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RESUMO 

 

Um desafio contínuo das ciências da saúde e da indústria farmacêutica é aperfeiçoar o 

desempenho dos fármacos no organismo humano, reduzindo as doses de administração, 

o nível de toxicidade e os efeitos colaterais, melhorando a sua eficiência. Dessa forma, o 

objetivo desse trabalho foi investigar a solubilização das soluções micelares compostas 

pelo copolímero E98P67E98 (F127) e P123, bem como suas misturas, utilizando o 

polímero PEG 35K como aditivo frente ao fármaco aromático griseofulvina e da droga 

oncocalixona A, combinando as características desejáveis de geleificação (F127) e 

solubilização. A metodologia utilizada na solubilização do fármaco griseofulvina foi o 

método da dissolução direta e, devido ao fato do bioativo oncocalixona A apresentar 

instabilidade nesse recurso, o mesmo foi estudado através do método da evaporação do 

solvente (Filme). Para a caracterização dos copolímeros e suas misturas fez-se o uso da 

reologia e para o estudo das propriedades geleificantes, a técnica de inversão de tubo. 

Visando ainda a caracterização dos sistemas que apresentaram os melhores resultados 

de solubilização para a oncocalixona A foi realizado o estudo desses pelas técnicas de 

espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR), reologia e experimentos de 

liberação in vitro. A solubilização foi medida através da espectrofotometria UV-Vis e o 

tamanho de partícula por espalhamento de luz dinâmico (Zetasizer). Os copolímeros 

P123 e F127 bem como suas misturas no aditivo PEG 35K mostraram-se promissores 

veículos na administração do fármaco hidrofóbico griseofulvina, sendo a concentração 

do surfactante a 1 % a que proporcionou o melhor resultado de solubilização. O bioativo 

oncocalixona A apresentou, tanto em meio aquoso como na presença do PEG 35K, um 

elevado valor de solubilidade, quando comparado ao fármaco griseofulvina, sendo a 

mistura PF 50, em meio aquoso e na presença do aditivo, a que propôs melhor valores 

na solubilização para essa droga. Vê-se, a partir dos dados de tamanho de partícula, na 

presença e ausência da droga oncocalixona A, que as misturas bem como as 

composições compostas pelos copolímeros isolados em PEG 35K, apresentaram 

tamanhos abaixo de 200 nm, evitando com que haja uma prévia captação e eliminação 

pelo sistema mononuclear fagocitário.  

 

Palavras-chave: Copolímeros. Solubilização. Aditivo PEG 35K. Griseofulvina. 

Oncocalixona A.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

A continuing challenge of the health sciences and pharmaceutical industry is to improve 

the performance of drugs in the human body, reducing administration doses, toxicity 

levels and side effects, improving their efficiency. Thus, the objective of this work was 

to investigate the solubilization of the micellar solutions composed of the copolymer 

E98P67E98 (F127)/P123, as well as their mixtures, using the polymer PEG 35K as 

additive against the aromatic drug griseofulvin and the bioactive oncocalixone A, 

combining characteristics of gelification of  F127 and solubilization. The methodology 

used in the solubilization of the drug griseofulvin was the direct dissolution method and, 

due to the fact that the bioactive oncocalixone A presented instability in this resource, it 

was studied through the solvent evaporation (Film) method. For the characterization of 

the copolymers and their mixtures the rheology was used and for the study of the gelling 

properties, the technique of tube inversion. In order to characterize the systems that 

presented the best solubilization results for oncocalixone A,  infrared spectroscopy (FT-

IR), rheology and in vitro release experiments were performed. Solubilization was 

measured by UV-Vis spectrophotometry and particle size by dynamic light scattering 

(Zetasizer). The copolymers P123 and F127 as well as their mixtures in the PEG 35K 

additive showed promising vehicles in the administration of the hydrophobic drug 

griseofulvin, the concentration of surfactant being 1% which provided the best 

solubilization result. The bioactive oncocalixone A presented a high solubility value, 

both in aqueous medium and in the presence of PEG 35K, when compared to the drug 

griseofulvin, the PF 50 mixture being in aqueous medium and in the presence of the 

additive, which proposed better values in the solubilization for this drug. It is seen from 

the particle size data in the presence and absence of the oncocalixone A drug that the 

mixtures as well as the compositions composed of the copolymers isolated in PEG 35K 

presented sizes below 200 nm, avoiding that there is a prior uptake and elimination by 

the phagocytic mononuclear system. 

 

Keywords: Copolymers. Solubilization. Additive PEG 35K. Griseofulvin. 

Oncocalixona A. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Copolímeros 

 Um polímero é uma macromolécula de cadeia longa composta de unidades 

estruturais menores chamadas meros. A palavra originou-se do grego poli (muitos) e 

mero (unidade de repetição). Estas unidades “meros” são mantidas unidas por ligações 

covalentes (CANEVAROLO, 2002).  

  Alguns destes polímeros são encontrados largamente na natureza e são 

importantes no desempenho de atividades biológicas bem como apresentam importância 

como matéria prima de produtos industriais como a celulose (principal constituinte do 

papel). Outros polímeros são sintetizados em escala laboratorial e industrial, como por 

exemplo, polietileno, polipropileno, poliéster, TEFLON® (politetrafluoretileno), EVA 

(copolímero de etileno e acetato de vinila) e PEG (polietileno glicol). 

 Polímeros que contêm apenas um tipo de unidade monomérica são chamados 

de homopolímeros (por exemplo, o PEG- Figura 1), enquanto os que contêm duas ou 

mais unidades monoméricas diferentes são conhecidos como copolímeros. 

(YOKOYAMA, 1992). 

Figura 1- Estrutura química do polietilenoglicol (PEG) 

 

Fonte: Autor (2015) 

Dentre os diferentes modelos de copolímeros podemos citar os do tipo tribloco, 

também conhecidos sob os nomes comerciais de Pluronics ou Poloxamers, que têm sido 

amplamente utilizados na área biomédica como sistemas de distribuição (ALAKHOV; 

KABANOV, 1998). A sua estrutura molecular versátil torna um ingrediente promissor 

para o encapsulamento e administração de compostos com diferentes propósitos 

(BATES et al., 2012). A estrutura dos copolímeros de tribloco é baseada em um 

polioxipropileno hidrofóbico (PPO), de bloco central, ligado ao polioxietileno 

hidrofílico (PEO), de bloco final, como pode ser observado na Figura 2.  

Os comprimentos destes blocos podem ser combinados para sintonizar a 

anfifilicidade das moléculas em função dos requisitos específicos da via de 
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administração e agente encapsulante (BATRAKOVA; KABANOV, 2008). As letras m 

e n, representadas em minúsculo na Figura 2, correspondem, respectivamente, ao 

comprimento do bloco hidrofílico e hidrofóbico.  

Figura 2- Estrutura química do Pluronic
®
. 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

A maior parte das aplicações de copolímeros tribloco são baseados na sua auto-

montagem espontânea. Os Pluronics podem agregar em solução aquosa a construção de 

micelas com um núcleo hidrofóbico (PPO) e uma coroa hidrofílica (PEO), que pode 

servir como sistema de encapsulamento de compostos hidrofóbicos (KWON, 2003).  

Copolímeros tribloco são moléculas com atividade de superfície que podem, 

portanto, ser utilizados como revestimento protetor para nanocarreadores, com o bloco 

central de PPO adsorvido sobre as interfaces hidrofóbicas, ao passo que as duas cadeias 

laterais PEO permanecem na fase hidrófilica, que forma uma camada estérica volumosa. 

A este respeito, a estrutura interfacial de copolímeros tribloco proporciona um efeito 

protetor em condições intravenosas, que é determinante para o desempenho da 

encapsulação e liberação controlada (PORTER et al., 2008).  

1.2 Aplicação de copolímeros e suas misturas na administração de fármacos  

Um desafio contínuo das ciências da saúde e da indústria farmacêutica é 

aperfeiçoar o desempenho dos fármacos no organismo humano, reduzindo as doses de 

administração, o nível de toxicidade e os efeitos colaterais, melhorando a sua eficiência. 

Entre alguns dos parâmetros farmacológicos investigados, estão: 

• Solubilidade: esse é um fator essencial para a eficácia do fármaco, 

independentemente de sua rota de administração. Relata-se que quase 

metade dos fármacos em potencial falha no seu progresso para 

formulações farmacêuticas devido à sua baixa solubilidade em água 

(PATRAVALE, DATE e KULLAMI, 2004). Um fator limitante para o 
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desempenho in vivo de fármacos pouco solúveis em água é a sua 

resistência em ser umedecido e dissolvido nos fluidos do trato 

gastrointestinal. O aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis 

em água é, portanto, muito importante para incrementar sua taxa de 

absorção no organismo (biodisponibilidade). 

• Liberação: existe um conceito farmacológico chamado de faixa 

terapêutica, que é a faixa de concentração do fármaco no organismo na 

qual ele exerce sua atividade com eficiência e sem causar danos ao 

paciente. Muitas vezes, ao se administrar um medicamento a um 

paciente, a sua concentração inicial é alta, podendo até ultrapassar a 

concentração máxima da dose terapêutica, e após um curto tempo fica 

abaixo da concentração mínima, seguindo um ciclo como mostra a Figura 

3. Visando estabilizar a concentração do fármaco dentro dessa faixa 

terapêutica após sua administração e, assim, diminuir as doses do 

medicamento e seus efeitos colaterais, tem-se desenvolvido sistemas de 

encapsulação de fármacos para liberação controlada. Tais sistemas 

também possuem a vantagem de conferir uma maior estabilidade química 

ao fármaco, ao protegê-lo de fatores externos tais como o pH gástrico e o 

calor no ambiente de armazenagem do fármaco. 

 

Figura 3-Gráfico da concentração sanguínea do fármaco versus tempo de administração: 

curva A, uma formulação convencional, e curva B, uma formulação ideal de liberação 

controlada. Adaptado de Peppas (1997). 
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• Distribuição biológica: quando um fármaco entra no organismo, ele é 

distribuído pela corrente sanguínea e atingem tecidos e órgãos que não 

são o foco do tratamento, podendo causar vários efeitos colaterais e 

assim diminuir a eficiência do fármaco no tratamento. No caso de 

formulações quimioterápicas fortes, isso se torna ainda mais grave. Por 

isso, nos últimos anos, tem-se investigado sistemas “inteligentes” que 

direcionem o fármaco até o alvo específico (por exemplo, tecidos 

tumorais), onde são liberados. 

Copolímeros de bloco micelar são de interesse para aplicações de entrega de 

drogas por várias razões. Em primeiro lugar, os medicamentos hidrofóbicos podem ser 

fisicamente retidos no núcleo de micelas de copolímeros em bloco e transportados em 

concentrações que podem exceder a sua solubilidade intrínseca em água. Em segundo 

lugar os blocos hidrofílicos, os quais são frequentemente compostos de poli (óxido de 

etileno) (PEO), podem formar ligações de hidrogénio com o ambiente aquoso e formar 

uma casca firme em torno do núcleo micelar. A estrutura de PEO assegura que as 

micelas permaneçam em dispersão, diminuindo assim, interações medicamentosas 

indesejáveis com células e proteínas (GÓMEZ et al., 2013) 

Rösler et al. (2012) ao estudarem as vantagens de se utilizar copolímeros 

dibloco observaram que as micelas formadas pela estrutura de PEO (polioxietileno) 

resistem a adsorção de proteínas e adesão celular, fazendo com que o núcleo 

(hidrofóbico) seja protegido contra a hidrólise enzimática e a degradação celular. Essa 

porção hidrofílica evita que a micela seja reconhecida pelo sistema retículo-endotelial e 

a consequente eliminação do organismo. Outra característica do uso vantajoso da corona 

de PEO é a chamada propriedade “furtiva” que é o aumento do tempo de circulação da 

droga na corrente sanguínea aumentando o efeito dessa no organismo. Por último, os 

autores ressaltam que a composição química micelar, o peso molecular e o comprimento 

dos blocos podem ser alterados a fim de se permitir o controle da micela de acordo com 

o objeto do estudo.  

