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RESUMO
A Modelagem Matemática ocupa hoje uma notável função em quase todas as
áreas das engenharias, física, química, biologia, economia, etc. Com o auxílio de
ferramentas computacionais, é possível hoje simular um evento provendo os
parâmetros adequados e prever quais serão as consequências e resultados finais,
com uma precisão muito próxima do aceitável. Dentre essas aplicações, está a
Liberação Controlada de Fármacos baseados em Nanoestruturas. Simulando-se o
ambiente fisiológico apropriado e efetuando-se uma liberação controlada de
fármacos nanoencapsulados, pode-se prever, através de equações matemáticas
definidas, como será a liberação desses nanoprodutos dentro do corpo humano e
sua absorção pelos diversos tecidos estudados. Também com essas simulações e
avaliações de resultados, pode-se projetar e construir materiais nanoestruturados
mais adequados aos diversos tipos de aplicações e que sejam mais eficientes nas
suas atuações específicas. Para essa previsão de liberação, o modelo matemático
mais utilizado é o da difusão de Fick e a respectiva lei deduzida por ele. Essa é uma
lei quantitativa na forma de equação diferencial, que descreve diversos casos
de difusão de matéria ou energia em um meio no qual inicialmente não existe
equilíbrio químico ou térmico. Os parâmetros a serem utilizados nos modelos, devem
ser inicialmente extraídos de dados experimentais e as equações a serem utilizadas
devem ser as que mais se adaptam aos diferentes tipos de características de cada
difusão. Para o presente trabalho, foram feitas algumas comparações entre os
modelos preditivos e os dados coletados, utilizando-se algumas das equações
conhecidas em dissolução de fármaco, para validar esses modelos. Entre as
equações estudadas e utilizadas, estão a Linear, Quadrática, Exponencial e do Dr.
Friend. Os resultados comparativos entre os dados coletados e as equações
testadas mostram que é grande o grau de concordância na maioria dos casos,
sugerindo que é válido utilizar os modelos matemáticos para predizer os resultados
reais.
Palavras-Chave: Modelagem Matemática e Computacional; Nanoestruturas;
Nanoencapsulados; Lei de Fick; Liberação de Fármacos

ABSTRACT
Mathematical Modeling and Computer Controlled Release Systems Drugs
based on nanostructures
The Mathematical Modeling occupies today a remarkable function in almost all
areas of engineering, physics, chemistry, biology, economics, etc. With the aid of
computational tools, someone can now simulate an event providing the appropriate
parameters and predict what will be the consequences and final results, with a very
close acceptable precision. Among these applications is the Drug Controlled
Release-based Nanostructures. Simulating to the appropriate physiological
environment and performing a controlled-release nanoencapsulated drugs, it can be
provided, defined by mathematical equations, as is the release of these nanoproducts within the human body and their absorption by various tissues studied. Also
with these simulations and evaluation results, we can design and build
nanostructured materials best suited to various types of applications and more
efficient in their specific performances. For this predictive release, the most widely
used mathematical model is the Fick diffusion theory and its respective law. This is
a quantitative law in the form of differential equation which describes many cases of
diffusion of matter or energy into a medium in which initially there is no chemical or
thermal equilibrium. Parameters to be used in the models must first be extracted from
experimental data and equations to be used are the ones that suit the different
characteristics of each broadcast. For this work, some comparisons were done
between the predictive models and real collected data, using some of the known
equations in drug delivery, to validate these models. Among the equations studied
and used, are Linear, Quadratic, Exponential and Dr. Friend’s. Comparative results
between the data collected and tested equations show that there is a large degree of
agreement in most cases, suggesting that it is valid to use mathematical models to
predict the actual results.
Keywords:
Mathematical
and
computational
Nanoencapsulated; Fick’s law; Drug release

modeling;

Nanostructures;
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1 INTRODUÇÃO
Há alguns anos, a nanociência e nanotecnologia têm sido largamente
utilizadas em aplicações médicas, dando origem à Nanomedicina. Tanto na
aplicação de fármacos quanto na área de instrumentação, a nanotecnologia ocupa
cada vez mais espaço na área da saúde.
As nanopartículas têm se mostrado ser uma solução factível para superar
algumas limitações quanto às taxas de dissolução de fármacos devido ao seu
tamanho reduzido e grande área de superfície, representando assim uma maneira
de aumentar a disponibilização de compostos pouco solúveis (OLIVEIRA, A. et al.,
2013). As técnicas de encapsulação têm demonstrado a possibilidade de montar
sistemas de liberação de fármacos assegurando a proteção dos agentes
encapsulados contra condições adversas que possam estar presentes no meio
ambiente e permitindo o controle da liberação de quantidade específica, através de
estímulos externos

