
0 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NANOENCAPSULAÇÃO DE FTALOCIANINA DE 
ZINCO PARA O USO EM TERAPIA FOTODINÂMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

Thiane Deprá de Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS, Brasil. 
2015 

  



1 

  



2 

NANOENCAPSULAÇÃO DE FTALOCIANINA DE ZINCO 

PARA O USO EM TERAPIA FOTODINÂMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiane Deprá de Souza 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Química, Área de Concentração em Química Inorgânica, 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito 
parcial para obtenção do grau de 

Mestre em Química. 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Antonio Villetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS, Brasil. 
2015  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Ciências Naturais e Exatas 

Programa de Pós-Graduação em Química 
 
 
 
 

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, 
aprova a Dissertação de Mestrado 

 
 
 

NANOENCAPSULAÇÃO DE FTALOCIANINA DE ZINCO PARA O 
USO EM TERAPIA FOTODINÂMICA 

 
 

elaborada por 
Thiane Deprá de Souza 

 
 
 

como requisito parcial para obtenção do grau de 
Mestre em Química 

 
 

Comissão Examinadora: 
 

 
Marcos Antonio Villetti, Dr. 

(Presidente/Orientador) 
 

 
Roberto Christ Vianna Santos, Dr. (Centro Universitário Franciscano) 

 

 
Aline Ferreira Ourique, Dra. (Centro Universitário Franciscano) 

 
 
 
 
 

Santa Maria, 26 de fevereiro de 2015. 



5 

  



6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisamos dar um sentido humano às  

nossas construções. E, quando o amor  

ao dinheiro, ao sucesso nos estiver  

deixando cegos, saibamos fazer pausas  

para olhar os lírios do campo  

e as aves do céu.  

 

(Érico Veríssimo)  

 

 

  



7 

  



8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico às mulheres da minha vida,  

minha mãe Jusselaine e minha avó Olina. 

 

Por todo esforço e empenho que tiveram na minha 

educação. São meus exemplos de superação, 

minha inspiração, a quem devo tudo. 

 

 



9 

  



10 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço... 

Aos meus pais, Jusselaine e Antônio Vicente, e minha avó Olina pelo amor 

incondicional, apoio infindável, por dedicarem suas vidas pela minha formação, e por 

entenderem que mesmo não estando perto, os tenho comigo todo tempo. Sem vocês, 

eu não teria chegado até aqui.  

Ao meu irmão Thiago e a toda a minha família pelo amor, apoio, incentivo e 

amizade em todos os aspectos de minha vida.  

Ao Prof. Dr. Marcos Antonio Villetti, um agradecimento especial, pela 

orientação, amizade, oportunidades proporcionadas, ensinamento, dedicação, e 

incentivo despertando em mim o gosto pela pesquisa científica. Obrigada pela 

paciência neste período de convívio, por ter confiado no meu trabalho e por dosar com 

sabedoria cobrança e liberdade, o que foi fundamental para o meu crescimento 

profissional e intelectual. 

Aos amigos, minha família escolhida pelo coração, Alessandro, Augusto, 

Bárbara, Geisi, Kamila, Kellen, Priscila e Taiana porque existem momentos 

inesquecíveis e pessoas incomparáveis.  

Ao Caio, que apesar de entrado em minha vida há pouco tempo, se fez muito 

importante nos momentos de felicidade e de dificuldade, não me deixando desanimar, 

se revelando uma pessoa muito especial. Lembrando que “A afinidade não é o mais 

brilhante, mas o mais sutil, delicado e penetrante dos sentimentos.” 

As meninas do LEPOL, Ana Paula, Débora, Francieli, Júlia e Sâmera por 

estarem sempre presentes em todos os momentos, pelas conversas aleatórias 

tornando os dias no laboratório muito produtivos e agradáveis. Obrigada pela amizade 

e companheirismo. Desejo a vocês muito sucesso.  

À Profa. Dra. Carmen Luisa Kloster pela amizade, disponibilidade e 

contribuição neste trabalho. 

Ao Prof. Dr. Roberto Christ Vianna Santos, pela disponibilidade, conhecimento, 

contribuição neste trabalho e receptividade no Centro Universitário Franciscano para 

realização da parte microbiológica.  

 



11 

Ao Leonardo Quintana Soares Lopes pela disponibilidade e contribuição para 

a realização da parte microbiológica no Centro Universitário Franciscano, sendo 

sempre muito acessíveis para tirar qualquer dúvida. 

À Profa. Dra. Cristiane Bona da Silva, que possibilitou a secagem das amostras 

disponibilizando o equipamento spray-dryer. 

À Dra. Aline Ferreira Ourique, pela disponibilidade, conhecimento, contribuição 

neste trabalho. 

Aos professores e funcionários do Departamento de Química da UFSM.  

Aos funcionários Ademir e Valéria pelo competente trabalho frente à 

Coordenação do PPGQ.  

Ao CNPq pela bolsa de estudos concedida. 

À todas as pessoas que de alguma maneira ajudaram e participaram da 

realização deste trabalho. 

 
 

  



12 

RESUMO 
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Programa de Pós-Graduação em Química 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

NANOENCAPSULAÇÃO DE FTALOCIANINA DE ZINCO PARA O USO EM 

TERAPIA FOTODINÂMICA 

AUTORA: THIANE DEPRÁ DE SOUZA 

ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO VILLETTI 

Santa Maria, 26 de fevereiro de 2015. 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar a influência da 

nanoencapsulação do fotossensibilizador ftalocianina de zinco (ZnPc) em 

nanopartículas poliméricas para uso em terapia fotodinâmica (TFD). Três formulações 

de nanocápsulas contendo ZnPc (ZnPc/NCs), convencional e de núcleo lipídico, 

constituídas pelos polímeros quitosana (NCA), poli-ε-caprolactona (NCB) e poli-ε-

caprolactona recoberto com quitosana (NCC) foram preparadas pelo método de 

deposição interfacial do polímero pré-formado. A caracterização físico-química foi 

realizada (raio hidrodinâmico, índice de polidispersão, potencial zeta, pH, eficiência 

de encapsulamento, avaliação da morfologia e indicativos de estabilidade em 

diferentes temperaturas ao longo do tempo) das ZnPc/NCs. Além disso, foram 

realizados estudos fotofísico (teste de agregação da ZnPc) e fotoquímicos 

(fotodegradação do 1,3-difenilisobenzofurano, DPBF, da ZnPc, e cálculo do 

rendimento quântico do oxigênio singlete, Δ) e avaliou-se o estudo da cinética de 

liberação in vitro. As formulações apresentaram características físico-químicas 

adequadas à nossa expectativa, com tamanho de partícula na escala nanométrica 

(119 nm ± 3,86, 95 nm ± 0,82 e 83 nm ± 0,54, para NCA, NCB e NCC, 

respectivamente) e índice de polidispersão inferiores 0,24. Em relação ao potencial 

zeta, as nanocápsulas apresentaram valores positivos e moderadamente elevados 

para NCA e NCC (+34 mV ± 3,65 e +22 mV ± 0,46, respectivamente) e negativo para 

a NCB (-13 mV ± 0,80), e todas as formulações apresentaram alta eficiência de 
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encapsulamento (superior a 99 %). As ZnPc/NCs apresentaram forma esférica e 

mantiveram-se estáveis durante o tempo de armazenamento (90 dias) nas 

temperaturas de 25 ºC e 37 ºC. Em relação aos estudos fotofísico e fotoquímicos, a 

ZnPc livre (não encapsulada) não sofreu agregação nas concentrações e solventes 

estudados, e as ZnPc/NCs foram eficientes para produção de 1O2, o qual foi 

comprovado pelos altos valores de Δ encontrados (0,61  0,13, 0,36  0,04, 0,41  

0,02 para NCA, NCB e NCC, respectivamente). Na escala de tempo usualmente 

utilizada em TFD (150 s), o fotossensibilizador apresentou-se fotoestável e foi 

observada apenas uma pequena fotodegradação quando uma dose elevada de luz foi 

aplicada. O estudo da cinética de liberação da ZnPc contida nas nanocápsulas 

apresentou uma liberação controlada e sem efeito burst. O perfil de liberação segue o 

modelo cinético de Higuchi para as nanocápsulas indicando que o processo é 

controlado por difusão, sendo que a liberação depende da composição do sistema e 

aumenta na ordem: NCC < NCB < NCA. Baseado nos resultados obtidos neste 

trabalho, as nanocápsulas convencional e de núcleo lipídico contendo ZnPc são 

sistemas de liberação promissores para emprego na TFD. 

 

 

Palavras-chave: Ftalocianina de zinco (ZnPc), nanopartículas poliméricas, 

quitosana, poli-ε-caprolactona (PCL), terapia fotodinâmica (TFD). 
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The present work aims to investigate the influence of nanoencapsulation of zinc 

phthalocyanine photosensitizer (ZnPc) in polymeric nanoparticles for use in 

photodynamic therapy (PDT). Three formulations of ZnPc loaded nanocapsules 

(ZnPc/NCs), conventional and lipid core, constituted by polymers chitosan (NCA), poly-

ε-caprolactone (NCB), and poly-ε-caprolactone coated with chitosan (NCC) were 

prepared by the interfacial deposition of preformed polymer method. The 

physicochemical characterization of ZnPc/NCs was performed (hydrodynamic radius, 

polydispersity index, zeta potential, pH, encapsulation efficiency, morphology and 

stability indicative evaluation at different temperatures over time). Photophysical (ZnPc 

aggregation) and photochemical studies (photodegradation of 1.3-

diphenylisobenzofuran, DPBF, of ZnPc, and calculation of singlet oxygen quantum 

yield, Δ) were carried out and an evaluation the in vitro release kinetics study was 

also be done. The formulations presented physicochemical characteristics suitable to 

our expectations, with particle size in the nanometer scale (119 nm ± 3.86, 95 nm ± 

0.82 and 83 nm ± 0.54 to NCA, NCB and NCC, respectively), index polydispersity lower 

than 0.24. Regarding the zeta potential, the nanocapsules showed positive and 

moderately high value for NCA and NCC (+34 mV ± 3.65 and +22 mV ± 0.46, 

respectively) and a negative one for NCB (-13 mV ± 0.80) and all formulations showed 

high encapsulation efficiency (greater than 99%). The ZnPc/NCs showed spherical 

shape and were stable during the storage time (90 days) at temperatures of 25 °C and 
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37 °C. Regarding the photophysical and photochemical studies, the free ZnPc 

(unencapsulated) did not suffer aggregation in the concentrations and solvents 

studied, and the ZnPc/NCs efficiency for the production of 1O2 was been confirmed by 

the high values found for Δ (0.61 ± 0.13, 0 36 ± 0.04, 0.41 ± 0.02 for NCA, NCB and 

NCC, respectively). In the time scale usually used in PDT (150 s) the photosensitizer 

shows photostability and only a small photodegradation was been observed when a 

high dose of light was applied. The release kinetics study of ZnPc loaded nanocapsules 

showed controlled release and no burst effect. The release profile follows the Higuchi's 

kinetic model for nanocapsules indicating that the process is controlled by diffusion, 

whereas the release depends on the system composition and increases in the order: 

NCC <NCB <NCA. Based on the results obtained in this work, the conventional and 

lipid core nanocapsules containing ZnPc are promising delivery systems for use in 

PDT. 

 

 

Keywords: Zinc phthalocyanine (ZnPc), polymeric nanoparticles, chitosan, 

poly-ε-caprolactone (PCL), photodynamic therapy (PDT) 
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H2O2 Peróxido de hidrogênio 

HO• Hidroxil 

HO2•- Hidroperoxil 

I Taxas de absorção da ZnPc/NCs 

IP Índice de polidispersão 

IStd Taxas de absorção da ZnPc padrão 

k  Constante cinética de fotodegradação da ZnPc/NCs 

k1 Constante cinética na fase inicial do modelo 

exponencial duplo 

k2 Constante cinética na fase mais lenta do modelo 

exponencial duplo 

kB Constante de Boltzmann 

kd Constante cinética de desativação molecular do 1O2 

kf Constante cinética de degradação física do 1O2 

kH Constante cinética de Higuchi 

kq Constante cinética de degradação química do 1O2 

kΔ Constante cinéticas de formação do 1O2 

kStd Constante cinética de fotodegradação da ZnPc padrão 

MEV Microscopia eletrônica de varredura 

MET Microscopia eletrônica de transmissão 

n0 Índice de refração 

NCA Nanocápsula de quitosana 

NCB Nanocápsula de núcleo lipídico  

NCC Nanocápsula de núcleo lipídico recoberta com 

quitosana 

NH2 Grupamento amina 

O2•- Superóxido 

P Fosforescência 

PBS Tampão fosfato salino 

PCL Poli--caprolactona 
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PLA Poli(ácido lático) 

PLA-PEG Poli(ácido lático-co-polietilenoglicol) 

PLGA Poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) 

q Vetor de onda 

r Coeficiente de correlação 

REPES Regularized positive exponential sum 

Rh Raio hidrodinâmico 

S0 Estado singlete fundamental 

S1
* Estado singlete excitado 

SDS Dodecil sulfato de sódio 

T Temperatura 

t Tempo 

T1
* Estado tripleto excitado 

t1/2 Tempos de meia-vida 

TA Temperatura ambiente 

TCM Triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico 

TFD Terapia fotodinâmica 

TL Teor livre do fármaco 

TT Teor total do fármaco 

ZnMintPc Ftalocianina de zinco tetra-mentilo-substituída 

ZnPc Ftalocianina de zinco 

ZnPc/NCs Nanocápsulas contendo ZnPc 

ZnPc/NCA Nanocápsula de quitosana contendo ZnPc 

ZnPc/NCB Nanocápsula de núcleo lipídico contendo ZnPc 

ZnPc/NCC Nanocápsula de núcleo lipídico recoberta com 

quitosana contendo ZnPc 

[A]0 Absorbância no instante inicial 

1O2 Oxigênio singlete 

3O2 Oxigênio molecular triplete 

Span 60 Monoestearato de sorbitano 

Tween 80 Polisorbato 80 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A terapia fotodinâmica (TFD) foi desenvolvida como um método alternativo para 

o tratamento de doenças cancerígenas (ROBERTSON; EVANS; ABRAHAMSE, 

2009), como melanoma e carcinoma basocelular (MEDINA et al., 2001) e não 

cancerígenas, como periodontite (BHATTI et al., 1998; SOUKOS; GOODSON, 2011; 

GEORGE; KISHEN, 2007), degeneração macular de retina relacionada a idade 

(MILLER, 2010), endurecimento das artérias (RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006), 

infecção fúngica, como candidíase, (DAÍ et al., 2011; SOUKOS; GOODSON, 2011) e 

acne vulgar (CHOUDHARY; NOURI; ELSAIE, 2009). Este método é baseado na 

ativação de um fotossensibilizador (FS) por luz de comprimento de onda adequado, 

na presença de oxigênio, gerando espécies reativas de oxigênio que atacam as 

células-alvos, resultando em morte celular (RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006; 

CHOUDHARY; NOURI; ELSAIE, 2009; SOUKOS; GOODSON, 2011).  

No processo de fotoativação, o FS absorve fóton de energia passando do seu 

estado fundamental (S0) para o estado singlete excitado (S1
*). Neste estado, o FS 

pode perder energia como fluorescência ou calor, voltando ao seu estado 

fundamental; ou pode sofrer cruzamento intersistema, devido ao acoplamento spin-

órbita, passando ao estado triplete excitado (T1
*). O FS no estado triplete reage com 

oxigênio molecular (3O2) presente no meio, o qual existe no estado fundamental como 

triplete, dando origem a dois tipos de reações (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIM, 

2004; SHARMA; CHIANG; HAMBLIN, 2011). Na reação tipo I, o FS reage diretamente 

com um substrato, como as moléculas do meio, na presença do oxigênio produzindo 

radicais livres, como superóxido (O2•-), hidroperoxil (HO2•-), hidroxil (HO•), e o 

peróxido de hidrogênio (H2O2). Na reação tipo II, o FS transfere sua energia ao 

oxigênio molecular (3O2) produzindo o oxigênio singlete (1O2) (JORI et al., 2006; 

CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIM, 2004, 2005; SOUKOS; GOODSON, 2011). O 1O2 

é a principal espécie citotóxica na TFD, o qual causa dano a membrana citoplasmática 

da célula devido ao estresse oxidativo levando a morte celular (CASTANO; 

DEMIDOVA; HAMBLIM, 2004, 2005; ETHIRAJAN et al., 2011). 

