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RESUMO 

NANOCARREADOR BASEADO EM QUITOSANA TIOLADA E NANOPARTÍCULA DE 

OURO COMO SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA PARA O FÁRMACO 

ANTINEOPLÁSICO DOCETAXEL  

 

Genisson Barbosa Teixeira 

Março/2018 

Orientador:  Professor Dr. Luís Eduardo Almeida  

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

 

Com o advento da nanotecnologia, sistemas avançados de entrega de fármacos têm sido 
eficazes no tratamento do câncer. Nesse trabalho, desenvolvemos um carreador para o 
fármaco antineoplásico docetaxel (DTX) a partir do sistema de liberação controlada 
formado por uma quitosana organofuncionalizada com grupos tióis e nanopartículas de 
ouro (AuNPs). Para a produção do carreador, a quitosana (CS) foi modificada com 
cisteína e acoplada por dicicloexilcarbodiimida (DCC). A presença dos grupos tióis na 
CS foi confirmada pelos espectros obtidos por FTIR. Posteriormente, as AuNPs foram 
sintetizadas e passivadas pelo método do citrato de sódio e, a partir da espectroscopia de 
absorção na região do UV-vis, foi possível obter uma banda de absorbância intensa na 
região de 520 nm. Os diâmetros médios das nanopartículas foram observados por TEM, 
obtendo um tamanho médio de aproximadamente 18 nm. Na sequência, realizamos um 
estudo cinético para entendermos melhor o comportamento entre o material produzido e 
as AuNPs, comprovando a interação destes a partir das medidas de FTIR, essa técnica 
também foi importante para comprovação da interação entre o fármaco e o material 
produzido. Complementar a este estudo, as técnicas de DLS, potencial Zeta e MEV foram 
utilizadas, sendo fundamentais para definirmos a massa ideal da quitosana modificada 
(CS-SH) nos testes de liberação. O perfil de liberação do DTX com o material foi o dobro 
em relação ao fármaco livre, bem como, o material proporcionou uma liberação mais 
lenta, nas primeiras 8 horas e continuou liberando até aproximadamente as 48 horas. Após 
esse tempo, os valores de absorbâncias permaneceram constantes até aproximadamente 
as 80 horas, diferentemente do fármaco livre. A utilização do modelo cinético de ordem 
zero possibilitou um melhor entendimento do perfil de liberação do fármaco com o 
material.  
 
Palavras-chave: Quitosana; Nanopartículas de Ouro; Nanocompósitos, Carreador de 

Fármaco; Docetaxel.  
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ABSTRACT 

NANOCARRIERS BASED ON THIOL-MODIFIED CHITOSAN AND GOLD 

NANOPARTICLES AS A CONTROLLED RELEASE SYSTEM FOR DOCETAXEL 

ANTINEOPLASTIC DRUG 

Genisson Barbosa Teixeira 
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Drug delivery systems based on gold nanomaterials are regarded as one of the most 
effective methods for the treatment of cancer. In this work, we developed a nanocarrier 
based on a thiol-organofunctionalized chitosan and gold nanoparticles (AuNPs)for 
docetaxel, an antineoplastic drug used for the treatment of lung, prostate, leukemia and 
malignant melanoma tumors. Initially, chitosan (CS) was modified with cysteine (CYS) 
by coupling them using N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide (DCC). The presence of thiols 
groups in CS was confirmed by FTIR spectroscopy. Subsequently, AuNPs were 
synthesized and passivated by sodium citrate. From UV-vis spectroscopy analysis, it was 
possible to obtain a strong absorbance band at 520 nm, which is related to the localized 
surface plasmon resonance (LSPR). The size distribution of the nanoparticles was 
obtained by TEM, showing an average size of around 18nm. Then, a study using UV-vis 
spectroscopy, DLS, zeta potential and SEM was performed to understand the formation 
of the nanocomposite AuNPs/CS-SH. In this study, it was observed that the nanoparticles 
systematically aggregate in the presence of the polymeric matrix, changing their optical 
and morphological properties through time and amount of CS-SH. The release profile of 
the DTX with CS-SH was twice as much as the free drug, as well as, the material gave a 
controlled release up to 48 hours and constant up to 120 hours, unlike the free drug. After 
that time, the absorbance values remained constant until approximately 80 hours, unlike 
the free drug. The use of the zero order kinetic model allowed a better understanding of 
the drug release profile with the material. 
 
Keywords: Chitosan; Gold Nanoparticles; Nanocomposites, Drug Carrier; Docetaxel. 
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De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA), o câncer é um problema de saúde pública, principalmente em países 

subdesenvolvidos, onde as estatísticas estimam um impacto de 80% dos 20 milhões de 

novos casos até 2025, baseados em documentos da World cancer report 2014 da 

International Agency for Researchon Cancer (Iarc), da Organização Mundial de 

Saúde(OMS). Trazendo para um cenário de mortalidade, a situação agrava-se quando se 

constata que, dos 8 milhões de óbitos previstos, 70% ocorrerão nesses mesmos países 

(Estimativa 2016: Incidência de Câncer no Brasil).  

Com base nos mesmos estudos, os principais tipos de câncer com maiores 

incidências no mundo foram pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 

milhão) e próstata (1,1 milhão). Nos homens, os mais frequentes foram pulmão (16,7%), 

próstata (15,0%), intestino (10,0%), estômago (8,5%) e fígado (7,5%). Em mulheres, as 

maiores frequências encontradas foram mama (25,2%), intestino (9,2%), pulmão (8,7%), 

colo do útero (7,9%) e estômago (4,8%). No cenário brasileiro, a estimativa para 2016-

2017, apontou a ocorrência de cerca de 600 mil novos casos de câncer, mostrado com 

mais detalhe na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados 

para 2016, retirada de Estimativa 2016, incidência  de câncer no Brasil: 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/estimativa-2016-v11.pdf. 

 
Diante disso, é fundamental um maior investimento no desenvolvimento de ações 

para o tratamento e combate ao câncer nos diferentes níveis de atuação: sendo necessários 

diagnósticos de forma precoce e uma abordagem terapêutica adequada, com o intuito de 

prevenir a incapacidade que a doença pode provocar, pesquisas de triagem utilizando 

exames seletivos e tratamento adequado para interromper o processo mórbido e evitar 

futuras complicações e sequelas (GOMES et al., 2008). 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/estimativa-2016-v11.pdf
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Neste contexto, com o advento da nanotecnologia, surgiram novas promessas 

capazes de revolucionar muitas áreas, incluindo a oncologia, propondo sistemas 

avançados para o tratamento do câncer. Assim, vários estudos buscam desenvolver 

tratamentos alternativos para esta doença (BEIK et al.,2016, HAUERT, BHATIA, 2014, 

XIE et al., 2016), uma vez que as terapias convencionais para o câncer geralmente 

oferecem eficácia limitada com efeitos secundários extensos, como, por exemplo, efeitos 

citotóxicos graves em tecidos saudáveis. Adicionalmente, ainda existem muitas barreiras 

que limitam a entrega de fármacos em tratamentos quimioterápicos por via oral, tais como 

a solubilidade em água, o que dificulta à interação dos fármacos anticâncer, a estabilidade 

gastrointestinal, baixa permeabilidade no intestino e efluxo pela P-glicoproteína (SUN et 

al., 2016). Portanto, o desenvolvimento de sistemas de entrega de fármacos eficazes para 

o tratamento do câncer é um tópico importante de pesquisa e tem atraído muita atenção 

(GAO et al., 2014). 

Nas últimas décadas, a família dos taxanos (poclitaxel e docetaxel), fármacos 

antineoplásicos (FA), tem desempenhado um papel significativo no tratamento do câncer. 

O docetaxel (DTX), por exemplo, demonstrou atividade significativa contra os tumores 

do câncer de pulmão, próstata, leucemia e melanoma maligno (SUN et al., 2016). 

Entretanto, devido a sua baixa solubilidade em água, o DTX e outros FA, apresentam 

concentrações elevadas de agentes tensoativos não iônicos como solubilizante, com 

função de veículo de formulação farmacêutica na administração, como é o caso do Tween 

80 (polissobato) e etanol (50:50 v/v) sendo este aplicado de forma injetável (QU et al; 

2012). Devido à presença de Tween, percebeu-se um aumento da toxicidade, bem como, 

algumas reações adversas, incluindo reações de hipersensibilidade, nefrotoxicidade, 

retenção de líquidos, neurotoxicidade e toxicidade músculo-esquelética em pacientes 

(LIU et al., 2013). 

Na tentativa de solucionar este problema, há uma busca intensa por sistemas 

carreadores que sejam estruturalmente estáveis, biocompatíveis, não tóxicos e capazes de 

entregar seletivamente e especificamente o fármaco, em níveis terapêuticos, a 

determinados alvos, o que tem impulsionado vários estudos na área nas últimas décadas 

(PENG et al., 2016, KHATAMIAN, DIVBAND, FARAHMAND-ZAHED, 2016, 

CUGGINO, MOLINA, WEDEPOHL, 2016). O objetivo de um sistema de entrega de 

fármaco ideal é ajustar a liberação e, consequentemente, a concentração do fármaco 

dentro de uma faixa terapêutica desejada, a partir de uma dose única, levando o princípio 

ativo para a região de destino, enquanto reduz simultaneamente os sintomas.  
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As nanopartículas isoladas (metálicas ou poliméricas) ou ancoradas em matrizes 

poliméricas apresentam um potencial significativo para o direcionamento específico e 

liberação de fármacos. Carreadores estruturados em escala nanométrica têm demonstrado 

vantagens intrínsecas sobre sistemas de liberação de fármacos convencionais, tais como, 

a grande capacidade de carga útil de formulações anticancerígenas, proteção contra 

degradação, liberação controlada e a redução de efeitos adversos (CHEN, LIU, 2016). 

Neste caminho, sistemas baseados em nanopartículas de ouro (AuNPs) (QUI et al., 2016) 

e polissacarídeos, a exemplo da quitosana (CS), (HUANG et al., 2015, PRABHARAN, 

2014, LIU et al., 2013, NASCIMENTO et al., 2014), têm sido aplicados como sistemas 

carreadores de fármacos, devido a sua biocompatibilidade, capacidade de transporte de 

fármacos, descarga terapêutica em determinados valores de pH, dentre outras. 

Uma das abordagens para controlar a liberação do fármaco é a incorporação do 

fármaco em um substrato com determinadas propriedades químicas, biológicas e 

mecânicas. Biopolímeros naturais como a CS são candidatos promissores para aplicações 

em sistemas de administrações de fármacos, devido sua biodegradabilidade, 

biocompatibilidade, bem como, baixos custos de fabricação (PATHANIA et al., 2016a; 

PATHANIA et al., 2016b). 

A CS é um polissacarídeo amplamente empregado na indústria de alimentos e 

área biomédica. Apesar da CS ter uma grande utilidade, a mesma não suporta meio com 

baixos valores de pH, desvantagem para a liberação de um fármaco que precisa ser 

administrado no intestino. Neste sentido, algumas alternativas, tais como modificações 

estruturais ou formação de complexos com outros polímeros, têm sido propostas a fim de 

melhorar a estabilidade da CS (RIBEIRO et al., 2014).  

É bem conhecido que a CS é insolúvel em condições alcalinas e fisiológicas. 

Para aumentar ainda mais a sua solubilidade em solução aquosa, a modificação química 

do oligossacarídeo da CS com grupos tiolados contendo aminoácidos por imobilização 

de unidades portadoras de tiol na estrutura polimérica da CS, têm numerosas 

características vantajosas em comparação com o biopolímero não modificado. Dentre 

elas, inclui-se: propriedades mucoadesivas, aumento da permeabilidade e aceleração da 

automontagem de nanopartículas (DEVARAJ, DEIVASIGAMANI, JAYADEVAN, 

2013). 

Este trabalho tem como finalidade, mostrar o desenvolvimento de um carreador 

para o FA DTX, a partir da modificação química da CS com a Cisteína (CIS), para a 

obtenção do grupo tiol na matriz polimérica e ancoragem das AuNPs na mesma, bem 
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como, desenvolver a incorporação e liberação de tal fármaco na matriz produzida, a partir 

de testes in vitro. Serão apresentados os passos da modificação da CS, síntese das AuNPs 

e ancoramento das tais a cadeia polimérica, acoplamento/liberação do DTX na matriz 

polimérica e os testes de caracterização utilizados, para um maior detalhamento do 

material sintetizado. 
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2.1 O CÂNCER 

 

Existem cerca de 277 tipos diferentes de doenças atreladas ao câncer. Os cientistas 

identificaram diferentes estágios dos cânceres, indicando que várias mutações genéticas 

estão envolvidas no mesmo. Essas mutações genéticas levam à proliferação celular 

anormal. Os distúrbios genéticos causados por fatores hereditários têm um papel 

fundamental no aumento do crescimento celular, aumentando ainda mais as chances de 

mutação e proliferação das células cancerígenas (HASSANPOUR, DEHGHANI, 2017). 