(por exemplo: pH, temperatura, etc.). O conceito de

nanoencapsulação está ganhando cada vez mais atenção (OLIVEIRA, A. et al.,
2013).
A técnica de spray drying representa um processo de passo único, contínuo e
escalonável, para converter fluídos como soluções, emulsões, suspensões, etc., em
pós secos que permitem a produção de partículas com tamanho e aspecto
morfológico controlados (OLIVEIRA, A. et al., 2013).
Um estudo importante é saber como os fármacos nanoencapsulados são
absorvidos dentro do corpo humano em suas diversas regiões, com suas
características de acidez, tipos de células, produtos a serem absorvidos, etc. Para
ajudar nesse tipo de estudo, pode-se utilizar a Modelagem Matemática e
Computacional, que simula como um fármaco nanoencapsulado comportar-se-á
dentro de um tecido ou uma região do corpo.
A ingestão dos fármacos nanoencapsulados pode se dar através de ingestão
oral, por via respiratória, por injeção muscular, venal ou através de absorção
cutânea. Após sua introdução no corpo humano, ocorre a liberação dos fármacos
encapsulados nos nanoprodutos e sua absorção pelo sistema correspondente.
Utiliza-se a modelagem matemática, com suas respectivas fórmulas de liberação dos

componentes, e o recurso da computação para avaliar os itens referentes à tempo
de liberação/absorção, quantidade liberada/absorvida, efeitos e resultados obtidos.
A Modelagem Matemática

da

previsão da

liberação

dos fármacos

nanoencapsulados é um campo de estudo com importância cada vez mais crescente
e de enorme potencial (SIEPMANN & SIEPMANN, 2008). Devido aos avanços na
tecnologia de informação, espera-se um aprimoramento na otimização nos sistemas
de liberação de fármacos e uma maior facilidade em suas aplicações (SIEPMANN &
SIEPMANN, 2008). A simulação computacional tende a ser uma parte integrante na
tecnologia farmacêutica, como já ocorre hoje com outras aplicações tecnológicas e
científicas.
A tecnologia das nanopartículas para uso terapêutico tem o potencial de
revolucionar o processo de desenvolvimento de medicamentos e mudar o panorama
da indústria farmacêutica. Em virtude de suas propriedades físico-químicas únicas,
as nanopartículas têm mostrado muita utilidade na entrega de uma variedade de
moléculas aos locais desejados no corpo. As tecnologias de nanopartículas podem
melhorar o índice terapêutico dos medicamentos, melhorando a sua eficácia e/ou
aumentando a sua tolerabilidade no corpo. As nanopartículas poderiam também
melhorar a biodisponibilidade de drogas insolúveis em água, transportar grandes
cargas, proteger os agentes terapêuticos a partir de barreiras fisiológicas, bem como
permitir o desenvolvimento de novas classes de macromoléculas bioativas (por
exemplo, ADN e siRNA). Além disso, a incorporação de agentes de contraste de
imagem dentro de nanopartículas pode permitir visualizar o local de liberação da
droga ou monitorar a eficácia in vivo do agente terapêutico. Até o momento, mais de
duas dezenas de produtos da nanotecnologia foram aprovados pela EUA Food and
Drug Administration (FDA) para uso clínico, e muitos estão sob
desenvolvimento

pré-clínicos.

Curiosamente,

a

maioria

nanotecnológicos de primeira geração clinicamente aprovados,

pesquisa e

destes

produtos

são composto de

fármacos lipossomais e os conjugados de polímero-fármaco, que são relativamente
simples e geralmente não têm direcionamento ativo ou componentes de liberação
controlada de drogas (SVENSON & PRUD’HOMME, 2012).
Para desenvolver nanopartículas terapêuticas mais eficazes e seguras, os
pesquisadores têm projetado novas plataformas de nanopartículas multifuncionais
tendo como objetivo células e tecidos específicos, sustentada ou desencadeada pela