O FS ideal deve possuir alto rendimento quântico de oxigênio singlete (Δ), alta 

afinidade de ligação aos microrganismos ou células alvo, amplo espectro de ação, 
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baixa afinidade de ligação às células teciduais sadias, baixa probabilidade do 

desenvolvimento de resistência bacteriana, mínimo risco de promover processos 

mutagênicos, e baixa toxicidade (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIM, 2004; JORI et 

al., 2006; ROBERTSON; EVANS; ABRAHAMSE, 2009). O comprimento de onda 

capaz de ativar o FS deve estar situado na janela terapêutica, entre 600 e 800 nm, 

pois é nessa região espectral que há o maior poder de penetração tecidual. Portanto, 

em comprimentos de onda menores que 600 nm, o FS pode interagir com pigmentos 

endógenos e macromoléculas, como a hemoglobina. Por outro lado, comprimentos de 

onda maiores que 800 nm, os fótons apresentam baixa energia inviabilizando a 

fotoativação do FS e em comprimentos de onda acima de 1200 nm, as moléculas de 

água absorvem intensamente impossibilitando o processo (SIBATA, et al., 2000; 

CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004). Diversos compostos foram investigados 

na literatura devido às propriedades fotossensibilizantes, dos quais quatro classes 

principais se destacam: os derivados da porfirina, clorina, naftalocianina e ftalocianina 

(CHATTERJEE; FONG; ZHANG, 2008). 

As ftalocianinas apresentam um íon metálico diamagnético, por exemplo, Zn 

(II) ou Al (III), são altamente coloridas, como a ftalocianina de zinco (II) (ZnPc) que 

exibe uma coloração azul esverdeada, possuem caráter hidrofóbico e são 

denominadas FS de segunda geração porque apresentam elevada seletividade e alta 

eficiência citotóxica, devido ao alto Δ, quando comparadas aos FS de primeira 

geração (BONNETT, 1995; CHATTERJEE; FONG; ZHANG, 2008; MEDINA et al. 

2011). Devido à baixa solubilidade em água as ftalocianinas, para uso terapêutico, já 

foram encapsuladas em sistemas nanoestruturados, como lipossomas (RODAL et al., 

1998; PASZKO et al., 2011), micelas poliméricas (SIBATA; TEDESCO; MARCHETTI, 

2004), nanoemulsões (SIQUEIRA-MOURA et al. 2009) e nanocápsulas poliméricas 

contendo núcleo oleoso (RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006; FADEL; KASSAB; 

FADEEL, 2010; SOARES et al., 2011).  

Os sistemas nanoestruturados vêm destacando-se devido às propriedades 

diferenciadas as quais possibilitam uma variedade de aplicações terapêuticas, 

principalmente no desenvolvimento de formulações para liberação de fármacos com 

velocidade controlada (KIM; DOBSON, 2009). Os sistemas carreadores de fármacos 

podem promover um tratamento mais eficaz, ao aliar a capacidade de transpor 

barreiras biológicas e promover o direcionamento do fármaco em locais específicos, 

podendo diminuir os efeitos colaterais ao propagar o fármaco em quantidades 
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menores e reduzir a exposição sistêmica do mesmo, além de serem capazes de 

promover a estabilidade do fármaco encapsulado frente a condições adversas de 

degradação, como pH gástrico e proteção contra a fotodegradação (SCHAFFAZICK 

et al., 2003; OURIQUE et al., 2008; MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010; 

REIS, 2012). 

Estes sistemas abrangem lipossomas (PINTO-ALPHANDARY; ANDREMONT; 

COUVREUR; 2000; BARRAT, 2003), nanoemulsões (CHANG; 

MCLANDSBOROUGH; MCCLEMENTS, 2013), nanopartículas poliméricas 

(SCHAFFAZICK et al. 2003; CISMARU; POPA, 2010; BECK; GUTERRES; 

POHLMANN, 2011), micelas poliméricas (SIBATA; TEDESCO; MARCHETTI, 2004), 

dendrímeros (HASANZADEH et al., 2014), nanopartículas metálicas (DEVRIES et al., 

2007), nanopartículas lipídicas sólidas e carreadores lipídicos (SCHWARZ et al., 

2012). 

As nanopartículas são sistemas carreadores de fármacos que apresentam 

diâmetro em escala nanométrica (ISO/TC 229, 2005) e vêm sendo utilizadas na 

vetorização de agentes, por exemplo anticancerígenos (KIM; DOBSON, 2009; 

KUMARI; YADAV; YADAV, 2010), antimicrobianos (PINTO-ALPHANDARY; 

ANDREMONT; COUVREUR; 2002), anti-inflamatório (WAHAB et al., 2012), 

antioxidantes (ALMEIDA et al., 2012; REIS, 2012) e FS para TFD (RICCI-JUNIOR; 

MARCHETTI, 2006; PAGONIS et al., 2010; FADEL; KASSAB; FADEEL, 2010; 

PASZKO et al., 2011; SOARES et al., 2011). 

Para o encapsulamento do FS em nanopartículas são utilizados polímeros 

biocompatíveis relatados na literatura, como os polímeros sintéticos poli(ácido lático) 

(PLA) (KONAN et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2011; BAZYLINSKA et al., 2014), poli--

caprolactona (PCL) (SOARES et al., 2011; BAZYLINSKA et al., 2014),  os copolímeros 

como poli(ácido lático-co-polietilenoglicol) (PLA-co-PEG) (OLIVEIRA et al., 2011), 

poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) (PLGA) (KONAN, et al., 2003; MCCARTHY et al., 

2005; RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006; SIQUEIRA-MOURA et al. 2009; PAGONIS 

et al., 2010; FADEL; KASSAB; FADEEL, 2010; KLEPAC-CERAJ et al., 2011) e o 

polímero natural quitosana (SHRESTHA; KISHEN; 2012). Neste sentido, existem 

poucos relatos na literatura que investigam a natureza do polímero no 

encapsulamento de FS em nanopartículas poliméricas para o uso em TFD.  

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo investigar a influência 

nanoencapsulação do FS ZnPc em nanopartículas poliméricas para uso em TFD. Três 
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formulações de nanocápsulas, convencional e de núcleo lipídico, constituídas pelos 

polímeros quitosana, PCL e PCL recoberto com quitosana foram testadas. Foram 

realizadas a caracterização físico-química (raio hidrodinâmico, índice de 

polidispersão, potencial zeta, pH, teor total de fármaco, eficiência de encapsulamento 

e morfologia) das diferentes formulações ZnPc/NCs, estudo fotofísico (teste de 

agregação) e fotoquímicos (fotodegradação do DPBF, da ZnPc e cálculo do Δ) e 

estudo da cinética de liberação in vitro. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar a influência da 

nanoencapsulação do FS ZnPc para uso em TFD utilizando-se diferentes 

nanocápsulas, convencional e de núcleo lipídico. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Preparar três formulações de nanocápsulas, convencional e de núcleo lipídico, 

contendo ZnPc utilizando o método de deposição interfacial do polímero pré-formado 

(método Fessi). 

 Realizar a caracterização físico-química das nanopartículas por meio da 

determinação do raio hidrodinâmico (Rh), índice de polidispersão (IP), potencial zeta 

(), pH, teor total de fármaco (TT), eficiência de encapsulamento (EE%) e morfologia. 

 Avaliar os indicativos de estabilidade dos sistemas nanoestruturados durante 3 

meses de armazenamento em diferentes temperaturas. 

 Realizar os estudos fotofísicos (teste de agregação) e fotoquímicos 

(fotodegradação do DPBF, da ZnPc e cálculo do Δ). 

 Avaliar a cinética de liberação in vitro das ZnPc/NCs utilizando o método do 

saco de diálise. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Terapia fotodinâmica 

 

 

Há séculos, a luz vem sendo utilizada para fins terapêuticos. Os egípcios 

usavam a luz solar para o tratamento do vitiligo (DUTRA, 2013). Contudo, no início do 

século XX, através de experimentos, foi quando se teve uma noção sobre a utilização 

da luz como uma técnica médico-terapêutica e seu mecanismo de ação. Em 1900, 

Oscar Raab observou o efeito letal do cloridrato de acridina sobre o micro-organismo 

Paramecium sp na presença de luz, surgindo assim a terapia fotodinâmica (TFD). 

Porém, foi Herman von Tappeiner, orientador de Raab, que realizou os primeiros 

ensaios clínicos e denominou o efeito da luz de “efeito fotodinâmico” (RIBEIRO et al., 

2005; DUTRA, 2013). 

A TFD é um método baseado na interação da luz com uma substância 

fotossensível, denominado fotossensiblizador (FS), produzindo espécies de oxigênio 

citotóxicas que induzem a morte celular seletiva (CHOUDHARY; NOURI; ELSAIE, 

2009; SOUKOS; GOODSON, 2011). Na figura 1 é visualizado o esquema geral da 

TFD. Sendo assim, um FS em contato com a célula-alvo é ativado por luz com 

comprimento de onda adequado, na presença de oxigênio molecular (3O2), gerando 

espécies reativas de oxigênio (EROs) que são capazes de danificar componentes 

celulares como ácido nucléicos (RAVANAT et al., 2000) e proteínas (CASTANO; 

DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004).  

Este método alternativo foi desenvolvido para o tratamento de doenças 

cancerígenas (ROBERTSON; EVANS; ABRAHAMSE, 2009), como melanoma e 

carcinoma basocelular (MEDINA et al., 2001) e não cancerígenas, como periodontite 

(BHATTI et al., 1998; SOUKOS; GEORGE; KISHEN, 2007; GOODSON, 2011), 

degeneração macular de retina relacionada a idade (MILLER, 2010), psoríase 

(RADAKOVIC-FIJAN et al., 2005; RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006), infecção 

fúngica (DAÍ et al., 2011) e acne vulgar (CHOUDHARY; NOURI; ELSAIE, 2009). 
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Figura 1 - Esquema geral da terapia fotodinâmica (TFD) (Adaptado de GOBO, 2013). 

 

 

A TFD apresenta algumas vantagens em relação às terapias tradicionais 

utilizadas no tratamento de câncer como quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Estes 

tratamentos são responsáveis por diversos efeitos colaterais no organismo do 

paciente como náuseas, vômito, infertilidade, dentre outros. Mesmo que esta terapia 

não possa substituir todos estes tratamentos tradicionais, ela pode ser utilizada para 

amenizar estes efeitos colaterais, podendo ser aplicada em regiões de difícil acesso 

cirúrgico (ETHIRAJAN et al.,2011). Outra vantagem é sua seletividade, porque 

somente as células que estão em contato com o FS que sofrerão o efeito fotodinâmico 

(KONAN; GURNY; ALLEMANN, 2002). 

Esta técnica médico-terapêutica não invasiva exige que o comprimento de onda 

que ativa o FS deve estar situado na janela terapêutica, entre 600 e 800 nm, pois é 

nessa região espectral que há o maior poder de penetração tecidual (CASTANO; 

DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004). Sendo assim, em comprimentos de onda mais curtos, 

menores que 600 nm, ocorre menor penetração nos tecidos e o FS pode interagir com 

pigmentos endógenos e macromoléculas, como a hemoglobina, com bandas de 

absorção aproximadamente em 425, 544, e 577 nm. Por outro lado, comprimentos de 

onda maiores que 800 nm, os fótons apresentam baixa energia inviabilizando a 

fotoativação do FS e em comprimentos de onda acima de 1200 nm, as moléculas de 

água absorvem intensamente impossibilitando o processo (SIBATA et al., 2000; 

CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004). 

Algumas características essenciais o FS deve possuir para poder ser utilizado 

na TFD, como alto rendimento quântico de oxigênio singlete (Δ), alta pureza química, 

rota sintética curta, alta afinidade de ligação aos microrganismos, baixa tendência em 

agregar e amplo espectro de ação. Além disso, deve apresentar também baixa 

TFD

Luz

3O2FS
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afinidade de ligação às células teciduais sadias, baixa probabilidade do 

desenvolvimento de resistência bacteriana, apresentar fotoestabilidade, solubilidade 

em meios fisiológicos ou formulações farmacêuticas, mínimo risco de promover 

processos mutagênicos, baixa toxicidade frente a outras fontes luminosas diferentes 

da TFD e rápida excreção do corpo após tratamento (DETTY; GIBSON; WAGNER, 

2004; CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIM, 2004; CASAS; BATLLE, 2006; JORI et al., 

2006; ROBERTSON; EVANS; ABRAHAMSE, 2009). Porém, os FS podem apresentar 

algumas limitações como: agregação, pouca ou nenhuma solubilidade, falta de 

penetração na célula e baixa seletividade para o tecido tumoral (CHATTERJEE; 

FONG; ZHANG, 2008). 

Uma das alternativas que vem sendo estudada para minimizar estas limitações 

e ao mesmo tempos proporcionar uma alta concentração do FS diminuindo os efeitos 

colaterais é a utilização de sistemas de liberação de fármacos, como lipossomas 

(RODAL et al., 1998; PASZKO et al., 2011), micelas poliméricas (SIBATA; TEDESCO; 

MARCHETTI, 2004), nanoemulsões (SIQUEIRA-MOURA et al. 2009) e nanocápsulas 

(RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006; SIQUEIRA-MOURA, et al. 2009; FADEL; 

KASSAB; FADEEL, 2010; PAGONIS et al., 2010; SOARES et al., 2011).  

 

 

3.1.1 Mecanismo de ação da terapia fotodinâmica 

 

 

O mecanismo de ação da TFD depende principalmente do FS, pois é ele que 

apresenta a propriedade de interagir com a luz gerando EROs que irão causar a morte 

celular seletiva. Dependo da origem de formação, estas espécies reativas podem ser 

classificadas como reações do Tipo I ou reações do Tipo II, conforme figura 2 

(CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIM, 2004, 2005; SHARMA; CHIANG; HAMBLIN, 

2011; SOUKOS; GOODSON, 2011; ETHIRAJAN et al.,2011). 

No processo de fotoativação, o FS absorve um fóton de energia com um 

comprimento de onda adequado passando do seu estado fundamental singlete (S0) 

para o estado singlete excitado (S1
*). Neste estado, o FS é altamente instável e com 

um tempo de vida na ordem de nanossegundos, dificultando assim a interação dele 

com moléculas vizinhas (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIM, 2004, 2005; SOUKOS; 

GOODSON, 2011; SHARMA; CHIANG; HAMBLIN, 2011; ETHIRAJAN et al., 2011). 
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Então, o FS pode sofrer um decaimento energético, reemitindo o fóton absorvido, 

através de processos radioativos, emissão de fluorescência (F), ou processos não 

radioativos, dissipando energia na forma de calor (H), voltando ao seu estado 

fundamental. Entretanto, o FS pode sofrer cruzamento intersistema (CI), devido ao 

acoplamento spin-órbita, passando do estado singlete excitado (S1
*) para o estado 

triplete excitado (T1
*) (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIM, 2004; ETHIRAJAN et al., 

2011; SHARMA; CHIANG; HAMBLIN, 2011). 

 

 

 

Figura 2 - Diagrama de Jablonski modificado mostrando a formação das reações do Tipo I e II 
(Adaptado de SHARMA; CHIANG; HAMBLIN, 2011). 

 

 

O FS no estado triplete excitado (T1
*) é mais estável e seu tempo de vida na 

ordem de microssegundos permitindo a interação com células vizinhas. Portanto, o 

FS reage com oxigênio molecular do meio (3O2), o qual existe no estado fundamental 

como triplete, dando origem a dois tipos de reações (CASTANO; DEMIDOVA; 

HAMBLIM, 2004, 2005; SHARMA; CHIANG; HAMBLIN, 2011; ETHIRAJAN et al., 

2011).  

A reação Tipo I consiste nas reações de transferência eletrônicas do FS com 

um solvente ou substrato, como moléculas do meio ou membrana celular, na presença 

do oxigênio molecular (3O2), produzindo uma mistura de radicais livres, como 

superóxido (O2•-), hidroperoxil (HO2•-), hidroxil (HO•) e o peróxido de hidrogênio 

(H2O2), capazes de oxidar moléculas e componentes celulares (MACHADO, 2000; 
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CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIM, 2004, 2005; SHARMA; CHIANG; HAMBLIN, 

2011). 

Na reação tipo II, o FS no estado tripleto excitado (T1
*) transfere sua energia 

para oxigênio molecular (3O2) que está presente no meio celular, levando a formação 

do oxigênio singlete (1O2) que também é capaz de oxidar os componentes celulares 

(CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIM, 2004, 2005; JORI et al., 2006; SOUKOS; 

GOODSON, 2011; ETHIRAJAN et al., 2011).  