O desenvolvimento do câncer é conhecido como resultado da coleta de alterações 

genéticas, incluindo múltiplos genes e cromossomos. Defeitos nas mitocôndrias 

desempenham um papel importante na progressão e desenvolvimento do câncer, pois as 

mesmas possuem estruturas de dupla membrana com um genoma de cadeia dupla capaz 

de transcrição, tradução e montagem de proteínas. As mtDNA podem ser replicadas 

independente do DNA nuclear, dessa forma, mesmo com alterações nas mitocôndrias elas 

conseguem replicar proteínas com defeitos, gerando células anormais, que sofrem 

mutações e provocam o surgimento do câncer(MAHALAXMI, SANTHY, 2017).  

Essa doença é caracterizada pelo crescimento rápido de células anormais 

(GUZMÁN-RODRÍGUEZ et al., 2016). Este processo ocorre devido ao acúmulo de 

algumas mutações genéticas hereditárias ou induzidas pelo meio ambiente e mudanças 

epigenéticas. Existem evidências crescentes que ligam a obesidade e comportamentos de 

estilo de vida modificáveis, como ouso de tabaco e álcool, inatividade física e fatores 

alimentares para o desenvolvimento do câncer (LOPEZ, MAO e COHEN, 2017). Em 

geral, a ocorrência do câncer aumentou significativamente, tornando-se um problema 

sério que afeta a saúde de boa parte da sociedade humana. Infelizmente, é uma variedade 

de doenças no nível de tecido e essa variedade é um grande desafio para seu diagnóstico 

específico, seguido pela eficácia do tratamento (HASSANPOUR., 2017, HUANG et 

al.,2015).  

Segundo KD MILLER, et al. (2016), nos últimos anos um crescente número de 

pessoas tem sobrevivido aos efeitos do câncer, devido aos métodos inovadores de 

diagnósticos e tratamento de tal enfermidade. Entretanto, eles apontam os cuidados no 

pós-tratamento, pois há uma predisposição dessas pessoas em desenvolver recorrência e 

câncer secundário. Dessa forma, o acompanhamento desse público deve ser regular, 

principalmente nos primeiros meses pós-tratamento, já que essa fase é mais suscetível 

para uma nova ocorrência da doença.  

http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cancer-staging
http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gene-mutation
http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cell-growth
http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/genetic-disorders
http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chromosome
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090506817300593#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163725817302474#bb0380
http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alcohol-use
http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alcohol-use
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2311300617300125#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2311300617300125#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2311300617300125#!
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2.1.1. Tratamento do Câncer 

 

Hoje em dia, o câncer tornou-se uma das principais causas de mortalidade em todo 

o mundo. Até agora, existem formas versáteis de lutar contra ela, incluindo cirurgia, 

quimioterapia, imunoterapia, fototerapia, radioterapia, e assim por diante. Entre estes 

métodos terapêuticos, a quimioterapia é uma opção tradicional indispensável como forma 

de garantir uma maior eficiência no tratamento. No entanto, a quimioterapia convencional 

sofre de várias limitações, como rápida depuração sanguínea/renal, baixa acumulação de 

tumor citotoxicidade inespecífica, efeitos colaterais adversos e resistência a 

multifármacos (PAGANI, 2010, SONG, 2017).  

O objetivo da quimioterapia é promover efeitos citotóxicos letais ou "apoptose" 

nas células cancerígenas, impedindo o crescimento do tumor. Os FA em geral, tem função 

de ataque ao DNA ou qualquer metabolismo destinado a multiplicação de células 

(FINKEL, 2009). A principal intenção desses fármacos é atingir somente as células 

malignas, entretanto, praticamente todos os FA não especificam somente as células 

neoplásicas e sim, qualquer célula em processo de multiplicação, gerando assim, vários 

efeitos adversos. A quimioterapia é um dos vários arsenais disponíveis para combater o 

câncer, mas muitas vezes tem risco de vida e efeitos colaterais prejudicando a saúde do 

paciente. Dentre os principais efeitos atrelados aos fármacos quimioterápicos JAIN 

(2008), aponta: nefrotoxicidade aguda e crônica significativa, diminuição do número de 

glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, náuseas, vômitos e perda de cabelo.  

Outro desafio sério ao tratar-se desses fármacos é a resistência de algumas células 

neoplásicas, frente a determinadas fármacos durante o tratamento, ocasionando “falsos” 

efeitos positivos, entretanto com o passar do tempo, essas células se desenvolvem e 

sucumbem para metástases resistentes aos fármacos (JAIN, 2008). Essa resistência pode 

ser diminuída com tratamento de curta duração, intenso e ininterrupto. A toxicidade é 

outro empecilho ao tratamento, pois os FA não fazem distinções ao ataque das células, 

resultando na contaminação de "células sadias”, gerando os efeitos adversos 

(ARONSON, GRAHAME-SMITH, 2004). 
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Figura 2:Estruturas moleculares (a) paclitaxel e (b) docetaxel. Adaptado  de 

ANDERSEN et al. (2006). 

 

O DTX tem se mostrado mais benéfico em relação ao PTX, agindo na fase G2/M 

do ciclo celular (Figura 3), ligando-se com caráter reversível à subunidadeβ da tubulina, 

promovendo a despolimerização-polimerização, resultando um acúmulo de microtúbulos 

estáveis, sem apresentar degradação dos cromossomos, levando assim, a morte da célula. 

Apesar desse processo se mostrar promissor, em alguns casos ocorre a resistência das 

células ao fármaco devido a uma P-glicoproteína amplificada, bem como uma mutação 

na tubulina. 
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Figura 3: Ilustração da ação dos Fármacos Antineoplásicos no ciclo celular: S- 
Síntese de DNA, G2- Pré-mitose, M- Mitose, G1- Final da Mitose (região de 

multiplicação celular), G0- Repouso (ausência de atividade mitótica), adaptado de 
(ALMEIDA, 2005). 

 
Em outro caso particular, dois estudos randomizados, apresentados no congresso 

da American Society of Clinical Oncology (ASCO), compararam a eficácia do DTX com 

a da mitoxantrona, em pacientes com câncer de próstata metastático. Dentre os listados 

destaca-se o tratamento utilizando o fármaco DTX e estramustina. A sobrevida mediana 

foi de 18 meses para os pacientes que receberam DTX e estramustina, contra 15 meses 

para os pacientes que receberam mitoxantrona e prednisona. Pela primeira vez, houve 

clara demonstração de ganho de sobrevida com o uso de quimioterapia nestes pacientes. 

Porém os pacientes que receberam DTX apresentaram toxicidade relacionada ao 

tratamento significativamente superior aos que receberam mitoxantrona (PETRYLAK et 

al., 2004). 

O DTX apresenta um grande volume de distribuição, mas não entra no sistema 

nervoso central. O sistema citocromo, bem como a excreção biliar, são responsáveis pela 

eliminação do fármaco nas fezes, dessa forma, ele pode ser recomendado para pessoas 

com insuficiência renal, entretanto deve ser evitado por pessoas com disfunção hepática 

(FINKEL, 2009). O DTX, demonstra atividade significativa contra os tumores do câncer 

de pulmão, próstata, leucemia e melanoma maligno (SUN et al., 2016). Entretanto, devido 

a sua baixa solubilidade em meio neutro, o DTX e outros FA, apresentam concentrações 

elevadas de agentes tensoativos não iônicos como solubilizante, com função de veículo 
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de formulação farmacêutica na administração, resultando numa maior toxicidade e efeitos 

adversos graves. 

Dessa forma, para minimizar esses problemas, surge uma grande necessidade no 

desenvolvimento de tratamentos de câncer com efeitos menos evasivos, com mais 

eficiência, diminuindo os efeitos adversos graves causados pelas terapias atualmente 

disponíveis, impulsionando o desenvolvimento de sistemas alternativos de administração 

de fármacos (BATTOGTOKH, KANG, KO, 2015).  

 

2.1.2 Liberação controlada de Fármacos 

 

 Um dos principais problemas não só dos FA, mas da maioria dos fármacos, é a 

forma em que eles são liberados no organismo. A administração convencional, tem sido 

eficiente quando a posologia dos fármacos é respeitada e seguida à risca, entretanto alguns 

fármacos não se comportam da mesma forma, principalmente os que apresentam baixa 

permeabilidade e solubilidade, necessitando de um aumento da concentração, para que 

estes consigam ter uma ação mais efetiva no local desejado. Entretanto, com o aumento 

da concentração, há uma rápida elevação nos níveis plasmáticos sanguíneos, 

ultrapassando uma faixa permitida de concentração, tornando-se tóxicos, mas esses 

efeitos com um curto período acabam diminuindo drasticamente e não conseguem ter 

ações efetivas, necessitando aumentar o número de dosagens dos fármacos (ANSEL, 

2000). 

 Com o aumento da concentração e do número de dosagens, surgem efeitos 

adversos inesperados, prejudicando a saúde dos indivíduos. Dessa forma, surge a 

necessidade de analisar o índice terapêutico de cada medicamento, que é a relação entre 

a dose letal e a dose efetiva do medicamento, proporcionando uma margem de segurança 

na administração do fármaco e evitando efeitos tóxicos ao paciente. Com o surgimento 

de métodos de liberação controlada de fármacos, muitos desses efeitos adversos são 

minimizados, principalmente quando os fármacos apresentam baixos índices 

terapêuticos. Resultando numa entrega mais específica no local desejado, liberando o 

princípio ativo de forma constante, com uma melhor absorção (LOYD, ALLEN, 2007). 

A Figura 4 exemplifica a comparação entre o método convencional e o método controlado 

para entrega de fármacos. 



13 
 

 

Figura 4: Comparação ilustrativa do método de liberação convencional e o 

sistema de liberação controlada. Adaptada de MALAQUIAS (2014). 

 

 A Figura 4 traz uma relação entre a liberação convencional e a liberação 

controlada, onde a primeira ultrapassa o nível terapêutico por necessitar de uma maior 

concentração do fármaco para que ele tenha um efeito mais eficiente. Entretanto, com o 

aumento da concentração, a ação do fármaco ultrapassa o nível terapêutico e ele torna-se 

tóxico, diferentemente da liberação controlada, que apresenta efeito constante durante o 

tempo de tratamento, sem a necessidade do aumento da concentração do fármaco e 

aumento do número de dosagens. Vale ressaltar que o fato do comportamento 

convencional ter ultrapassado o nível terapêutico, pode ter uma relação com a baixa 

permeabilidade, baixa solubilidade, o tempo de meia vida e a eliminação. Assim, surge a 

necessidade da análise da classificação biofarmacêutica de cada fármaco e seus 

comportamentos farmacocinéticos, para um melhor entendimento de sua ação no 

organismo. 

Adicionalmente, ainda existem muitas barreiras que limitam a entrega de 

fármacos em tratamentos quimioterápicos por via oral, tais como a solubilidade em água, 

o que dificulta à interação dos fármacos anticâncer, a estabilidade gastrointestinal (GI), 

baixa permeabilidade no intestino e efluxo pela P-glicoproteína (P-gp) (SUN et al., 2016). 

JING et al. (2017), reforça também que, em bora os sistemas de liberação controlada de 

fármacos tenham trazido grandes melhorias ao uso de fármacos antitumorais, existe ainda 
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um longo caminho para a sua aplicação clínica. Por um lado, precisa de um transportador 

para carrear fármacos, que geralmente é muito maior do que o próprio fármaco, levando 

a um baixo consumo. Por outro lado, o processo de fabricação dele, em geral, é muito 

complicado e difícil de controlar, dificultando a obtenção de produtos de qualidade 

uniforme.  

Diante disso, muito tem sido pesquisado e adaptado, de forma a melhorar o 

desenvolvimento de tais sistemas, favorecendo resultados mais promissores, em busca do 

avanço no tratamento de várias doenças, inclusive para o tratamento do câncer sendo este 

um importante tópico de pesquisa que tem atraído muita atenção (GAO et al., 2014). 

Portanto, o desenvolvimento de sistemas de entrega de fármacos é eficaz para fármacos 

pouco solúveis em água e com baixa permeabilidade, com o intuito de minimizar os 

efeitos adversos, como no caso do DTX, segundo WANG et al., (2011).  

Em particular, as plataformas baseadas em nanotecnologia, como micelas, 

polímeros, lipossomas, nanopartículas lipídicas sólidas e sistemas biodegradáveis 

metálicos conjugados com nanopartículas, já fazem parte das grandes inovações para 

tratamentos quimioterápicos do câncer (BATTOGTOKH, KANG e KO, 2015). Sistemas 

em nanoescala para liberação de fármacos, principalmente para os FA, receberam muitas 

atenções nas últimas décadas. Sendo que, as fármacos carreadas dentro dos nanomateriais 

geralmente têm um tempo de retenção de sangue maior e uma distribuição de tumor 

melhorada e uma toxicidade reduzida, o que resulta em uma dose mais tolerada. Além 

disso, os nanomateriais são facilmente modificados, otimizando diferentes características, 

na obtenção de materiais mais eficientes (JAHAN, MANSOOR, KANWAL, 2013, 

SONG, 2017).  

