Um perfil de liberação controlada 

semelhante foi observado para nanopartículas de NAP, mas na presença de PVA, o 

que prova que os nanopolímeros ligados aos AINEs têm uma eficácia maior em relação 

a liberação controlada que o fármaco puro. 

 

Em relação a atividade antitumoral, o que se destaca no trabalho de é que a 

maioria dos AINEs nanoformulados mostraram atividade anticancerígena muito boa 

contra a linhagem celular de leucemia. Em especial, o naproxeno, tanto puro quanto 

modificado evidenciou maior atividade antileucêmica quando comparadas as amostras 

com ibuprofeno e cetoprofeno. Inclusive, ao observar as formulações de NAP-HPMC e 

NAP-PVP, a atividade antileucemica foi melhor que o fármaco padrão (doxorrubicina). 

Quase 100% de morte celular pode ser alcançada utilizando NAP-PVP em uma 

concentração de 80 μg/ml, e observou-se 50% de morte celular em concentrações 

baixíssimas como 20,1 μg/ml, sendo que a doxorrubicina apresenta 50% de morte 

celular com 45,1 μg/ml, ou seja, o NAP-PVP apresentou mais de duas vezes melhor 

eficácia antileucêmica que o fármaco padrão. (Kumar, Raj et al., 2016) 

 

4.2.1 Nanocarreadores com AINEs que auxiliam a entrega do fármaco 
antitumoral 

Liandong Feng et al. (2017), também estudou a formação de um nanocarreador 

polimérico com fármacos hidrofóbicos pela nanoprecipitação. O grupo formulou uma 

nanopartícula responsiva dupla pH/redox baseada em um novo polímero de poli(β-

amino éster) biodegradável, e demonstraram sua alta capacidade de entrar em células 

cancerígenas e liberar uma combinação do fármaco antitumoral doxorrubicina e um 

AINE (indometacina) para alcançar efeitos quimioanti-inflamatórios sinérgicos e superar 

a resistência a múltiplos fármacos. O estudo de Liandong Feng et al. (2017) destaca o 

grande potencial de direcionamento de tumor e nanopartículas responsivas a estímulos 

duplos para entrega eficiente de combinação de vários medicamentos que melhoram a 

eficácia terapêutica do câncer.  
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De acordo com Sun, J., Liu, Y., et al. (2017b), os tumores geralmente se 

apresentam como condições mais ácidas e redutoras do que os tecidos circundantes. 

Muitas nanopartículas responsivas a pH ou redox compreendem diferentes 

nanomateriais (por exemplo, nanopartículas poliméricas, nanopartículas de sílica) e 

fármacos antitumorais foram desenvolvidos ativamente para liberação controlada de 

fármacos em células tumorais.  

 

Liandong Feng et al. (2017) dizem que maioria das atuais nanopartículas 

responsivas duplas foram adaptadas para fornecer apenas um tipo de fármaco, 

limitando sua capacidade de superar a potencial resistência aos fármacos. Portanto, o 

projeto do grupo de novas nanopartículas responsivas a estímulos duplos capazes de 

direcionar a entrega e controlar a liberação de dois ou vários tipos de agentes 

terapêuticos, pode diminuir potencialmente a resistência a fármacos e aumentar a 

eficácia anticancerígena. Os autores utilizaram então um novo polímero de 

direcionamento de tumor e biodegradável: o FA-PEG-PBAE que é o ácido fólico ligado 

com polímero poli(etileno glicol)-poli(β-amino éster), e mostraram a alta capacidade de 

formar nanopartículas responsivas duplas de pH/redox. Essas nanopartículas entram 

seletivamente nas células cancerígenas por meio de uma via de endocitose, mediada 

por receptor de folato e, efetivamente, liberam tanto indometacina quanto doxorrubicina 

em resposta à ação ácida e redutora ambientes intracelulares. (Figura 31B) 

 