A morte celular é causada por estas espécies geradas nestes dois tipos de 

reação. Segundo a literatura, a reação do Tipo II predomina sobre a reação do Tipo I, 

porém os produtos gerados na reação do Tipo I podem contribuir significativamente 

na morte celular (BONNETT, 1995; ETHIRAJAN et al., 2011).  

 

 

3.1.2 Fotossensibilizador 

 

 

Uma variedade de compostos foi investigada na literatura com propriedades 

fotossensibilizantes abrangendo corantes, cosméticos, fármacos, substâncias 

químicas e naturais (BONNETT, 1995; SOUKOS; GOODSON, 2011; DUTRA, 2013). 

A primeira geração de FS foi uma mistura complexa de porfirinas parcialmente não 

identificadas que apresentava algumas limitações como baixa seletividade e 

necessitava ser utilizado em grandes quantidades para conseguir uma boa eficiência.  

Todavia, os FS de segunda geração surgiram para melhorar essas limitações, 

apresentando alta seletividade e pureza. Dentre esses compostos, quatro classes 

principais (Figura 3) se destacam, os derivados da clorina, porfirina, ftalocianina e 

naftalocianina (CHATTERJEE; FONG; ZHANG, 2008), sendo que a ftalocianina 

(ZnPc) foi escolhida para ser estudada no presente trabalho devido apresentar alto Δ 

e baixo custo dentre os demais FS hidrofóbicos comerciais. 

As ftalocianinas foram assim nomeadas pela junção das palavras ftalo por 

surgirem do anidrido ftálico e ciano por apresentarem coloração azul esverdeada. São 

compostos pertencentes a classe de macro-ciclos aromáticos contendo quatro anéis 

isoindólicos ligados por pontes do tipo aza (BONNETT, 1995; DE LA TORRE; TORRE, 

2002; MEDINA et al. 2011). Podem apresentar um íon metálico diamagnético 

coordenado, por exemplo, Cu, ftalocianina de cobre, In, ftalocianina de índio, Ru, 
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ftalocianina de rutênio e Zn, ftalocianina de zinco (ZnPc), que foi utilizada no presente 

estudo, dentre outros metais (BRESSAN et al, 2000; DURMUS; NYOKONG, 2007; 

SANTOS, 2010; MEDINA et al. 2011). 

 

 

 

Figura 3 - Representação das estruturas químicas das quatro classes principais de 
fotossensibilizadores. 

 

 

A ftalocianina de zinco (ZnPc) é um composto planar que no estado 

fundamental apresenta simetria D4h e configuração eletrônica ...14(b2g)2 2(b1u)2 5(eg)2 

6(a2u)2 6(eg)2 3(b2u)2 16(b1g)2 2(a1u), onde sua estrutura química está representada na 

figura 4A. O Zn na sua estrutura possui estado de oxidação 2+ e configuração d10, 

portanto não apresenta bandas de transferências de carga eletrônica do metal para o 

ligante e do ligante para o metal, o que simplifica o espectro de absorção da ZnPc 

quando comparada a outras ftalocianinas metálicas (CLAESSENS; HAHN; TORRES, 

2008; GOPINATHAN, 2010; UENO et al., 2012). 

O espectro característico da ZnPc é mostrado na figura 4B, apresentando na 

região de 600 a 700 nm as bandas Q, com maior intensidade, e na região de 300 a 

400 nm, as bandas B ou soret, que são formadas pela sobreposição das bandas B1 e 

B2. 
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Figura 4 - A) Representação da estrutura química da ZnPc. B) Espectro de absorção característico da 
ZnPc em acetonitrila. 

 

 

As bandas de absorção Q e B estão relacionadas às transições   *, 

conforme é apresentado no diagrama esquemático dos níveis de energia para a ZnPc 

na figura 5. Através deste diagrama, a banda de absorção Q é relacionada à intensa 

transição eletrônica 2a1u (HOMO)  7eg (LUMO), a banda B1, menos intensa, refere-

se a transição eletrônica 2b1u  7eg e a banda B2 é relacionada a quatro transições 

diferentes dos orbitais moleculares (2b1u → 7 eg, 5a2u → 7 eg, 6a2u → 7 eg, 2a1u → 8 

eg) (CLAESSENS; HAHN; TORRES, 2008; GOPINATHAN, 2010; UENO et al., 2012).  

 

 

 

Figura 5 - Diagrama esquemático dos níveis de energia da ZnPc e as transições   * (Adaptado de 
GOPPINATHAN, 2010). 
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As características da ZnPc como alta estabilidade química e térmica; 

semicondutividade, reatividade fotoquímica e elevado potencial de oxidação confere 

aplicabilidade em diversas áreas, como por exemplo, materiais semicondutores (LU 

et al., 2012), tecnologia envolvendo cristais líquidos (CLAESSENS; HAHN; TORRES, 

2008), catalisadores (DE LA TORRE; TORRE, 2002) e terapia fotodinâmica (SIBATA; 

TEDESCO; MARCHETTI, 2004; RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006; SOARES et al., 

2011) 

Outra característica importante das ftalocianinas, mas que restringe a 

aplicabilidade, é a baixa solubilidade em vários solventes orgânicos, quando não 

apresenta substituintes nas posições α e β na sua estrutura, afetando suas 

propriedades ópticas e oxidantes (DE LA TORRE; TORRE, 2002; CLAESSENS; 

HAHN; TORRES, 2008; GOBO, 2013). Essa insolubilidade e alterações nas 

propriedades eletrônicas são explicadas pelo fenômeno chamado de agregação, que 

é caracterizado como uma associação coplanar entre os compostos cíclicos com 

conjugação eletrônica alta, progredindo de monômeros para dímeros e estruturas 

maiores, favorecidos pelas interações -stacking (KADISH; SMITH; GUILARD, 2010 

apud GOBO, 2013; LU et al, 2012). 

O FS utilizado no presente trabalho, ZnPc, apresenta caráter hidrofóbico e 

solubilidade em solventes orgânicos como piridina, dimetilsulfóxido, dimetilformamida, 

acetonitrila e diclorometano (SOARES et al., 2011). Para seu uso terapêutico, devido 

as suas características lipofílicas a ZnPc, vem sendo encapsulada em sistemas 

nanoestruturados, como lipossomas (RODAL et al., 1998; PASZKO et al., 2011), 

micelas poliméricas (SIBATA; TEDESCO; MARCHETTI, 2004), nanoemulsões 

(SIQUEIRA-MOURA et al. 2009), micelas (ROMERO et al, 2013) e nanocápsulas 

poliméricas (RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006; FADEL; KASSAB; FADEEL, 2010; 

SOARES et al., 2011). 

 

 

3.2 Nanotecnologia: sistemas nanoestruturados 

 

 

A definição de nanotecnologia baseia-se no controle e compreensão da matéria 

e processos em escala nanométrica, normalmente, mas não exclusivamente, abaixo 



44 

de 100 nm, em uma ou mais dimensões, onde acontecem fenômenos únicos 

possibilitando novas aplicações (ISO/TC 229, 2005). Neste contexto, os sistemas 

nanoestruturados englobam lipossomas (PINTO-ALPHANDARY; ANDREMONT; 

COUVREUR; 2000; BARRAT, 2003), dendrímeros (HASANZADEH et al., 2014), 

nanotubos de carbono (MUNDRA et al., 2014), micelas poliméricas (SIBATA; 

TEDESCO; MARCHETTI, 2004), nanopartículas lipídicas sólidas e carreadores 

lipídicos (SCHWARZ et al., 2012), nanoemulsões (CHANG; MCLANDSBOROUGH; 

MCCLEMENTS, 2013), nanopartículas metálicas (DEVRIES et al., 2007) e 

nanopartículas poliméricas (SCHAFFAZICK et al., 2003; CISMARU; POPA, 2010; 

BECK; GUTERRES; POHLMANN, 2011). 

As nanopartículas poliméricas são sistemas carreadores de fármacos que na 

última década vem despertando grande interesse devido às várias aplicações 

terapêuticas, sendo desenvolvidas principalmente para administração oral, oftálmica, 

pulmonar, tópica e parenteral (SCHAFFAZICK et al., 2003; ALVES et al., 2007). 

Utilizando a palavra-chave nanopartículas poliméricas (polymeric nanoparticles) no 

banco de dados Web of Science, podemos verificar na figura 6 o número crescente 

de publicações da última década, ressaltando o grande destaque neste campo de 

pesquisa.  

 

 

 

Figura 6 - Número de publicações entre 2000 e 2014 registrado no banco de dados Web of Science 
com a palavra-chave nanopartículas poliméricas (Pesquisa realizada no dia: 13/03/2015). 
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Estes sistemas de liberação de fármacos devem apresentar algumas 

características para serem utilizados terapeuticamente, como biocompatibilidade, se 

degradarem em metabólitos absorvidos ou excretados pelo organismo, dependendo 

da via de administração, e não serem imunogênicas (CISMARU, POPA, 2010; REIS, 

2012). Desta forma, uma área de grande destaque na utilização das nanopartículas é 

vetorização de agentes, por exemplo anticancerígenos (KIM; DOBSON, 2009), 

antimicrobianos (PINTO-ALPHANDARY; ANDREMONT; COUVREUR; 2000), 

antioxidantes (ALMEIDA et al., 2010; REIS, 2012), anti-inflamatórios (WAHAB et al., 

2012) e FS para TFD (RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006; CHATTERJEE; FONG; 

ZANG, 2008; PAGONIS et al., 2010; FADEL; KASSAB; FADEEL, 2010; PASZKO et 

al., 2011; SOARES et al., 2011). 

O encapsulamento de substâncias ativas propõe um tratamento mais eficaz, ao 

aliar a capacidade de transpassar barreiras biológicas e proporcionar o 

direcionamento do fármaco em locais específicos, promovendo um perfil de liberação 

controlado e podendo diminuir os efeitos colaterais ao difundir quantidades menores 

do fármaco e assim reduzir a exposição sistêmica (SCHAFFAZICK et al., 2003; 

CISMARU; POPA, 2010; NGWULUKA, 2010; DESAI, 2012; DASH; KONKIMALLA, 

2012). Outra vantagem é o aumento da estabilidade do fármaco frente a determinadas 

condições de degradação como pH estomacal e fotodegradação (SCHAFFAZICK et 

al., 2003; OURIQUE et al., 2008; MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010; REIS, 

2012). 

As nanopartículas poliméricas, formadas por polímeros biodegradáveis e 

biocompatíveis, são classificadas em nanoesferas, nanocápsulas convencionais e 

nanocápsulas de núcleo lipídico que diferenciam-se pela composição e organização 

estrutural (SCHAFFAZICK et al., 2003; MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010; 

POHLMANN et al., 2013). As nanopartículas poliméricas são estabilizadas por 

tensoativos na interface partícula/água que ajudam a impedir a aglomeração destas 

partículas (COUVREUR et al., 2002; SCHAFFAZICK et al., 2003). As nanoesferas são 

sistemas coloidais formados por uma matriz polimérica, onde o fármaco encontra-se 

absorvido, retido ou homogeneamente disperso (SCHAFFAZICK et al., 2003; REIS, 

2012).  

As nanocápsulas convencionais podem ser definidas como sistemas 

nanovesiculares, onde a substância ativa encontra-se confinada em um reservatório 

formado por um líquido interno, hidrofílico ou lipofílico, rodeado por uma parede 
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polimérica. Este reservatório pode conter o fármaco na forma sólida, líquida ou como 

uma dispersão molecular, e conforme as limitações do método de preparação das 

nanocápsulas, essa substância pode estar também adsorvida nesta parede polimérica 

(FESSI, 1989; SCHAFFAZICK et al., 2003; KHOEE; YAGHOOBIAN, 2009; MORA-

HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010). A estrutura das nanocápsulas pode ser 

afetada pela escolha do tensoativo e do estabilizador na formulação (POHLMANN et 

al., 2013).  

Por sua vez, as nanocápsulas de núcleo lipídico diferem-se das nanocápsulas 

convencionais devido à presença do tensoativo monoestearato de sorbitano disperso 

no núcleo oleoso da nanovesícula. Este tensoativo influencia na flexibilidade e na 

rigidez das nanocápsulas ou mesmo na parede polimérica (FIEL et al.,2011; 

POHLMANN et al., 2013). Sendo assim, as nanocápsulas de núcleo lipídico são 

constituídas por triglicerídeo de ácido cáprico/caprílico e monoestearato de sorbitano 

disperso no núcleo oleoso, a parede polimérica formada por polímero hidrofóbico, 

PCL, e polisorbato 80, como material de revestimento para dar a molhabilidade e evitar 

a aglomeração das nanopartículas no meio aquoso (FIEL et al., 2011; POHLMANN et 

al., 2013; MAYER et al., 2014; BENDER et al., 2014).  

Neste campo de pesquisa, diversos métodos de preparação das nanopartículas 

têm sido relatados na literatura e aprimorados no quesito de simplificação do processo 

e na utilização de solventes e de compostos com baixa toxicidade, procurando 

melhorar as técnicas em termos de rendimento e de eficiência de encapsulamento 

dos fármacos (QUINTANAR-GUERRERO et al., 1998). A preparação das 

nanopartículas baseia-se nos métodos de polimerização in situ de monômeros 

dispersos e na precipitação de polímeros pré-formados, de modo que este último é 

mais aplicado por não induzir ligações covalentes do polímero com o princípio ativo e 

não apresentar resíduos tóxicos (LAMBERT et al., 2000; SOPIMATH et al., 2001; 

COUVREUR et al., 2002; SCHAFFAZICK et al., 2003). 

Mora-Huertas e colaboradores (2010) descreveram no seu artigo de revisão 

seis métodos de preparação de nanocápsulas usualmente utilizados, os quais são: 

deposição interfacial de polímero pré-formado, emulsão-difusão, dupla emulsão, 

emulsão-coacervação, polímero de revestimento e camada por camada (layer-by-

layer). Estes métodos possibilitam a modelagem da composição, da estrutura e das 

propriedades físico-químicas e fisiológicas das nanopartículas.  
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No presente trabalho, as nanocápsulas convencionais e de núcleo lipídico 

foram preparadas utilizando o método de deposição interfacial do polímero pré-

formado, conhecido também por nanoprecipitação ou deslocamento do solvente, 

desenvolvido por Fessi e colaboradores (1989). O procedimento geral do método de 

deposição interfacial do polímero pré-formado para a formação das nanocápsulas de 

núcleo lipídico é apresentado na figura 7, sendo o ideal para encapsular substâncias 

hidrofóbicas (RIEUX et al., 2006; POHLMANN et al., 2013).  

 

 

 

Figura 7 - Procedimento geral do método de deposição interfacial para a preparação das 
nanocápsulas de núcleo lipídico (Adaptado de POHLMANN et al., 2013). 

 

 

Este método baseia-se na preparação de uma fase orgânica composta pela 

substância ativa, polímero, óleo, solvente orgânico ou mistura de solventes (como 

etanol, acetona, hexano, diclorometano) e presença ou ausência de tensoativo 

hidrofóbico, que será vertida sobre a fase aquosa contendo um tensoativo hidrofílico 

(MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010). O mecanismo de formação das 

nanocápsulas convencionais ocorre por precipitação de polímero, no qual o polímero, 
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insolúvel em água e no óleo, deposita-se na forma de precipitado na interface entre 

estes componentes (LÓPEZ-MONTILLA et al., 2002; GOYCOOLEA et al., 2012; 

POHLMANN et al., 2013; STANGARLIN, 2014). Por sua vez, o mecanismo de 

formação das nanocápsulas de núcleo lipídico ocorre por self assembling (JORNADA 

et al. 2012, POHLMANN et al., 2013). 

Quanto à preparação de nanocápsulas, além da utilização de óleo para a 

formação do núcleo oleoso e a utilização de tensoativos com grau de hidrofilia diversa, 

o uso de polímeros adequados é importantíssimo para a formação das mesmas. Neste 

sentido, as propriedades físico-químicas das nanopartículas são influenciadas pela 

escolha do polímero, a qual afeta o diâmetro das partículas, a carga superficial, a 

hidrofobicidade do sistema nanoestruturado e o perfil de liberação do fármaco 

(DOUGLAS; TABRIZIAN, 2005; RIEUX et al., 2006; STANGARLIN, 2014).  