A redução terapêutica dos efeitos colaterais é proporcionada com a entrega de 

fármacos em alvos específicos. Este é um conceito amplamente aceito, mas limitado em 

aplicação, devido à falta de tecnologias disponíveis e processo de validação. Biomedicina 

e nanotecnologia podem desempenhar papéis importantes neste contexto. Estes são 

campos crescentes com oportunidades e possibilidades para o avanço da medicina, 

ciência e tratamento de doenças. A nanotecnologia (faixa de tamanho entre 1 -100 nm) é 

esperada para mudar a própria fundamentação dos diagnósticos de câncer, tratamento e 

detecção (HUANG et al., 2006, JAIN et al., 2007, BHATTACHARYA, MUKHERJEE, 

2008).  

 

http://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/chromatography
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2.2. NANOTECNOLOGIA 

 

A nanotecnologia é uma ciência dedicada à criação, modificação e utilização dos 

materiais, dispositivos e sistemas em escala nanométrica. Ela explora as características 

físicas, químicas e biológicas dos materiais, modificando-as em função do tamanho de 

suas partículas. Essas modificações favorecem a melhoria de determinadas propriedades 

a depender do objetivo ao qual se espera, e desfavorecem outras propriedades existentes 

no material (estabilidade térmica). A tecnologia na escala nanométrica é utilizada em 

diversos produtos comercias e aplicações industriais, tais como: eletrônicas, alimentícia, 

combustível, células solares, baterias, sensores químicos, etc. Além disso, inúmeras 

aplicações da nanotecnologia na indústria farmacêutica têm revolucionado a 

administração de fármacos e cosméticos. Com efeito, a utilização de nanotransportadores 

levou à definição da nanomedicina, como uma área multidisciplinar, resultando na 

aplicação da nanotecnologia para a prevenção, tratamento, diagnóstico, monitorização e 

controle dos sistemas biológicos (MONTENEGRO et al., 2016). 

Neste cenário, a ciência e tecnologia dos materiais é um campo que vem evoluindo 

de forma acelerada, dando contribuições significativas para a pesquisa em nanoescala. 

Desta forma, a nanociência impulsionada pelo desejo de fabricar materiais com novas 

propriedades ou aperfeiçoar as propriedades existentes, tais como a resistência, 

condutividade térmica e eléctrica, óptica, elasticidade ou resistência ao desgaste. Esse 

campo de pesquisa também está evoluindo para o design de materiais que são projetados 

para executar tarefas mais complexas e eficientes. Por exemplo, pode-se citar o caso dos 

materiais que provocam uma maior taxa de decomposição de poluentes ou inibição do 

crescimento bacteriano (ANDRADE et al., 2017), uma resposta sensível e seletiva para 

uma determinada biomolécula, melhoramentos em aplicações de conversão de luz e 

armazenamento de energia (SCHMID, 2011). 

A nanotecnologia não é apenas uma simples continuação da miniaturização da 

escala micro até a escala nanométrica. Materiais na escala micrométrica na sua maioria, 

apresentam propriedades físicas semelhantes à forma bulk (ou material em escala 

macroscópica). No entanto, os materiais em escala nanométrica podem exibir 

propriedades físicas distintas as dos materiais tipo bulk, tais como: a garantia da 

estabilidade das estruturas cristalinas em baixas temperaturas na escala nanométrica, 

inviável de ocorrer na forma bulk; ferroelétricos e ferromagnéticos podem perder a sua 

ferroeletricidade e ferromagnetismo quando os materiais são reduzidos para uma escala 
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nanométrica; semicondutores tornam-se isoladores quando a dimensão característica é 

suficientemente pequena e o surgimento de propriedades catalíticas em nanocristais de 

ouro em baixas temperaturas, não apresentadas na forma macrocristalina (CAO, 2004). 

 

2.2.1. Ressonância de Plasmon 

  

A redução da dimensão de materiais tem efeitos pronunciados sobre as 

propriedades ópticas. A dependência do tamanho pode ser geralmente classificada em 

dois grupos. Uma é devido ao aumento do espaçamento entre o nível de energia que o 

sistema se torna mais confinado, e o outro é relativo à Ressonância de Plasmon de 

Superfície (RPS), que pode ser compreendida a partir de uma “oscilação da densidade de 

carga, que pode existir na interface de dois meios com constantes dielétricas de sinais 

diferentes, um metal e um dielétrico” (CAMARA, 2015). Quando o metal entra em 

contato com a luz incidente, ocorre uma reflexão interna na interface do metal-dielétrico, 

sendo esta, perpendicular ao filme metálico, excitando os plasmons da superfície. 

A depender do comprimento de onda, parte do sinal é absorvido pelo metal, como 

é observado na Figura 5, sobre a configuração de Kreitchmann: 

 

 
Figura 5: Ilustração da configuração de Kreitchmann. (adaptado de CAMARA, 2015). 
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Os principais metais utilizados na RPS são: ouro, prata e alumínio, pois estes têm 

uma facilidade em reagir com outras substâncias químicas, onde o surgimento dos 

plasmons de superfície ocorre primordialmente nos comprimentos de onda da luz, na 

região do visível.  

Quando há uma troca entre os filmes finos por nanopartículas metálicas, ocorre um 

fenômeno parecido com a RPS, chamado de Ressonância de Plasmon de Superfície 

Localizada (RPSL). Esse fenômeno torna-se mais vantajoso, pois não depende do “ângulo 

de incidência da luz nas nanopartículas” e sim da oscilação coletiva ou local da nuvem 

eletrônica dessas, devido as NPs apresentarem tamanhos menores que o comprimento de 

onda utilizado (CAMARA, 2015). A Figura 6, a seguir mostra o comportamento da 

nuvem eletrônica de uma partícula metálica de Au, na presença de um campo elétrico. 

 

 
Figura 6:Comportamento da nuvem eletrônica na presença de um campo elétrico. 

(adaptado de CAMARA, 2015). 
 

Uma das principais utilizações da (RPSL) está voltada à base de sensores, pois o 

fato de mudar o meio externo das NPs muda-se também o comprimento de onda que a 

ressonância de Plasmon ocorre. Essa ferramenta analítica é capaz de detectar pequenas 

concentrações de analitos, onde sua utilização tem grande relevância em aplicações 

médicas e científicas (ABAYZEED et al., 2016).  

Algumas aplicações promissoras da nanotecnologia na prática da medicina, 

muitas vezes referida como a nanomedicina, têm atraído muita atenção e tornaram-se um 

campo em rápido crescimento. Uma das aplicações atraentes nessa área é a criação de 

dispositivos em nanoescala para melhorar a terapia e diagnóstico de diversas 

enfermidades. Tais dispositivos são conhecidos como nanorrobôs ou mais simplesmente 
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como “nanobots”. Estes “nanobots” têm o potencial de servir como veículos para a 

entrega de agentes terapêuticos, detectores de doenças precoces e reparação de 

metabólicos ou defeitos genéticos (COA, 2004). 

 

2.2.2.Nanopartículas Metálicas 

 

Aplicações bem-sucedidas de nanomateriais dependem tanto da síntese como da 

modificação superficial das partículas, como visto anteriormente. Modificações 

superficiais podem melhorar as características inerentes das nanopartículas. E a utilização 

de espécies estabilizadoras poliméricas para nanopartículas metálicas (M-NPs) tem 

inspirado vários estudos (JAHAN, et al., 2014). A relevância voltada as M-NPs está 

também relacionada às propriedades biomédicas e terapêuticas, sendo estas aplicadas em 

(bio) sensores (QUESADA-GONZÁLEZ, MERKOÇI 2015, TAURINO et al., 2016), 

eletrocatálise (LI, SUN, 2016), dispositivos eletrônicos (POLINO et al., 2016) e em 

sistemas de liberação de fármacos (MANIVASAGAN, 2016). 

Dessa forma, as propriedades físico-químicas das M-NPs, são significativamente 

influenciadas pelo tamanho e morfologia. Em eletrocatálise, por exemplo, o tamanho e a 

morfologia das M-NPs podem alterar o mecanismo da reação. Nesta perspectiva, o 

desenvolvimento de metodologias para a produção de M-NPs com tamanho e morfologia 

controlados pode abrir caminhos para oportunidades de otimização de processos 

inexplorados (ALTIMARI, PAGNANELLI, 2016). Esses processos podem ser 

desenvolvidos em numerosas aplicações como, por exemplo, a eletrônica de estado sólido 

(DIALLO et al., 2016) e eletrocatálise (JIA et al., 2016). As MNPs mais utilizadas são: 

Au, Pt, Pd, Ag, Ru, dentre outras. Entretanto, destacam-se as de Au e Pt. Onde, segundo 

TAURINO e colaboradores (2016), a vantagem em utilizar o Au e a Pt são seus efeitos 

catalíticos melhorados, adquirindo seletividade e eletroatividade.  

 

2.3. QUITOSANA E NANOPARTÍCULAS DE OURO 

 

Nanomateriais, sobretudo as AuNPs, apresentam grandes vantagens tais como: 

fácil síntese, controle do tamanho das nanopartículas, facilidade de modificação química 

de sua superfície, bem como de sua caracterização, devido à presença de uma banda de 

superfície plasmon ressonante. As propriedades químicas e físicas das nanopartículas 
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dependem de fatores como o tamanho, a composição, a forma e a natureza dos grupos 

conectados a sua superfície (HUANG et al., 2006, JAIN et al., 2007, 

BHATTACHARYA, MUKHERJEE, 2008). 

Como comentado anteriormente, os materiais em escala nanométrica podem 

exibir propriedades físicas únicas que se diferenciam dos materiais em escala 

macroscópica, o que tem sido explorado para várias aplicações. Por exemplo, 

nanopartículas de ouro têm sido aplicadas usando a química de superfície e a 

possibilidade de alteração de propriedades pela variação do tamanho da partícula. 

Adicionalmente, a superfície das nanopartículas de Au pode exibir funcionalidades 

múltiplas por meio da fixação de várias moléculas orgânicas funcionais ou 

biocomponentes, como nos trabalhos de (CHANG et al., 2014, AFZAL et al., 2016).  

Nas últimas décadas, o uso de ouro anisotrópico na forma de partículas de 

tamanho nanométrico, atraiu muita atenção entre os pesquisadores devido às propriedades 

químicas, elétricas, óticas variarem a partir da forma e tamanho. Em particular, AuNPs 

absorvem fortemente a energia de luz, e a rede de cristal de ouro converte-a em energia 

térmica homogênea, que se dissipa ao meio circundante em uma escala de tempo de 

picosegundos através do relaxamento fotônico, tornando o ouro na escala nano, um agente 

fototérmico promissor. Por estas razões, o AuNPs atualmente é objeto de pesquisas 

intensas para potenciais aplicações clínicas (BATTOGTOKH, KANG, KO, 2015). 

Outra grande relevância voltada as AuNPs, que tem revolucionado o campo 

biomédico, é a capacidade de entrega de fármacos em células, de forma direcionada, 

devido suas propriedades únicas e facilidade de funcionalização (ESHGHI, 2013). 

Segundo RYOU e colaboradores (2010), as AuNPs surgiram também como alternativa 

em sistemas de administração gênica, pois elas são bioinertes, não tóxicas e facilmente 

sintetizadas e funcionalizadas. Em vista dessas vantagens a respeito das AuNPs, o 

desenvolvimento de métodos de síntese e de modificação da superfície são etapas 

determinantes para o sucesso no desenvolvimento das AuNPs que possam ser utilizadas 

em terapias químicas. 

É sabido que os polissacarídeos possuem características de agente redutor e agente 

de estabilização na fabricação de AuNPs, sem a necessidade de adição de outros 

reagentes. Dentre os variados polissacarídeos, a CS ganhou bastante destaque e 

popularidade na síntese de AuNPs. A síntese de nanopartículas de ouro utilizando como 

precursor os íons Au3+ na presença de polímeros é um evento conhecido na literatura 

(PESTOV et al., 2016). Um exemplo relatado pelo nosso grupo de pesquisa mostrou a 
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habilidade que CS organomodificadas com grupos 1,2-etanoditiol (QTDT) possuem em 

reduzir íons Au3+ em solução aquosa (REZENDE et al., 2010). Adicionalmente, um 

aumento na razão QTDT/Au3+ proporcionou um maior controle da distribuição dos 

diâmetros e uma diminuição dos tamanhos médios das partículas. Este comportamento 

pode ser resultado do aumento do número de grupos tióis na superfície do polímero 

disponíveis para a passivação de nanopartículas recém-formadas.  