Lu e Park (2013) alegam que polímeros anfifílicos sofrem uma auto-montagem 

em meio aquoso para formar estruturas de núcleo-revestimento supramoleculares, ou 

com um núcleo sólido ou com uma estrutura mais fluida. No primeiro caso, nanoesferas 

são formadas e nos último a estrutura micelar polimérica é formada como pode-se 

constatar na Figura 4.  
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Figura 4- Representação esquemática da estrutura supramolecular de micelas 

poliméricas 

 

 

Fonte: Lu e Park (2013) 

 

Polimerização Oxianiônica fornece uma rota sintética prática e versátil de 

copolímeros com distribuições de bloco de comprimento estreito, onde foram 

preparados copolímeros combinando óxido de etileno com vários óxidos de alquileno 

(BOOTH, ATTWOOD, 2000). Copolímeros diblocos têm como representação as 

fórmulas EmPn, EmBn e EmSn, onde B indica a uma unidade de oxibutileno, 

OCH2CH(C2H5), preparado a partir de óxido de 1,2 - butileno e S, uma unidade 

oxifeniletileno, OCH2CH(C6H5), preparado a partir de óxido de estireno. 

Os Poloxamer ou Pluronic® são organizados em uma estrutura de tribloco do 

tipo EmPnEm, o que resulta em um copolímero de natureza anfifílica. Os tamanhos dos 

blocos hidrofílicos, Em, e hidrofóbicos, Pn, podem ser alterados para variar o tamanho, 

hidrofilicidade e lipofilicidade, permitindo o controle das propriedades dos polímeros, e 

também do tamanho e da morfologia das micelas (ROSLER et al., 2001).  

Copolímeros tribloco do tipo EmPnEm, em que o poli (óxido de etileno) é 

combinado com o poli (óxido de propileno), são largamente disponíveis comercialmente 

a partir de um número de fornecedores e cobrem uma vasta gama de comprimentos de 

bloco e composições. Usamos a notação E= oxietileno, OCH2CH2, P= oxipropileno, 

OCH2CH(CH3), e os subscritos m e n para denotar o comprimento do bloco 

(ALEXANDRIDIS, HATTON, 1996). 

 O bloco P mais longo comercialmente disponível é o P70 (por exemplo, no 

Pluronic F127, Poloxamer 407, nominalmente E98P67E98, que é equivalente ao P35 em 
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um copolímero dibloco, que, por sua vez, equivale em relação à medida de 

hidrofobicidade, aos blocos B6 e S3. Por conseguinte, se o requisito da formulação 

refere-se ao alto grau de micelização em solução aquosa à temperatura ambiente, 

digamos a 25 °C, os copolímeros EmPn ou EmPnEm são candidatos pobres comparados 

com diblocos ou copolímeros triblocos com blocos B ou S.  ( BOOTH e ATTWOOD, 

2007). Contudo por apresentar uma propriedade geleificante termorresponsiva e, aliado 

a essa, uma produção em escala industrial torna o uso dos Pluronics economicamente 

viável.   

O constante desenvolvimento de novos sistemas de entrega de drogas é 

impulsionado pela necessidade de maximizar a atividade terapêutica, minimizando os 

efeitos secundários que são negativos. Um desses sistemas que recebeu atenção 

generalizada foram as micelas formadas pela auto-montagem de copolímeros em bloco 

anfifílicos em solução aquosa (KWON, KATAOKA, 1995; KWON, OKANO, 1996; 

KWON, 1998). 

O objetivo final de um sistema de entrega de drogas é liberar o composto 

encapsulado no momento certo de uma forma segura e reprodutível. Um sistema de 

entrega de droga ideal deve transportar o fármaco para o órgão-alvo ou um receptor na 

dose necessária, preservando-o depois de atravessar as diferentes barreiras fisiológicas 

(MOGHIMI, HAMAD, 2009; MOGHIMI, HUNTER, 2000). 

1.3 Solubilidade de fármacos em copolímeros  

      Pragatheeswaran et al., (2014) ao estudarem o comportamento sol/gel de 

uma mistura de duas espécies de Pluronics, sendo a porção hidrofóbica de poli (óxido 

de propileno) de comprimento diferente, observaram, tendo como ênfase a natureza das 

micelas, a natureza da gelificação, a resistência do gel e a microestrutura, que houve a 

formação de micelas mistas sendo as mesmas veículos promissores  para sintonizar e 

controlar a estrutura do gel bem como as suas propriedades. Essa conclusão foi baseada 

nos experimentos realizados através da distribuição do tamanho das micelas, a 

dependência da temperatura e dados de intensidade de espalhamento. 

Copolímeros tribloco EnPmEn são utilizados em formulações para solubilização 

de fármacos hidrofóbicos, mas não apresentam valores de capacidade de solubilização 

tão satisfatórios, devido à baixa hidrofobicidade do bloco de polioxipropileno (Pm), o 

que lhes confere altos valores de concentração micelar crítica (CMC) e temperatura 

micelar crítica (TMC). No entanto, suas propriedades geleificantes termorresponsivas 



22 
 

são interessantes para sistemas de administração subcutânea de fármacos, pois à 

temperatura ambiente, podem-se ter soluções concentradas que são fluidas, mas que, à 

temperatura do corpo, geleificam rapidamente. Além disso, sua produção já é bem 

estabelecida em escala industrial, o que torna seu uso economicamente viável. 

Wei et al., (2009) realizaram um estudo com micelas mistas compostas de 

Pluronics P123 e F127 carregados com um fármaco anticancerígeno Paclitaxel (PTX), 

fracamente solúvel em água, onde foi observado que essa excelente formulação  poderia 

exibir um baixo valor de CMC, uma alta eficiência de retenção da droga e a estabilidade 

das micelas, tendo em vista que a liberação do fármaco PTX foi sustentado como 

resultado de encapsulamento para o núcleo interno das micelas.  

A hidrofobicidade de uma unidade S é o dobro de uma unidade B (YANG et al., 

2003), e por conta da disponibilidade de copolímeros do tipo EmSnEm e EmBnEm, 

sintetizados em laboratório, Ricardo et al., (2006) investigaram o comportamento de 

micelização de misturas de copolímeros com blocos hidrofóbicos quimicamente 

diferentes, que são ou de igual comprimento ou hidrofobia onde verificaram que a 

comicelização é a regra em soluções de misturas binárias de copolímeros EmBnEm e 

EmSnEm investigados, mas que a natureza das micelas varia entre sistemas.  

Micelização de uma mistura de 50:50 % em peso de copolímeros E135B20E135 e 

E82S9E82 resulta numa única distribuição de micelas apesar da diferença de 

comprimento do bloco hidrofóbico. Foi sugerido que esse fato é uma conseqüência das 

hidrofobicidades similares dos blocos de formação de núcleo. Contudo, quando há uma 

diferença na hidrofobicidade nos blocos formados pelo núcleo, como é o caso de uma 

mistura de 50:50 % em peso de copolímeros E64B20E64 e E137S18E137, há a formação  

de dois tipos de distribuições de micelas, mesmo que o comprimento do bloco 

hidrofóbico seja semelhante. (RICARDO et al., 2006) 

1.4 Efeito de Aditivos na Solubilização de Fármacos  

Aditivo é todo e qualquer material adicionado a um polímero visando uma 

aplicação específica. A característica dos polímeros de aceitarem uma grande variedade 

de aditivos é fundamentalmente importante, não só para melhorar suas propriedades 

físico-químicas, mas também para seu apelo visual, permitindo uma vasta gama de 

aplicações, tanto novas quanto substituindo materiais tradicionais (CANEVAROLO, 

2002). 
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Substâncias aditivas de superfície ou surfactantes são compostos anfifílicos que 

apresentam um comportamento liofílico, particularmente uma parte hidrofílica (grupo 

polar) e liofóbico, uma parte hidrofóbico (muitas vezes cadeia de hidrocarbonetos). A 

estrutura anfifílica dos surfactantes é responsável por sua tendência a concentrar-se nas 

interfaces e agregar em soluções várias estruturas supramoleculares, tais como micelas e 

bicamadas.  

De acordo com a natureza do grupo polar, surfactantes podem ser classificados 

em surfactantes não iônicos e iônicos, podendo ser aniônicos, catiônicos e anfotéricos 

(zwitteriônico). Não iônicos são aqueles que não têm carga, tensoativos aniônicos 

apresentam uma carga negativa molecular, surfactantes catiônicos têm uma carga 

molecular positiva, e anfotéricos ou zwitterrionicos possuem tanto carga positiva como 

também negativas (FAINERMAN et al., 2001; LANGE, 1999). Surfactantes aniônicos 

e não iônicos proporcionam maior parte das necessidades de surfactantes industriais e 

são os mais comuns.  

A solubilização de micelas que faz uso de tensoativos torna o seu sistema de 

entrega de droga eficaz, uma vez que irá haver a redução de contato entre a droga e 

enzimas celulares, reduzindo também os efeitos colaterais oriundos do fármaco. Entre 

os vários agentes tensoativos, os não iónicos são espécies moleculares quimicamente 

potentes que estão a se tornar cada vez mais importantes excipientes utilizados nas 

formulações farmacêuticas, como veículo de drogas e vacinas (SHARMA et al., 2014).  

Materiais poliméricos aliados aos aditivos de formulação constituem 

ferramenta essencial ao processo de revestimento das formas farmacêuticas sólidas 

orais. Estes materiais vêm sendo aplicados na expectativa de agregar valor 

farmacotécnico às formulações, no que diz respeito às características estéticas, mascarar 

sabores e odores desagradáveis. Todavia o argumento prioritário da aplicação da 

tecnologia de revestimento a partir de novos materiais incide sobre a promissora 

expectativa em proporcionar efetivo controle sobre a cinética de liberação de fármacos, 

especialmente no que diz respeito a habilidades sítio específicas (KARROUT et al., 

2009; BUNHAK et al., 2007; BRAZ et al., 2007). 

O polietileno glicol (PEG) é um poliéter amplamente utilizado na indústria. 

Seu nome aparece muitas vezes associada a um número que se refere à massa molecular 

do polímero ou oligômero, por exemplo, um PEG com n=80 possui uma massa 

molecular média de cerca de 3.500 Da, para o que será chamado PEG 35K. Como é um 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Dalton
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polímero solúvel em água, a maioria de suas aplicações ocorre em solução aquosa. 

Apresenta baixa inflamabilidade, baixa pressão de vapor e comparado com outros 

solventes alternativos, PEG é biodegradável, biocompatível e atóxico. 