Uma variedade de polímeros de origem natural ou sintética, tem sido 

empregada na preparação de nanopartículas poliméricas. Dentre os polímeros 

naturais biodegradáveis utilizados nas nanoestruturas estão a albumina, alginato, 

colágeno, dextrina, gelatina e a quitosana (NGWULUKA, 2010; VILLANOVA; 

ORÉFICE; CUNHA, 2010;). Em relação aos polímeros sintéticos, os quais apresentam 

vantagens em relação aos polímeros naturais, como o alto grau de pureza, menor 

índice de polidispersão, e maior reprodutibilidade (MORA-HUERTAS; FESSI; 

ELAISSARI, 2010). Dentre os polímeros sintéticos, a família dos poliésteres se 

destaca devido sua biocompatibilidade, sendo que os mais utilizados são o poli(ácido 

lático) (PLA), poli(ácido glicólico) (PGA), poli-ε-caprolactona (PCL) e os copolímeros 

como poli(ácido lático-co-ácido glicólico) (PLA-co-PGA), poli(ácido lático-co-etileno 

glicol) (PLA-co-PEG) (UHRICH et al., 1999; KIM; DOBSON, 2009).  

A quitosana é um polímero natural que tem despertado interesse pela sua 

aplicabilidade em sistemas de liberação controlada de fármacos (nanopartículas e 

micropartículas), especialmente por apresentar algumas características como seu 

baixo custo, alta penetrabilidade, baixa imunogenicidade, mucoadesividade e 

biodegradabilidade (SIQUEIRA, 2008; DU; YANG; ZHAI, 2014). A quitosana é um 

polissacarídeo catiônico natural encontrado em alguns fungos, mas é obtida 

sinteticamente pela parcial ou total desacetilação da quitina. A quitina é um 

polissacarídeo abundante na natureza, biocompatível, insolúvel em água, presente na 

carapaça de crustáceos marinhos (camarão, lagosta e casca de siri) e nas paredes 

celulares de fungos (BRUGNEROTTO et al., 2001; MERTINS, 2004; MERTINS 2008; 
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BADAWY; RABEA, 2011; POLLETO et al., 2011). A figura 8A e 8B apresenta a 

estrutura química da quitina e quitosana, respectivamente. A quitosana apresenta 

insolubilidade em soluções aquosas neutras ou básicas e solubilidade em soluções 

aquosas ácidas, sendo promovida pela protonação dos grupamentos amina (NH2), 

convertendo o polissacarídeo em um polieletrólito (BRUGNEROTTO et al., 2001; 

COIMBRA, 2010). A presença de grupamentos amino (NH3
+) nas unidades repetidas 

da quitosana fornece uma natureza catiônica, tornando-a capaz de se ligar fortemente 

a moléculas de caráter aniônico, como as proteínas da membrana celular, tendo um 

grande potencial para o desenvolvimento de novos materiais nas mais diversas áreas 

de aplicação (MERTINS, 2008; DU; YANG; ZHAI, 2014). 
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Figura 8 - Representação das estruturas químicas dos polímeros, A) quitina e B) quitosana. 

 

 

A poli-ε-caprolactona (PCL) é um polímero sintético semicristalino que também 

tem sido investigado na preparação de sistemas de liberação de fármacos devido a 

suas características intrínsecas, como, ser biorreabsorvível (do inglês bioresorbable, 

termo que explica a eliminação total do polímero por vias naturais, por simples filtração 

dos subprodutos degradados ou por sua metabolização, podendo permanecer anos 

no organismo sem causar efeitos prejudiciais) (WOODRUFF; HUTMACHER, 2010). 

Além disso, é biocompatível, atóxico e é compatível com uma variedade de fármacos 

o que favorece a homogeneidade destes na matriz polimérica (SINHA, 2004; GUO; 

CHU, 2012; DASH; KONKIMALLA, 2012). A figura 9 apresenta a estrutura química da 

PCL. A vantagem deste polímero está na alta permeabilidade para muitos fármacos, 
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capacidade de promover a liberação sustentada, aumentar atividade biológica, bem 

como, aumentar a estabilidade química e fotoestabilidade da substância ativa 

(WOODRUFF; HUTMACHER, 2010; BYUN et al., 2011; STANGARLIN, 2014). 
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Figura 9 - Representação da estrutura química do polímero poli-ε-caprolactona. 

 

 

Este polímero apresenta algumas características peculiares, tais como 

flexibilidade da cadeia polimérica, propriedades reológicas e viscoelásticas, que 

possibilitam uma diversidade de aplicações no campo de biomateriais (nanofibras, 

suportes) e engenharia de tecidos (malha) (WOODRUFF; HUTMACHER, 2010). Por 

apresentar um caráter hidrofóbico exige a utilização de tensoativos altamente 

hidrofílicos para estabilizar os sistemas nanoestruturados (SINHA, 2004; POLLETO et 

al., 2011; DASH; KONKIMALLA, 2012). Uma propriedade físico-química importante 

das nanopartículas de PCL é o seu potencial zeta negativo devido a presença dos 

grupos carboxílicos terminais, a qual confere estabilidade as dispersões coloidais 

(MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010).  

Ricci-Júnior e Marchetti (2006) relataram em seu trabalho o encapsulamento 

da ZnPc em nanocápsulas de PLGA que foram preparadas pelo método de 

emulsificação e evaporação do solvente e foram caracterizadas físico-quimicamente. 

As ZnPc/NCs apresentaram eficiência de encapsulamento de 70 %, diâmetro médio 

de 285 nm, índice de polidispersão de 0,12 e forma esférica. Os autores constataram 

que o comportamento fotofísico da ZnPc manteve-se após o encapsulamento e o perfil 

liberação da ZnPc contida nas NCs foi mantida com um efeito burst moderado de 15 

% durante 3 dias. A fototoxicidade das ZnPc/NCs foi avaliada em células neoplásicas 

P388-D1 que ficaram incubadas com as nanopartículas por 6 h e irradiadas com luz 

vermelha em 675 nm durante 120 s e densidade de energia de 30 J/cm2, após 24 h 

de incubação obteve-se 61 % de morte celular. Os autores concluíram que através 

das características físico-químicas, fotofísicas e medições fotobiológicas realizadas, 
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as nanopartículas de PLGA contendo ZnPc são um sistema de liberação de fármaco 

promissor para uso na TFD. 

No trabalho de Fadel e colaboradores (2010) três nanopartículas de PLGA 

contendo ZnPc foram preparadas pelo método de emulsificação e evaporação do 

solvente com diferentes tempos de sonicação. Foi realizada a caracterização físico-

química, estudo de liberação in vitro e a eficiência fotodinâmica in vivo em ratos com 

tumores. Este estudo verificou que o tempo de sonicação não afetou a eficiência de 

encapsulamento, porém alterou o tamanho das partículas. O estudo de liberação in 

vitro apresentou um perfil de liberação controlada da ZnPc e o efeito fotodinâmico em 

tumores foi comprovado pela redução significativamente do volume tumoral médio e 

crescimento reduzido do tumor nos ratos que receberam ZnPc/NCs e maior sobrevida 

quando comparados ao grupo controle e ao grupo que recebeu a ZnPc livre. Estes 

resultados comprovam que a ZnPc encapsulada em nanocápsulas de PLGA pode ser 

utilizada com sucesso para melhorar a atividade fotodinâmica. 

Soares e colaboradores (2011) investigaram a ZnPc encapsulada em 

nanopartículas de PCL preparadas conforme o método de emulsificação e evaporação 

de solvente e foi realizado a caracterização físico-química, estudo de cinética de 

liberação e atividade fotobiológica em células adenocarcionoma do pulmão humano 

A549. A eficiência de encapsulamento foi de 67,1 % e as nanocápsulas apresentaram 

diâmetro médio de 187,4 nm, potencial zeta de - 4,85 mV, índice de polidispersão de 

0,096 e forma esférica. A cinética de Higuchi confirmou a liberação sustentada da 

ZnPc. A atividade fotobiológica das ZnPc/NCs foi confirmada pelo dano celular em 

cerca de 95,9 % das células A549, sendo maior quando comparadas à ZnPc livre (28,7 

%). Através destes resultados, os autores concluíram que a utilização das 

nanopartículas de PCL contendo ZnPc pode ser promissora para uso na terapia 

fotodinâmica. 

Estes estudos reforçam a importância de novas investigações na área de 

sistemas nanoestruturados utilizados em terapia fotodinâmica e justificam os objetivos 

apresentados até o momento para realização do presente trabalho. Neste sentido, a 

preparação de nanopartículas contendo a ZnPc é de fundamental importância para 

consolidação e utilização na terapia fotodinâmica. As nanocápsulas, convencional e 

de núcleo lipídico, contendo ZnPc preparadas no presente estudo são inéditas bem 

como sua aplicação na terapia fotodinâmica.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Reagentes e soluções 

 

 

Todos os solventes (acetonitrila, acetona, diclorometano (DCM), 

dimetilsulfóxido (DMSO) e dimetilformamida (DMF) e reagentes utilizados foram de 

grau analítico e todas as soluções foram preparadas com água ultrapura (Milli-Q). A 

acetonitrila foi adquirida da Tedia Brasil e a acetona, DMSO e o DMF foram adquiridos 

da Synth (São Paulo, Brasil). O solvente DCM foi purificado e seco antes de ser 

utilizado, conforme técnicas usuais (PERRIN, ARMAREGO, 1996). 

Os reagentes ftalocianina de zinco (ZnPc) (97%), 1,3-difenilisobezofurano 

(DPBF) (97%), quitosana de baixa massa molecular, monoestearato de sorbitano 

(Span 60), polisorbato 80 (Tween 80) e poli-ε-caprolactona (PCL, Mw = 70 kD à 90 

kD) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (São Paulo, Brasil).O ácido acético (C2H4O2) 

fornecido pela Vetec Química Fina Ltda (Rio de Janeiro, Brasil), a lecitina de soja 

SOLECTM F foi gentilmente cedida pela Solae do Brasil, os triglicerídeos dos ácidos 

cáprico e caprílico (TCM) da Delaware (Porto Alegre, Brasil), a trealose (Hayashibara, 

Japão) foi gentilmente fornecida pela Tovani Benzaquen Repr. Ltda (São Paulo, 

Brasil). O acetato de sódio adquirido da Proquímios (Rio Janeiro, Brasil), e o 

dodecilsulfato de sódio (SDS) fornecido pela Synth (São Paulo, Brasil). As estruturas 

químicas dos tensoativos monoestearato de sorbitano, polisorbato 80 e lecitina de 

soja, são apresentados nas figuras 10, 11 e 12, respectivamente. 
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Figura 10 - Representação da estrutura química do tensoativo monoestearato de sorbitano. 
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Figura 11 - Representação da estrutura química do tensoativo polisorbato 80. 
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Figura 12 - Representação da estrutura química do tensoativo lecitina de soja. 

 

 

4.2 Preparação dos sistemas nanoestruturados 

 

 

As nanocápsulas, convencional e de núcleo lipídico, foram preparadas a partir 

de três formulações diferentes e realizadas em triplicata. As nanocápsulas foram 

preparadas pelo método de deposição interfacial do polímero pré-formado descrito 

primeiramente por Fessi e colaboradores (1989). A concentração final do FS nas 

nanopartículas foi de 3,75 μM nos experimentos de avaliação fotofísica e fotoquímica 

e de 50 μM nos de teor total de fármaco, eficiência de encapsulamento e estudo de 

liberação. Todas as dispersões coloidais foram armazenadas ao abrigo da luz. A 

seguir é feita a descrição das três formulações utilizadas neste trabalho  

 

 

4.2.1 Formulação A: Nanocápsulas de quitosana (NCA) 

 

 

Em um béquer de 10 mL foram dissolvidos em 3 mL da solução de ZnPc (25 

μM ou 333,33 μM em DCM), o tensoativo lecitina de soja (40 mg) e TCM (125 μL), sob 

agitação magnética, à temperatura ambiente (TA), por dez minutos. Em seguida, a 
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fase orgânica totalmente solubilizada foi vertida, gota a gota e sob agitação moderada, 

sobre 20 mL de solução de quitosana (0,5 mg/mL) dispersa em ácido acético (5 %) 

(GOYCOOLEA et al., 2012) contendo polisorbato 80 (40 mg). Após, as suspensões 

foram mantidas no escuro, a TA, sob agitação magnética por 12 horas, para 

evaporação completa do solvente DCM. A formação das nanopartículas de quitosana 

foi observada pela formação de uma suspensão opalescente (CALVO et al. 1997; 

RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006; FADEL; KASSAB; FADEEL, 2010; SOARES et 

al., 2011; GOYCOOLEA et al., 2012). As nanocápsulas brancas foram preparadas 

utilizando a mesma metodologia descrita acima, mas sem a adição do FS. 

 

 

4.2.2 Formulação B: Nanocápsulas de núcleo lipídico (NCB) 

 

 

Em um béquer de 100 mL foram dissolvidos em 67mL de acetona, 0,937 mL 

de ZnPc (100 µM ou 1,33 mM em DCM), o tensoativo monoestearato de sorbitano 

(0,1915 g), a PCL (0,25 g) e o TCM (0,825 mL), sob agitação magnética, à temperatura 

de 40 ºC, por uma hora. Separadamente, o polisorbato 80 (0,1915 g) foi dissolvido em 

água (134 mL), sob agitação magnética, à TA. Em seguida, a fase orgânica, 

totalmente solubilizada, foi vertida lentamente, através de um funil, e sob agitação 

moderada, à TA, sobre a fase aquosa. Após, as suspensões foram mantidas sob 

agitação moderada durante 15 minutos à TA, para evaporar o DCM. A seguir, 

procedeu-se à evaporação sob pressão reduzida das suspensões de nanocápsulas 

em rotaevaporador (60 rpm e banho termostático de 40 ºC) para eliminação do 

solvente orgânico (acetona), chegando a um volume final de 25 mL e ajuste da 

concentração final do FS (RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006; FADEL; KASSAB; 

FADEEL, 2010; SOARES et al., 2011, MAYER et al., 2014; BENDER et al. 2014). As 

nanocápsulas brancas foram preparadas utilizando a mesma metodologia descrita 

acima, mas sem a adição do FS. 
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4.2.3 Formulação C: Nanocápsulas de núcleo lipídico recoberta com quitosana 

(NCC) 

 

 

As NCC foram preparadas por simples adsorção da quitosana sobre as 

nanocápsulas de núcleo lipídico (NCB), seguindo o método sugerido por Mazzarino e 

colaboradores (2014). Brevemente, a adsorção de quitosana foi realizada pela adição 

gota a gota de 6,25 mL de uma solução de quitosana 1% (m/v) dissolvida em ácido 

acético 1% sobre 16 mL de nanopartícula NCB previamente formada. O volume final 

foi ajustado para 25 mL com água ultrapura milli-Q a fim de ajustar a concentração do 

FS. A seguir, a solução foi deixada sobre agitação moderada durante 30 minutos. As 

nanocápsulas brancas foram preparadas utilizando a mesma metodologia descrita 

acima, mas sem a adição do FS. 

 

 

4.3 Caracterização físico-química 

 

 

As nanopartículas foram caracterizadas por meio do raio hidrodinâmico, índice 

de polidispersão, potencial zeta, pH, teor total de fármaco, eficiência de 

encapsulamento, morfologia e indicativos da estabilidade ao longo do tempo em 

diferentes temperaturas. 

 

 

4.3.1 Avaliação do comportamento hidrodinâmico das nanocápsulas 

 

 

O comportamento hidrodinâmico das nanopartículas foi avaliado em triplicata, 

inicialmente realizou-se a diluição (1:250) das suspensões em água ultrapura Milli-Q 

seguida por filtração (NYLON, 0,45 μm). A intensidade de luz espalhada foi medida 

no equipamento Brookhaven Instruments Corporation (BI-200SM), o qual utiliza laser 

He-Ne de comprimento de onda de 637 nm e potência 35 mW. As medidas de 

espalhamento de luz dinâmico (DLS) foram feitas a diferentes ângulos de 

espalhamento (θ) (de 40º a 120º, com passos de 10°), na temperatura de 25 ºC. 
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A curva de distribuição dos tempos de relaxação, A(𝜏), foram obtidos a partir 

da análise da função de autocorrelação temporal da intensidade de luz espalhada. As 

funções de autocorrelação foram tratadas aplicando-se a transformada inversa de 

Laplace empregando o programa Gendist (Schillh, Brown, & Johnsen, 1994), o qual 

utiliza o algoritmo REPES (Regularized Positive Exponential Sum). A análise da 

função de autocorrelação fornece os valores das frequências de relaxação das 

partículas (), o qual está associado ao coeficiente de difusão (D), conforme equação 

1. 

 

 

𝐷 =
𝛤

𝑞2
                                                        (1) 

 

 

onde q é o módulo do vetor de onda do espalhamento que é definido pela equação 2, 

 

 

𝑞 =
4𝜋𝑛0

𝜆
𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
)                                             (2) 

 

 

em que θ é o ângulo de espalhamento, n0 é o índice de refração do solvente e  é o 

comprimento de onda da luz incidente. A partir de D podemos calcular o Rh usando a 

equação de Stokes-Einstein, que é mostrada na equação 3. 