Além de nanopartículas, as nanoesferas poliméricas biodegradáveis tem recebido 

muita atenção no tratamento do câncer. Embora um certo número de polímeros 

biodegradáveis sintéticos tenha sido desenvolvido para aplicações biomédicas, o uso 

desses continua atraente por causa de sua abundância na natureza, biocompatibilidade e 

excelente capacidade de ser facilmente modificado(SONIA, SHARMA, 2011).A 

incorporação de materiais sem nanoestrutura de polímero que é biodegradável e 

biocompatível é também uma abordagem promissora, a exemplo da incorporação de 

AuNP sem estruturas maiores como nanopartículas poliméricas ou lipossomas podem 

fornecer grandes cargas úteis para melhorar o diagnóstico e 

aplicações(JAHAN,MANSOOR, KANWAL, 2014). 

Dessa forma, a CS seria um forte candidato, sendo este um polímero natural obtido 

a partir desacetilação extensiva da quitina, o segundo polissacarídeo mais abundante na 

terra, ficando atrás apenas dá celulose. É principalmente composto por dois tipos de 

unidades estruturais: 2-amino-2-desoxi-d-glicose e N-acetil-2-amino-2-desoxi-d-glicose, 

ligada por uma ligação β (1→4), (ZAMORA-MORA et al., 2017). A CS, é um polímero 

biodegradável e biocompatível, tem sido extensivamente empregada na preparação de 

nanopartículas. O polímero possui a capacidade de liberação controlada de fármacos, 

caráter mucoadesivo do aumento do tempo no local de absorção e boa solubilidade em 

solução aquosa ácida, eliminando o uso de solventes orgânicos perigosos. Além disso, 

podem ser facilmente funcionalizados e quimicamente reticulados, via seu sistema iônico 

amino, com ânions multivalentes (YUAN et al., 2013). Assim, a CS possui a capacidade 

de formar cátions, o que lhe possibilita ligar-se fortemente a diversas células, levando ao 

uso como hemostático e espermicida. Seus grupos reativos, caráter catiônico e sua 

capacidade de formar nano e microcápsulas com relativa facilidade, torna-se uma forte 

candidata ao desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos (MANISH, RAVI, 

JAYVADAN, 2010). 

Entretanto, há um grande problema quando ela se encontra em soluções neutras e 

alcalinas, tornando-se insolúvel (CHEN et al., 2016). O fato da CS possuir um alto grau 
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de intumescimento em ambientes aquosos, proporciona uma condução rápida na 

libertação do fármaco, sendo este outro problema relacionado a sua utilização em sistemas 

de liberação. A fim de ultrapassar estes problemas, um número de derivados 

quimicamente modificados de CS tem sido sintetizado e testado. Modificações químicas 

melhoram a sua solubilidade e ampliam suas aplicações, dentre as quais a utilidade em 

liberação controlada (JAYAKUMAR et al., 2005, PRABAHARA, MANO, 2007) 

A modificação química através dos grupos aminos ou grupos hidroxilo primário 

e secundário resulta em estruturas moleculares com funcionalidades adicionais. E tem 

atraído muita atenção ao longo dos últimos anos, para o desenvolvimento de aplicações 

biomédicas. Dentre as aplicações, as nanopartículas de CS oferecem oportunidades 

interessantes como fármacos antitumorais empregados para quimioterapia (ZAMORA-

MORA et al., 2016). 

 

2.3.2. Carreadores de Fármacos 

 

Na atualidade, trabalhos inovadores, tais como os de LEI et al. (2016), 

RAMEZANPOUR et al. (2016), SOARES et al. (2016) e VILLA et al. (2016), vêm sendo 

desenvolvidos com o intuito de melhoria na forma de entrega de fármacos, buscando unir 

propriedades e materiais específicos, na garantia de sistemas eficientes com toxidade 

reduzida, liberações pontuais e controladas, proporcionando bons resultados no 

tratamento e diagnósticos de determinadas doenças. Pela grande repercussão da utilização 

do DTX em tratamentos quimioterápicos e sua liberação na forma convencional 

apresentar alguns efeitos adversos (como comentado anteriormente), pesquisas foram 

realizadas no desenvolvimento de carreadores para esse FA, obtendo melhores resultados 

no controle de alguns tipos de cânceres (LEE et al., 2009, LIU et al., 2013, SUN et al., 

2016, CHEN et al., 2016, ALIBOLANDI et al., 2016). 

Como forma de alcançar melhores resultados no desenvolvimento de sistemas de 

entrega de fármacos, nanocarreadores têm sido desenvolvidos a partir M-NPs, onde uma 

das principais é de Au e a partir de polímeros biodegradáveis, a exemplo da CS. Essas 

espécies por si só, tem garantido resultados satisfatórios como carreadores de fármacos. 

Entretanto, a junção de ambas garante resultados mais significativos, tais como, maior 

eficiência na liberação e diminuição dos efeitos adversos (OLIVEIRA et al., 2013, 
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PRADO-GATOR et al., 2014, LABALA et al., 2016, PASANPHAN et al., 2016, YAN 

et al., 2016 ZHANG et al., 2016, JING et al., 2017). 

 Em todos os trabalhos apontados anteriormente, a junção entre as AuNPs e a CS, 

mostraram bons resultados como possibilidade de entrega de fármacos, garantido, devido 

suas características biocompatíveis, baixas toxicidades e fácil síntese. Dessa forma essa 

junção tem perspectivas promissoras para a entrega do DTX. Apesar do campo de 

carreadores de fármacos ter uma amplitude muito grande, quanto mais elaborado e 

eficiente se mostrarem esses sistemas, maiores serão as garantias no controle e 

diagnósticos de determinadas enfermidades. Tais trabalhos são de extrema importância 

para a oncologia, que utiliza grandes quantidades de fármacos em altas concentrações 

para o tratamento e diagnóstico de inúmeros tipos de câncer. 

 

2. 3. CINÉTICA DE LIBERAÇÃO 

 

Como forma de um melhor entendimento do perfil de liberação, surge a 

necessidade de conhecer o modelo cinético de liberação ao qual o sistema utilizado faz 

parte. Segundo DASH e colaboradores (2010), os modelos mais usuais e que mais se 

adéquam para sistemas de liberação controlada de fármacos são: de ordem zero, de 

primeira ordem, Higuchi, e de Korsmeyer-Peppas. Esses modelos são baseados em 

diferentes funções matemáticas, que descrevem o perfil de dissolução a partir dos 

resultados de liberação. Dessa forma, é possível determinar a cinética de liberação de 

fármaco a partir do modelo que melhor descreve o perfil de dissolução. 

O modelo de ordem zero é utilizado geralmente em dissolução de fármacos a partir 

de dosagens que não desagregam e liberaram o fármaco lentamente, ideal para as formas 

farmacêuticas de liberação prolongada, podendo ser representado pela seguinte equação: 

 

Qt = Q0 + K0 t 

 

Onde Qt é a quantidade de fármaco dissolvida no tempo t, Q0 é a quantidade inicial 

de fármaco na solução e K0 é a constante de liberação da ordem zero, expressa em 

unidades de concentração / tempo (ABREU, 2014). Esta relação pode ser usada para 

descrever a dissolução de fármacos de vários tipos de formas farmacêutica de libertação 
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modificada, como o caso de alguns sistemas transdérmicos, sistemas osmóticos, dentre 

outros (DASH et al., 2010, OLIVEIRA, 2014). 

Segundo DASH et al., (2010), o modelo cinético de primeira ordem é usado para 

descrever absorção e/ou eliminação de alguns fármacos, através da dissolução, de formas 

de dosagens tais como as que contêm água em matrizes porosas. A liberação do fármaco 

que segue a cinética de primeira ordem pode ser expressa pela equação: 

ln Qt = ln Q0 + Ktt 

 

Sendo que, o “Qt é a quantidade de fármaco liberado no tempo t, Q0 é a quantidade 

inicial do fármaco na solução e Kt é constante de liberação de primeira ordem” (ABREU, 

2014). 

O modelo de Higuchi foi o primeiro exemplo de um modelo matemático que 

visava descrever a liberação de fármacos a partir de um sistema de matrizes, visando o 

estudo de fármacos hidrossolúveis, em matrizes sólidas e semi-sólidas, a fim de descrever 

a liberação de fármacos por um processo de difusão, segundo a Lei de Fick em função da 

raiz quadrada do tempo (DASH et al., 2010). O modelo de Higuchi é representado pela 

seguinte equação:  

 

Qt = KH + t½ 

 

O “Qt é quantidade de fármaco liberado no tempo t e KH é a constante de liberação 

de Higuchi. 

Por fim, o modelo de Korsmeyern-Peppas é utilizado para descrever a liberação 

de fármacos em sistemas poliméricos em combinação da difusão do fármaco (transporte 

Fickiano) e do transporte Caso II (transporte não-Fickiano, controlado pelo relaxamento 

das cadeias poliméricas), (JOSE et al., 2013, OLIVEIRA, 2014). O modelo de 

Korsmeyern-Peppas é representado pela seguinte equação:  

 

Mt / M∞ = Ktn 

 

Onde Mt / M∞ é uma fração do fármaco liberada no tempo t, k é a constante da 

taxa de liberação e n é a liberação expoente. O valor n é usado para caracterizar diferentes 

liberações para matrizes de forma cilíndrica. Os dados obtidos de estudos in vitro de 
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liberação de fármacos são plotados em um gráfico log da quantidade liberada versus log 

do tempo (DASH et al., 2010). 
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3.1. OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver um nanocarreador à base de quitosana modificada com grupos 

tiolados e nanopartículas de ouro para o fármaco docetaxel, resultando numa melhor 

solubilidade e permeabilidade para o fármaco, a fim de melhores efeitos de liberação e 

minimização dos seus efeitos adversos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Modificar a quitosana com cisteína, utilizando o N,N-diciclo-hexilcarbodiimida 

(DCC) como agente de acoplamento, para a obtenção de grupos tiolados na matriz 

polimérica da quitosana, proporcionando maiores efeitos de solubilidade em pH 

fisiológico;  

• Sintetizar nanopartículas de ouro passivadas com citrato utilizando o método do 

crescimento controlado cineticamente, para adicionar a CS-SH; 

• Desenvolver um nonocompósito a partir da CS-SH, AuNPs e docetaxel, a fim de 

avaliar o comportamento da liberação do DTX em relação ao fármaco livre; 

• Caracterizar os componentes isolados e o nanocompósito pelas técnicas: 

Espectroscopia de absorção no UV/visível, TEM, MEV, FTIR, EDS, Potencial 

Zeta, a fim de comprovar a interação dos materiais na formação do nanocompósito 

e as propriedades adquiridas após a interação; 

• Estudar a incorporação do fármaco docetaxel na matriz polimérica, para um 

entendimento prévio do seu comportamento e qual a interação resultante entre 

fármaco/matriz; 

• Estudar o perfil de liberação in vitro do fármaco, como forma de avaliar o 

comportamento do material frente a liberação do DTX e comparar com o perfil do 

DTX livre. 
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4-MATERIAIS E MÉTODOS 
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Após misturar as soluções, esperou-se 15 min em agitação e aquecimento. Durante este 

tempo, a solução muda a sua cor inicial amarela (típica de Au3+ em solução), para um 

vermelho intenso, sendo este um forte indício que houve formação das AuNPs.  

 

4.2.3. Estudo de Interação entre AuNPs/citrato com CS-tiolada 

 

Para a formação do nanocompósito AuNPs/CS-tiolada, inicialmente foi realizado 

um estudo cinético para estimar uma proporção que melhor se adequasse ao nosso 

objetivo. Dessa forma, foram escolhidas massas diferentes de CS-tiolada (12,5mg, 25mg, 

50mg e 100mg) e dissolvida em um volume de 10 mL de HCl (0,24 mol.L-1), após a 

dissolução, adicionou-se a cada amostra um volume constante de AuNPs (10 mL). O 

mesmo procedimento foi realizado com a CS sem modificar. 

 Em seguida as amostras foram analisadas em um espectrofotômetro UV-VIS 

(marca Carey, modelo 100 Scan), medindo-se a absorbância no comprimento de onda 

entre 400 e 900nm, durante 5 semanas. Entretanto no primeiro dia as medidas foram 

realizadas a partir do momento inicial da mistura até as 6 horas, a primeira hora seguiu 

os seguintes tempos: 0:00h, 0:05h, 0:08h, 0:16h, 0:33h, 0:50h, 0:66h, 0:83h e 1:00h. Após 

1 hora, as medidas foram realizadas em intervalos de 1 hora até completar as 6 primeiras 

horas. As medidas seguintes foram realizadas após 24h durante a primeira semana e uma 

vez por semana até completar 5 semanas. 