   Sanan e Mahajan (2013) estudaram os efeitos da adição dos PEG’s (15000, 

6000, 2000 e 600) nos tensoativos copoliméricos Pluronic L64 e Igepal CO 720, bem 

como as suas misturas na ausência e presença dos aditivos, tendo em vista o 

comportamento micelar dos mesmos. Foi visto que o efeito da adição dos PEG’s 

depende não somente do peso molecular desses como também do tipo de tensoativo 

utilizado (L64 ou CO720), embora tanto as composições micelares puras ou nas 

inseridas nas misturas tendem a um aumento da micelização quando imersas nos 

aditivos poliméricos. 

. Segundo Li et al., (2013), nanopartículas que utilizam PEG (polietilenoglicol) é 

considerada uma estratégia ideal para conceber sistemas de entrega de drogas 

anticâncer, uma vez que poderia evitar a absorção pelo sistema retículo-endotelial 

(RES) e prolongar o tempo de circulação no transporte do vaso sanguíneo. 

Kolate et al., (2014) realizaram um estudo envolvendo os benefícios em se 

utilizar o polímero PEG como um veículo para entrega de drogas que vai desde o uso 

desse em proteínas, nanocarreadores e micelas (salientando como ocorre o mecanismo 

de peguilação); os produtos peguilhados que são comercializados pela indústria 

farmacêutica; as vantagens e desvantagens em se utilizar PEG’s de baixo e alto peso 

molecular; as técnicas utilizadas para quantificar esses compostos dentre outros feitos 

desse copolímero. Após um estudo detalhado do PEG pelos autores, os mesmos 

destacaram na pesquisa que uso da PEGuilação é interessante já que supera problemas 

físico-químicos e biológicos decorrentes ao sistema de administração de medicamentos. 

Há nos últimos anos um crescente uso de nanocarreadores com essa característica como 

também o uso de novos métodos para acelerar esse desenvolvimento.  Kolate et al., 

(2014) ressaltam que, embora existam algumas limitações, como por exemplo a elevada 

viscosidade inerente a massa molar do PEG, modifica-lo estruturalmente pode 

ultrapassar essa e outras barreiras. 

1.5 Utilização de PEG’s em sistemas micelares 

A micelização de tensoativos de copolímero em bloco de combinação hidrofílica 

poli (óxido de etileno) com a parte hidrofóbica poli (oxialquileno)s e a gelificação das 

soluções micelares concentradas são de considerável interesse (NACE, 1996; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
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ALEXANDRIDIS e LINDMAN, 2000). Essa capacidade de solubilização do fármaco 

em soluções aquosas de copolímeros pode ser melhorada ao preparar solventes 

contendo polímeros que apresentem alta capacidade de solubilização, como é o caso, 

por exemplo, do PEG35K. 

Cadeias de PEG ligadas a uma superfície ou a formação de uma coroa 

nanoesférica apresentam rápido movimento da cadeia em um meio aquoso e um grande 

volume de exclusão. Além disso, a organização da superfície micelar com os núcleos 

reativos por meio de cross-linking foi descrito, permitindo à superfície apresentar um 

caráter não incrustante extremamente elevado e trabalhar como um reservatório de 

agentes hidrofóbicos (OTSUKA et al., 2012).  

O Polietilenoglicol (PEG) enxertado em superfícies utilizadas para fins 

biomédicos também mostrou que aumenta a sua biocompatibilidade e reduz a 

trombogenicidade (HOLMBERG et al., 1993; ISTA et al., 1996; DEIBLE et al., 1998; 

JO e PARK, 2000; OTSUKA et al., 2000; OTSUKA  et al., 2001). A separação nuclear 

do meio aquoso é a força motriz direta para micelização e prossegue através de uma 

combinação de forças intermoleculares, incluindo interação hidrofóbica (YOKOYAMA 

et al., 1990; GREF et al., 1994; KABANOV et al., 1989; KWON et al., 1993; BAZILE 

et al., 1995), interação electrostática (HADADA e KATAOKA, 1995; KATAOKA et 

al., 1996; BRONICH et al., 1997; LYSENKO et al., 1998), complexação de metais 

(YOKOYAMA et al., 1996; NISHIYAMA et al., 1999) e ligações de hidrogênio 

(KATAOKA et al., 1998) dos constituintes blocos copoliméricos.  

    Uma variedade de medicamentos incluindo os genes e proteínas, metais, e 

semicondutores com diversas características podem ser incorporados para o segmento 

de formação do núcleo do copolímero de bloco, de modo que se pode esperar uma 

interação suficientemente forte com o núcleo molecular. A fim de preparar o sistema de 

distribuição de droga para o local de especificidade, a camada externa da micela 

polimérica foi construída de tal forma a ser coberta com grupos funcionais, que reagem 

facilmente com moléculas em potencial ou anticorpos dirigidos a alvos específicos. 

Essa estratégia para construção de camadas funcionalizadas de PEG foi aplicada a 

metais e semicondutores de nanopartículas, pois têm atraído recentemente muito 

interesse em sistemas de ensaio para atividade biológica devido às suas propriedades 

fotoquímica e fotofísicas (WELLER, 1993; KHAIRUTDINOV, 1997; HUANG et al., 

1997; ROGACH et al., 1998; FENDLER e TIAN, 1998). 
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De acordo com Lu e Park (2013) existem várias razões para a utilização de 

PEG em sistemas de distribuição de drogas de micelas poliméricas. Algumas vantagens 

específicas são: 

 Ele não é tóxico, sendo um dos poucos polímeros sintéticos já 

aprovados para o uso em produtos de liberação de droga.  

 Em meio aquoso, o PEG é altamente hidratado e pode mover 

rapidamente para fora um grande volume de exclusão. Em micelas, o 

PEG forma uma espécie de concha-escova densa que se estende para fora 

do núcleo. Estas características atuam para limitar a interação de micelas 

com outras micelas (levando à agregação) e proteínas (opsonina), que 

promovem a captação e remoção pelo sistema mononuclear fagocitário.  

 O PEG pode ser facilmente funcionalizado como ligante para 

entrega de drogas específicas. Esta propriedade em particular, tem gerado 

uma série de vantagens na entrega de compostos altamente potentes, 

como agentes anticancerígenos que possam beneficiar imensamente tanto 

em termos de perfis de eficácia e segurança. As razões acima 

mencionadas contribuem ao grande número de estudos sobre micelas de 

polímeros envolvendo PEG. 

A utilização de compostos, como o PEG, que visam melhorar o desempenho de 

fármacos no organismo tem atraído bastante atenção de pesquisadores, principalmente 

do ramo farmacológico. Em recente trabalho realizado por Pignatello et al., 2015 foi 

desenvolvido um nanotransportador de fármaco utilizando o polímero PEG 5000 

conjugado com uma porção α-lipoamino (LAA) tendo em vista a eventual incorporação 

da droga nesse sistema bem como aumentar o tempo de circulação dos mesmos no 

organismo (o não reconhecimento pelos macrófagos e a consequente degradação antes 

de chegar à célula alvo). O trabalho também fez um comparativo desse sistema com um 

formado apenas pelo PEG5000 (PEG-mãe), onde os autores verificaram que, ao 

contrário do polímero “mãe”, o PEG conjugado com o LAA, por apresentar uma 

natureza anfifílica, mostrou capacidade de se ordenar dentro das bicamadas 

lipossômicas, onde a cadeia alifática de LAA interagia com a porção lipídica do meio, 

ficando a porção hidrofílica de PEG sobre a superfície externa ou nos espaços inter-

lamelares das vesículas. 
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1.6 Fármacos Utilizados na Pesquisa  

A griseofulvina é um fármaco aromático antifúngico de baixa solubilidade em 

água (3,6 mg/dL a 25ºC), usado em vários estudos como fármaco modelo para se 

comparar a capacidade de solubilização de copolímeros para fármacos hidrofóbicos 

(REKATAS et al., 2001; CHAIBUNDIT et al., 2002). Recentemente, esse fármaco tem 

atraído considerável interesse como uma droga de potencial anticancerígeno, devido à 

sua baixa toxicidade e eficácia ao não se proliferar em diferentes tipos de células 

cancerosas, incluindo o adenocarcinoma do cólon e leucemia (PANDA et al., 2005; HO 

et al., 2001; REBACZ et al., 2007; UEN et al., 2007).  

Ribeiro et al.,(2009) ao realizarem o estudo da capacidade de solubilização de 

dois flavonoides (quercetina e rutina) e do fármaco griseofulvina em soluções micelares 

de misturas de copolímeros tribloco de hidrofobicidades diferentes (blocos de 

oxipropileno formados por S e P) identificaram uma capacidade de solubilização maior 

para as micelas formadas pelo bloco S (já que este é mais hidrofóbico do que o bloco 

P). Os valores de Scp foram maiores para as drogas quercetina e rutina do que para o 

fármaco griseofulvina. Contudo esse último também apresenta uma dependência 

crescente semelhante sobre a composição da mistura de copolímero como pode ser 

verificado na Figura 5: 

Figura 5- Solubilidade dos fármacos griseofulvina, rutina e quercetina na presença do 

copolímero E137S18E137 

 

Fonte: Ribeiro (2009) 
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Muitas plantas são depósitos de compostos orgânicos, que podem ser 

ingredientes farmacologicamente ativos e servem como fármacos ou moléculas de 

desenvolvimento de drogas. Auxemma (A.) oncocalyx Taub (Boraginaceae) é uma 

planta endêmica brasileira popularmente conhecida como "pau branco". A casca da 

árvore é um adstringente muito utilizado no tratamento de cortes e feridas (FERREIRA 

et al., 2003). O primeiro composto isolado a partir do extrato etanólico da A. oncocalyx 

foi denominado como oncocalixona A [ rel - 8α - Hidroxi - 5 - hidroximetil - 2 - metoxi 

- 8ap - metil - 7, 8, 8a, 9 -tetra-hidro - 1, 4 - antracenodiona] (onco A), sendo um pó 

vermelho escuro , o qual foi obtido em quantidades significativas (PESSOA et al., 

1993). Este metabolito secundário exibiu uma série de propriedades farmacológicas, tais 

como citotóxica, antitumoral, analgésica, anti-inflamatória, anti-oxidante e causa a 

inibição da ativação de plaquetas (COSTA-LOTUFO, 2002; COSTA et al., 2008; 

FERREIRA et al., 2004; FERREIRA et al., 2008; PESSOA et al., 2000; SILVA et al., 

2009; ANTHONY et al., 1996; COSTA et al., 2012).  

Visando o estudo da ação analgésica e antitumoral da quinona enriquecida pela 

fração da oncocalixona A, Ferreira et al., (2004) observaram esses efeitos tendo em 

vista a elucidação do possível mecanismo de ação. Os mesmos identificaram uma ação 

relacionada a um processo anti-inflamatório, sendo os testes realizados em animais, não 

havendo, contudo, ação nas funções cerebrais.  

Geralmente, os compostos ativos são isolados em pequenas quantidades, no 

entanto, a onco A é o principal composto produzido pela A. oncocalyx. Esse fato, 

quando combinado com suas propriedades ativas, faz da onco A um composto adequado 

para o desenvolvimento de drogas (BARRETO et al., 2013). 

Barreto et al., (2013), observaram a ação da droga oncocalixona A no 

tratamento de tecidos tumorais utilizando uma nanopartícula de magnetita (FeO3) sendo 

esse sistema solubilizado no núcleo micelar de um copolímero dibloco E114CL20. Os 

autores simbolizaram esse nanosistema por MO-20, onde concluíram que foi verificada 

uma nanopartícula (através dos dados resultantes do MET, DRX e Curva de Histerese) 

de tamanho em torno de 30 nm. Foi visto que com a alteração na composição do sistema 

MO-20 poderia adequar o tempo de liberação do fármaco bem como o seu mecanismo, 

indicando dessa forma que esse sistema apresenta um grande potencial para a entrega de 

fármacos na terapia do câncer.  
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Podemos visualizar na Figura 6 as estruturas químicas dos fármacos estudados 

nessa pesquisa.  