 

 

𝑅ℎ =
𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝜂𝐷
                                                  (3) 

 

 

onde kB é a constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 JK-1), η é a viscosidade do solvente 

a uma certa temperatura, T é a temperatura absoluta. 
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4.3.2  Determinação do raio hidrodinâmico, índice de polidispersão e do potencial 

zeta 

 

 

O raio hidrodinâmico (Rh) e o índice de polidispersão (IP) foi medido em 

triplicata, realizou-se a diluição (1:500) das suspensões em água ultrapura Milli-Q 

seguida por filtração (NYLON, 0,45 μm) utilizando-se o equipamento Nanozetasizer 

ZS (Nano ZS, Zetasizer Nanoseries, Malvern Instruments, Worcestershire, UK). Essas 

medidas foram realizadas no ângulo de espalhamento de luz de 173º a 25ºC. 

O valor do potencial zeta () foi determinado medindo-se a mobilidade 

eletroforética das dispersões coloidais utilizando-se o equipamento Nanozetasizer ZS 

(Nano ZS, Zetasizer Nanoseries, Malvern Instruments, Worcestershire, UK). As 

medidas foram realizadas em triplicata, após diluição (1:500) das suspensões em 

NaCl 10 mM e filtração (NYLON, 0,45 μm). 

 

 

4.3.3 Determinação do pH 

 

 

O valor de pH das nanocápsulas foi determinado diretamente nas suspensões 

coloidais, em triplicata, mediante a utilização do pHmetro DM-20 (Digimed) calibrado 

com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0.  

 

 

4.3.4 Determinação do teor total de fármaco e eficiência de encapsulamento 

 

 

A determinação do teor total de fármaco (TT) foi realizada, em triplicata, após 

a dissolução das nanocápsulas em DMF (0,375 mL de suspensão coloidal e 

completou-se até 5mL de DMF), agitação em vórtex por 5 min e 1 h em banho de 

ultrassom. O teor total de ZnPc foi realizado utilizando-se o método de fluorescência. 

Este método de quantificação foi baseado no trabalho de Siqueira-Moura e 

colaboradores (2010), o qual fez a validação do método, para determinação de 
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ftalocianinas. A quantidade de ZnPc no ultrafiltrado foi determinada utilizando-se uma 

curva analítica, empregando-se a técnica de fluorescência (ver Anexo D). A curva de 

calibração apresentou linearidade, com coeficiente de correlação (r) igual a 0,99. 

O teor de fármaco livre (TL) foi determinado após separação das nanopartículas 

pela técnica de ultrafiltração/centrifugação (Amicon® Ultra, 0,5mL, 10000 MW, 

Millipore, Carrigtwohill, Irlanda), em 5460 rpm, durante 10 minutos (REIS, 2012). O 

ultrafiltrado foi mantido em estufa na temperatura de 40 ºC e sob vácuo para a 

evaporação total da água, após o FS foi diluído em acetonitrila e sua quantidade foi 

determinada por fluorescência. A eficiência de encapsulamento (EE%) foi calculada 

segundo a equação 4 abaixo:  

 

 

𝐸𝐸% =
𝑇𝑇−𝑇𝐿

𝑇𝑇
× 100                                         (4) 

 

 

4.3.5 Avaliação da morfologia das nanocápsulas 

 

 

A morfologia (tamanho e forma) das nanocápsulas foi avaliada através da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão 

(MET). As análises de MEV foram realizadas utilizando-se o microscópio eletrônico 

de varredura JEOL modelo JSM-6360 (Tóquio, Japão). As amostras para análise de 

MEV foram obtidas após secagem das mesmas utilizando-se o equipamento spray-

dryer. As amostras secas foram preparados pela adição do adjuvante trealose (2,5 g), 

individualmente, às suspensões coloidais (25 mL), mantendo-se a mistura sob 

agitação magnética durante 20 minutos. Após, as amostras foram submetidas à 

secagem em spray-dryer (MSD 1.0, Labmaq, São Paulo, Brasil) e as condições 

experimentais utilizadas compreenderam: temperatura de entrada do ar de 120 ± 5 

ºC, fluxo de alimentação de 0,22 L/h e diâmetro do bico do atomizador de 0,7 mm. As 

amostras secas foram fixadas em um suporte metálico de cobre (stubs) com auxílio 

de uma fita dupla-face de carbono e recobertas com uma fina camada de ouro em 

recobridora à vácuo Denton Vacuum DESK II (Texas, EUA). A visualização foi 
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realizada nas magnitudes de 3300 a 5500 vezes, com uma voltagem de excitação 10 

kV (BYUN, 2011). 

As análises de MET foram realizadas no Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães (CPqAM) - Fio Cruz - PE utilizando o Microscópio Eletrônico de 

Transmissão Tecnai G2 Spirit com tensão de aceleração de 100 kV. Uma gota da 

amostra foi depositada sobre uma grade de cobre recoberta com filme de formvar e 

carbono (grid), após o material foi contrastado com acetato de uranila por 30 minutos, 

e após lavado para retirar o excesso de uranila foram analisadas por MET. 

 

 

4.3.6 Avaliação da estabilidade dos sistemas nanoestruturados em diferentes 

temperaturas 

 

 

As formulações das nanopartículas foram armazenadas em diferentes 

condições de temperatura: TA (25 ºC), estufa (37 ºC), refrigerador (4 de 8 ºC) e freezer 

(-10 ºC). As análises de tamanho de partícula, índice de polidispersão e potencial zeta 

foram realizadas no dia de preparação e após 1, 2 e 3 meses de armazenamento. O 

tamanho de partícula, índice de polidispersão e potencial zeta foram determinados 

conforme subitem 4.3.2. 

 

 

4.4 Avaliação fotofísica e fotoquímica 

 

 

Nesta seção será abordado a metodologia empregada no estudo fotofísico 

(teste de agregação) e estudos fotoquímicos (fotodegradação do DPBF, da ZnPc e 

cálculo do Δ) da ZnPc livre e encapsulada. 

As medidas foram realizadas, em triplicata, no espectrofotômetro de absorção 

ótica (Varian Cary 50 Bio UV/Visible Spectrophotometer) utilizando-se, cubeta de 

quartzo de 10 mm de espessura do caminho óptico. As varreduras foram realizadas 

no intervalo de comprimentos de onda de 250 a 800 nm.  
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4.4.1 Estudo da agregação 

 

 

A agregação da ZnPc ocorre pela associação coplanar de anéis, os quais 

monômeros transformam-se para dímeros ou complexos de maior ordem, sendo 

evidenciada pelo deslocamento das bandas de absorção B e Q. A avaliação da 

agregação da ZnPc foi realizada através de soluções com diferentes concentrações e 

as suas absorvâncias foram medidas. Os solventes utilizados para preparo das 

soluções foram acetonitrila, DCM e DMSO (DURMUS, NYOKONG, 2007; GOBO, 

2013). 

 

 

4.4.2 Avaliação da fotodegradação do DPBF 

 

 

A fotoxidação do supressor químico DPBF permite medir indiretamente a 

produção de 1O2 gerado pela ZnPc livre e encapsulada pelo decaimento do pico de 

absorção do DPBF, o qual é sensível aos produtos resultantes da reação tipo II, 

seguindo a metodologia descrita na literatura (HADJUR et al., 1998). Nos ensaios 

típicos de fotodegradação (HADJUR et al., 1998; ROMERO et al., 2013), misturou-se 

2,0 mL de DPBF 100 μM em DMSO com 0,4 mL das nanocápsulas contendo ZnPc 

3,75 μM e completou-se com DMSO até o volume final de 4 mL. As concentrações 

finais ficaram de 50 μM e 0,375 μM de DPBF e ZnPc, respectivamente. De maneira 

similar, foi investigado a fotodegradação do DPBF na presença do FS não 

encapsulado em DMSO. Após a leitura inicial do espectro de absorvância, a solução 

foi irradiada em diferentes tempos com laser de diodo de baixa potência, de 

comprimento de onda de 660 nm (laser vermelho) (Thera Lase - DMC, São Carlos, 

SP, Brasil) e potência útil do emissor de 30 mW. O laser foi posicionado a 1 cm da 

amostra que foi irradiada até 150 s e com uma dose 152,54 J/cm-2. A avaliação da 

produção de 1O2 foi baseada no decréscimo do pico de absorvância máxima do DPBF 

(417 nm) (HADJUR et al., 1998; GEORGE; KISHEN, 2007; KADISH; SMITH; 

GUILARD, 2010 apud GOBO, 2013; ZHANG; LI, 2011; LAI; CHANG, 2014). 

A constante cinética de formação do 1O2 foi determinada aplicando-se o modelo 

cinético de primeira ordem, conforme equação 5, onde [A]0 é a absorbância do DPBF 
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no instante inicial, [A] é a absorbância no instante t, e [A]∞ é absorbância no tempo 

infinito. 

 

 

𝑘𝑡 = 𝑙𝑛
[𝐴]0−[𝐴]∞

[𝐴]−[𝐴]∞
                                            (5) 

 

 

Os tempos de meia-vida (t1/2), para as reações de primeira ordem foram 

calculadas utilizando-se a equação 6. 

 

 

𝑡1
2⁄
=
𝑙𝑛2

𝑘
                                              (6) 

 

 

A constante de tempo de fotoxidação do DPBF (DPBF) foi obtida a partir da 

função exponencial (Equação 7) que mostra a relação inversa do k com DPBF 

(Equação 8) 

 

 

𝐴 = 𝐴0 . 𝑒
 

𝑡

𝜏𝐷𝑃𝐵𝐹                                                   (7) 

 

 

𝜏𝐷𝑃𝐵𝐹 = 
1

𝑘
                                                    (8) 

 

 

O rendimento quântico de produção de oxigênio singlete (Δ) foi calculado 

pelas equações 9 e 10 (ROMERO et al., 2013). 

 

 

∆ = ∆
𝑆𝑡𝑑 .

𝑘

𝑘𝑆𝑡𝑑
.
𝐼𝑆𝑡𝑑

𝐼
                                      (9) 
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𝐼𝑆𝑡𝑑

𝐼
=
1− 10−𝐴

𝑆𝑡𝑑

1−10−𝐴
                                             (10) 

 

 

onde Δ
Std é o rendimento quântico de oxigênio singlete da ZnPc padrão (Δ

Std=0,67 

em DMSO (DURMUS, NYOKONG, 2007), k e kStd são as constantes cinéticas de 

fotodegradação da ZnPc encapsulada e da padrão, respectivamente, o I e IStd são as 

taxas de absorção da ZnPc/NC e da padrão, no comprimento de onda do laser. 

 

 

4.4.3 Avaliação da fotodegradação da ZnPc 

 

 

A fotodegradação da ZnPc consiste na degradação do FS provocada pelo 1O2, 

autogerado e permite avaliar a fotoestabilidade da ZnPc. Para os ensaios de 

fotodegradação da ZnPc foi misturado 2,0 mL de DPBF 30 μM em DMSO com 0,8 mL 

das nanocápsulas contendo ZnPc 3,75 μM e completou-se com DMSO até o volume 

final de 4 mL. As concentrações finais ficaram de 15 μM e 0,75 μM de DPBF e ZnPc, 

respectivamente. De maneira semelhante, também foi investigado a fotodegradação 

da ZnPc não encapsulada em DMSO. A ZnPc exibe uma forte absorção no 

comprimento de onda do vermelho, com um máximo de absorção em 672 nm. A 

solução foi irradiada em diferentes tempos com laser de diodo de baixa potência, de 

comprimento de onda de 660 nm (Photon Lase - DMC, São Carlos, SP, Brasil) e 

potência útil do emissor de 30 mW. O laser foi posicionado a 1 cm da amostra que foi 

irradiada até 20 min (1200 s) com uma dose 610,17 J/cm-2. A avaliação da 

fotoestabilidade foi baseada no decréscimo do pico de absorvância máxima da ZnPc 

(ROMERO et al., 2013). 
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4.5 Estudo da cinética de liberação in vitro 

 

 

4.5.1 Escolha do meio de liberação 

 

 

Em trabalhos descritos na literatura, o estudo de liberação in vitro da ZnPc 

encapsulada em nanopartículas poliméricas foi realizado utilizando-se como meio de 

dissolução tampão salino (pH 7,4), como o fosfato (PBS) e ácido N-(2-

hidroxietil)piperazina-N'-2-etanossulfónico (HEPES), contendo SDS (RICCI-JUNIOR; 

MARCHETTI, 2006; FADEL; KASSAB; FADEEL, 2010; SOARES et al., 2011). 

Primeiramente, nos baseamos neste estudos e realizamos os ensaios de liberação 

utilizando como meio de dissolução o tampão acetato de sódio/ácido acético (pH 5,4), 

para NCA e NCC, e PBS (pH 7,4), para NCB, ambos contendo SDS 1% e na 

temperatura de 37 ºC. Estes dois tampões foram utilizados porque as nanocápsulas 

que contém a quitosana em sua formulação precipitam no tampão PBS pois o pH está 

acima do pKa da quitosana. Porém, não conseguimos avaliar a quantidade de ZnPc 

liberada das nanocápsulas pelo método de fluorescência, devido a insolubilidade 

deste FS em meio aquoso. 

Estes resultados estão de acordo com o estudo de Paula e colaboradores 

(2013) que investigaram a ftalocianina de cloro-alumínio (AlClPc) encapsulada em 

nanopartículas de PLA e PLGA, e realizaram também o estudo de liberação in vitro. 

Eles testaram o meio de dissolução o tampão PBS e verificaram que as concentrações 

do FS ficaram a baixo do limite detecção por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC). Este resultado é justificado pela baixa solubilidade e tendência de agregação 

da AlClPc em água, devido à sua grande estrutura hidrofóbica, o qual evita o contato 

com o meio aquoso (PAULA, C. S. et al., 2013). 

Portanto, com base nestes resultados, testamos vários meios de liberação para 

a ZnPc encapsuladas nas nanocápsulas. Para a determinação do melhor meio para 

realização do ensaio de liberação in vitro, foram realizados estudos de saturação da 

ZnPc em diferentes soluções. Para isto, 24 meios (Tabela 1) foram testados a fim de 

verificar qual atendia a condição sink, garantindo, desta forma, que o controle da 

liberação é devido a nanoencapsulação e não pela saturação do meio.  
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Em um eppendorf foi colocado a ZnPc em excesso e foram adicionados 2 mL 

dos diferentes meios de dissolução agitando 1 min em vórtex e deixando em repouso 

24 h. Então, o sobrenadante foi coletado e avaliado por fluorescência. Os resultados 

demonstraram que o meio 11 foi o que apresentou maior intensidade de fluorescência 

perfazendo 50 % da concentração de saturação, e por este motivo foi o escolhido para 

a execução do experimento. 
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Tabela 1 - Teste dos meios de liberação. 
 

Meio Etanol DMF Tampão 1a Tampão 2b Tween 80 Intensidade 

 Porcentagem (%) 

1 50  50   2,87 

2 70  30   33,65 

3 30  70   3,07 

4  50 50   precipitou 

5  70 30   precipitou 

6  30 70   precipitou 

7 50   50  3,37 

8 70   30  24,01 

9 30   70  2,77 

10  50  50  40,95 

11  70  30  310,95 

12  30  70  14,27 

13 10  75  15 247,49 

14 15  75  10 95,97 

15 20  75  5 49,11 

16  10 75  15 precipitou 

17  15 75  10 precipitou 

18  20 75  5 precipitou 

19 10   75 15 69,84 

20 15   75 10 89,47 

21 20   75 5 65,35 

22  10  75 15 204,53 

23  15  75 10 199,54 

24  20  75 5 114,28 

aTampão 1 - tampão fosfato PBS 0,2 M com 1% de SDS (pH 7,4). 

bTampão 2 - tampão acetato de sódio/ácido acético com 1% de SDS (pH 5,4). 
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4.5.2 Perfil de liberação da ZnPc 

 

 

O ensaio de liberação in vitro foi realizado empregando o método de saco de 

diálise utilizando tampão/DMF (30:70 v/v) como meio de dissolução. O tampão 

utilizado foi o acetato de sódio/ácido acético (pH 5,4) com 1% de SDS. O saco de 

diálise (Sigma Aldrich, peso molecular cut-off de 14,000 Da, membrana de celulose, 

largura plana média 33 mm) contendo 1 mL da amostra livre e nanoencapsulada (50 

μM de ZnPc) foi colocado em um béquer contendo 50 mL do meio de dissolução que 

foi mantido sob agitação moderada e a temperatura de 37 ºC. As amostras foram 

coletadas (3 mL) em intervalos de tempos até completar 24 h (1440 min) e 

quantificadas pelo método de fluorescência previamente descrito, após amostra foi 

recolocada no béquer. Os dados foram tratados usando o modelo matemático de 

Higuchi (Equação 13) (SOARES et al., 2011) e pelo modelo exponencial duplo 

(Equação 14) (ALMEIDA et al., 2010). 