entrega da droga, coentrega de drogas de combinações sinérgicas, etc. Dentre
essas funções, acredita-se que os controles espaciais e temporais na droga liberada
podem ser cruciais para o bom desenvolvimento da nanotecnologia da próxima
geração de produtos (SVENSON & PRUD’HOMME, 2012).
O controle físico da liberação de fármacos pode ser obtido pela conjugação
de nanopartículas de drogas encapsuladas com ligantes de especificidade, o que
poderia facilitar a liberação preferencial de nanoterapêuticos para os locais de
interesse, reduzindo efeitos colaterais indesejáveis em outros lugares. Desde a
descrição da primeira partícula de lipossoma direcionada à célula especifica, em
1980, as nanopartículas orientadas têm mostrado algum potencial nos resultados
pré-clínicos e clínicos no tratamento de diferentes doenças. Para o direcionamento
das células tumorais, a presença de ligantes de direcionamento pode aumentar a
absorção celular e a retenção de medicamentos através a endocitose, embora a
acumulação no tumor através do efeito de reforço da permeabilidade e retenção seja
largamente determinado pelas propriedades físicas das nanopartículas e pela
circulação de meia-vida mais longa (Fig.1) (SVENSON & PRUD’HOMME, 2012).

Figura 1: Representação esquemática da atuação de nanopartículas passivas x ativas

Fonte: SVENSON & PRUD’HOMME, 2012

Na Figura 1 vemos uma representação da atuação das nanopartículas nos
tecidos tumorais. No ítem i da Figura 1, as nanopartículas extravasam através da
vasculatura extravasante e se acumula por causa do efeito EPR. Neste caso de
"direcionamento passivo", os medicamentos podem ser liberados na matriz
extracelular e difundidos em todo o tecido para ação biológica. No ítem ii da Figura
1, depois do extravasamento no tecido alvo, as nanopartículas de ligante-conjugado
interagem ativamente com os receptores presentes na célula ou tecido alvo, o que
resulta na absorção celular mediada através do receptor de endocitose. Isso é
conhecido como "segmentação ativa." No ítem iii da Figura 1, as nanopartículas
alvo podem ser equipadas para direcionamento vascular bem como através da
incorporação de ligantes receptores específicos da superfície de células endoteliais.
A finalidade desse trabalho é o de apresentar uma introdução à
nanotecnologia

e

suas

aplicações,

principalmente

na

área

de

fármacos

(nanocarreadores) e como se dá a liberação desses compostos num ambiente

controlado que simula o meio gástrico, através da modelagem matemática e
computacional. Para tanto, foram utilizados dados de nanocarreadores aplicados
num ambiente in vitro em soluções que simulam o ambiente da região
gastrointestinal do corpo humano, com pH e composição específica, e a análise
desses dados fornecem um panorama do como essa liberação ocorre.

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
O objetivo principal desse trabalho é o de mostrar como a modelagem
matemática e computacional podem ajudar no estudo da liberação controlada de
fármacos nanoencapsulados, avaliando computacionalmente as equações que
regem a liberação controlada, baseadas nas leis de Fick..
2.2 Objetivos Específicos
O objetivo é o de desenvolver um algoritmo computacional que simule a
liberação controlada de fármacos nanoencapsulados em ambientes onde alguns
parâmetros podem ser controlados (por exempo: pH).
Será ainda avaliada a praticidade do modelo e sua utilização numa situação
real, para analisar a importância de executar-se uma simulação computacional antes
da concepção de uma nova formulação farmacêutica de uso oral de um fármaco
nanoencapsulado.

3 METODOLOGIA
3.1 Coleta de dados
O trabalho utiliza dados coletados pelo Núcleo de Bionanomanufatura
(Bionano) do IPT e desenvolve um algoritmo computacional, baseado nas fórmulas e
equações correspondentes e em pesquisas bibliográficas existentes sobre o assunto
e descritos nessa dissertação. O trabalho realizado para a coleta está descrito em
Oliveria, A. et al. (2013), e as tabelas com os valores a serem utilizados estão na
parte de .Prática e Resultados.
3.2 Construção do modelo matemático
A modelagem dos dados foi feita utilizando-se o software Matlab 2013 e suas
bibliotecas de funções matemáticas, de solução de equações diferenciais, e de
gráficos. Para a modelagem, foram avaliadas as funções que melhor representam a
dissolução da vitamina B12 nanoencapsulada quando em meio gástrico.
Para

esse

estudo,

os

perfis

de

liberação

podem

ser

modelados

matematicamente utilizando-se diversas equações que têm essa finalidae, (FELIPPI,
2008 e Pereira et al., 2006 apud ANTONOW, 2002) como por exemplo as abaixo;
C = C0 e-kt