Figura 6- Estrutura química dos fármacos (a) griseofulvina e (b) oncocalixona A 

Cl

O
O

OO
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(a) Fonte: Autor (2015)                        (b) Fonte: Adaptado de Barreto et al. (2013) 
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1.7 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A utilização de copolímeros do tipo tribloco como eficientes sistemas de entrega 

de fármacos hidrofóbicos é devido à presença da cadeia de PPO (polioxipropileno), 

mostrada na Figura 7, que, por também apresentar uma hidrofobicidade, a droga liga-se 

a essa estrutura por meio de uma ligação covalente aumentando a solubilidade da 

mesma no meio circundante. A eficiência no uso desse tipo de mecanismo como 

facilitador no carreamento de fármacos também é ressaltado devido à presença de uma 

estrutura hidrofílica de PEO (polioxietileno) que apresenta, dentre algumas finalidades, 

uma propriedade “furtiva”, ou seja, o aumento no tempo de circulação da droga no 

organismo devido ao não reconhecimento da micela (formada por essa estrutura em 

questão) pelo sistema retículo endotelial.  

 

Figura 7- Estrutura dos blocos de (a) PPO e (b) PEO  

                         

(a) Fonte: Autor (2015)                                      (b) Fonte: Autor (2015) 

 

Tendo em vista o aumento na solubilidade da griseofulvina e da oncocalixona A 

nas micelas compostas pelos copolímeros triblocos P123 e F127, em concentrações 

distintas, o presente trabalho fez uso do polímero PEG 35K devido ao mesmo não 

apresentar toxicidade no meio circundante (em ambiente in vivo, por exemplo) e não ser 

detectado por células fagocitárias (que visam à destruição de corpos distintos no 

organismo).  

O fármaco griseofulvina, por apresentar atividade antifúngica e ser amplamente 

utilizado em estudos de solubilização de micelas poliméricas, foi utilizado nesse 

trabalho tendo em vista dados comparativos com a droga oncocalixona A. Essa, por 

apresentar diversas propriedades farmacológicas, principalmente a antitumoral, (como 
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já fora citado na seção 1.6) e por ser um bioativo pouco estudado (dos 9 artigos 

publicados entre 2004 e 2015 pela Elsevier Science Direct nenhum faz menção à 

solubilização do mesmo em compostos micelares) torna-a um veículo novo para estudos 

relacionados à sistemas carreadores de fármacos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: 

Preparar, caracterizar e estudar as misturas copoliméricas P123 e F127 pela 

interação com o solvente/aditivo PEG35K tendo em vista a solubilização do ativo 

oncocalixona A tendo como parâmetro o melhor resultado de solubilização do fármaco 

griseofulvina.  

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar os géis dos polímeros através do Diagrama de Fases, obtido pelo 

teste de inversão de tubo, e por Reologia; 

 Testar as soluções das misturas dos copolímeros F127, P123 em PEG 35K como 

solvente/aditivo como solubilizadores do fármaco hidrofóbico griseofulvina, 

através do método de dissolução direta, e da droga oncocalixona A pelo método 

da evaporação do solvente (Filme); 

 Caracterizar a mistura PF 50, em meio aquoso e na presença do aditivo PEG 

35K, respectivamente, com e sem a droga oncocalixona A por infravermelho 

(FT-IR);  

 Realizar testes de liberação in vitro da droga oncocalixona A solubilizada nos 

copolímeros com e sem aditivo.  

 Realizar análises de distribuição de tamanho das micelas dos sistemas micelares 

com (apenas para a droga oncocalixona A) e sem droga, na presença do aditivo 

polimérico. 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1 Materiais 

Os copolímeros F127 (E98P67E98) e P123 (E21P67E21), comercialmente 

conhecidos como Pluoronics® ou Lutrol®, são provenientes da BASF.  O polímero 

PEG 35K (Polietilenoglicol) foi obtido da Fluka e Sigma-Aldrich.  O fármaco 

griseofulvina (massa molar 352,8 g/mol) foi obtido também da Aldrich e a droga 

oncocalixona A (massa molar 302,14 g/mol) foi gentilmente cedido pelo Laboratório de 

Produtos Naturais (LPN)-Universidade Federal do Ceará (UFC). Água Milli-Q e o 

metanol (Synth) foram utilizados como solventes para a quantificação por UV-Visível e 

acetona (Synth) como solvente na solubilização da droga oncocalixona A. Membrana 

Millipore 0,45µm foi utilizada para filtração na determinação da capacidade de 

solubilização dos fármacos, sendo os mesmos adequadamente pulverizados antes do 

uso.  

3.2 Misturas Binárias dos Copolímeros 

As misturas foram preparadas a partir da pesagem dos copolímeros e posterior 

dissolução em acetona (somente na solubilização da droga oncocalixona A) e em 

PEG35K (para fármaco griseofulvina) para as concentrações desejadas em cada 

experimento. As proporções foram P123 e F127 (30/70, 50/50, 70/30) e foram 

denominadas, respectivamente, de PF 30, PF50 e PF70. O número 30, por exemplo, 

denota o percentual do copolímero P123 na mistura (sendo esse o copolímero mais 

hidrofóbico). 

3.3 Diagrama de Fases 

Os diagramas de fases foram obtidos através do método de inversão de tubo. As 

soluções/ géis das misturas de copolímeros foram preparadas pesando-se os mesmos 

com o surfactante PEG 35000 (massa total ≈ 0,5 g) em pequenos tubos de vidro com 

diâmetro interno de 10 mm. As concentrações foram de 14 a 30 % m/m para o F127 em 

meio aquoso, de 20 a 30% para o copolímero F127 em PEG35K 1%, de 26 a 30 % para 

o copolímero P123 em PEG35K 1%, de 22 a 30% m/m para a mistura PF30, de 22 a 

36% m/m para a mistura PF 50 e de 28 a 34% m/m para a mistura PF70, sendo todas as 

misturas imersas em PEG35K a 1%. A possível modificação na fluidez das soluções foi 

observada invertendo-se o tubo enquanto lentamente aquecidas (10-90 ºC) num banho 

de água termostatizado, caracterizando o sistema como fluido (móvel) ou gel duro 

(imóvel). 
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3.4 Reologia 

 Para a caracterização das misturas através desse método, as mesmas foram 

preparadas em tubos com tampas a partir da pesagem dos copolímeros P123 e F127 em 

PEG 35000 nas seguintes concentrações: 23 e 27% para PF30; 26 e 30% para PF50 e 30 

e 32% para a composição PF70, perfazendo uma massa total em torno de 2,000g e 

deixadas sob-refrigeração para que houvesse o equilíbrio e a homogeneização dos 

mesmos. Foi realizada uma reologia oscilatória de temperatura, varredura strain sweep, 

na faixa de 5 a 90 °C e frequência de 1Hz com reômetro da marca AR 2000 da TA 

Instruments. 

3.5 Solubilização  

 As moléculas dos fármacos normalmente têm forte absorbância na região do 

ultravioleta. Os comprimentos de onda para as bandas de absorção da griseofulvina e 

oncocalixona A, em metanol, são 292 nm e 280 nm, respectivamente.   

As curvas de calibração do fármaco e da droga foram preparadas a partir dos 

dados de concentração (mg/L) versus absorbância (A), sendo a análise realizada através 

do Espectrofotômetro U-2000 da Hitachi.  

 

3.5.1 Solubilização do Fármaco Griseofulvina 

O método de incorporação do fármaco griseofulvina nas micelas foi o da 

dissolução direta (também denominado de “shake flask”) e está esquematizado no 

fluxograma da Figura 8. 
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Figura 8- Fluxograma do método de solubilização (dissolução direta) da griseofulvina 

nos sistemas poliméricos, em PEG 35 K, de F127, P123 e suas misturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

Inicialmente foram preparadas soluções 0,5%, 1% e 2% de soluções de PEG 

35K e deixadas em local reservado, para que houvesse a completa homogeneização 

desses, por um período de 24 horas. Após esse tempo, cada sistema preparado 

anteriormente de PEG 35K foi adicionado às soluções aquosas de 1% m/v dos 

copolímeros e de suas misturas. A uma alíquota de 10 ml de solução foi adicionada uma 

porção do fármaco (m ≈ 10mg) a ser testado. Esses sistemas foram feitos inicialmente 

apenas para o fármaco griseofulvina. As misturas foram lentamente agitadas a 37 ºC (± 

0,1 ºC), por 4 dias, num banho termotatizado QUIMIS. Após esse período, retirou-se o 

máximo de sobrenadante, que logo em seguida foi filtrado em membrana Millipore de 

porosidade 0,45µm, para a remoção de qualquer porção de fármaco não solubilizado. As 

alíquotas das amostras filtradas foram diluídas com metanol e a concentração do 

fármaco foi monitorada por espectrofotometria UV-Vis no comprimento de onda 

adequado para o fármaco, usando-se metanol puro para estabelecer as linhas de base.  

3.5.2 Solubilização da droga oncocalixona A 

Solução aquosa das misturas binárias P123 e F127, a 1% 
m/m, nas composições 30/70; 50/50 e 70/30 

Imersão de 1 mg de fármaco por mL de solução 

Agitação das misturas ( Método “Shake Flask”) 

Período de 4 dias a temperatura de 37 °C 

Filtração (Através de uma Membrana 
millipore 0,45 µm 

 

Retirou-se o máximo de sobrenadante) 

Diluição  

Metanol 

Medida da concentração do fármaco por UV-Visível 
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A droga oncocalixona A foi adicionada ao sistema que apresentasse o melhor 

resultado de solubilização para o fármaco griseofulvina. Devido ao fato da oncocalixona 

A apresentar uma instabilidade em meio aquoso, foi realizada a solubilização da mesma 

através do método da evaporação do solvente (Filme) com e sem o aditivo PEG 35K.  

Para isso foi realizada a pesagem das amostras, como foi mencionado anteriormente, e 

imersão de 10 ml de acetona em cada sistema. Para que houvesse a total solubilização 

das amostras no solvente, foram postas sob-agitação por um período de 15 minutos. 

Após esse período as amostras foram colocadas no rotaevaporador, para a remoção da 

acetona e formação do filme constituído pelas misturas. Tendo em vista a remoção de 

qualquer porção de solvente, as amostras foram mantidas a vácuo durante o período de 

24 horas. As películas foram reidratadas com água e com o aditivo PEG 35K, ambos a 

37 ºC, e postas em agitação através do vórtex por 5 minutos para a obtenção das micelas 

com a droga encapsulada. Posteriormente as amostras foram colocadas numa centrífuga 

a 5000 rpm durante 10 minutos e em seguida filtradas com membrana Millipore, para a 

remoção de qualquer porção de droga não solubilizada. As alíquotas das amostras foram 

diluídas em metanol e a concentração da droga foi monitorada por espectrofotometria 

UV-Vis no comprimento de onda adequado para a mesma.  

As absorbâncias das soluções aquosas dos copolímeros e de suas misturas nos 

comprimentos de onda também foram medidas para correção dos valores de 

absorbância obtidos para o fármaco e para a droga. Todas as medidas foram feitas em 

triplicata. 