 

4.2.4. Determinação da Curva Analítica por Espectroscopia de Absorção no UV/visível 

(UV-VIS)  

 

Para a determinação analítica do fármaco durante os estudos de liberação, foi 

escolhida, neste trabalho, a espectroscopia UV/Vis. A metodologia empregada na 

construção da curva analítica foi baseada na preparação de diferentes concentrações do 

fármaco em solução 10 mmol tampão fosfato a pH 7,4, uma vez que este foi o meio 

escolhido para a liberação. As concentrações do fármaco variaram de 6,18 x 10-6 a 3,00 

x10-5 mol.L-1, na solução tampão. Os espectros de absorção óptica foram obtidos na faixa 

de 200 a 260nm e a absorbância em 232nm (máximo de absorção do fármaco) foi 

utilizado para fazer a curva analítica. Através a lei de Lambert-Beer, a absorção do 

fármaco foi determinada em 232nm, possibilitando a identificação da sua concentração. 
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4.2.5. Estudos de Adsorção e Liberação do Fármaco DTX 

 

A inclusão do fármaco na matriz polimérica foi realizada após formação do 

nanocompósito (CS-SH/AuNPs). A proporção entre a CS-SH e as AuNPs utilizada foi 

escolhida a partir do estudo cinético anteriormente citado, onde a primeira amostra foi a 

que melhor se adequou ao nosso objetivo, já que a mesma apresentou uma maior 

estabilidade. Segundo DING et al. (2010), essa proporção resulta em um maior 

ancoramento das AuNPs na matriz polimérica. A proporção do nanocompósito/fármaco 

foi de 1: 0,1, ou seja, 200 mg do material e 20 mg do fármaco. Inicialmente, o CS-

SH/AuNPs foi suspendida em 100 mL de uma solução de HCl (0,12 mol.L-1) e o pH do 

meio foi ajustado com NaOH até chegar a 7,4, após o ajuste do pH o fármaco foi 

adicionado a mistura e permaneceu em agitação por 24h. Após esse processo, a mistura 

foi congelada a -80ºC e liofilizada por 48 horas.  

Posteriormente, foi realizado um estudo de liberação in vitro, seguido uma 

metodologia reportada por MOREIRA et al., (2017), para analisar a adsorção do DTX no 

CS-SH/AuNPs, com utilização de membranas de diálise. Neste estudo, as massas do CS-

SH/AuNPse do fármaco livre, foram adequadamente escolhidos para assegurar as 

condições de sink. Assim, uma massa de 64 mg do nanocompósito CS-tiolada/AuNPs-

DTX em proporção 1:0,1 (matriz polimérica/fármaco) foi acondicionada em sacos de 

diálise juntamente com uma solução tampão fosfato de sódio (10 mmol.L-1) os quais 

foram suspensos em 500 mL da mesma solução tampão fosfato a pH 7,4 e 25°C sob 

agitação constante durante todo o processo de liberação. Foram utilizados três sistemas 

de liberação com as mesmas proporções de material/fármaco (de cada sistema foram 

retiradas três alíquotas da solução ao qual o fármaco estava sendo liberado). Foram 

recolhidas amostras em intervalos de tempo regulares, a partir do início da liberação em 

intervalos de10 minutos na primeira hora, após a primeira hora foram retiradas amostras 

em intervalos de uma hora até as 12 horas iniciais e em 12 horas até a liberação torna-se 

constante. Vale ressaltar que as alíquotas após serem analisadas no UV-Vis, em 232 nm, 

eram retornadas ao sistema de liberação, para que não houvessem irregularidades nas 

absorbâncias influenciando no aumento da concentração. Experimentos análogos foram 

realizadas com o fármaco livre, utilizando uma massa 6,4 mg cada sistema de liberação. 
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4.2.6. Estudo da Cinética de Liberação do DTX+Material. 

  

Esse estudo foi realizado com o intuito de conhecer o modelo cinético de liberação 

ao qual o sistema utilizado faz parte. É necessário salientar que os resultados trazidos a 

respeito dos modelos cinéticos calculados, são referentes a faixa que obteve maior 

linearidade do perfil de liberação do DTX com material. Os modelos que serão utilizados 

nesse estudo são: de ordem zero, de primeira ordem, Higuchi, e de Korsmeyer-Peppas. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

4.3.1. Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR) 

 

Os espectros de FTIR foram obtidos utilizando o espectrofotômetro (Nicolet Is10) 

utilizando a técnica de Reflexão Total Atenuada (ATR). Foram feitas 64 varreduras por 

amostra em um intervalo de 4000-700 cm-1, com uma resolução de 4 cm-1. As amostras 

foram preparadas prensando os pós dos materiais em prensa hidráulica (~5 toneladas), 

formando pastilhas com cerca de 1cm de diâmetro e 0,5 mm de espessura. 

 

4.3.2. Espectroscopia de Absorção no UV-Vis 

 

Medidas de espectroscopia na região do UV-Vis foram realizadas para analisar as 

bandas de absorção das AuNPs, bem como para os testes de liberação do fármaco, no 

espectrofotômetro da Perkin-Elmer lambda UV-VIS 45. 

 

4.3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)Acoplado a Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EDS) 

 

A partir da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), foi possível determinar 

a morfologia do nanocompósito formado, bem como, dos materiais isolados, a partir das 

imagens obtidas. As amostras foram preparadas de duas maneiras, a primeira foi a partir 

dos materiais secos em forma de pó (CS e CIS) e do material após liofilização (CS-SH, 

CS-SH/AuNPs e CS/AuNPs/DTX), fixados na fita de carbono e metalizados. A outra 

maneira foi a partir de uma dispersão com quatro proporções diferentes de CS-SH com 
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AuNPs em álcool etílico, gotejada na fita de carbono e secas em temperatura ambiente. 

Foi utilizado um microscópio JEOL (JSM-5700) e as amostras foram analisadas em uma 

faixa de 5 a 10 kV A Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) foi utilizada apenas 

nas amostras sólidas metalizadas com energia de 10 kV. 

 

4.3.4. Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

 

A partir da Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM), foi possível visualizar 

a distribuição dos tamanhos das AuNPs. As amostras foram preparadas por imersão da 

suspensão das AuNPs na grade de cobre e secas a temperatura ambiente. Foi utilizado um 

microscópio eletrônico de transmissão (TEM-JEM 2100 ARP) do Laboratório Nacional 

de Nanotecnologia Brasileira (LNNano) Campinas-SP. As imagens obtidas foram 

tratadas por um programa de imagens “ImageJ”, onde a partir deste foi possível fazer uma 

contagem do diâmetro das AuNPs. 

 

4.3.5. Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) e Potencial Zeta 

 

O potencial e tamanho das partículas foram medidos com o equipamento de 

espalhamento dinâmico de luz, Zeta sizer ZS fabricado por Malvern Instruments, UK, 

com detector fixo em um ângulo de 173°e feixe laser 35 mW, 633 nm de He-Ne.  
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5.1 ANÁLISE DA MODIFICAÇÃO DA QUITOSANA(CS) 

  

A formação de amidas através de ácidos carboxílicos e aminas, na presença de 

agentes de acoplamento já é bem conhecida na literatura. A modificação da CS, em nosso 

trabalho, partiu da ativação do grupo ácido carboxílico da CIS formando anidridos, 

reagindo com nucleófilos (aminas) presente na CS. Inicialmente, os anidridos são 

formados através da condensação de dois grupos de ácido carboxílico na presença do 

DCC (agente de acoplamento). Posteriormente, acontece a reação de amidação entre o 

anidrido e a amina primária da CS, gerando uma amida N-substituída (produto principal) 

e o subproduto DCU (dicicloexiluréia). A Figura 7 apresenta um mecanismo para a reação 

de modificação da CS, mecanismo este já estabelecido na literatura (D’OCA, 2010). A 

primeira etapa do mecanismo compreende a formação do anidrido, por meio da interação 

do ácido carboxílico com o DCC, formando um intermediário, o qual reage com outra 

molécula do ácido, eliminando o DCU e formando o anidrido. A segunda etapa do 

mecanismo é o resultado da formação da amida, entre o anidrido formado anteriormente 

e a amina da CS. Vale ressaltar que o subproduto formado, o DCU, um fino pó branco 

que precipita no meio reacional, foi eliminado através de filtrações (D’OCA, 2010).  
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Figura7: Ilustração do esquema de reação e mecanismo para a modificação da 

CS e formação da CS-SH. 

 

5.2 ANÁLISE DE FTIR PARA A MODIFICAÇÃO DA QUITOSANA (CS) 

 

O material obtido após liofilização e os reagentes utilizados na síntese (CS e CIS), 

foram caracterizados por espectroscopia vibracional no infravermelho (FTIR). Ao 

analisarmos os espectros de FTIR (Figura 8), observam-se bandas características que são 

atribuídas aos componentes de partida (CS e CIS), bem como bandas que possibilitam a 

comprovação da modificação química da CS, tal como resumido na Tabela 2.  O espectro 
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da CIS Figura 8a, mostra bandas de alongamento dos grupos OH e NH em ~ 3000 cm-1 e 

~3300 cm-1 respectivamente, característicos de aminoácidos. Adicionalmente, pode-se 

observar a presença da vibração de estiramento do grupo iônico carboxilato em ~1550 

cm-1, bem como, uma banda de estiramento em ~1590 cm-1, resultante da ligação N-H, 

característica de amina primária. Outra característica importante observada no espectro 

da CIS é a presença da vibração SH observada em ~2550 cm-1, que também foi reportado 

por PERSON et al., (2013) e AHMED et al. (2016). 

Já o espectro obtido a partir da CS em pó, mostrado na Figura 8b, apresenta uma 

banda larga no intervalo de ~ 3600 cm-1 a 3000 cm-1, indicando a presença de estiramento 

axial do grupo OH, sobreposta à banda de estiramento N-H, referentes aos grupos 

funcionais: álcoois, ácido carboxílico e amina primária. A presença do modo de vibração 

simétrico do grupo C=O em ~1735cm-1e o modo de estiramento C-O na banda de 

absorção em ~1150 cm-1 confirmam a presença do ácido carboxílico e álcool, presentes 

na CS. Para a confirmação da amina primária, constatamos uma banda em ~1645cm-1 

atribuída à deformação angular da ligação N-H, característico de aminas primárias e ainda 

uma pequena banda de alongamento N-H em ~894cm-1, sendo está última uma região de 

identidade do material. Estas bandas foram muito semelhantes às apresentadas 

anteriormente na literatura (MONTIEL-HERRERA et al., 2016).  

A reação ocorrida entre a amina primaria da CS e ácido carboxílico da CIS, 

resultou numa amida N-substituída, obtendo assim, uma CS com grupos tiolados (ver 

Figura 7). O espectro da CS-SH, é apresentado na Figura 8c, confirmando tal 

modificação, bem como, apresenta as seguintes contribuições: uma banda em ~3350cm-1 

refere-se ao estiramento axial de -OH, sobreposta à banda de estiramento N-H. É 

importante levar em consideração a deformação axial C=O da amida e deformação 

angular de N-H, localizadas em ~1730 cm-1 e ~1620 cm-1 respectivamente. Esses valores 

podem estar relacionados ao fato de amidas sólidas realizarem ligações de hidrogênio 

intermoleculares, resultando em um enfraquecimento das tais ligações (BARBOSA, 

2007). 

Outras bandas importantes a serem observadas, segundo FAN e colaboradores 

(2008), e que justificam a interação entre a CS e CIS são: deformação axial de -CN da 

amida em ~1515 cm-1; deformação axial de -CN de grupos amino em ~1318cm-1. Assim, 

tais dados comprovam a eficácia da reação entre os grupos carboxílicos da CIS (-COOH) 

com os grupos amina da CS, revelando a formação de ligação amida (C-NH). A 
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identificação de uma pequena banda em ~2560 cm-1 está associada à vibração do grupo 

SH, como reportado no trabalho de ESQUIVEL et al. (2015). Dessa forma, esse é mais 

um indício que a modificação da CS em nosso trabalho foi realizada satisfatoriamente. 

Em comparação com os resultados de FTIR publicados por (ZHU et al., 2012), 

sobre a modificação da CS com o ácido tioglicólico, percebemos algumas semelhanças 

com relação ao grupo SH na matriz da CS, nas seguintes bandas: 2680 cm-1 referente a 

bandas de mercaptanos, 1250 cm-1 correspondentes às vibrações de ligação C-SH, e uma 

pequena banda a 2923 cm-1 associada ao alongamento dos grupos CH. 

 

 

Figura 8: Espectros de FTIR (em modo ATR): bandas características presentes na a) 

Cisteína: CIS, b) quitosana pura: CS e c) Quitosana modificada: CS-SH.  

 

 

https://www.hindawi.com/74878254/
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Tabela 2:Números de onda (cm-1) e possíveis atribuições de bandas do FTIR 

observadas nos espectros (Figura 8). 