 

 

𝐹 =  𝑘𝐻𝑡
1
2⁄                                                   (11) 

 

 

onde F é fração do fármaco liberado liberada no tempo t, e kH é a constante cinética 

do modelo de Higuchi. 

 

 

 tktk
beaeFF 211][ 0 


                                       (12) 

 

 

onde [F]0 é a fração inicial do fármaco dentro de saco de diálise, k1 e k2 as constante 

cinética do modelo exponencial duplo. 
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4.6 Análise estatística  

 
 

Todos os experimentos foram preparados e analisados em triplicata (n = 3). Os 

resultados são expressos como média ± DP (desvio padrão). A análise estatística dos 

dados foi realizada utilizando a análise de variância simples (ANOVA). Utilizou-se o 

teste Tukey nas comparações que foram realizadas com um intervalo de confiança de 

5 % (p < 0,05) no programa Origin 8. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Caracterização físico-química 

 

 

Todos os sistemas nanoestruturados preparados no presente trabalho 

apresentaram-se macroscopicamente homogêneos e com aspecto opalescente 

levemente azulado (Figura 13) devido a presença da ZnPc. De maneira similar, 

Stangarlin (2014) evidenciou tonalidade amarelada das suspensões quando 

encapsulou ubiquinona em nanopartículas de PCL. As nanopartículas foram 

caracterizadas por meio do raio hidrodinâmico, índice de polidispersão, potencial zeta, 

pH, teor total de fármaco, eficiência de encapsulamento e morfologia. Além disso, foi 

avaliado a estabilidade das nanocápsulas frente a diferentes temperaturas e em 

função do tempo. 

 

 

 

Figura 13 - Aspecto macroscópico das nanocápsulas NCA, NCB e NCC contendo ZnPc. 

 

 

5.1.1 Avaliação do raio hidrodinâmico, índice de polidispersão, potencial zeta, pH, 

teor total de fármaco e eficiência de encapsulamento 

 

 

De modo a ilustrar o comportamento hidrodinâmico das nanocápsulas em 

solução, a luz espalhada foi medida em diferentes ângulos de espalhamento através 

de DLS. A figura 14 mostra a função de autocorrelação temporal normalizada medida 
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no ângulo de 90º, o ajuste da função de autocorrelação, empregando o algoritmo 

REPES, e distribuição dos tempos de relaxação, para NCB. Podemos verificar que o 

algoritmo REPES se ajusta muito bem na função de autocorrelação e a curva de 

distribuição dos tempos de relaxação é monomodal, isto é, apenas uma população de 

partículas é evidenciado na dispersão coloidal. 

 

 

 

Figura 14 - Função de autocorrelação e distribuição dos tempos de relaxação da NCB_1. 

 

 

As medidas foram realizadas em diferentes ângulos de espalhamento (40º a 

120º) para evidenciar o caráter difusivo do processo de relaxação. As figuras 15A, 16A 

e 17A apresentam as funções de autocorrelação nos diferentes ângulos das NCA, 

NCB e NCC contendo a ZnPc, respectivamente. Pela análise das curvas podemos 

verificar a dependência angular das funções de autocorrelação. As frequências de 

relaxação versus o vetor de onda ao quadrado para as NCA, NCB e NCC são 

apresentadas nas figuras 15B, 16B e 17B, respectivamente. O caráter difusivo das 

medidas pode ser evidenciado pela relação linear entre Г versus q2, passando pela 

origem, e pode ser relacionada com a mobilidade translacional das nanopartículas no 

meio. A partir destes dados podemos calcular o Rh real da nanopartículas utilizando 

as equações 1 e 3. Os valores obtidos foram de 132, 117 e 114 nm para NCA, NCB e 

NCC, respectivamente, evidenciando que são próximos aos obtidos para o ângulo de 

90º, que foram de 141 nm para NCA, 125 nm para NCB e 117 nm para NCC. 
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Figura 15 - Funções de autocorrelação e as frequências de relaxação entre 40º e 120º para NCA. 

 

 

 

Figura 16 - Funções de autocorrelação e as frequências de relaxação entre 40º e 120º para NCB. 

 

 

 

Figura 17 - Funções de autocorrelação e as frequências de relaxação entre 40º e 120º para NCC. 
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A figura 18 apresenta a distribuição dos valores do potencial zeta para a NCB, 

realizada em triplicata, exemplificando o comportamento das demais nanocápsulas. 

Os gráficos de distribuição de tamanho e potencial zeta das NCA e NCC encontram-

se no anexo A. As características físico-químicas das nanocápsulas são apresentadas 

na tabela 2, sendo que o Rh apresentado é referente as medidas realizadas no 

equipamento Nanozetasizer ZS, o qual utiliza o ângulo de espalhamento de 173º. 

 

 

 

Figura 18 - Distribuição do potencial zeta das NCB em triplicata. 

 

 

Tabela 2 - Propriedades físico-químicas das nanocápsulas: raio hidrodinâmico (Rh), índice de 

polidispersão (IP), potencial zeta (), pH, teor total de fármaco (TT) e eficiência de encapsulamento 
(EE%). 

 

Formulações Rh (nm) IP  (mV) pH TT (10-6 M) EE% 

NCA 119 ± 3,86 0,24 ± 0,02 +34 ± 3,65 2,3 ± 0,02 38,28 ± 7,16 99,83 ± 0,05 

NCB 95 ± 0,82 0,08 ± 0,01 -13 ± 0,80 5,1 ± 0,02 21,94 ± 2,56 99,61 ± 0,40 

NCC 83 ± 0,54 0,17 ± 0,01 +22 ± 0,46 3,8 ± 0,01 17,36 ± 3,57 99,93 ± 0,24 

 

 

Em relação ao tamanho de partícula, as ZnPc/NCs apresentaram valores de Rh 

médios na escala nanométrica (entre 119 ± 3,86 e 83 ± 0,54 nm). Neste parâmetro, 

houve diferença significativa de tamanho de partícula entre as formulações estudadas 

(ANOVA, one way, p < 0,05). Sendo que este resultado é condizente com o método 

de preparação dos sistemas nanoestruturados (deposição interfacial do polímero pré-

formado) no qual geralmente são obtidos tamanhos (diâmetro) entre 100 a 500 nm 

(COUVREUR et al.,2002; SCHAFFAZICK et al., 2003; MORA-HUERTAS; FESSI; 
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ELAISSARI, 2010; ALMEIDA et al., 2010). Em estudos anteriores onde a ZnPc foi 

encapsulada em nanocápsulas de PCL e PLGA foi relatado valores de Rh no intervalo 

de 142 a 415 nm, os quais são próximos aos obtidos no presente trabalho (RICCI-

JUNIOR; MARCHETTI, 2006; FADEL; KASSAB; FADEEL, 2010; SOARES et al., 

2011). De acordo com a literatura, a natureza e concentração do polímero, do 

tensoativo e da polaridade do solvente utilizados na preparação das suspensões 

coloidais são fatores que influenciam o tamanho de partícula (MORA-HUERTAS; 

FESSI; ELAISSARI, 2010). Nossos resultados mostram que a nanocápsula 

convencional preparada com quitosana (NCA) e utilizando a lecitina como tensoativo 

hidrofóbico apresentou Rh maior que a de núcleo lipídico preparada com PCL e 

monoestearato de sorbitano (EHL = 4,7). 

Os índices de polidispersão (IP) para as nanocápsulas variaram entre 0,08 ± 

0,01 a 0,24 ± 0,02, havendo diferença significativa entre elas (ANOVA, One way, p < 

0,05). Os IP encontrados são considerados valores baixos, indicando uma estreita 

distribuição de tamanho de partícula e uma boa homogeneidade destas suspensões 

(ALVES et al., 2007; OURIQUE et al., 2008). Estes valores se assemelham aos 

trabalhos de Ricci-Júnior (2006) e Soares e colaboradores (2011) que obtiveram IP 

de 0,12 ± 0,02 para ZnPc/NCs de PLGA e 0,096 ± 0,004 para ZnPc/NCs de PCL, 

respectivamente.  

O pH do meio de dispersão é um fator chave para controlar a estabilidade, o 

tamanho das partículas e a sua biodistribuição. Segundo a literatura, os valores de pH 

variam entre 3,0 a 7,5 quando o método de deposição interfacial do polímero pré-

formado é empregado para a obtenção das nanopartículas (MORA-HUERTAS; 

FESSI; ELAISSARI, 2010). O valores encontrados de pH foram 2,3 ± 0,02, 5,1 ± 0,02 

e 3,8 ± 0,01 para NCA, NCB e NCC, de modo respectivo e houve diferença 

significativa entre o pH das suspensões coloidais (ANOVA, One way, p < 0,05). Estes 

valores de pH para a NCB estão similares ao obtido para os sistemas 

isoeugenol/nanocápsulas (pH = 5,81 ± 0,39) e ubiquinona/nanocápsulas (pH = 5,18 ± 

0,2 a 5,34 ± 0,04) que também apresentam a PCL em sua formulação (TERROSO et 

al., 2009; REIS, 2012). As NCA e NCC as quais continham a quitosana em sua 

formulação, apresentaram valores de pH menores devido a mesma ser solúvel apenas 

em meio ácido (COIMBRA, 2010). 

O potencial zeta () refere-se ao potencial elétrico da superfície das partículas 

o qual é afetado por mudanças na interface com a fase dispersante, devido a 
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dissociação de grupos funcionais ou adsorção de espécies iônicas no meio aquoso, 

causados pelos componentes da formulação, como polímero, tensoativo e pH. Além 

disso, as características da superfície alteram a atividade biológica do fármaco 

(COUVREUR et al.,2002; SCHAFFAZICK et al., 2003; MORA-HUERTAS; FESSI; 

ELAISSARI, 2010). Neste parâmetro as nanocápsulas apresentaram valores de +34 

± 3,65 mV, -13 ± 0,08 mV e +22 ± 0,46 mV para as NCA, NCB e NCC, 

respectivamente. Considerando os valores do  em módulo e realizando a análise 

estatística, verificamos que houve diferença significativa entre a NCA, NCB e NCC 

(ANOVA, One way, p < 0,05). Vale ressaltar que o  não depende do fármaco 

encapsulado, pois as nanocápsulas brancas, sem a presença da ZnPc não 

apresentaram valores divergentes das que continham o FS (ANOVA, One way, p > 

0,05), reforçando os fatores que influenciam o  já citados. 

Os valores positivos de  das NCA e NCC correspondem as nanocápsulas que 

foram preparadas com o polímero natural quitosana. Estes valores positivos são 

justificados pela protonação dos grupamentos amina (NH2) na estrutura do polímero 

natural. Estes grupamentos amino (NH3
+) nas estruturas da quitosana impõem uma 

natureza catiônica, tornando-a capaz de se ligar fortemente a moléculas de caráter 

aniônico, como as proteínas da membrana celular (MERTINS, 2008; DU; YANG; 

ZHAI, 2014). Além disso, um elevado valor do potencial zeta (entre 22 e 34 mV) 

observado nas formulações contendo o polímero quitosana indica uma elevada 

estabilidade das dispersões coloidais devido à alta barreira de energia de repulsão 

eletrostática entre as nanopartículas (MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010). 

Estes valores positivos de  foram descritos em outros trabalhos na literatura, onde 

nanopartículas foram preparadas ou revestidas com a quitosana (CALVO et al., 1997; 

GOYCOOLEA et al., 2012; MAZZARINO et al., 2014). 

Contudo, um valor negativo de  foi observado para NCB de núcleo lipídico 

constituída pelo polímero PCL e o polisorbato 80. O menor valor em módulo do  para 

a NCB quando comparado a NCA e NCC é justificado pelo revestimento que a parede 

polimérica sofre pelo polisorbato 80, que estabiliza a nanocápsula por impedimento 

estérico (CATTANI et al., 2010). Além disso, o  negativo das nanopartículas 

preparadas com um poliéster, como a PCL, utilizando tensoativos não iônicos, é 

promovido pela a presença dos grupamentos carboxílicos terminais do polímero 

conferindo uma densidade de carga negativa (MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 
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2010; CATTANI et al., 2010). Soares e colaboradores (2011) prepararam 

nanocápsulas de PCL contendo ZnPc e relataram um  de -4,85 ± 0,21 mV 

corroborando com o valor negativo de  alusivo aos grupamentos carboxílicos 

terminais do polímero. 

Em relação a eficiência de encapsulamento (EE%), as dispersões coloidais 

apresentaram ótimos valores, muito próximos a 100 % e não houve diferença 

significativa entre estes valores (ANOVA, One way, p < 0,05). Soares e colaboradores 

(2011) relataram em seu artigo que a EE% de nanocápsulas de PCL contendo ZnPc 

foi de 67,1 ± 0,9 %. Em trabalho similar, Fadel e colaboradores (2010) encapsularam 

a ZnPc em nanopartículas de PLGA e sua EE% foi de 80 ± 2,3 a 84 ± 2%, da mesma 

maneira Ricci-Junior e colaboradores (2006) encontraram EE% de 70 ± 1,7 para 

nanocápsula de PLGA contendo o mesmo FS utilizado em nosso trabalho. Com bases 

nestes estudos, podemos verificar que as nanocápsulas preparadas no presente 

trabalho apresentaram valores muito superiores aos publicados na literatura para as 

nanopartículas contendo a ZnPc. 

 

 

5.1.2 Avaliação da morfologia e estabilidade dos sistemas nanoestruturados em 

diferentes temperaturas 

 

 

Os sistemas nanoestruturados foram analisados por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e de transmissão (MET) para obtermos informações sobre o 

tamanho e a forma das nanopartículas (SHAFFAZICK et al., 2003). Na figura 19 e 20 

temos MEV e MET, respectivamente, das nanocápsulas preparadas no presente 

trabalho. As nanopartículas foram previamente secas em spray-dryer para que fossem 

avaliadas por MEV. 
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Figura 19 - Fotomicrografias das nanocápsulas (a) NCA, (b) NCB e (c) NCC obtidas por MEV. 

 

 

De maneira geral, as ZnPc/NCs apresentaram formato esférico e tamanho de 

partícula maior e variado quando comparado ao dados do DLS. Em relação à MEV, 

acredita-se que essa diferença de tamanho de partícula é devido ao processo de 

secagem da amostras, enquanto à MET, pode ser explicado pelo achatamento das 

partículas no grid e ao menor número de partículas visualizadas pela MET quando 

comparadas aos do DLS. 

 

 

 

Figura 20 - Fotomicrografias das nanocápsulas (a) NCA, (b) NCB e (c) NCC obtidas por MET. 
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Os resultados encontrados pela MEV, conferem com o trabalho de Byun e 

colaboradores (2011) que realizaram a análise morfológica de nanopartículas de PCL 

contendo α-tocoferol e verificaram a forma esférica e regular. Da mesma maneira, 

Cattani e colaboradores (2010) analisaram pela MET nanocápsulas de núcleo lipídico 

contendo indometacina e constatam o formato esférico para as mesmas, estando de 

acordo com os resultados obtidos pelas nanocápsulas preparadas no presente 

trabalho. 

Os indicativos de estabilidade das nanocápsulas contendo ZnPc foram 

avaliadas durante um período de 3 meses ao abrigo da luz e em diferentes 

temperaturas: sob TA (25 ºC), em estufa a (37 ºC), em refrigerador a (4 a 8 ºC) e em 

freezer (-10 ºC). As figuras 21, 22 e 23 mostram os valores de Rh, IP e  ao longo do 

tempo, respectivamente. 

 

 

 

Figura 21 - Raio hidrodinâmico e DP das nanocápsulas contendo ZnPc em função do tempo sob 
diferentes condições de temperatura: A) 25 ºC, B) 37 ºC, C) 4 a 8 ºC e D) -10 ºC. 
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Figura 22 - Índice de polidispersão e DP das nanocápsulas contendo ZnPc em função do tempo sob 
diferentes condições de temperatura: A) 25 ºC, B) 37 ºC, C) 4 a 8 ºC e D) -10 ºC. 