3.6 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (FT-IR) 

As mistura PF 50/50, contendo o polímero PEG 35K, bem como também na 

ausência desse (apenas em meio aquoso), encapsuladas com a droga oncocalixona A e 

também na ausência da mesma (Branco), foram previamente liofilizadas e analisadas 

em equipamento FT-IR 8300 (Shimadzu) com resolução de 4 cm
-1

 e 10 varreduras. 

3.7 Liberação in vitro 

O estudo de liberação in vitro para a droga oncocalixona A dos sistemas PF 30 e 

PF50 (na presença e na ausência do surfactante PEG 35K) foi realizado através da 

técnica de difusão. Foi utilizada uma membrana de diálise (tubo de diálise) de celulose 

benzoilada, com 9 mm de largura e massa molecular de corte (MWCO)  de 2000 g/mol 

da Sigma-Aldrich. 
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Para a composição PF30, em meio aquoso foram utilizados 324 mg de bioativo 

encapsulado enquanto que para o mesmo sistema na presença do aditivo PEG35K foi de 

765 mg. Já para a mistura PF50 foram utilizados 250 mg do bioativo encapsulado em 

meio aquoso e 500 mg na presença do aditivo. A metodologia utilizada foi a mesma 

para ambas as misturas. Os materiais liofilizados, de cada mistura, foram dissolvidos em 

tampão fosfato pH 7,4 (± 0,1) , inseridos na membrana de diálise e imersos em 100 ml 

de tampão  fosfato a 37  ºC (± 0,1 ºC). Tendo em vista a comparação dos dados obtidos 

na liberação da droga em meio aquoso, foi realizado o ensaio de liberação das misturas, 

em separado, em aditivo PEG35K. Para esse experimento foram utilizados 500 mg 

dessa composição liofilizada, dissolvidos também em tampão fosfato, respeitando as 

mesmas condições utilizadas na amostra ausente do aditivo. Alíquotas contendo 3 ml do 

meio das liberações foram retiradas, em tempos determinados, e o volume reconstituído 

com 3 ml de solução tampão. Para a quantificação da droga liberada as soluções foram 

diluídas em metanol e sua concentração foi determinada por espectrofotometria UV-vis 

no comprimento de onda de 280 nm. 

3.8 Medida de Tamanho das Micelas 

O diâmetro hidrodinâmico e a distribuição de tamanho das micelas dos 

copolímeros P123 e suas misturas P123/F127 nas proporções 30/70, 50/50 e 70/30, com 

e sem oncocalixona A, foram determinados a uma temperatura de 37 ºC utilizando o 

equipamento Nano Zetasizer da Malvern, modelo Zen 3500.  Pelo menos três medidas 

foram realizadas para cada amostra, e os resultados foram expressos como uma média 

aritmética dos dados obtidos. O índice de polidispersividade, que mede a variação ou 

distribuição no tamanho das micelas, também foi analisado para as amostras estudadas. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Estudo dos Copolímeros E98P67E98 (F127), E21P67E21 (P123) e suas Misturas 

tendo como Aditivo PEG35K 

4.1.1. Diagrama de Fase 

 Ao se fazer um estudo da construção e constituição micelar tendo como base o 

uso de polímeros é necessário que haja a analise das amostras através da técnica de 

inversão de tudo (tendo como base os resultados obtidos através dos diagramas de fase) 

para a obtenção do cárater termorresponsivo da espécime a ser estudada. Tendo em vista 

essa proposta, podemos verificar na Figura 9 o diagrama de fases do copolímero F127 

em meio aquoso. Observa-se que, a baixas temperaturas, o copolímero apresenta 

características de um gel fluido e que, à temperatura corpórea, ou seja, em torno de 

37ºC, o mesmo caracteriza-se por ser um gel duro. Esse caráter geleificante 

termorresponsivo é interessante principalmente na construção de sistemas de 

administração subcutânea de fármacos, como foi visto em trabalho realizado por Zhang 

et al., 2012, ao utilizar também o copolímero F127 na construção de um sistema 

micelar. É importante salientar que a construção micelar a uma baixa concentração 

(16%) do copolímero simulando um ambiente corpóreo (≈37 ºC) é vantajoso, haja vista 

que com a diminuição da concentração do carreador a ser veiculado no organismo 

acarretará uma diminuição nos efeitos colaterais do mesmo, como foi visto 

anteriormente sobre a liberação de fármacos (seção 1.2) .  

Figura 9- Diagrama de fases do sistema F127 em meio aquoso.  

 

Fonte: Autor (2015) 
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Ricardo et al., (2012) realizaram um estudo envolvendo a presença do 

copolímero F127 em polímeros (PVP K30, PVP K90, PEG600) como por exemplo o 

PEG 35K (utilizado neste trabalho) onde a concentração desse sofreu variação de 0,1 a 

10% em peso. Os autores verificaram que para que houvesse um processo de 

geleificação da constituição micelar de F127 em PEG 35K era necessário um aumento 

da concentração desse copolímero na mistura (em torno de 21%) quando comparado a 

apenas a presença de F127 em meio aquoso (≈ 15,2%), como se pode observar na 

Figura 10. 

 

Figura 10- Diagrama de fase para a solução do copolímero F127 em água e em solução 

aquosa de PEG35K em diferentes concentrações. 

 

 

Fonte: Ricardo (2013) 

 

Com relação aos diagramas obtidos no presente trabalho, correspondentes as 

misturas PF 30, PF50 e PF70 (ressaltando que essa mistura refere-se ao aumento da 

constituição hidrofóbica) em solução do surfactante PEG35K a 1%, observa-se que os 

mesmos apresentaram um comportamento diferente do que o verificado pelo diagrama 

relacionado apenas ao copolímero F127, quando relacionado à concentração inicial de 

formação de um gel duro.  

Podemos observar na Figura 11 os diagramas relacionados às misturas PF 30, 

PF50 e PF70 (ressaltando que essa mistura refere-se ao aumento da constituição 

hidrofóbica) em solução do surfactante PEG35K a 1%, bem como os copolímeros F127 
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e P123 imerso no aditivo polimérico. O gráfico também é representado pelo copolímero 

F127 em meio aquoso, haja vista que o mesmo apresenta um caráter geleificante 

termorresponsivo. Vê-se que a partir de 22%, 23% e 28% correspondentes às misturas 

PF 30, PF50 e PF70, todas na presença do aditivo PEG 35K, respectivamente, inicia-se 

um processo de formação micelar com características de um gel fluido a baixas 

temperaturas. Isso se deve ao fato de que com a diminuição da constituição hidrofílica 

(F127) necessite de uma concentração maior para a formação do gel com essas 

características. O copolímero P123 por ser mais hidrofóbico causou um aumento nas 

concentrações iniciais de formação de um gel duro, tanto nas misturas quanto sozinho 

no aditivo.  

Os géis, nas três constituições micelares, à temperatura corpórea (≈37 ºC) e a 

baixas concentrações, permanece com uma característica imóvel, sendo essa 

característica também compatível com a do diagrama do F127 em meio aquoso (Figura 

9). 

Figura 11- Diagrama de fases dos sistemas F127 (ausente de aditivo) (■);F127 em 

PEG35K 1% (◄), P123 em PEG35K 1% (►) mistura PF 30/70 (▲), PF 50/50 (●) e 

PF70/30 (▼) todas imersas em PEG35K a 1%. 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

Chaibundit et al., (2007) ao realizar um trabalho sobre a gelificação e a 

micelização de misturas copoliméricas de P123 e F127 em solução aquosa observou que 
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a concentração crítica para a formação de um gel cúbico aumenta sob uma variação 

constante com o aumento da proporção de P123 na mistura polimérica. O autor 

observou também que os valores de concentração crítica para a formação do gel cúbico 

é menor para as micelas formadas apenas pela proporção hidrofílica, ou seja, apenas 

pelo F127.  

 Esse caráter gelificante termossensível intrínseco ao copolímero F127 faz com 

que o mesmo seja utilizado na construção de diversos sistemas de entrega de fármacos 

devido, além de apresentar um nível de toxidade menor quando comparado a outros 

copolímeros, é disponível comercialmente e biocompatível.  

 De acordo com as características mencionadas anteriormente, Moreno et al., 

(2014) realizaram um estudo com hidrogéis formados pelos copolímeros Gantrez ®NA 

(GZ) e Pluronic F127 (este utilizado devido à característica termossensível). Neste 

trabalho os autores verificaram o comportamento dos hidrogéis variando a concentração 

e razão molar dos mesmos. Observaram que a temperatura de gelificação diminuía 

quando a razão molar dos copolímeros GZ/ F127 aumentava. Já em se tratando da 

relação concentração (m/v) e razão molar foi visto que a gelificação ocorria em menores 

porcentagens em peso e quando havia um aumento da razão GZ/F127. Relatou-se, por 

exemplo, que a temperatura de gelificação de 26,2 ºC ocorreu quando a razão molar foi 

de 10 molar e que aumentou para 37 ºC quando a razão diminuíra para 2 molar.   
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4.1.2 Reologia 

A Figura 12 representa o efeito da temperatura e concentração (23 e 27%, 

respectivamente) nos módulos de armazenamento e perda (G’ e G”) para a mistura 

PF30 imersa no aditivo PEG35K. No gráfico relacionado à concentração de 23% a 

mistura caracteriza-se como sendo fluida à baixas temperaturas e que, com o aumento 

dessa, a mistura tende a ter características de um gel duro, o que é constatado também 

pelo aumento brusco do G’. O decréscimo do valor do módulo elástico à temperaturas 

elevadas define a composição como sendo um gel fluido (solução) sendo confirmado 

também pelo seu diagrama de fase. É visto que na concentração de 27% (b) a solução a 

uma baixa temperatura classifica-se como sendo fluida (G” ˃ G’) e que o aumento dessa 

provoca a modificação da fluidez dessa constituição como sendo um gel duro. Esse fato 

também está de acordo com os dados obtidos também no diagrama de fases para essa 

concentração.  

 

Figura 12- Dependência dos módulos (G’ e G”) com a temperatura para a mistura PF30 

nas concentrações de 23 e 27% para essa mistura no aditivo PEG35000 1%. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 13- Dependência dos módulos (G’G”) com a temperatura para a mistura PF50 

nas concentrações de 26 e 30 % para essa mistura no aditivo PEG35000 à 1%. 

 

 

  

 

Fazendo uma análise dos gráficos c e d referentes à mistura PF50, constatou-se 

que o módulo elástico (G’) atingiu um máximo na gama de temperatura em torno de 

50ºC (para 26%) e 65ºC (para 30%), caracterizando o meio como sendo um gel duro. É 

visto também que os valores de G’ tendem a diminuir com o aumento da concentração: 

em 26% o valor de G’ foi de aproximadamente 14000Pa e para 30% dimimuiu para 

12000Pa (tendo em vista o pico máximo para as temperaturas referidas anteriormente). 

Podemos esperar esse resultado já que o aumento da constituição hidrofílica na micela 

(F127) acarretará uma maior interação desse copolímero com o surfactante (interação 

do PEG com os blocos E da corona micelar) tornando essas micelas mais dispersas na 

solução (maior fluidez). Os valores de G” maiores do que G’, quando em baixas 

temperaturas, torna o gel como sendo fluido, o que também é adquirido nos valores 

obtidos no diagrama de fase para essa constituição.   

 

 

 

 

 

(c) 
(d) 
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Figura 14- Dependência dos módulos (G’G”) com a temperatura para a mistura PF70 

nas concentrações de 30 e 32 % para essa mistura no aditivo PEG35000 à 1%. 