(1)

C = A e-αt + B-βt

(2)

em que
C é a concentração de fármaco no tempo t,
C0 é a concentração de fármaco no tempo zero,
k é a constante cinética observada no processo exponencial,
A é a quantidade de fármaco dissolvido na velocidade α,
B é quantidade de fármaco dissolvido na velocidade β,
α é constante cinética observada na etapa rápida de liberação,
β é a constante cinética observada na etapa lenta de liberação
Outra fórmula que pode ser aplicada na projeção da dissolução dos
nanoparticulados em função do tempo, é dada por:

onde: Xs é a massa do fármaco em mg

t é o tempo em minutos
D é a taxa de difusão do fármaco (cm2 / m)
X0 é a massa inicial do fármaco (mg)
ρ é a densidade do fármaco
h é a espessura da camada de difusão
r0 é o raio inicial do fármaco
CS é a solubilidade da droga (mg/ml)
Xd é a massa dissolvida do fármaco
V é o volume do meio da dissolução

Se levarmos em conta o fator pH do meio onde há a dissolução do fámaco,
então a equação a ser utilizada terá a seguinte forma:

onde: DR é uma constante que representa a taxa de dissolução em mg/min
V é o volume do meio e Vc1 o volume da concentração
S0 é a solubilidade em mg/mL
pH0 é o pH inicial
Ka é a constante de dissociação do ácido
Ambas equações acima 3a e 3b foram extraídas do trabalho do Dr D.R. Friend
(FRIEND, 2008).
Outra formulação que representa a liberação de fármacos nanoencapsulados
é dada por Zeng, L. et al., (2011):
(4)
onde t é o tempo, m e c são a quantidade de fármaco e sua concentração num
nanoencapsulado, V e A são os volumes e a área superficial da nanopartícula.
Pela equação acima, espera-se um comportamento das nanopartículas a
serem liberadas conforme mostrado nas figuras abaixo:

Figura 2: Gráfico do comportamento esperado de liberação x tempo (min e hs)

Fonte: Zeng, 2012

Na figura acima, o gráfico à esquerda (em minutos) representa ∆10 mol%
PEG, ▲ 4 mol% PEG, ○ 3 mol% PEG ● 1 mol% PEG. O gráfico à direita (em horas)
representa ∆Dox-HBS, ▲ Dox-FBS, ○ Vera-HBS ● Vera-FBS
3.3 Simulação do Perfil de Liberação
Para a execução prática do trabalho, foi utilizado o software Matlab versão
2013, disponível nos computadores do IPT, microcomputadores desktop com
sistema Windows e processadores Intel de última geração, e material bibliográfico
acessível via internet e em sites especializados.
Os valores coletados foram de nanoencapsulados com Vitamina B12
dissolvidos em ambiente que simula o meio gástrico.
Foram gerados gráficos apontando os resultados obtidos e sua comparação
com valores reais, mostrando quais as vantagens da utilização da modelagem
matemática e computacional e seu intervalo de validade.
O meio de solubilidade utilizado foi a Solução Tampão 8,1. A goma arábica
(Purity Gum 1773), goma de caju, alginato de sódio (Keltone ® LVCR), carboximetil
celulose (Denvercel PH) e copolímero metacrilato de amonia (Eudragit® RS100)
foram utilizados como agentes encapsulantes. Vitamina B12 foi utilizada como
modelo hidrofílico de fármaco para avaliar a eficiência da encapsulação nesse
sistema. Os detalhes quanto às partículas utilizadas, bem como o ambiente onde
ocorreram as diversas dissoluções que serviram de modelo e os dados obtidos,
estão descritas com detalhes em Oliveira, A et al. (2013).

Para o presente estudo, foram selecionados os dados obtidos com os
seguintes polímeros: NanoEudagit® RS 100 de diâmetro 4 µm em meio ácido (pH
menor do que 1) e alcalino (pH = 8.1), em secagem utilizando hidróxido de amônia
(NH4OH) ou hidróxido de sódio (NaOH), e o Nano Silicone de 4 µm de diâmetro e
em meio ácido (ph < 1) e alcalino (ph = 8), com secagem utilizando hidróxido de
amônia (OLIVEIRA, A. et al., 2013).