A inibição significativa da COX-2 atividade pela indometacina e indução de morte 

de células cancerosas por doxorrubicina podem reduzir a inflamação associada ao 

tumor e superar a multirresistência relacionada, alcançando efeitos quimioanti-

inflamatórios sinérgicos. (Feng, Liandong et al., 2017) 

 

A figura 31A mostra a estrutura do FA-PEG-PBAE sintetizado e o procedimento 

geral para a síntese da nanopartícula FA-DOX-IndNP. A figura 31B ilustra o mecanismo 

de ação proposto pelo qual FA-DOXInd-NP entregando a combinação de doxorrubicina 

e indometacina em células tumorais para obter o efeito sinérgico. (Feng, Liandong et 

al., 2017) 

 

O FA-PEG-PBAE foi escolhido como nanotransportador devido à sua alta 

sensibilidade em resposta ao ambiente ácido e grande biodegradabilidade em relação 

à clivagem de dissulfeto mediada por redução, ambos os quais poderiam contribuir para 
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a dissociação de nanopartículas ao entrar em células tumorais. (Feng, Liandong et al., 

2017) 

 

Figura 31 – A) Estrutura química do polímero biodegradável decorado com ácido 

fólico FA-PEG-PBAE, e o procedimento geral para a síntese de direcionamento tumoral 

e nanopartícula responsiva dupla pH/redox FA-DOX-Ind-NP. B) Ilustração esquemática 

de FA-DOX-Ind-NP c 

 
Fonte: FENG, Liandong et al., 2017. 

 

Por mais que, o AINE não seja o fármaco com ação antitumoral neste caso, as 

nanopartículas poliméricas seguem sendo uma opção melhorada para a liberação 

controlada dos fármacos e maior entrega também no local específico da ação. Um 

estudo citado anteriormente na seção “4.3.1.2 Ibuprofeno e Naproxeno”, Zuojon Li et 

al. (2018) também se utiliza de co-polímero para liberar um fármaco padrão para o 

tratamento antitumoral. 
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Como já mencionamos ateriormente, Zuojon Li et al. (2018) realizou a síntese de 

um copolímero bibloco anfifílico baseado em ibuprofeno (IBU), o copolímero anfifílico 

POEG-b-PVBIBU (denominado POVI), que se autoorganizou em nanomicelas e 

consegue co-carregar medicamentos antitumorais como a doxorrubicina (DOX), 

paclitaxel (PTX) e docetaxel (DTX) etc. 

 

As micelas carregadas de fármaco (incluindo DOX/POVI, PTX/POVI e 

DTX/POVI) também foram preparadas com sucesso pelo método de diálise. A tabela 

11 mostra que os polímeros POVF (sem fármacos carregados) podem formar micelas 

nanométricas com um diâmetro de 82 nm. Os tamanhos das micelas aumentaram 

ligeiramente para 92, 106 e 98 nm, após o carregamento de DOX, PTX e DTX, 

respectivamente. O aumento de tamanho se deve ao fato de que os fármacos 

hidrofóbicos encapsulados, aumentaram o núcleo hidrofóbico das micelas. (Li, Zuojon 

et al., 2018) 

 

Conforme mostrado na Tabela 11, o polímero POVI foi capaz de carregar DOX 

com uma capacidade de carga de 6,4%. Além disso, os polímeros POVI também podem 

servir como carreadores para carregar outros fármacos, como PTX e DTX.  

 

Tabela 11 – Caracterização físico-química da micela em branco de POVI e 

micelas carregadas de fármacos. 

 
Fonte: Traduzido de LI, Zuojun et al., 2018. 

 

Em relação à cinética de liberação de DOX das micelas DOX/POVI avaliou-se, 

usando um método de diálise e solução de DOX livre como controle. A solução de DOX 

livre mostrou uma liberação de DOX de quase 80% nas primeiras 12 h, enquanto as 

micelas de DOX/POVI mostraram uma liberação lenta de DOX de cerca de 43%. 