 

 

Os gráficos e e f fazem menção ao efeito da temperatura nos módulos elástico e 

viscoso para a mistura PF70. Tendo em vista que essa composição refere-se a uma 

maior concentração da porção hidrofóbica (P123) esse efeito causou no valor do G’, um 

pico elevado em temperaturas baixas, tanto na concentração de 30 quanto na de 32%, 

sendo superior também ao G”. Como foi dito anteriormente na justificativa desse caráter 

no diagrama de fase para essa mistura micelar, um aumento da porção de P123 ocasiona 

uma menor interação das micelas com o solvente causando, por conseguinte, um gel 

duro.  

Ricardo et al., (2012) ao observarem o comportamento do módulo elástico (G’) 

sob a influência dos copolímeros PEG e PVP relataram que a diminuição na constante 

de 33 KPa (água) para valores abaixo de 20 KPa (5% em peso de copolímero) foram 

causados pela inserção de qualquer porção de PEG, sendo ele 6000 ou 35000. As 

soluções representadas por quaisquer uns desses solubilizantes são mais efetivamente 

dispersas do que aos representados por PVP K30 ou PVP K90, também estudados no 

trabalho. 

 

 

 

(e) 
(f) 
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4.1.3 Solubilização  

Para a obtenção da equação que será utilizada nos cálculos de solubilidade foi 

realizada a curva de calibração para a oncocalixona A em metanol, como podemos 

visualizar na Figura 15. Contudo, o mesmo não foi necessário, nesse trabalho, para o 

fármaco griseofulvina haja vista que o mesmo procedimento foi feito para esse em 

trabalhos anteriores (DUTRA, 2015). As equações (1 e 2) relacionadas ao fármaco e a 

droga, respectivamente, relacionados anteriormente bem como a curva de calibração 

para a oncocalixona A estão representados a seguir: 

griseofulvina     (λ=292nm)     Abs= 0,06556C + 0,01187 (1)  (DUTRA 2015) 

oncocalixona A (λ= 280nm)   Abs= 0,044C – 0,0101       (2)   

 

Figura 15- Curva de calibração da droga oncocalixona A em metanol. 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

Crothers et al., (2005) relataram que a solubilização de fármacos hidrofóbicos 

em soluções aquosas de blocos copoliméricos está relacionado com a formação de 

micelas estabilizadas por uma corona de blocos E. O núcleo hidrofóbico seria um local 

propicio para alocar o fármaco de mesma hidrofobicidade. 

  

Concentração (mg/L) 
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4.1.3.1 Solubilidade do Fármaco Griseofulvina 

A variável S (solubilidade) é calculada a partir da solubilidade total do fármaco 

na solução do copolímero (Stot) subtraída a solubilidade do fármaco em água (So) como 

mostra a equação 1:  

S=Stot-So 

Em trabalhos realizados anteriormente com o fármaco griseofulvina, verificou-se 

que a solubilidade desse fármaco, em meio aquoso, à temperatura de 37 ºC foi em torno 

de 1,83mg/dL valor semelhante ao relatado por Crother et al., (2005). Por conta disso, 

esse dado foi utilizado no presente trabalho (So) para os cálculos de solubilização.   

Otsuka, Nagazaki e Kataoka (2012) fizeram um estudo sobre a fabricação de 

uma nanopartícula utilizando o polímero bifuncional polietilenoglicol (PEG) juntamente 

com copolímeros de bloco. Os autores observaram que o uso de camadas de PEG pode 

modificar as nanoestruturas para melhor atender a sua integração com sistemas 

biológicos, por exemplo, modificando a sua camada superficial para aumentar a 

solubilidade em meio aquoso, tornando-as mais biocompatíveis e o mais importante, o 

reconhecimento dessas nanoestruturas pelo sistema biológico. 

Tabela 1- Solubilização da Griseofulvina nos copolímeros P123, F127 e suas misturas a 

37ºC. S0=1,83mg/dl 

  
 

(S-S0) 

Griseofulvina 

   Sistemas  PEG (0,5%) 

 

    PEG (1%)  PEG (2%) 

F127 

 

2,62±0,42 

  

4,79±0,14 

 

 2,82±0,33 

 PF30 

 

2,42±0,24 

  

3,87±0,33 

 

 2,28±0,43 

 PF50 

 

2,99±0,27 

  

4,64±0,08 

 

 3,11±0,36 

 PF70 

 

3,84±0,31 

  

4,81±0,42 

 

 3,44±0,39 

 P123 

PEG 

 

3,65±0,16 

-0,98±0,03 

  

4,85±0,23 

-0,80±0,08 

 

 

4,25±0,04 

-0,72±0,1 

 Fonte: Autor (2015) 
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A Tabela 1, mostrada anteriormente, faz um comparativo dos dados de 

solubilização obtidos através dos copolímeros bem como suas misturas micelares 

variando a concentração do surfactante PEG 35K de 0,5 a 2%. Verificou-se que o 

sistema que apresentou melhores resultados, como um todo, foi o que utilizou o 

tensoativo a uma concentração de 1% tendo a composição PF70 a que apresentou o 

melhor resultado comparado aos outros sistemas micelares. Isso pode ser explicado 

devido ao fato do fármaco ser pouco solúvel, se adequar melhor ao sistema micelar que 

apresenta na sua constituição uma parte hidrofóbica mais predominante, sendo o caso 

do copolímero P123.  

Em trabalhos anteriores realizados pelo grupo de pesquisa LABPIM foi 

realizado um estudo com as mesmas constituições micelares ao deste trabalho, contudo, 

sem a presença do PEG 35K. Nesse estudo (DUTRA et al., 2015) obtiveram-se 

melhores resultados de solubilização ao sistema que utilizou uma maior concentração da 

parte hidrofóbica no sistema micelar.  

Lin et al., (2000) relatam que a parte hidrofóbica do P123 proporciona um 

microambiente hidrofóbico onde o fármaco, pouco solúvel em água, pode ser 

dissolvido, enquanto que a porção hidrofílica desse copolímero mantém a estabilidade 

das micelas formadas. De acordo com esse relato, Zhai et al., (2013) fizeram um estudo 

com micelas mistas compostas de P123 e do agente solubilizante não iônico Solutol 

HS15 no carreamento da droga Apigenina, uma droga pouco solúvel em água, onde 

verificaram que as micelas permitiam o encapsulamento de uma maior quantidade do 

fármaco e que a droga foi eficaz na inibição do crescimento de células tumorais.  

 Ainda de acordo com os resultados mostrados anteriormente na Tabela 1 é 

possível verificar, através da Figura 16 mostrada a seguir, que o sistema micelar que 

apresenta o melhor valor de solubilização é o que está imerso no surfactante PEG 35K a 

1%, linha destacada em vermelho. Este estudo mostra que, a uma temperatura de 37 ºC, 

com o aumento da concentração do surfactante, há um aumento na solubilização do 

sistema micelar. Pode-se destacar também que a presença da porção hidrofóbica 

(relacionado no gráfico ao valor 100), P123, na constituição micelar, puro ou aliado ao 

copolímero F127, foi influente na solubilização do fármaco griseofulvina que, por 

apresentar características hidrofóbicas, possivelmente melhor se adequou ao fármaco, 

como foi justificado anteriormente.  
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Figura 16- Efeito da adição de PEG 35K (0,5, 1 e 2%) nas soluções micelares PF30, 

PF50, PF 70 e nos copolímeros F127 e P123 na solubilização da griseofulvina. T=37ºC. 

 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

Wei et al., (2009) fizeram um estudo utilizando o fármaco Paclitaxel (um 

anticancerígeno que apresenta características hidrofóbicas) carreado na mistura de 

P123/F127 e observaram que as micelas exibiam um baixo CMC (concentração micelar 

crítica), uma alta eficiência de retenção da droga e estabilidade das mesmas e que a 

liberação do fármaco foi sustentada como resultado de encapsulamento para o núcleo 

interno das micelas. 

É importante destacar que, embora o tensoativo (PEG) tenha propiciado 

resultados vantajosos para a solubilização da griseofulvina nas soluções micelares, o 

mesmo não foi satisfatório apenas na presença do fármaco (ou seja, sem a presença dos 

copolímeros).  

Veem-se, a partir dos dados presentes na Tabela 1, que todos os resultados 

apresentam valores negativos, indicando que o aditivo não é um bom solubilizante 

quando apenas na presença da droga. O aditivo polimérico por ser hidrofílico (resultado 

das pontes de hidrogênio presentes na sua constituição) não proporciona a solubilização 

do fármaco, tendo em vista que esse apresenta uma estrutura hidrofóbica.  

Oliveira et al., (2011) realizaram um estudo sobre o uso de aditivos poliméricos 

na solubilização de um fármaco pouco solúvel (griseofulvina) utilizando micelas que 

%P123  
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continham na sua composição o Pluronic F127 (E98P67E98). Os autores observaram que 

com a adição de apenas 0,5% (em peso) de polietilenoglicol (PEG35000) houve um 

aumento significativo na solubilidade do fármaco nas soluções micelares (1% em peso), 

propondo uma alternativa simples para aumentar a capacidade de solubilização das 

soluções micelares, evitando o uso de grandes quantidades de surfactante, que pode ser 

tanto dispendioso como também farmaceuticamente indesejável. 

Fazendo um comparativo do resultado obtido por Oliveira et al., (2011) com os 

dados adquiridos neste trabalho, verificou-se também que com o aumento crescente da 

concentração do surfactante (0,5 a 2%) há também um aumento da capacidade de 

solubilização tornando os compostos poliméricos imersos em aditivo PEG 35K um 

vantajoso veículo para entrega de fármacos hidrofóbicos.  

A Tabela 2 mostra em quantas vezes a solubilidade da griseofulvina aumenta nas 

soluções aquosas dos copolímeros F127, P123 e suas misturas na presença do aditivo 

PEG 35K (1%), haja vista que esse percentual proporcionou melhores valores de 

solubilização. Observou-se que, no geral, o aumento da solubilidade foi maior para o 

copolímero P123 devido ao fato deste ser mais hidrofóbico. Os valores de S/S0 mostram 

que o aumento da proporção de P123 nas misturas ocasiona um aumento na solubilidade 

para esse fármaco, sendo a mistura PF70 a que apresenta melhor resultado, mostrando 

que nessa proporção há uma boa solubilização.  

Tabela 2- Aumento (S/S0) da solubilidade da griseofulvina nas soluções dos 

copolímeros F127, P123 e suas misturas a 37ºC; S0=1,83mg/dl 

Griseofulvina em PEG 35 K (1%) 

Sistemas S (mg/dl) S/S0 

F127 4,79±0,14 3,6 

PF30 3,87±0,33 3,1 

PF50 4,64±0,08 3,5 

PF70 4,81±0,42 3,6 

P123 4,85±0,23 3,7 

   

  Fonte: Autor (2015) 
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4.1.3.2 Solubilidade da Droga oncocalixona A 

Após a realização da curva de calibração da droga oncocalixona A observou-se 

que a mesma, além de ter apresentado a característica de ser solúvel em metanol, como 

foi ressaltado por Joshi et al., (2013), em relação à solubilidade, segundo a ANVISA a 

oncocalixona A por apresentar um valor de solubilidade em meio aquoso em torno de 

33,30 mg/dl (valor obtido no presente trabalho), classifica-se como sendo pouco 

solúvel. Para esse valor obtido foram utilizados 5 mg de bioativo.  