Número de onda (cm -1) Grupamento 

característico de 

atribuições 

ν=estiramento;  = 
deformação 

Amostra 

3600 a 3000 ν OH e ν N-H CS 

1735 ν C=O CS 

1150 ν C-O CS 

1645 δ N-H da amina I CS 

894 δ N-H CS 

3300 e 3000 ν OH e ν N-H CIS 

1550 ν (R-COO-) CIS 

1590 ν N-H CIS 

2550 ν S-H CIS 

3350 ν OH e ν N-H CS-SH 

1730 δ C=O da amida CS-SH 

1620 δ N-H CS-SH 

1515 δ -CN da amida CS-SH 

1318 δ -CN da amina CS-SH 

2560 δ S-H CS-SH 

 

5.3ANÁLISE DE FTIR PARA A FORMAÇÃO DO NANOCOMPÓSITO (CS-

SH/AUNPS/DTX) 

 

Após comprovar a eficácia na modificação da CS com grupos tióis, introduziu-se 

as AuNPs na matriz polimérica e, posteriormente, o DTX. O esquema de interações 

químicas entre a CS-SH com AuNPs e DTX é mostrado na Figura 9. Estas interações 

também foram estudadas pela técnica de FTIR (Figura 10), e as principais foram 

apresentadas na Tabela 3.  A Figura 10b) mostra o espectro de FTIR da CS-SH com 

nanopartículas de ouro (CS-SH/AuNPs). Verifica-se claramente, no espectro do 
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complexo (CS-SH/AuNPs), um aumento da intensidade da banda referente ao grupo 

carbonila em 1724 cm-1. Esse comportamento pode ser atribuído à presença de citrato na 

amostra, já que o mesmo apresenta vários grupos carbonílicos em sua estrutura. A 

interação entre AuNPs e os átomos de enxofre das moléculas de CS-SH, pode ser 

comprovada a partir da banda em ~770 cm-1, referente a ligação S-Au e como 

consequência desta ligação, as AuNPs mantêm-se ancoradas a CS-SH (ŠVORČÍK et al., 

2011). Entretanto, alguns trabalhos similares sobre a modificação da CS com grupos SH 

e AuNPs atribuem a comprovação da ligação S-Au a partir do desaparecimento de uma 

banda característica do grupo SH em ~2560 após a introdução das AuNPs (FAN et al., 

2008, WOJNAROWSKA et al., 2015, DEVI et al.,2016). Em nosso trabalho não foi 

possível identificar tal desaparecimento. 

Segundo (GUPTA, SRINIVASAN e DHARMARAJAN, 2012), a ligação Au-tiol 

está relacionada com a clivagem da ligação S-H e interação entre o S e as AuNPs.  Isso é 

tipicamente observado durante a formação de uma monocamada de tiol em ouro. Dessa 

forma, podemos comprovar o ancoramento das AuNPs à matriz polimérica, através do 

grupo tiol presente na mesma, ver Figura 9. 

Os espectros FTIR do nanocompósito juntamente com o fármaco (CS-

SH/AuNPs/DTX) (Figura 10c) mostram uma diminuição na intensidade das bandas C=O 

e C-O em 1740 e 1075cm-1. Entretanto, houve um aumento da intensidade e alargamento 

em 1570cm-1, possivelmente devido aos estiramentos de C=O em amidas secundárias e 

estiramento do anel benzeno (DEVI, S et al. 2016), uma vez que o fármaco DTX 

apresenta alguns anéis aromáticos e grupos O=C-O. Será realizado o FTIR do fármaco 

puro DTX para posterior comparação. 
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Figura 9:Ilustração da formação do nanocompósito CS-SH/AuNPs/DTX 

 

 

 

Figura 10:Gráficos de FTIR (em modo ATR): bandas características presentes na a) 

quitosana modificada com grupos tiolados: CS-SH, b) CS-SH/AuNPs e c) CS-

SH/AuNPs/DTX. 
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Tabela 3:Números de onda (cm-1) e possíveis atribuições de bandas observadas 

nos espectros FTIR referente aos espectros (Figura 10). 

Número de onda (cm -1) Grupamento 

característico de 

atribuições 

ν=estiramento;  = 
deformação 

Amostra 

1724 ν C=O CS-SH/AuNPs 

1620 δ N-H CS-SH/AuNPs 

1404 ν (R-COO-) CS-SH/AuNPs 

1190 δ -CN da amina I CS-SH/AuNPs 

770 ν S-Au CS-SH/AuNPs 

1740 ν C=O CS-SH/AuNPs/DTX 

1075 ν C-O CS-SH/AuNPs/DTX 

1570 ν C=O de amidas II e ν do 

anel benzeno 

CS-SH/AuNPs/DTX 

 

5.4. ANÁLISE ÓPTICA E POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA 

REGIÃO DO UV-VISÍVEL PARA AS AuNPs 

 

Vários agentes redutores e de estabilização podem ser empregados na redução 

do sal de Au3+, entretanto, o citrato de sódio foi utilizado nesse trabalho devido sua 

eficácia conhecida na formação de AuNPs com crescimento controlado. A detecção 

preliminar das AuNPs obtidas foi realizada inicialmente por observação visual da 

mudança de coloração da solução ao decorrer da síntese, no processo reacional. No 

princípio, era possível observar uma coloração amarelo claro, característica de íons Au3+ 

em solução e, após a adição do citrato de sódio e aquecimento a coloração da solução 

passou para um marrom escuro e, em seguida, se tornou um vermelho intenso (ver Figura 

11), sendo este o primeiro indício da formação das AuNPs. Essa observação da variação 

de cor pode ser explicada por uma rápida redução do sal de Au3+, originando uma 

nucleação rápida, seguida de um crescimento controlado (LI et al., 2016). 
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O ouro coloidal apresenta propriedades físicas que são diferentes do metal na sua 

forma macrocristalina (bulk) ou de compostos moleculares. Em vez disso, propriedades 

(por exemplo, as propriedades ópticas) dependem fortemente do tamanho da partícula, da 

morfologia (forma) ou da natureza do agente passivante (DANIEL e ASTRUC, 2004). 

Por exemplo, observou-se pela análise UV-vis (ver Figura 11) a existência de uma banda 

em aproximadamente 520nm referente à Ressonância de Plasmon de Superfície 

Localizado (RPSL).  Segundo (KULHARI et al., 2015), esta banda é um indicativo da 

presença de AuNPs. A RPSL está relacionada à oscilação coletiva de elétrons em 

ressonância com a frequência da radiação eletromagnética incidente (CHANANA e 

MARZÁN, 2012), sendo as partículas menores do que o comprimento de onda incidente 

(PETRYAYEVA e KRULL, 2011). Este é um efeito inerente para partículas coloidais, 

uma vez que está ausente no bulk, bem como em átomos individuais (GHOSH, 2007). 

Segundo BASTUS et al., (2011), AuNPs preparadas pelo método do citrato que 

apresentam uma banda de plasmon centrada em aproximadamente 520nm, semelhante à 

banda obtida neste trabalho, possuem tamanhos na ordem de 15 a 20nm. 

Além disso, como descrito pela Teoria de Mie, a RPSL influencia a cor das 

suspensões de nanopartículas metálicas. Assim, dependendo do tamanho e da morfologia, 

as nanopartículas de ouro podem apresentar uma variedade de cores, assim como 

apresentado por LIZ-MARZÁN (2004). Suspensões coloidais de ouro que apresentam 

coloração avermelhada são indício de formação de nanopartículas com morfologia 

esférica. Desta maneira, os dados espectroscópicos sugerem a formação de nanopartículas 

esféricas com diâmetros em torno de 15 a 20nm. Para comprovar este resultado, medidas 

de microscopia eletrônica de transmissão foram realizadas. 
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Figura 11: Espectro de UV-Visível para as AuNPs, sintetizada pelo método do citrato. 

  
5.5MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (TEM) PARA AS 

AUNPS 

 

As imagens obtidas pela Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) (Figura 

12) foram tratadas pelo programa “ImageJ”, e a partir de contagens sequenciais (150 

contagens), foi possível obter uma média do tamanho das AuNPs estudadas, bem como, 

construir um histograma, facilitando o entendimento do comportamento da distribuição 

média do tamanho das partículas. A partir da Figura 13, podemos observar que as AuNPs 

apresentam formato aproximadamente esférico. 

As AuNPs analisadas nesse trabalho variaram de 8 a 30 nm, entretanto houve um 

maior número de partículas no intervalo de 15 a 20 nm, resultando num tamanho médio 

de 18 nm, como pode ser observado no histograma construído, na Figura 14. Esse valor 

médio encontrado, está bem próximo ao que se esperava para tais NPs, condizentes com 

os estudos de BASTUS et al. (2011). 
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Figura 12: Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão para as AuNPs. a) escala 

de 200nm; b) escala de 50 nm; c) escala de 50 nm e d) escala de 20 nm. 

 

 

Figura 13: Histograma para representação do tamanho médio das AuNPs. 
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5.6. PREPARAÇÃO DO NANOCOMPÓSITO CS-SH/AuNPs 

 

A preparação de nanocompósitos baseados em CS-SH e AuNPs foi realizada a 

partir da adsorção de partículas previamente produzidas pelo método do citrato na matriz 

polimérica. Desta forma, o primeiro teste foi realizado pela mistura de uma suspensão de 

CS-SH e um volume da solução de AuNPs. Logo após a mistura, notou-se que a cor da 

suspensão de ouro mudou instantaneamente, variando de avermelhado (Figura 11) para 

roxo claro. Este comportamento é conhecido e foi reportado anteriormente por DING et 

al. (2009). Baseados em dados de UV-vis e microscopia eletrônica de transmissão, os 

autores concluíram que esta mudança na coloração está relacionada com a formação de 

estruturas auto-organizadas devido à interação das AuNPs com CIS. Neste mesmo 

trabalho, DING et al. (2009) mostraram que a morfologia destas espécies auto-montadas 

variava de acordo com alguns parâmetros, tais como proporção de nanoparticulas para 

átomos de S e grau de substituição de grupos tiolados na CS.  

A partir deste fenômeno, um estudo cinético com quatro diferentes massas de 

CS-SH (12,5mg, 25mg, 50mg e 100mg) foi realizado com duração de 5 semanas, com a 

intenção de avaliar o comportamento desse material, com quantidades de AuNPs 

constantes. O mesmo estudo foi feito com a CS pura e comparamos seus comportamentos. 

Ao adicionar as AuNPs nas diferentes concentrações do material, foi possível observar 

instantaneamente uma rápida mudança de coloração, demonstrando que houve mudanças 

significativas nas propriedades ópticas do nanocompósito. Ao comparar com a mesma 

quantidade de CS pura, esse fenômeno não foi observado, como pode ser observado na 

Figura 14. 

Desta forma, apesar da alteração na coloração ser um forte indício de formação 

de estruturas auto-organizadas para as amostras preparadas no presente trabalho, análises 

de FTIR, UV-vis, DLS, Potencial Zeta e TEM foram realizadas a fim de entender melhor 

a interação entre grupos tiolados e nanopartículas, mudanças no perfil da banda de 

plasmon (deslocamentos e largura da banda), morfologia das espécies formadas e 

estabilidade. 

 



46 
 

 

Figura 14: Comparação entre as AuNPs com CS-SH e CS pura. a) AuNPs e as 

quatros proporções de CS-SH/AuNPs (12,5mg, 25mg, 50mg e 100mg) respectivamente, 

b) AuNPs e as quatro proporções de CS/AuNPs (12,5mg, 25mg, 50mg e 100mg) 

respectivamente. 

 

5.7. ESTUDO CINÉTICO DAS AuNPs COM CS-SH/CS 

  

Um estudo sobre o comportamento das AuNPs na presença CS-SH em diferentes 

concentrações foi realizado com a finalidade de avaliar sua estabilidade em um período 

de cinco semanas. Vale ressaltar que a estabilidade, neste caso, está relacionada à 

agregação e precipitação do material em estudo. Foi visto que nenhuma das suspensões 

das AuNPs avaliadas precipitou após a adição do polímero no instante inicial da reação. 

Assim, a seguir mostraremos mais detalhes desses comportamentos, e entenderemos mais 

sobre o material produzido. As amostras foram classificadas a partir do tipo de material 

(CS-SH e CS) e massa utilizada na análise, como apresentado na seção experimental. 

 

5.7.1 Análise por Espectroscopia no UV-vis 

Para comparação da estabilidade química entre as AuNPs e a CS-SH e CS, 

espectros de UV-vis foram obtidos em diferentes intervalos de tempo, desde o início da 
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reação 0min até as 12horas no primeiro dia e com intervalo de 24 horas nos três primeiros 

dias, após esse tempo, as medidas foram realizadas a cada semana. As Figuras 15 a 22 

mostram os espectros referente a cada concentração e material escolhido. 

Analisando a Figura 15, observa-se uma diminuição da intensidade da banda, bem 

como, um alargamento gradativo ao decorrer do tempo para a amostra AuNPs/CS-SH 

(12,5mg). Adicionalmente, nota-se que a partir da primeira semana uma nova banda em 

~650nm começa a surgir, comportamento reportado por (DING et al., 2010) como um 

início de agregação das AuNPs. Dessa forma, a banda em 520 nm é relacionada a banda 

de absorção plamônica das AuNPs e a segunda, em 650 nm, ao material agregado, devido 

à grande afinidade entre o grupo SH e as AuNPs, resultando em uma forte interação. 