Mesmo após 72 h, menos de 50% da DOX foi liberada das micelas DOX/POVI.  
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 Zuojon Li et al. (2018) também testaram a citotoxicidade de micelas DOX/POVI 

avaliada em linhagens celulares de câncer de mama e próstata, e o mesmo não 

apresentou nenhuma citotoxicidade notável entre todas as linhagens celulares 

testadas. As micelas de DOX/POVI exibiram menor citotoxicidade do que a DOX livre 

nas três linhagens celulares testadas, provavelmente devido à liberação lenta de DOX. 

 

Como visto na tabela 11, as micelas carregadas de DOX possuem um tamanho 

pequeno com um diâmetro de aproximadamente 90 nm, que os autores consideraram 

um tamanho ideal para um longo tempo de circulação sanguínea e direcionamento 

passivo para locais de tumor sólido, através do efeito de permeabilidade e retenção 

aprimoradas. 

 

As micelas carregadas de DOX mostraram também liberação lenta e sustentada 

do fármaco, o que poderia impedir a liberação prematura de DOX encapsulado antes 

de entrar em tumores. A liberação lenta de DOX das micelas pode ser devido à forte 

interação entre o portador de DOX e POVI (por exemplo, interação hidrofóbica e efeito 

de empilhamento pi-pi). Portanto, os resultados de Zuojon Li et al. (2018) sugerem que 

o polímero POVI pode ser empregado como um carreador funcional duplo, seguro e 

eficaz para co-entrega de fármacos quimioterápicos, principalmente a doxorrubicina.  
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5. CONCLUSÃO 
 
 Durante a elaboração da revisão foi visto que os anti-inflamatórios não esteroides 

possuem um enorme potencial na aplicação do tratamento de diversos tumores, por 

reduzirem dos efeitos colaterais e seu baixo custo. No entanto a biodisponibilidade no 

ambiente tumoral e a sua baixa solubilidade em água sempre foi um problema. 

 

 De modo geral vimos, portanto, que o uso de nanocarreadores mostraram 

resultados significativos de maior biodisponibilidade do fármaco na célula alvo e de 

solubilidade aumentada pelo caráter anfifílico. 

 

 Foi notado que, majoritariamente, os nanocarreadores, independente de sua 

composição, diminuíram a citotoxicidade e foram mais eficazes em liberar o fármaco no 

tecido alvo em relação as soluções com o fármaco puro, devido a sua facilidade em 

ultrapassar a membrana celular, pois o caráter anfifílico que esses sistemas de entrega 

possuem, promovem o estabelecimento de interações eletrostáticas e hidrofóbicas na 

interface nanocarreador-membrana. 
 

 Foi possível observar que as micelas poliméricas e as nanocápsulas se destacam 

pela facilidade de encapsulação e administração oral vantajosa e as nanocápsulas 

possuem o potencial de atravessar a barreira hematoencefálica, o que representa um 

obstáculo enorme para o uso de um grande número de medicamentos. 
 

 O ibuprofeno, foi citado diversas vezes como um fármaco com potencial 

antineoplásico, principalmente por atuar da mesma forma que muitos medicamentos 

antitumorais, alterando o ciclo celular e induzindo apoptose. Outros AINEs também 

possuem potencial antineoplásico, como a indometacina em gliomas e o naproxeno no 

tratamento de leucemia. 

 

 Alguns autores também mostraram um potencial nos polímeros de pró-fármacos 

conjugados com AINEs, melhorando a solubilidade em água e biodisponibilidade; os 

pró-farmacos nanomicelares de AINEs e polímeros mostraram possibilidade de co-

carrear outros medicamentos, potencializando os efeitos tanto do anti-inflamatório 

quanto do medicamento co-carregado, tendo assim ação dupla. 
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 Por fim, é notório que os nanocarreadores em todos os estudos permitem uma 

liberação mais lenta e controlada dos fármacos no tecido alvo quando comparado com 

as moléculas puras, fazendo com que a terapia seja bem mais eficaz. 

 

Pretendemos, também, com este estudo futuramente realizar a síntese de 

nanocarreadores de S-nitrosotióis derivados de AINEs.  
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