Baseando-se no sistema que demonstrou melhor resultado de solubilização para 

o fármaco griseofulvina, o aditivo PEG 35 a 1% foi utilizado na composição micelar 

para a droga oncocalixona A.  

Tabela 3- Solubilização e aumento (S/S0) da solubilidade da droga oncocalixona A nos 

copolímeros P123, F127 e suas misturas a 37 ºC em água e em PEG 35 K (1%). 

(S0=33,30 mg/dl) 

  

Oncocalixona A  

 

 

(S) 

 

(S) 

 Sistemas H20 S/S0 PEG (1%) S/S0 

F127 38±0,06 1,1 

 

44,0±0,63 1,3 

PF30 37,79±0,21 1,1 

 

39±0,52 1,2 

PF50 54,2±0,45 1,7 

 

50,75±0,25 1,5 

PF70 52±0,09 1,6 

 

46,0±0,16 1,4 

P123 

ONCO 

27,86±0,11 

33,30±0,18 

0,8 

---- 

 

51,0±0,05 

47,8±0,36 

1,5 

---- 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 3, vê-se, nas soluções onde o 

meio solubilizante é a água, que o aumento da porção hidrofóbica (P123), da mistura 

PF30 para a mistura PF50, ocasionou num aumento da solubilização da oncocalixona A. 

Esse resultado também é visto quando o mesmo está imerso apenas no copolímero 
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(F127). A droga oncocalixona A, por apresentar uma alta solubilidade em água (33,30 

mg/dl), se adequou melhor ao copolímero cuja característica hidrofílica é mais 

proeminente, ou seja, na presença do F127, devido a uma maior interação entre as 

moléculas dessas.   Com relação às misturas viu-se que a composição PF50 forneceu um 

ambiente mais propício para o encapsulamento da oncocalixona A.  

Tendo em vista que essa composição (PF50) é formada por uma maior 

porcentagem hidrofóbica quando comparada a mistura PF 30, é visto que uma 

concentração mais elevada do copolímero P123 nos sistemas fornece um menor 

resultado para a solubilização do fármaco, fato esse apresentado pela mistura PF70 

(cujo resultado de solubilização foi o menor dentre os sistemas). Como dito 

anteriormente, a droga por ser hidrofílica tenderá a se adequar àquela composição de 

mesma característica, e por isso o aumento do P123 no sistema causa a diminuição na 

solubilização da droga oncocalixona A. Vê-se também que, com relação ao aumento da 

solubilidade, o F127 proporciona um melhor ambiente para a solubilização da droga 

(1,1 vezes maior) do que o P123 devido, como foi mencionado anteriormente, à sua 

hidrofilicidade.  

 

Figura 17- Solubilidade da droga oncocalixona A. em água e em PEG35K (1%) nas 

soluções micelares PF30, PF50, PF 70 e nos copolímeros F127 e P123. T=37 ºC. 

(S0=33,30 mg/dl) 

 

 

   Fonte: Autor (2015) 
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Os resultados obtidos na solubilização do bioativo na presença do aditivo 

polimérico mostram que o aumento da porção hidrofóbica (P123), também 

proporcionou uma melhor solubilização para a droga, exceto em se tratando da 

composição PF70. Pode-se verificar, a partir do gráfico indicado na Figura 17 que, a 

presença do surfactante na micela juntamente com uma composição de caráter mais 

hidrofóbico (P123 mais proeminente) faz com que a estrutura micelar designe, de forma 

vantajosa, o fármaco à célula específica do estudo evitando um prévio reconhecimento 

por parte do sistema retículo endotelial e a consequente eliminação da micela do 

organismo.  É visto também que o valor da solubilização da oncocalixona A apenas na 

presença do aditivo (47,8mg/dl) foi maior do apenas em meio aquoso (33,30 mg/dl) 

conferindo dessa forma que o aditivo propicia um melhor ambiente para a solubilização 

da droga.  

Fazendo um comparativo dos dados obtidos em meio aquoso e na presença do 

aditivo PEG35K, vemos que esse último, no geral, fornece um ambiente mais favorável 

para a solubilização da oncocalixona A, embora na mistura PF50 em água o valor 

registrado seja relativamente melhor do que no aditivo. Possivelmente, a presença do 

surfactante PEG35K ocasiona um aumento do volume micelar, causando esse razoável 

contraste com o valor observado em água. O perfil da solubilização do bioativo nas 

misturas copoliméricas está de acordo com os dados apresentados no tamanho de 

partícula, como veremos mais adiante.  

4.1.4 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (FT-IR) 

 

 Os espectros de infravermelho das misturas PF50, em água e em PEG35K, com 

a droga oncocalixona A encapsulada foram obtidos apenas para confirmar os principais 

grupos funcionais dos copolímeros e para verificar se houve interação química entre 

eles. Todas as amostras dos polímeros apresentam espectros, praticamente com as 

mesmas bandas de absorção, e nenhuma nova banda apareceu nos espectros das 

misturas. Logo, o espectro da droga oncocalixona A, da mistura PF50 em PEG e da 

oncocalixona A encapsulada na mistura está representado na Figura 18. Tendo em vista 

também o estudo da água nas misturas contendo a droga, podemos observar na Figura 

19 o espectro da oncocalixona A, do sistema PF50 em água e da droga encapsulada 

nessa composição.  

 A Tabela 4 é representada pelas principais bandas da droga oncocalixona A. 
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Tabela 4 - Atribuições das frequências das principais bandas da droga oncocalixona A. 

Nº de onda (cm
-1

) Atribuições 

3450 e 3448 ν (O-H) 

2960 νas (C-H, CH3) 

2872 νs (C-H, CH3) 

2920 νas (C-H, CH2) 

2850 νs (C-H, CH2) 

1680 ν (C=O) 

1620 νas (C=C) 

1240 ν (C-O) 

A Tabela 5 apresenta as principais bandas com suas atribuições nos copolímeros 

representados pela composição PF50 em PEG35K 

Tabela 5 - Atribuições das frequências das principais bandas do copolímero PF 50 

em PEG35K. 

Nº de onda (cm
-1

) Atribuições 

3400 ν (O-H) 

2950 νas (C-H, CH3) 

2870 νs (C-H, CH3) 

2900 νas (C-H, CH2) 

2850 νs (C-H, CH2) 

1480 δs (C-H, CH2) 

1260 ν (C-O) 

1150 νas (C-O-C) 

A presença da droga oncocalixona A associada à mistura PF 50 em PEG35K, 

visualizada na Figura 18, pode ser caracterizada por uma sutil ampliação da banda 

(larga) em torno de 3400 cm
-1

, em relação ao teste em branco, de deformação axial de 
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ligação O-H presente no espectro da droga isolada.  Considera-se ainda, um pequeno 

aumento na intensidade da banda em 1680 cm
-1

 de deformação axial de ligação C=O 

presente no espectro da droga. 

Figura 18- Espectros de FTIR: oncocalixona A, PF50 em PEG 35K sem a droga, 

PF50em PEG 35K com a droga. 

 

 

A Tabela 6 apresenta as principais bandas com suas atribuições nos copolímeros 

representados pela composição PF50 em água. 

Tabela 6- Atribuições das frequências das principais bandas do copolímero PF 50. 

Nº de onda (cm
-1

) Atribuições 

3380 ν (O-H) 

2950 νas (C-H, CH2) 

2840 νs (C-H, CH2) 

1487 δs (C-H, CH2) 

1120 νas (C-O-C) 
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Discussão bastante semelhante ao experimento anterior ocorreu no estudo da 

mistura PF50 em meio aquoso. A associação droga/copolímero é também constatada 

por um sutil aumento da banda em torno de 3450 cm
-1

, em relação ao teste em branco 

que se refere à deformação axial de ligação O-H presente no espectro da droga isolada.  

Ressalta-se também uma pequena ampliação da intensidade da banda em 1670 cm
-1

 de 

deformação axial de ligação C=O presente, também, no espectro da droga, como se 

pode verificar na Figura 19.  

Figura 19- Espectros de FTIR: oncocalixona A, PF50 em água sem a droga, PF50 em 

água com a droga. 

 

 

 

4.1.5 Liberação in vitro 

 A realização do estudo de liberação de um fármaco é necessária para que se 

tenha um parâmetro da quantidade de droga a ser veiculada no ambiente fisiológico e a 

consequente ação terapêutica na corrente sanguínea.  

 Três mecanismos têm sido considerados como padrões de liberação em 

encapsulados de nanopartículas baseados em micelas: (i) difusão, (ii) degradação do 

copolímero e (iii) estabilidade da micela (ALLEN et al., 2000). Nesse trabalho, o 
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mecanismo de liberação utilizado, devido à concentração do polímero no interior da 

membrana de dialise ser estável, foi o de difusão.  

 No caso de copolímeros com baixa taxa de degradação, a taxa de liberação é 

fortemente influenciada por fatores como: a força de interação entre o fármaco e o bloco 

formador do núcleo (principal fator), a fase de agregação do núcleo micelar, a 

quantidade de fármaco encapsulado, a massa molecular do fármaco, o comprimento do 

bloco formador do núcleo e a localização do fármaco dentro da micela (ALLEN et al., 

2000).  

 A Figura 20 é representada pelas alíquotas dos encapsulados de oncocalixona A 

no sistema copolimérico PF30 (maior porção hidrofílica) por um período máximo de 84 

horas. Devido a coloração do extrato ser de um vermelho escuro, como citado na seção 

1.6, as alíquotas apresentam-se por ser de um tom rósea, sendo mais destacado a partir 

de 3 horas do experimento. 

Figura 20- Alíquotas de encapsulados de oncocalixona A durante 84 horas de liberação. 

 

 

Analisando especificamente o perfil de liberação para o sistema PF30, através da Figura 

21, vê-se que os encapsulados de oncocalixona A apresentam uma descrição equivalente 

(quando relacionado a geometria da curva), seja em meio aquoso, seja na presença do 

surfactante. Embora tenha ocorrido uma rápida liberação nas primeiras horas para o 

sistema em meio aquoso, aproximadamente 10 % de massa total do fármaco, o mesmo 

não ocorreu para o encapsulado em aditivo. As curvas de liberação (PF30) em água e 

em PEG 35K foram bem semelhantes: após 20 horas de liberação 30 e 35% da 

oncocalixona A foi liberada em aditivo e em meio aquoso, respectivamente. Após o 

periodo de 36 horas a liberação estabilizou-se para os dois sistemas, onde o máximo de 

percentual liberado de oncocalixona A, em água, foi de 57% e na presença do 

surfactante um percentual de 50%. 
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A quantidade de bioativo encapsulado foi um fator relevante para a diferença no 

percentual de liberação, tanto na composição PF30 como na mistura PF50. Como a 

massa de PF30 utilizada, em água e em PEG, foi maior do que a utilizada no sistema 

PF50 era esperado que o perfil da curva da mistura de composição mais hidrofílica fosse 

maior do que a mistura de composição mais hidrofóbica (PF50). 