COSTA (2015) também relata esse comportamento e relaciona o deslocamento da banda 

para tamanho maiores de comprimentos de onda à formação de agregados, devido à 

mudança de revestimento/funcionalização aumentando assim a dispersão de tamanhos, e 

surgimento da segunda banda.  

Esse último comportamento não foi observado na Figura 16 AuNPs/CS (12,5mg) 

(apenas com CS pura), houve apenas uma diminuição da intensidade da banda, onde 

posteriormente voltou a crescer com o tempo. Este fato está relacionado com a capacidade 

da CS ser um agente de estabilização das AuNPs (FAN et al., 2008).  Em relação as 

propriedades ópticas, não foram apresentadas mudanças significativas na coloração das 

amostras em comparação com as AuNPs pura. 
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Figura 15: Variação de absorbância dos espectros de UV-vis AuNPs e CS-SH 

(12,5mg). 
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Figura 16: Variação de absorbância dos espectros de UV-vis: AuNPs+ CS pura 

(12,5mg). 
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Ao analisar a Figura 17 (AuNPs/CS-SH 25mg) notamos logo de início uma 

diminuição na intensidade da banda e surgimento imediato de outra banda em ~680nm, 

fato que justifica a mudança de coloração. Nota-se também que a partir da 1 semana não 

foi possível observar a formação de quaisquer bandas, devido a precipitação da 

suspensão. Esse comportamento não foi identificado na Figura 18, AuNPs e a CS-pura 

(25mg), ocorrendo apenas uma diminuição da intensidade da banda que com o passar do 

tempo, voltou a aumentar. Nessa amostra também não houve variação da coloração da 

suspensão, bem como, mudanças na banda plasmônica. 
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Figura 17: Variação ae absorbância dos espectros de UV-vis: AuNPs e CS-SH 

(25mg) e b) AuNPs e a CS pura (25mg). 
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Figura 18: Variação ae absorbância dos espectros de UV-vis: AuNPs e a CS-

pura (25mg). 

 

Podemos perceber na Figura 19 AuNPs e CS-SH (50mg) que no primeiro instante 

da mistura a espectro apresentou duas bandas de absorção e diminuição gradativa da 

intensidade da banda referente às AuNPs isoladas (não -agregadas). Com o passar do 

tempo, houve um aumento significativo da banda referente ao material agregado que logo 

após a primeira semana desapareceu, sinal da precipitação do material. A Figura 20 

AuNPs e a CS pura (50mg) apesar do aumento da massa de CS, não demonstrou 

mudanças significativas em comparação ao espectro das AuNPs pura, apenas uma 

variação da intensidade da banda. 
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Figura 19: Variação da absorbância dos espectros de UV-vis: AuNPs e CS-SH 

(50mg). 
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Figura 20: Variação da absorbância dos espectros de UV-vis:AuNPs e a CS 

pura (50mg). 
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Ao analisar a Figura 21 AuNPs e CS-SH (100mg) percebemos de imediato a 

formação de duas bandas de absorção, a com maior intensidade destinada ao material 

agregado e de menor intensidade as AuNPs. Outro ponto a ser considerado foi o rápido 

desaparecimento das bandas logo nos primeiros dias de estudo. A partir desse 

comportamento, comprovamos que quanto maior a proporção de CS-SH, maior a taxa de 

agregação das AuNPs e precipitação do material. Isso não procede para AuNPs + CS pura 

(Figura 22), já que o aumento da concentração de CS não causou mudanças significativas 

para os espectros das AuNPs. 
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Figura 21: Variação da absorbância dos espectros de UV-vis: AuNPs e CS-SH 

(100mg). 
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Figura 22: Variação da absorbância dos espectros de UV-vis: AuNPs e a CS 

pura (100mg). 

 

 Em relação a mudança de coloração, percebeu-se uma variação de vermelho, 

característico das AuNPs, a tons de lilás, roxo e azul nas demais concentrações de CS-

SH, no início da reação. Este comportamento está relacionado com a variação da banda 

plasmônica em decorrência do tamanho do agregado, pois quando esta sofre mudanças 

há uma variação nas propriedades ópticas. Com o passar das cinco semanas, apenas a 

amostra com menor concentração de CS-SH foi a que apresentou maior estabilidade.  Nas 

amostras com CS pura não houve variação de coloração significativa e apesar de em 

algumas amostras apresentarem precipitado, isso não influenciou nas bandas de absorção, 

esse precipitado pode estar relacionado ao excesso de CS. Para um melhor detalhamento, 

análises de TEM, MEV, Potencial Zeta e DLS foram realizadas, a fim de melhorar o 

entendimento sobre tais comportamentos, bem como, chegar à conclusão de qual a melhor 

proporção do material a ser utilizada na liberação do fármaco. 
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5.8. ESPALHAMENTO DINÂMICO DE LUZ (DLS) E POTENCIAL ZETA 

  

A tabela 4 traz os valores referente as análises dos diâmetros hidrodinâmicos e 

potencial zeta das amostras contendo CS-SH e AuNPs, no início da reação e após cinco 

semanas. Percebe-se que a funcionalização entre as AuNPs e CS-SH aumentou o seu 

diâmetro hidrodinâmico, onde segundo COSTA (2015) esse comportamento pode estar 

relacionado com a troca de agentes de revestimento com a substituição do citrato nas 

AuNPs, esse fato pode ser justificado ao analisar o potencial zeta das AuNPs puras, que 

apresentava -27,00 mV e após a introdução do material tornou-se positivo, comprovando 

a interação do material e substituição do citrato.  Ainda no mesmo trabalho, foi mostrado 

que para às AuNPs esféricas, a dispersão é maior para as que apresentam diâmetro 

aproximadamente em 15 nm revestida com citrato. Isso tem uma grande relação com a 

formação de agregados, devido à mudança de revestimento/funcionalização. As análises 

de UV-Vis justificaram esse fenômeno, com surgimento de uma segunda banda de 

absorção referente ao material agregado.   

 Ao analisar o comportamento do potencial zeta na tabela 4, percebemos que houve 

uma elevação dos valores com o passar das cinco semanas para todas as amostras, 

entretanto a amostra com menor massa de CS-SH apresentou menor variação. Segundo 

CASANOVA (2010) o potencial zeta reflete a repulsão eletrostática entre partículas, e o 

valor padrão do potencial zeta igual ou maior que 30 mV é associado a soluções estáveis. 

Dessa forma, a primeira amostra apresentou maior estabilidade em relação as demais, 

apresentando 40,2 mV no início da reação e 41,6 após as cinco semanas. O aumento 

gradativo do potencial zeta nas demais amostras está relacionado com o aumento do 

número de tiol, adsorvendo as AuNPs, através de interações eletrostáticas entre AuNPs e 

os grupos SH. 
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Tabela 4:Valores de diâmetro obtidos por DLS e potencial zeta das AuNPs + CS-SH. Os 

valores são apresentados na forma de média. 

 
 Espalhamento Dinâmico de 

Luz (DLS) 

Potencial Zeta 

AuNPs 2,13 nm -27,00 mV 

Amostras: Início da 

reação 

Após 5 

semanas 

Início da 

reação 

Após 5 

semanas 

AuNPs/CS-SH 

(12,5mg) 

3,10 nm 13,86 nm 40,20 mV 41,60 mV 

AuNPs/CS-SH 

(25mg) 

27,56 nm 32,51 nm 42,00 mV 47,20 mV 

AuNPs/CS-SH 

(50mg) 

35,72 nm 54,87 nm 50,30 mV 54,70 mV 

AuNPs/CS-SH 

(100mg) 

48,86 nm 59,07 nm 52,30 mV 58,40 mV 

 

5.9. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (TEM) PARA 

AuNPs/CS-SH 

 

Medidas de TEM também foram realizadas para os nanocompósitos CS-

SH/AuNPs. As imagens de TEM para as amostras AuNPs + CS-SH (12,5mg) e AuNPs + 

CS-SH (100mg) podem ser observadas nas Figuras 23 e 26, respectivamente. Essas 

imagens também foram tratadas pelo programa “ImageJ”, e a partir de contagens 

sequenciais (150 contagens), foi possível obter uma média do tamanho das NPS 

estudadas, bem como, construir um histograma, facilitando o entendimento do 

comportamento do seu tamanho. A partir da Figura 23, podemos observar que não há 

grandes variações na morfologia das partículas em relação as AuNPs puras, percebe-se 

um agrupamento entre elas de forma organizada. Após tratamento com o software e 

construção do histograma (Figura 24), verificamos que o tamanho médio para as AuNPs 

+ CS-SH (12,5mg) foi de 15nm, entretanto foram observadas partículas entre 8 a 26nm. 

Da mesma forma, a Figura 25 não apresentou variações significativas na 

morfologia em relação as AuNPs puras, mas, percebemos um maior aglomerado das 



56 
 

partículas, que pode ter uma relação com a formação de estruturas auto organizadas 

(DING et al., 2010). Entretanto, são necessárias novas análises também com as outras 

concentrações de CS-SH (mostradas no estudo cinético), para uma melhor compreensão 

desse comportamento, sendo fundamental como justificativa para o aparecimento de 

outra banda de absorção nos dados do UV-vis. O histograma da Figura 26 apresentou um 

tamanho médio de 15nm para as AuNPs + CS-SH (100mg). 

 

 

Figura 23: Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão para as AuNPs + CS-

SH (12,5mg): a) escala de 200nm; b) escala de 100 nm; c) escala de 50 nm e d) escala 

de 20 nm. 
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Figura 24: Histograma para representação do tamanho médio das AuNPs + CS-SH 

(12,5nm). 

 

 

Figura 25: Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão para as AuNPs + 

CS-SH (100mg): a) escala de 100nm; b) escala de 50 nm; c) escala de 100 nm e d) 

escala de 50 nm. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

7 12 17 22 27

N
u

m
e

ro
 d

e
 p

a
rt

íc
u

la
s

Tamanho da partícula (nm)



58 
 

 

 

Figura 26: Histograma para representação do tamanho médio das AuNPs + CS-

SH (100 nm). 

 

5.10. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E 

ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EDS) 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi utilizada para conhecer melhor 

a morfologia do material em estudo. As amostras foram preparadas de duas formas, a 

partir do pó seco após a liofilização e metalizadas e da suspensão das amostras que 

continham AuNPs. A Figura 27 apresenta a imagem de MEV da CS pura e da CS-SH, 

ambas em pó.  As imagens da CS-SH revelam uma estrutura mais rugosa quando 

comparada à CS. Esta mudança pode estar relacionada ao fato dela ter sido liofilizada em 

seu processo de preparação. Análises de EDS foram realizadas com a finalidade de 

estudar a composição química da CS-SH na busca por um melhor entendimento do efeito 

de tal modificação. Apesar dessa técnica ser qualitativa, ela nos ajuda na compreensão da 

composição do material, principalmente nos pontos específicos.  

A Figura 28 mostra a percentagem dos principais elementos químicos presentes 

no material segundo a técnica de EDS. Percebeu-se que os principais elementos (C, O, S, 

Cl, N) fazem parte da amostra, entretanto vale ressaltar a grande quantidade de S presente, 

sendo mais um indício da modificação da CS com grupos SH. Outras análises com 

diferentes concentrações da CS-SH serão realizadas por essa técnica, como forma de 
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melhorar o entendimento dos resultados e compreender ainda mais o material 

desenvolvido.  

 

 

Figura 27:Imagem da Microscopia Eletrônica de Varredura da CS pura a) 

ampliação 300 vezes e energia de 10kV; b) ampliação 950 vezes energia de10kV e CS-

SH c) ampliação 300 vezes e energia de10kV e c) ampliação 950 vezes e energia de 

10kV. 
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Figura 28: Imagem Espectroscopia de Energia Dispersiva para CS-SH: a) em um ponto 

localizado b) para toda a amostra. 

 

Ao analisar a amostra AuNPs/CS-SH (12,5 mg) por MEV (Figura 29), 

identificamos algumas microestruturas que, segundo DING et al. (2010), são 

provenientes da agregação automontada das AuNPs na presença da CS-SH, vale ressaltar 

que as microestruturas foram encontradas em ambas as formas as quais as amostras foram 

preparadas. A formação dessas estruturas acontece devido à ligação da CIS com as 

AuNPs, já que a CIS é um aminoácido que contém grupos -SH em sua estrutura, dessa 

forma a atração com as partículas de Au é bem maior em relação aos outros elementos, 

formando S-Au na superfície do material. Como já foi discutido, as moléculas de CIS são 

unidas ao grupo 2-amino da CS via uma ligação amida, através de uma reação de 

acoplamento. Os grupos mercaptos enxertados funcionam, dessa forma, como sítios de 

ligação para AuNPs através de ligações S-Au.  
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A Figura 29 mostra uma microestrutura bem semelhante a ramos de flores, 

resultado, da aglomeração das AuNPs, percebe-se através da imagem, que a 

microestrutura tem um crescimento direcionado. 