 

 

 

Figura 23 - Potencial zeta em módulo e DP das nanocápsulas contendo ZnPc em função do tempo 
sob diferentes condições de temperatura: A) 25 ºC, B) 37 ºC, C) 4 a 8 ºC e D) -10 ºC. 
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Analisando as nanocápsulas contendo ZnPc, em 25 ºC e 37 ºC, permaneceram 

durante o armazenamento com sua aparência opalescente leitosa azulada típica. O 

Rh foi considerado estável para as nanocápsulas e o IP aumentou ligeiramente para 

NCA e NCB, e manteve-se aproximadamente constante para NCC, durante o período 

de armazenamento. Além disso, para as três formulações analisadas o  permaneceu 

aproximadamente constante para ambas as temperaturas, indicando que as 

dispersões coloidais são estáveis ao longo do tempo. É importante enfatizar que grupo 

NH3
+ na quitosana e grupos carboxílicos na PCL desempenhou um papel importante 

para evitar a coalescência das partículas ao longo do tempo nas 25 ºC e 37 ºC. 

Por outro lado, nas temperaturas 4 a 8 ºC e -10 ºC, as nanocápsulas contendo 

o FS foram instáveis ao longo do tempo de armazenamento nos parâmetros avaliados. 

Além disso, a NCC mantida na temperatura de -10 ºC apresentou um aspecto 

gelatinoso, ou seja, ocorreu a coalescência (agregação) das partículas o que 

impossibilitou a medida nos mês 2 e 3. Portanto, baseado nestes resultados, podemos 

concluir que as nanocápsulas contendo ZnPc são mais estáveis ao longo do tempo 

quando armazenadas nas temperaturas de 25 ºC e 37 ºC do que nas 4 a 8 ºC e -10 

ºC. 

 

 

5.2 Avaliação fotofísica e fotoquímica 

 

 

Neste tópico, foram realizados o estudo fotofísico (agregação) e estudos 

fotoquímicos (fotodegradação do DPBF e da ZnPc). Estes estudos são úteis para 

avaliar as características físico-químicas e a potencial de aplicação da ZnPc 

encapsulada em nanopartículas poliméricas na TFD. 

 

 

5.2.1 Estudos de agregação da ZnPc 

 

 

A agregação é um fenômeno caracterizado pela associação coplanar de anéis, 

progredindo de monômeros para dímeros, trímeros ou complexos de maior ordem que 
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é favorecido por interações -stacking (Figura 24), e os fatores que influenciam esse 

fenômeno são a concentração, temperatura, natureza do solvente e metal 

complexado. Quando este fenômeno ocorre, a estrutura eletrônica da ftalocianina é 

perturbada, modificando o estado fundamental e excitado da molécula (deslocamento 

das bandas de absorção).  

 

 

 

Figura 24 - Representação esquemática das interações -stacking (Adaptado de GOBO, 2013). 

 

 

Portanto, se sofrer agregação, o FS possuirá uma menor eficiência, pois o t1/2 

do estado excitado torna-se menor e consequentemente o Δ também será menor. 

Este fenômeno modifica drasticamente as propriedades fotoquímicas da ftalocianina 

além de torná-la insolúvel em diversos solventes (DURMUS; NYOKONG; 2007; 

CLAESSENS; HAHN; TORRES, 2008; KADISH; SMITH; GUILARD, 2010 apud 

GOBO, 2013). 

Quando as interações -stacking cofaciais ocorrem, a agregação desloca a 

banda de absorção dos compostos ftalocianínicos para a região de menor 

comprimento de onda, ou seja, região do azul. Os agregados formados por este 

deslocamento, chamado hipsocrômico, são os mais comuns e são denominados tipo 

H. Contudo, quando ocorrem interações -stacking entre as extremidades benzênicas 

do composto, o deslocamento batocrômico acontece para a região de maior 

comprimento de onda, região do vermelho e os agregados formados são do tipo J e 

menos comuns (CLAESSENS; HAHN; TORRES, 2008; LU et al, 2012; KADISH; 

SMITH; GUILARD, 2010 apud GOBO, 2013).  
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Nas figuras 25 e 26 são apresentados os resultados do estudo de agregação 

da ZnPc em DMSO, através do espectro de absorção na região UV-visível (bandas B 

e Q) e a expansão a expansão da banda Q com a curva analítica da ZnPc. O estudo 

de agregação do FS nos solventes acetonitrila e DCM encontram-se no anexo B. 

 

 

 

Figura 25 - Estudo de agregação da ZnPc em DMSO. 

 

 

 

Figura 26 - Estudo da agregação da ZnPc em DMSO - Expansão da região das bandas Q e curva 
analítica. 

 

 

Podemos verificar que no intervalo de concentração investigado e utilizando os 

solventes acetonitrila, DCM e DMSO não ocorreu o fenômeno de agregação pois não 

houve deslocamento das bandas Q, nem para região do azul e nem para região do 
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vermelho. Podemos concluir que a ZnPc apresenta solubilidade nos solventes 

estudados, alta eficiência e a formação de 1O2 não foi afetada devido ausência de 

dímeros, trímeros ou oligômeros superiores (CLAESSENS; HAHN; TORRES, 2008). 

Em estudo semelhante, Durmus e Nyokong (2007) investigaram a agregação 

de ftalocianinas de índio tetra-substituídas (ClIPcs) com concentrações diferentes em 

DMSO e constaram que não houve a formação de agregados destes compostos. Da 

mesma maneira, Gobo (2013) relatou que derivados da ZnPc em diferentes 

concentrações nos solventes acetato de etila e clorofórmio também não sofreram este 

fenômeno de deslocamento das bandas de absorção. Baseado nestes estudos e em 

nossos resultados, a ZnPc não apresenta o fenômeno de agregação, no intervalo de 

concentração investigado, apresentando potencial para uso na TFD. 

 

 

5.2.2 Avaliação da fotodegradação do DPBF 

 

 

A fotodegradação do supressor químico, DPBF, ocorre devido a reação deste 

composto com o 1O2 produzido pela ativação da ZnPc por luz de comprimento de onda 

adequado (Figura 27) (HADJUR et al., 1998; GEORGE; KISHEN, 2007; ZHANG; LI, 

2011; KADISH; SMITH; GUILARD, 2010 apud GOBO, 2013; LAI; CHANG, 2014). A 

decomposição do DPBF é confirmada pela mudança de coloração da solução a qual 

passa de verde à incolor. 

 

 

 

Figura 27 - Fotodegradação do DPBF provocado pelo 1O2 (Adaptado de GOBO, 2013). 
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As figuras 28A e 29A mostram o decréscimo da absorvância do DPBF (50 μM) 

em 417 nm com ZnPc livre e encapsulada na NCB, ambos na concentração de 0,375 

μM, respectivamente, após irradiações consecutivas com o laser. No anexo C, 

encontram-se as outras medidas (duplicata) dos sistemas acima e as triplicatas da 

fotodegradação do DPBF para os sistema NCA e NCC. A cinética de degradação do 

DPBF é de primeira ordem como mostrada nas figuras, 28B e 29B. A figura 30 mostra 

o decaimento do DPBF com a NCB branca, evidenciando que praticamente não 

ocorreu a fotodegradação do supressor químico, devido à ausência da ZnPc para 

produção de 1O2. 

 

 

 

Figura 28 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc_1. B) Cinética de 
primeira ordem da degradação do DPBF. 

 

 

 

Figura 29 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc/NCB_1. B) Cinética de 
primeira ordem da degradação do DPBF. 



83 

 

Figura 30 - Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela NCB_branca. 

 

 

A cinética de primeira ordem observado no presente trabalho para a 

degradação do DPBF, na presença da ZnPc livre ou ZnPc/NCs concorda com o 

mecanismo proposto por Herath e colaboradores (2005). O mecanismo de formação 

do 1O2 e da degradação do DPBF proposto por Herath envolve as seguintes etapas: 

 

 

Etapa 1: ativação do FS. 

 

 

1ZnPc0   
       ℎ𝑣/𝐼      
→          1ZnPc*                                             (13) 

 

 

Etapa 2: cruzamento intersistema (singletetriplete). 

 

 

1ZnPc*    
           𝐶𝐼           
→            3ZnPc                                            (14) 
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Etapa 3: formação de oxigênio singlete.  

 

 

3ZnPc* + 3O2    
           𝑘∆           
→             1O2 + 1ZnPc0                        (15) 

 

 

Etapa 4: degradação do DPBF. 

 

 

1O2 + DPBF    
           𝑘𝑞           
→             produtos                                   (16) 

 

 

Etapa 5: degradação física do oxigênio singlete.  

 

 

1O2 + DPBF    
           𝑘𝑓           
→             DPBF + 3O2                          (17) 

 

 

Etapa 6: desativação molecular do oxigênio singlete. 

 

 

1O2    
           𝑘𝑑           
→             3O2                                     (18) 

 

 

onde o ℎ𝑣 é a luz incidida, I é o número de fótons incidentes, o CI é o cruzamento 

intersistema e os k, kq, kf e kd são as constantes cinéticas de formação do 1O2, de 

degradação química do DPBF pelo 1O2, de degradação física do 1O2 e de desativação 

molecular do 1O2, respectivamente. Neste modelo o valor de kf é considerado muito 

pequeno ao comparar com o kq e assume-se que o DPBF não interage com o FS. 
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Aplicando-se a aproximação do estado estacionário para a lei de velocidade de 

formação do 1O2 e para a velocidade de formação da 1ZnPc* e 3ZnPc obtemos as 

equações 19 e 20, de maneira respectiva. 

 

 

𝑑

𝑑𝑡
 [1O2] = k[3ZnPc*][3O2]- (Kq + kf)[DPBF][ 1O2] – kd[1O2] = 0           (19) 

 

 

k[3ZnPc*][3O2] = Ia                                          (20) 

 

 

Para baixas concentrações de DPBF podemos considerar que (kq + kf)[DPBF] 

>> kd. Utilizando-se esta aproximação na lei de velocidade de degradação do DPBF, 

obtemos a equação 21, comprovando que a cinética de degradação do DPBF é de 

primeira ordem (HEARTH et al.,2005). O valor da constante de velocidade é dado pela 

equação 22. 

 

 

−
𝑑

𝑑𝑡
[DPBF] = 

𝐼𝑎∆𝑘𝑞

𝑘𝑑
[DPBF]                                            (21) 

 

 

𝐼𝑎∆𝑘𝑞

𝑘𝑑
= 𝑘                                            (22) 

 

 

A determinação do Δ da ZnPc encapsulada nas nanocápsulas (Equação 9) foi 

realizado utilizando-se o método indireto empregando supressor químico (DPBF) e a 

ZnPc como padrão (KUZNETSOVA et al., 2000; HEARTH et al., 2005; DURMUS, 

NYOKONG; 2007; ROMERO et al., 2013; LAI; CHANG, 2014). Este parâmetro é o 

mais relevante para determinar a escolha do FS a ser utilizado em reações de 

fotodegradação pois ele mensura a quantidade de 1O2 gerado por quanta de luz 

absorvido (BELFIED, BONDAR, PRZHONSKA, 2006; GOBO, 2013). 
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Os valores de constante de tempo de fotoxidação do DPBF (DPBF), constante 

cinética do DPBF (k), tempo de meia vida (t1/2), coeficiente de correlação (r) e 

rendimento quântico de 1O2 (Δ) para a ZnPc, livre e encapsulada nas três 

formulações são apresentados na tabela 3.  

 

 

Tabela 3 - Constante de tempo de fotoxidação do DPBF (DPBF), constante cinética do DPBF (k), 

coeficiente de correlação (r), tempo de meia vida (t1/2) e rendimento quântico de 1O2 (Δ) 

 

Formulações DPBF (min) k (s-1) R t1/2 (s) Δ 

ZnPc 0,33  0,01 (5,06  0,13) x 10-2 0,9980 13,70  0,35 0,67a 

NCA 0,74  0,05 (2,27 ± 0,16) x 10-2 0,9991 30,69  2,28 0,61  0,13 

NCB 0,75  0,11 (2,25  0,33) x 10-2 0,9992 31,24 4,43 0,36  0,04 

NCC 1,03  0,11 (1,62  0,16) x10-2 0,9993 43,09 4,53 0,41  0,02 

aValor padrão de Δ = 0,67 em DMSO (DURMUS, NYOKONG; 2007). 

 

 

Podemos observar que para os sistemas investigados neste trabalho, a ZnPc 

gerou 1O2, produto de reação do tipo II, qual foi confirmado pelo decaimento do pico 

de absorção do DPBF. Analisando os valores de DPBF, k, t1/2 entre a ZnPc as 

ZnPc/NCs, utilizando a ANOVA, não ocorreu diferença significativa entre a NCA e 

NCB (p > 0,05), embora houve esta diferença entre os demais sistemas (ANOVA, One 

way, p < 0,05).  

As DPBF, k, t1/2 das diferentes formulações mostraram que a geração de 1O2 é 

2,23, 2,25 e 3,12 vezes menor na NCA, NCB e NCC, respectivamente, quando 

comparado à FS livre. Isto indica uma cinética mais lenta de liberação da ZnPc para 

o meio devido a difusão mais lenta do FS pela parede da nanopartícula. Portanto, as 

nanocápsulas apresentam grande potencial para aplicação em TFD devido a liberação 

gradual da ZnPc (RICCI-JUNIOR; MARCHETTI, 2006; FADEL; KASSAB; FADEEL, 

2010; SOARES et al., 2011). 

Como podem ser observados os valores de Δ encontrados para as 

nanocápsulas são relativamente altos, com destaque para a NCA, devido apresentar 

valor próximo ao do padrão (Δ = 0,67). Além disso, ao usar a análise de variância 

(ANOVA), verificamos que a ZnPc livre e NCA não apresentaram diferença 

significativa entre si (ANOVA, One way, p > 0,05). A análise estatística mostrou que 
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houve diferença significativa entre a NCA e as NCB e NCC (ANOVA, One way, p < 

0,05). Contudo, não houve diferença significativa entre a NCB e NCC (ANOVA, One 

way, p > 0,05). É importante ressaltar que Δ depende de vários fatores como tempo 

de meia vida do estado triplete, rendimento quântico de fluorescência, solvente, 

grupos substituintes, tipo de metal coordenante, agregação, dentre outros (KADISH; 

SMITH; GUILARD, 2010 apud GOBO, 2013). 

No trabalho de Gobo (2013) o Δ da ZnPc e da ZnPc com grupos substituintes 

contendo ou não metal coordenado a sua estrutura foi investigado nos solventes 

acetona e tetraidrofurano. Como resultado, os maiores Δ foram observados para a 

ZnPc que não apresentava grupos substituintes e para o que possuía um metal 

coordenado a sua estrutura física, o que pode ser explicado, em alguns casos, por 

estes grupamentos agirem como supressores de 1O2 e o metal por favorecer o 

cruzamento intersistema aumentando assim a geração de 1O2. 

Romero e colaboradores (2013) relataram em trabalho semelhante à 

incorporação da ZnPc tetra-mentilo-substituída (ZnMintPc) em 12 micelas com 

diferentes tensoativos, como dodecil sulfato de sódio (SDS), tween 80, brij 30 e 

pluronic F-127, e suas propriedades fotoquímicas foram investigadas. Os valores de 

Δ encontrados para as micelas de SDS, tween 80, brij 30 e pluronic F-127 foram de 

0,001, 0,067, 0,73 e 1,1, respectivamente, indicando que somente as micelas de brij 

30 e pluronic F-127 apresentaram ótimos Δ pois são valores superiores às da ZnPc 

padrão em acetato de etila (Δ = 0,56) e da ZnMintPc livre (Δ = 0,51). As demais 

micelas, como no SDS, apresentaram valores de Δ muito baixos. Os autores 

concluíram que a utilização da micela de pluronic F-127 contendo o FS é a mais 

vantajosa como sistema de liberação controlada de fármacos na TFD. 

Nas concentrações avaliadas neste tópico, [DPBF] = 50 M e [ZnPc] = 0,375 

M (livre ou encapsulada nas nanocápsulas) e no intervalo de tempo de irradiação 

(150 s) não observamos a fotodegradação do FS (ver Figuras 28, 29, Anexo C). Este 

fato é altamente desejado para a aplicação na TFD, pois a fotoestabilidade da ZnPc 

livre ou encapsulada garante uma alta geração de 1O2. Segundo Moan (1986) uma 

alta estabilidade do FS é requerida quando este é utilizado como uma ferramenta para 

visualizar tumores na TFD, permitindo um monitoramento durante um longo período 

de tempo. 
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Portanto, baseado nos parâmetros fotoquímicos obtidos pela análise da 

fotodegradação do DPBF pelo 1O2
 gerado pela ativação da ZnPc livre e encapsulada, 

podemos concluir que os sistemas de liberação controlada de fármaco investigados 

no presente trabalho apresentam grande potencial para serem utilizados na TFD, 

sendo que a NCA (Δ = 0,61) seria o sistema mais promissor devido apresentar valor 

de Δ muito próximo à ZnPc padrão (Δ = 0,67). 