Figura 21- Perfil de liberação da oncocalixona A em tampão fosfato (pH 7,4) a 37 ºC 

para os sistemas PF30 e PF50 em meio aquoso e em aditivo PEG 35K 

 

 

Observando o perfil de liberação para a mistura PF50 vemos que, assim como o 

ocorrido para a mistura PF30, durante as primeiras horas houve um processo de 

liberação do bioativo em torno de 10%, tanto em meio aquoso como na presença do 

PEG35K. Contudo, diferente do sistema PF30, o processo de liberação da oncocalixona 

A para a mistura PF50 manteve-se constante após aproximadamente 12 horas, sendo o 

perfil da curva equivalente tanto em água quanto em aditivo.  Após o tempo de 42 horas 

houve um sutil aumento na liberação e, unido a esse processo, a inversão no perfil da 

curva: onde a liberação em aditivo torna-se maior do que em meio aquoso.  

Um estudo envolvendo a ação de micelas compostas por Pluronic P123/F127 no 

encapsulamento da Niclosamida como uma estratégia para o tratamento de câncer de 

pulmão foi realizado, onde os autores observaram que essa constituição promoveu um 

bom rendimento de liberação tornando-se uma promissora estratégia no tratamento de 

células que causam essa enfermidade (RUSSO et al., 2016) 
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           Soo et al., (2005) ao realizarem a liberação do estradiol em micelas do 

copolimero em bloco de policaprolactona-polioxido de etileno destacaram que o sistema 

que possui maior quantidade de fármaco encapsulado possui menor taxa de liberação.  

Ambas as composições micelares propostas no presente estudo mostram-se 

possíveis ferramentas no encapsulamento e liberação do bioativo. Os perfis das curvas 

para as duas misturas estão em acordo com os dados obtidos nas solubilizações, ou seja, 

tanto na mistura PF30 como para a mistura PF50, a liberação em meio aquoso é 

ligeiramente maior do que o observado na presença do surfactante PEG35K.  

4.1.6 Medida de Tamanho das Micelas 

Podemos observar, através da Figura 22, os gráficos de distribuição de tamanho 

por volume das micelas dos sistemas poliméricos PF30, PF50, PF70 e do copolímero 

P123 ausentes de fármaco na presença do aditivo PEG 35K a 1%. É visto que, 

excetuando o gráfico que representa a mistura PF70, todas as composições são 

unimodais, apresentando apenas um pico. À vista disso, os valores de diâmetro 

hidrodinâmico médio de pico (Dh) e do índice de polidispersividade de tamanho (PdI) 

são apresentados na Tabela 7.  

 Após análise da tabela, percebe-se que as micelas das misturas foram um pouco 

maiores do que as do copolímero P123, sendo esse fato justificável em se tratando de 

uma micela formada por dois copolímeros adicionados a um aditivo polimérico, 

causando assim um aumento no volume micelar. Contudo, as micelas das misturas e do 

copolímero isolado, apresentam um tamanho médio menor que 200 nm, sendo assim um 

fato vantajoso para uso em aplicações farmacológicas intravenosas ou subcutâneas, 

evitando assim a detecção e destruição pelo sistema endotelial reticular.    

 A distribuição unimodal das micelas vistas no gráfico, com exceção do sistema 

PF70, sugere que os copolímeros se comicelizaram, ou seja, formaram micelas com 

unímeros de dois copolímeros mais um polímero (PEG35K). Esse fenômeno de 

comicelização foi também observado por Ricardo et al., (2006). 

A presença do pico menor (<10nm) referente à mistura PF70 possivelmente é 

devido a presença de aglomerados de copolímeros que não se comicelizaram na mistura. 

A presença do copolímero P123, que nesse caso é o mais hidrofóbico da mistura 

micelar, fez com que houvesse um aumento no tamanho das micelas à medida que 

houve o acréscimo da proporção dele na composição micelar.  
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Figura 21- Curvas de distribuição de tamanho por volume para as micelas dos sistemas 

PF30, PF50, PF70, P123 sem a presença de fármaco.   
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Fonte: Autor (2015)  

 

Tabela 7- Diâmetro hidrodinâmico (Dh) e índice de polidispersividade (PdI) dos 

sistemas poliméricos na presença do aditivo PEG 35K a 1% ausentes de fármaco. 

Sistemas Dh pico (nm) PdI 

PF30 30,45 ± 0,03 0,165 ± 0,014 

PF50 31,12 ± 0,60 0,170 ± 0,019 

PF70 33,96± 0,70 0,264 ± 0,011 

P123 27,45 ± 0,10 0,124 ± 0,012 

Fonte: Autor (2015) 

 

Wei et al., (2009) ao fazerem um estudo dessa composição micelar (P123 e 

F127) com relação ao tamanho micelar das mesmas, observaram que tanto as micelas 

mistas sem fármaco como as que haviam fármaco apresentaram uma composição 

unimodal, com cerca de 20 nm de tamanho e PdI entre 0,14 e 0,23, constatando que as 

micelas que apresentavam o fármaco hidrofóbico Paclitaxel não foram afetadas com 

relação ao tamanho e a distribuição das mesmas. A pouca diferença no tamanho de 

micelas com ou sem fármaco, fazendo uso do F127, também foi investigada pelos 

autores, onde viram que o tamanho e a distribuição das micelas praticamente não foi 

afetada pela presença do fármaco.   

Zhai et al., (2013) estudaram uma micela mista composta pelos copolímeros 

F127/P123/F68, tendo como solubilizante o PEG (Solutol HS15), como carreador do 

fármaco Apigenina. Os autores, a partir dos dados obtidos por tamanho de partícula, 
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visualizaram que o diâmetro médio das micelas foi em torno de 16,9 nm apresentando 

um potencial zeta de valor igual a -5,87MV. A partir desses dados os autores relataram 

que o tamanho de partícula da micela mista, quando comparado ao da micela composta 

apenas pelo copolímero P123, era estável contra a diluição do meio. Os autores 

justificaram essa instabilidade do P123, quando comparado ao da micela composta, por 

conta da fraca interação desse copolímero com o monômero PEO, sendo essa 

constituição micelar mais propensa à diluição. Já as micelas mistas formadas pela união 

entre as cadeias de PEG (Solutol HS 15) com a parte hidrofílica de PEO, formaram um 

involucro mais forte para o núcleo da micela e uma estrutura externa mais hidratada. 

O tamanho micelar composto pela adição de dois copolímeros também foi 

estudado por Dutra et al., (2015), contudo, diferentemente do presente trabalho, sem a 

presença do aditivo, apenas em meio aquoso. Vê-se na Figura 23 a representação do 

gráfico que relaciona o diâmetro hidrodinâmico (Dh) das misturas PF30, PF50, PF70 e 

dos copolímeros isolados F127 e P123. Os autores observaram que o Dh para todas as 

análises concentram-se entre 20 e 30 nm, sendo o copolímero F127 maior que o P123, 

justificando esse feito ao maior comprimento da cadeia hidrofílica de poli (oxietileno) 

de F127 que causa o aumento do Dh, estando em conformidade com os dados obtidos 

por Wei et al., (2009).    

 

Figura 22- Diâmetro hidrodinâmico das misturas F127/P123. 

 

 

     Fonte: Dutra (2015) 
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Fazendo um comparativo dos dados obtidos no trabalho publicado por Dutra et 

al., (2015) com os resultados desse trabalho, nota-se que o tamanho das partículas 

imersas no aditivo PEG 35000 foram maiores àqueles presentes apenas em meio 

aquoso. Justifica-se essa característica ao aumento do volume micelar com a presença 

do surfactante, fato mencionado nos comentários anteriores.  

 Tendo em vista o efeito da droga no tamanho micelar, muito embora Wei et al., 

(2009) tenha conferido que a presença do fármaco não influenciou no tamanho das 

micelas como foi relatado anteriormente, verificou-se no presente trabalho que a droga 

oncocalixona A tornou as micelas compostas pelos copolímeros, aliados também ao 

aditivo PEG 35K, mais volumosas quando comparado às micelas ausentes da droga 

(como já foi citado na Figura 22).  

Figura 23- Curvas de distribuição de tamanho por volume para as micelas dos sistemas 

PF30, PF50, PF70, P123 na presença da droga oncocalixona A.  
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Fonte: Autor (2015) 

 

Podemos observar, a partir da Figura 24, que tanto as misturas poliméricas bem 

como o copolímero P123 apresentaram picos abaixo de 200 nm conferindo uma 

estratégia benéfica, haja vista a não identificação pelo sistema mononuclear fagocitário. 

É visto também que as quatro composições mencionadas na figura anterior também 

apresentaram picos menores, como por exemplo, a mistura PF30 com picos entre 500 e 

10000 nm, muito provavelmente pela presença de aglomerados que não se 

comicelizaram. 
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Tabela 8- Diâmetro hidrodinâmico (Dh) e índice de polidispersividade (PdI) dos 

sistemas poliméricos na presença do aditivo PEG 35K a 1% com a droga oncocalixona 

A. 

Sistemas Dh pico (nm) PdI 

PF30 39,82 ± 0,10 0,370 ± 0,008 

PF50 39,81 ± 0,50 0,404 ± 0,036 

PF70 35,35± 0,08 0,257 ± 0,023 

P123 29,23 ± 0,06 0,221 ± 0,016 

 

 

 Através dos dados postados na Tabela 8 vê-se que as misturas apresentaram 

valores de raio maiores quando comparados apenas ao copolímero P123, justificando, 

como já foi citado anteriormente que, a mistura é formada por dois copolímeros imersos 

num aditivo polimérico, causando dessa forma o aumento na constituição micelar.   
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5 CONCLUSÃO 

As misturas PF30, PF50 E PF70 mostram-se alternativas promissoras para o uso 

em formulações ou veículos de fármacos hidrofóbicos, sendo compatíveis com as 

características de geleificação do constituinte F127 puro conforme os dados obtidos por 

diagrama de fase e reologia.  

Para o fármaco griseofulvina observou-se que as estruturas micelares imersas em 

aditivo PEG 35K a uma concentração de 1% apresentou melhores valores de 

solubilização quando comparado às outras concentrações de aditivo e que, a mistura 

binária PF70 apresentou um valor superior comparado às outras porções. Isso se deve 

ao fato de que com o aumento da estrutura hidrofóbica, ou seja, aumento da porção de 

P123 na micela acarretará um aumento na solubilização do fármaco, já que o mesmo 

também apresenta uma hidrofobicidade acentuada.  

A solubilidade do bioativo oncocalixona A apresentou-se alta em meio aquoso 

(33,30 mg/dl) em relação ao fármaco griseofulvina (1,83 mg/dl), apresentando uma 

hidrofilicidade mais proeminente. O aumento da constituição hidrofóbica (P123) na 

construção micelar causou, nas proporções de um modo geral, um aumento na 

solubilização da droga na presença do surfactante em relação às micelas imersas apenas 

em água (o aumento da parte hidrofóbica acarreta numa melhor estabilização micelar).  

Contudo, o surfactante forneceu às misturas uma estabilidade maior quando apenas em 

meio aquoso. Podemos justificar esse fato às características relacionadas anteriormente, 

como por exemplo, ser biocompatível e apresentar uma alta afinidade ao copolímero 

F127.  

De acordo com os dados obtidos ao tamanho micelar das misturas e do 

copolímero P123 em PEG35K, na ausência e na presença da droga oncocalixona A, 

observou-se que os mesmos apresentaram picos abaixo de 200 nm, sugerindo assim, 

que houve a comicelização das misturas, sendo uma atraente ferramenta na entrega de 

fármacos.  

O bioativo oncocalixona A por apresentar várias propriedades farmacológicas, 

dentre elas a atividade antitumoral, e por ser pioneira no estudo relacionado à 

construção de micelas que visam a entrega de fármacos, torna-se uma possível 

ferramenta para o tratamento de cânceres.    
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