 

 

Figura 29: Imagem Microscopia Eletrônica de Varredura CS-SH/AuNPs 

(12,5mg) a) ampliação de 300 vezes; b) ampliação de 950 vezes; c) ampliação de 2700 

vezes e d) ampliação de 5.000 vezes, todas as imagens foram realizadas com energia de 

5kV. 

 

5.11. ESTUDO DE LIBERAÇÃO IN VITRO 

 

Neste tópico, trataremos dos estudos da liberação in vitro do fármaco DTX livre, 

bem como dos estudos do fármaco incorporado ao nanocompósito CS-SH/AuNPs. A 

Figura 30 mostra o espectro de absorção óptica do fármaco DTX em tampão fosfato, o 

qual é caracterizado pela presença de duas bandas características em 232 nm, valor 

próximos ao encontrados na literatura (LEE et al., 2009, FRANÇOIS et al., 2011, LIU et 

al., 2013, GUO et al., 2017). Para o cálculo do coeficiente de extinção molar 

(absortividade molar), a banda em 232 nm foi escolhida, uma vez que ela é a mais definida 

e apresenta maior intensidade. Dessa forma, o coeficiente molar foi obtido através da 
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construção da curva analítica por meio da lei de Lambert-Beer. Esta lei afirma que a 

absorbância (A) de uma solução é diretamente proporcional à concentração da substância 

na solução (c) e à distância percorrida pelo feixe luminoso que atravessa a solução 

(caminho óptico). O coeficiente de proporcionalidade da referida lei é justamente o 

coeficiente de absortividade ou extinção molar (). Assim tem-se a equação: 

A = . l.c 

A curva analítica do estudo foi construída a partir de 11 concentrações diferentes 

do fármaco, entre 6x10-6 e 3x10-5 mol.L-1 em tampão fosfato, determinando-se as 

absorbâncias em 232 nm. Vale ressaltar que os outros componentes foram analisados 

(auto zero) na mesma região, para observar se haveria algum interferente na absorbância. 

Os dados obtidos foram representados em um gráfico (Figura 31), revelando 

comportamento linear na faixa de concentrações estudadas. 
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Figura 30:Espectros de Absorção do DTX no UV-vis em diferentes concentrações. 
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Figura 31: Curva analítica do fármaco DTX a partir da concentração por absorbância. 

 
O tratamento dos dados por regressão linear gerou uma reta com equação 

A=24,13c+ 0,127 (onde A = absorbância e c= concentração molar), apresentado 

coeficiente de correlação da curva analítica em 0,989. Isso nos leva a sugerir que, nas 

condições utilizadas neste trabalho, o modelo calculado é eficaz para o cálculo da 

concentração do DTX através da Lei de Lambert-Beer com uma absortividade molar de 

24,13 ml.mol-1. Vale ressaltar que, até o momento, não foram encontrados trabalhos na 

literatura que utilizassem as mesmas condições para o cálculo da absortividade molar do 

DTX, sendo este mais um ponto significativo para o nosso trabalho, apresentando caráter 

inovador. 

Na sequência, o estudo do perfil de liberação in vitro do fármaco DTX foi 

realizado, de forma livre e associado ao CS-SH/AuNPs. A proporção utilizada do 

nanocompósito/fármaco foi de 1: 0,1, sendo que a massa do fármaco foi calculada dentro 

da faixa de administração usual (HAO et al., 2017). Testes in vitro foram analisados na 

presença de membrana de diálise (Figura 32), a qual serve como suporte para separar a 

formulação do meio receptor (tampão fosfato, pH 7,4). Essa membrana atendeu algumas 

prerrogativas, dentre elas: ser quimicamente inerte, para não reagir com a formulação ou 
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com o meio receptor e não limitava a velocidade nos processos de liberação de fármacos 

(MOREIRA 2017).  

Inicialmente, foram realizados testes de liberação com o fármaco livre. Na Figura 

32, nota-se que há liberação de forma acelerada durante as primeiras 12 horas e, após esse 

tempo, a liberação permanece constante.  Já o fármaco carreado com a matriz polimérica 

apresentou liberação mais lenta nas primeiras 8 horas (Figura 33), onde este processo 

pode estar relacionado com o intumescimento do polímero (LOPES et al.,2005). Assim 

que essa primeira etapa de intumescimento é ultrapassada, a liberação começa a ocorrer 

de forma um pouco mais acelerada, nesse primeiro instante apenas 9,0% do fármaco foi 

liberado. Na sequência, a liberação vai ocorrendo ainda de forma lenta até 

aproximadamente 48 horas, chegando a liberar cerca de 40% da quantidade total do 

fármaco. Após esse instante, a liberação é realizada de forma constante. 

É notório a diferença entre a liberação do fármaco livre e do fármaco com o 

material, tanto em questões de velocidade quanto da porcentagem do total de fármaco 

liberado. Ou seja, o fármaco liberado a partir do material desenvolvido, conseguiu uma 

maior liberação, bem como essa liberação foi de forma mais lenta, diferentemente do 

fármaco livre, que foi difundido de forma mais acelerada, sendo quase a metade da 

porcentagem do fármaco em um curto período. Vale ressaltar que o fato do fármaco livre 

não ter sido difundido completamente, deve ser analisado de forma mais aprofundada já 

que a membrana era inerte, uma suposta explicação para esse fato pode estar relacionada 

ao fármaco ser fotocatalítico, mas para essa comprovação serão necessários mais estudos. 

A literatura mostra vários trabalhos que reportaram a liberação do DTX (SUN et 

al., 2016, KANG et al., 2017, ZHANG et al., 2017), entretanto os trabalhos de ZHANG 

et al., (2017) e ZHU et al. (2017) tem uma certa similaridade com os resultados obtidos 

neste trabalho, onde no primeiro foi usado nanopartículas de DTX revestidas com 

proteínas desnaturadas e a taxa de liberação delas foram similares a liberação do nosso 

material, ou seja, de forma lenta e apresentando cerca de 40% do total de liberação do 

DTX. No segundo, o DTX foi encapsulado em NPs de ácido hialurônico e, segundo os 

autores, 47,41% de DTX foi liberado após as 48 horas, através desse sistema. O 

encapsulamento se mostrou eficiente para reduzir de forma significativa a liberação do 

fármaco no sistema circulatório e controlar com precisão a proporção dele no organismo. 

Vale ressaltar que a liberação rápida pode aumentar a toxicidade no organismo, já 

que seu efeito será imediato e, logo após uma nova e maior concentração do fármaco terá 

que ser introduzida para que a ação seja eficiente. Entretanto, com uma liberação mais 
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lenta e controlada, menos fármaco será aplicado e ação será mais efetiva. Percebe-se que 

o material produzido possui uma grande vantagem em relação ao fármaco livre nas 

condições a qual foi liberado, tanto por apresentar uma liberação constante e lenta, sem 

picos irregulares, como por apresentar maior porcentagem de liberação. Isso justifica a 

potencialidade do material como um sistema de liberação controlada para este FA. 

Entretanto, apesar dos resultados terem sido favoráveis, surge a necessidade de se 

aprimorar as análises do material produzido, bem como, desenvolver testes em condições 

mais próximas a realidade. 
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 Figura 32: Curva de liberação do DTX livre e DTX+ material em membrana de diálise. 
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Figura 33: Inicio da liberação do DTX na matriz polimérica 

 

 

5.12. CINÉTICA DE LIBERAÇÃO DO FÁRMACO 

A cinética de liberação foi estudada aplicando-se os modelos de ordem zero, de 

primeira ordem, Higuchi, e de Korsmeyer-Peppas (DASH et al., 2010). Os resultados da 

aplicação dos quatro modelos estão expressos na Tabela 5. É necessário salientar que os 

resultados trazidos a respeito dos modelos cinéticos calculados, são referentes a faixa que 

obteve maior linearidade do perfil de liberação mostrado anteriormente. O parâmetro para 

a escolha do modelo foi a partir do coeficiente de correlação linear. E os gráficos da 

aplicação dos modelos de cinética de liberação do DTX na matriz polimérica podem ser 

observados nas Figuras 34-37. 
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Tabela 5:Resultados da cinética de liberação. 

Ordem zero Primeira ordem Higuchi Korsmeyern-Peppas 

R2= 0,9850 R2=0,9691 R2=0,9844 R2= 0,9738 

r= 0,9924 r= 0,9844 r = 0,9921 r = 0,9868 

 

Após aplicação dos modelos cinéticos propostos, o de ordem zero e Higuchi 

apresentaram maiores coeficientes de correlação linear (r), em relação aos outros 

modelos. Entretanto, vale ressaltar que o modelo de ordem 0 é mais propício para matrizes 

hidrofílicas de liberação lenta, já que no modelo de Higuchi há limitações para polímeros 

com taxa de intumescimento ("swelling")/relaxamento da matriz polimérica (LOPES et 

al., 2005). Dessa forma, o entendimento para o perfil de liberação do DTX, apresentado 

anteriormente, está relacionado com a taxa de intumescimento ocorrido nas primeiras 

horas de liberação, funcionando como barreira à rápida liberação do fármaco, controlando 

a penetração da água (COLOMBO et al., 2000, FRAGA et al., 2010).  

A velocidade de penetração da água no sistema matricial condiciona o modo de 

liberação do fármaco, e à medida que mais água vai entrando no sistema ocorre um efeito 

de relaxamento das cadeias poliméricas, gerando a difusão e erosão da matriz polimérica 

a medida que velocidade de penetração da água aumenta, aumentando assim a velocidade 

de dissolução do fármaco. Dessa forma, após as 8 horas de liberação, percebe-se uma 

liberação mais acentuada, devido ao relaxamento da matriz polimérica que permite a saída 

do fármaco que estava encapsulado. Mesmo assim, essa liberação é realizada de forma 

lenta e constante até as 84 horas. Diante a esses resultados, foi possível compreender que 

a liberação do sistema se dá através do mecanismo de difusão. 
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Figura 34:Cinética de liberação do DTX+CS-SH/AuNPs pelo modelo de ordem zero. 
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Figura 35: Cinética de liberação do DTX+CS-SH/AuNPs pelo modelo de primeira 
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Figura 36: Cinética de liberação do DTX+CS-SH/AuNPs pelo modelo de Higuchi. 
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Figura 37: Cinética de liberação do DTX+CS-SH/AuNPs pelo modelo de 

Korsmeyern-Peppas. 

 

  



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nesse trabalho, mostramos a viabilidade da modificação da CS com CIS, 

utilizando o DCC como agente de acoplamento. A comprovação de tal modificação da 

CS se deu principalmente por análise de FTIR e EDS. 

A síntese das AuNPs pelo método do citrato também foi realizada com sucesso, 

onde foi possível obter nanopartículas esféricas com diâmetro entre 15 a 20nm. 

A combinação das AuNPs à CS-SH depende da proporção entre os materiais 

utilizados e quanto maior for a percentagem de CS-SH utilizada na mistura, maior é a 

agregação das AuNPs na superfície do material formando novas estruturas auto-

organizadas. A partir de medidas do potencial zeta das formulações preparadas, foi 

possível definir a amostra com maior estabilidade e, consequentemente, a mais apropriada 

para o estudo de liberação. 

O estudo do perfil de libertação do fármaco com e sem o material propiciou uma 

análise do potencial que o nosso material apresentou, proporcionando em uma liberação 

mais controlada e constante. O nosso material conduziu um prolongamento significativo 

do tempo de liberação, sem reduzir o efeito da liberação em comparação ao fármaco livre. 

Resultando no dobro do percentual do fármaco liberado, vale ressaltar que o uso de 

modelos cinéticos em especial o de ordem zero foi muito importante para entendermos 

como ocorreu a dissolução do fármaco e como se deu o processo de liberação.  Assim, 

foi possível comprovar a relevância trazida nesse trabalho, sendo necessário ainda um 

maior aperfeiçoamento e análises em outras condições, como forma de aperfeiçoar ainda 

mais o material produzido. 
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7-PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 
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• Estudar a interação do DTX com as AuNPs; 

 

• Desenvolver novos estudos com diferentes massas de CS-SH e AuNPs e comparar a 

eficiência de liberação, frente ao material produzido; 

 

• Estudar o perfil de liberação do DTX para os componentes isolados (CS, CS-SH, 

AuNPs) e comparar a eficiência desses com o nanocompósito produzido e o fármaco 

livre;  

 

• Variar as condições de liberação em diferentes valores de pH e estudar o comportamento 

de cada um;  

 

• Realizar estudos de liberação para outros tipos de fármacos, analisando o potencial do 

material produzido em diferentes condições;  
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