 

 

5.2.3 Avaliação da fotodegradação da ZnPc 

 

 

A fotodegradação da ZnPc é caracterizado pela fotoxidação do FS devido a 

reação com o 1O2, autogerado quando ativado por luz de comprimento de onda 

adequado (Figura 31). A fotodegradação da ZnPc é comprovada pela mudança de 

coloração da solução. Portanto, consiste no decaimento do pico de absorção das 

bandas Q e B da ZnPc sem formar novas bandas de absorção ou deslocamento das 

já existentes. Este processo de fotodegradação depende da estrutura, natureza do 

solvente, intensidade da luz a ser irradiada e concentração de FS utilizado (KADISH; 

SMITH; GUILARD, 2010 apud GOBO, 2013).  

 

 

 

Figura 31 - Fotodegradação da ZnPc provocado pelo 1O2 gerado por ela mesma (Adaptado de 
GOBO, 2013). 

 

 

No presente trabalho avaliamos a fotoestabilidade da ZnPc livre e encapsulada 

num período de tempo de irradiação mais longo (20 min) e numa concentração mais 

elevada (0,75 μM) para acompanhamos o decaimento da banda de absorção (Banda 

Q) do FS, na presença de uma pequena quantidade de DPBF (15 μM). As figuras 32 
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A e 32 B apresentam o espectros de absorção da ZnPc livre na presença do DPBF e 

a expansão das banda Q da ZnPc, respectivamente, bem como nas figuras 33 A e 33 

B temos os respectivos espectros para a NCB contendo a ZnPc. Os demais espectros 

das NCA e NCC contendo o FS estão no anexo D. 

 

 

 

Figura 32 - A) Fotodegradação da ZnPc_1 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) Expansão da 
região das bandas Q. 

 

 

 

Figura 33 - A) Fotodegradação da ZnPc/NCB_1 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) 
Expansão da região das bandas Q. 
 

 

 

A fotodegradação da ZnPc para os sistemas estudados foi comprovada pelo 

pequeno decaimento da banda Q do FS sem a formação de novos picos, durante os 

tempos de irradiação. Analisando o pico da ZnPc em 672 nm, podemos verificar que 
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a fotodegradação do FS é muito lenta quando comparado à fotodegradação do DPBF 

(pico em 417 nm). Além disso, observamos que a fotodegradação da ZnPc é mais 

lenta no FS livre quando comparado ao encapsulado. A fotoestabilidade menor da 

ZnPc nos sistemas nanoestruturados, quando comparado em DMSO (ZnPc livre) 

pode ser explicado pelo processo de difusão do 1O2 ser mais lento no núcleo da 

nanocápsulas do que no DMSO, aumentando a probabilidade de degradação FS 

(ROMERO et al., 2013).  

Estes resultados estão de acordo com a literatura, Romero e colaboradores 

(2013) incorporaram ZnMintPc em micelas de diversos tensoativos e constataram 

também que o FS dentro da micela apresenta uma menor fotoestabilidade quando 

comparado ao FS livre em DMF. Portanto, na escala de tempo utilizado em nossos 

experimentos foi observada uma pequena fotodegradação do FS quando uma dose 

elevada de luz é aplicada, mostrando que ZnPc nanoestruturada apresenta 

fotoestabilidade para uso em TFD. 

 

 

5.3 Estudo da cinética de liberação in vitro 

 

 

A liberação controlada pode ser definida como um método pelo qual fármacos, 

nutrientes e outros compostos ativos são disponibilizados, a partir da matriz 

encapsulante, em local e por períodos específicos, com uma taxa controlada de 

liberação. Geralmente, a liberação de substâncias ativas a partir de uma matriz 

hidrofóbica ocorre essencialmente por mecanismos de difusão através dos poros ou 

por erosão do polímero, prevalecendo um ou outro mecanismo de acordo com as 

propriedades do fármaco e do excipiente utilizado (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). Se 

a difusão da fármaco é mais rápida que da degradação da matriz (hidrólise do 

polímero), então o mecanismo de liberação preponderante é a difusão. Além disso, a 

taxa de liberação do fármaco depende das interações entre a substância ativa e o 

material encapsulante, solubilidade do fármaco, diâmetro das nanopartículas e 

diâmetros dos poros. 

No presente trabalho, o perfil de liberação in vitro da ZnPc contida nas 

nanocápsulas foi realizado utilizando método de saco de diálise, DMF/tampão (70:30 

v/v) contendo 1% SDS como meio de dissolução e 50 % da concentração de saturação 
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de ZnPc. A título de comparação, também foi investigado o perfil de liberação para a 

ZnPc livre. A figura 36 mostra o perfil de liberação da ZnPc livre e encapsulada nas 

NCA, NCB e NCC durante o período de 24 h.  

 

 

 

Figura 34 - Perfil de liberação in vitro da ZnPc livre e encapsulada nas NCA, NCB e NCC. As linhas 
correspondem ao modelo exponencial duplo para a ZnPc livre e um guia para os olhos para as ZnPc 
encapsulada. 

 

 

Como podemos observar as nanocápsulas contendo ZnPc apresentaram uma 

liberação sustentada e sem efeito burst, ou seja, uma liberação lenta do FS para o 

meio de dissolução. Porém, a ZnPc livre apresenta efeito burst, o que era esperado 

pois não apresenta barreira para liberação do FS. Além disso, o modelo cinético de 

exponencial duplo (r = 0,99) se ajusta muito bem aos dados de liberação da ZnPc não 

encapsulada, mostrando uma liberação rápida na fase inicial (k1 = 8,20 x 10-3 min-1) 

seguida de uma fase mais lenta (k2 = 4,20 x 10-3 min-1) e uma quantidade liberada de 

78,30% para o meio de dissolução. Na figura 37 é mostrado o modelo cinético de 

Higuchi para os sistemas nanoestruturados e na tabela 4 temos os valores de 

porcentagem de ZnPc liberada, os coeficientes lineares para o modelo cinético de 

Higuchi e as constantes cinéticas de liberação para as nanocápsulas preparadas no 

presente trabalho. 
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Figura 35 - Modelo cinético de Higuchi para NCA, NCB e NCC. 

 

 

Tabela 4 - Coeficiente linear obtido pela regressão linear dos dados de liberação para o modelo 
matemáticos de Higuchi. 

 

Formulações k (%min-1/2) R ZnPc liberada (%) 

NCA (6,14 ± 1,19) x 10-1 0,9969 28,68 

NCB (3,74 ± 0,18) x 10-1 0,9961 11,82 

NCC (2,95 ± 0,44) x 10-1 0,9754 10,80 

 

 

Podemos observar que o modelo de Higuchi se ajusta bem aos dados 

experimentais, indicando que este modelo cinético é adequado para descrever a 

cinética de liberação da ZnPc nanoencapsulada. O modelo de Higuchi sugere que o 

mecanismo de liberação do FS é controlado pelo processo de difusão. Em relação as 

constantes cinéticas, a NCA apresentou diferença significativa (ANOVA, One way, p 

< 0,05) quando comparada a NCB e NCC, porém não houve essa diferença (ANOVA, 

One way, p > 0,05) quando a comparação foi feita entre a NCB e NCC. Além disso, a 

constante cinética de liberação da NCA é 1,64 e 2,08 vezes maior quando comparada 

a NCB e NCC, respectivamente. Estes resultados podem explicar o maior valor do Δ 

observado para NCA quando comparado a NCB e NCC. 

Em relação a porcentagem de ZnPc liberada, os resultados mostram a 

dependência da natureza do sistema, sendo que liberação do FS aumenta na ordem: 

NCC < NCB < NCA. De acordo com Soppimath et al. (2001), o processo de libertação 
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do fármaco depende da difusão através da parede do polímero e de erosão da matriz 

polimérica. Portanto, a escolha do tipo de polímero (PCL ou quitosana) para preparar 

nanocápsulas foi um parâmetro decisivo para a liberação da ZnPc. Além disso, a 

degradação do PCL poliéster é lenta, normalmente leva vários anos (de 2 a 4 anos, 

dependendo do peso molecular do polímero) (WOODRUFF; HUTMACHER, 2010), 

diminuindo os problemas relacionados com a matriz de erosão (hidrólise química ou 

enzimática), sendo um veículos desejável de libertação de FS. 

Portanto, podemos concluir que a ZnPc encapsulada nas diferentes 

nanocápsulas preparadas no presente trabalho apresentou um perfil de liberação 

controlado e sem efeito burst. A cinética de liberação segue o modelo de Higuchi para 

as ZnPc/NCs indicando que o processo é controlado por difusão, sendo que a 

liberação depende da composição do sistema aumenta na ordem: NCC < NCB < NCA. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho propôs investigar a nanoencapsulação da ZnPc em três 

diferentes formulações para emprego na TFD. As nanocápsulas, convencional e de 

núcleo lipídico, foram preparadas pelo método de deposição interfacial do polímero 

pré-formado e constituídas pelos polímeros quitosana (NCA), PCL (NCB) e PCL 

recoberto com quitosana (NCC). 

As formulações apresentaram características físico-químicas adequadas à 

nossa expectativa, com tamanho de partícula na escala nanométrica (119 nm ± 3,86, 

95 nm ± 0,82 e 83 nm ± 0,54, para NCA. NCB e NCC, respectivamente), índice de 

polidispersão inferiores 0,24, valores de potencial zeta positivos para as nanocápsulas 

contendo a quitosana em sua formulação (+34 ± 3,65 para NCA e +22 ± 0,46 para 

NCB) e negativo para a que continha PCL (-13 ± 0,80), e alta eficiência de 

encapsulamento (superior a 99%). As ZnPc/NCs apresentaram forma esférica, além 

disso mantiveram-se estáveis durante armazenamento (90 dias) nas temperaturas de 

25 ºC e 37 ºC. 

Os estudos fotofísico e fotoquímicos mostraram que a ZnPc livre (não 

encapsulada) não sofreu agregação nas concentrações e solventes estudados, e as 

formulações contendo a ZnPc foram eficientes na produção de 1O2, o qual foi 

comprovado pelos ótimos valores de Δ encontrados (0,61  0,13, 0,36  0,04, 0,41  

0,02 para NCA, NCB e NCC, de modo respectivo).  

Na escala de tempo utilizada normalmente em TFD (150 s), o 

fotossensibilizador mostrou-se fotoestável e foi observada apenas uma pequena 

fotodegradação quando uma dose elevada de luz foi aplicada, mostrando que ZnPc 

encapsulada nas nanocápsulas pode ser usada, com tempos moderados, na TFD. 

O estudo da cinética de liberação da ZnPc contida nas nanocápsulas 

apresentou uma liberação controlada e sem efeito burst. O perfil de liberação segue o 

modelo cinético de Higuchi para as nanocápsulas indicando que o processo é 

controlado por difusão, sendo que a liberação depende da composição do sistema 

aumenta na ordem: NCC < NCB < NCA. 

Portanto, os resultados da caracterização físico-química e dos estudos 

fotofísicos e fotoquímicos ratificam que as ZnPc/NCs preparadas neste trabalho são 
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sistemas de liberação de fármacos com grande potencial para emprego na TFD. De 

modo que a NCA destaca-se pelo ótimo valor de Δ encontrado e muito próximo do 

padrão (Δ = 0,67), sendo que este fato pode ser justificado pela constante cinética 

de liberação ser maior quando comparada a NCB e NCC, mostrando-se a mais 

promissora para uso na TDF. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

 

Avaliar a atividade fotodinâmica antimicrobiana do ZnPc livre e encapsulada 

nas NCA, NCB e NCC, ajustando o tempo de incubação para permitir a liberação do 

ZnPc no meio e assim obtermos seu efeito na inativação da bactéria Staphylococcus 

aureus. 
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9 ANEXOS 

 

 

Anexo A - Gráficos de função de correlação, distribuição do tamanho e potencial 

zeta. 

 

 

 

Figura 36 - Função de autocorrelação e distribuição dos tempos de relaxação da NCA_1. 

 

 

 

Figura 37 - Função de autocorrelação e distribuição dos tempos de relaxação da NCA_2. 
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Figura 38 - Função de autocorrelação e distribuição dos tempos de relaxação da NCA_3. 

 

 

 

Figura 39 - Função de autocorrelação e distribuição dos tempos de relaxação da NCB_2. 

 

 

 

Figura 40 - Função de autocorrelação e distribuição dos tempos de relaxação da NCB_3. 
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Figura 41 - Função de autocorrelação e distribuição dos tempos de relaxação da NCC_1. 

 

 

 

Figura 42 - Função de autocorrelação e distribuição dos tempos de relaxação da NCC_2. 

 

 

 

Figura 43 - Função de autocorrelação e distribuição dos tempos de relaxação da NCC_3. 
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Figura 44 - Distribuição do potencial zeta das NCA em triplicata. 

 

 

 

Figura 45 - Distribuição do potencial zeta das NCC em triplicata. 

 

 

Anexo B - Gráficos do estudo de agregação da ZnPc. 

 

 

 

Figura 46 - Estudo de agregação da ZnPc em acetonitrila. 
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Figura 47 - Estudo da agregação da ZnPc em acetonitrila - Expansão da região das bandas Q curva 
analítica. 

 

 

 

 

Figura 48 - Estudo de agregação da ZnPc em DCM. 
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Figura 49 - Estudo da agregação da ZnPc em DCM - Expansão da região das bandas Q e curva 
analítica. 

 

 

Anexo C - Gráficos de fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2. 

 

 

 

Figura 50 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc_2. B) Cinética de 

primeira ordem da degradação do DPBF. 
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Figura 51 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc_3. B) Cinética de 

primeira ordem da degradação do DPBF. 

 

 

 

Figura 52 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc/NCA_1. B) Cinética de 

primeira ordem da degradação do DPBF. 

 

 

 

Figura 53 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc/NCA_2. B) Cinética de 

primeira ordem da degradação do DPBF. 
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Figura 54 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc/NCA_3. B) Cinética de 

primeira ordem da degradação do DPBF. 

 

 

 

Figura 55 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc/NCB_2. B) Cinética de 

primeira ordem da degradação do DPBF. 

 

 

 

Figura 56 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc/NCB_3. B) Cinética de 

primeira ordem da degradação do DPBF. 
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Figura 57 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc/NCC_1. B) Cinética de 
primeira ordem da degradação do DPBF. 

 

 

 

Figura 58 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc/NCC_2. B) Cinética de 

primeira ordem da degradação do DPBF. 

 

 

 

Figura 59 - A) Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela ZnPc/NCC_3. B) Cinética de 

primeira ordem da degradação do DPBF. 
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Figura 60 - Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela NCA_branca. 

 

 

 

Figura 61 - Fotodegradação do DPBF causado pelo 1O2 gerado pela NCC_branca. 
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Anexo C - Gráficos de fotodegradação da ZnPc causado pelo 1O2. 

 

 

 

Figura 62 - A) Fotodegradação da ZnPc_2 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) Expansão da 
região das bandas Q. 

 

 

 

Figura 63 - A) Fotodegradação da ZnPc_3 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) Expansão da 
região das bandas Q. 
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Figura 64 - A) Fotodegradação da ZnPc/NCA_1 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) 
Expansão da região das bandas Q. 

 

 

 

Figura 65 - A) Fotodegradação da ZnPc/NCA_2 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) 
Expansão da região das bandas Q. 
 

 

 

 

Figura 66 - A) Fotodegradação da ZnPc/NCA_3 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) 
Expansão da região das bandas Q. 
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Figura 67 - A) Fotodegradação da ZnPc/NCB_2 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) 
Expansão da região das bandas Q. 

 

 

 

Figura 68 - A) Fotodegradação da ZnPc/NCB_3 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) 
Expansão da região das bandas Q. 

 

 

 

Figura 69 - A) Fotodegradação da ZnPc/NCC_1 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) 
Expansão da região das bandas Q. 
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Figura 70 - A) Fotodegradação da ZnPc/NCC_2 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) 
Expansão da região das bandas Q. 

 

 

 

Figura 71 - A) Fotodegradação da ZnPc/NCC_3 na presença do DPBF causado pelo 1O2. B) 
Expansão da região das bandas Q. 
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Anexo D - Curva de calibração da ZnPc 

 

 

 

Figura 72 - Curvas de concentração de ZnPc em acetonitrila. 