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Introdução histórica à Nanociência
A ciência do ‘muito pequeno’ tem como ponto marcante de seu início uma
palestra proferida pelo prêmio Nobel de Física de 1965, Richard Feynman, em 29 de
dezembro de 1969, quando do encontro anual da American Physical Society, no
CalTech, em que ele lançou a ideia de que seria possível armazenar todo o
Almanaque Britânico na cabeça de um alfinete. (There's Plenty of Room at the
Bottom: an Invitation to Enter a New Field of Physics, by Richard P. Feynman,
que pode ser vista no endereço http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html).
A partir dessa afirmação, o cientista Norio Taniguchi lançou a ideia de uma
nova tecnologia, e denominou-a Nanotecnologia (Taniguchi,1974 ).
Em 1987, o Dr Eric Drexler publicou um livro que era tanto para o público
leigo, quanto para um público com conhecimento científico, que descrevia uma nova
tecnologia, baseada em ‘aglomerados moleculares’, com a qual seria possível
‘alocar átomos em praticamente qualquer arranjo razoável’ (Drexler,1987 apud
ALLHOF, F. et al, 2010). Apesar de parecer algo fantástico, Drexler aponta que isso
já é algo que a natureza realiza sem a colaboração humana, com as verdadeiras
máquinas biológicas dentro de nossos corpos ou de qualquer espécie viva.
O prefixo ‘nano-‘, assim como a maior parte dos prefixos de unidades
utilizados em ciências, deriva do grego nannos, cujo significado original é ‘homem
muito pequeno’, e de onde vem a palavra em português ‘anão’. Sua aplicação na
ciência e tecnologia denota um valor de base da ordem de um bilionésimo de
unidade de medida (0,000000001 ou 10-9).

Portanto, quando falamos em

nanociência, estamos nos referindo à uma escala, ou ordem de magnitude, sobre
tamanho ou comprimento. Nos referimos à objetos cujo tamanho seja da escala de
nanômetros (nm, 10-9 m). Essa terminologia torna mais fácil falar sobre os corpos e
objetos que são a atração principal em nanociência: os átomos (ALLHOF, F. et al,
2010). Uma convenção aceita, quando se trata de nanoescala, é que, para que algo
seja considerado como nano, pelo menos uma das suas dimensões (altura, largura
ou profundidade) de ser menor que 100 nm, aproximadamente. Esse é o limite que a
National Nanotechnology Initiative (NNI) usa para definir um produto nano.

Tabela 1 - Alguns elementos e seus respectivos tamanhos aproximados
ELEMENTO

TAMANHO (nm)

Átomo H

0,1

DNA

2

Proteínas

5 - 50

Vírus
Bactéria

Células Brancas

75 - 100
1000 - 10000

da ordem de 10000

Fonte: Alves, 2010

A descoberta de novos matérias em nanoescala teve início com o
Buckminsterfullerene (também chamado buckyball, e que foi assim denominado em
homenagem ao seu aspecto que lembrava os domos geodésicos popularizados pelo
arquiteto Richard Buckminster Fuller), descoberto em 1985 na Rice University e que
é constituído por um arranjo de 60 átomos de carbono.
Figura 3: Representação pictórica do Buckminsterfullerene

Fonte: MIT Engineering Dept, 2015

Ao longo da história, os materiais basicamente definiram as eras tecnológicas
correspondentes. Por exemplo, costuma-se falar em Idade da Pedra ou Idade do
Bronze por causa do tipo de material que era utilizado no dia a dia nessas épocas.
A nanotecnologia, hoje em dia, foca no desenvolvimento, entendimento e uso
dos materiais em nanoescala, os nanomateriais. Os materiais são construídos pelos
arranjos, em uma forma específica, dos átomos, que ajudam a definir as suas
propriedades. Na nanoescala, essa associação entre material, dispositivo e estrutura
apenas se amplia, uma vez que são indistinguíveis entre si nesse nível de escala.
Os nano materiais também podem ser utilizados em conjunto com outros materiais,
aumentando as propriedades desses últimos. Nesse sentido, há algum tempo os

nanomateriais têm sido importantes. Por exemplo, partículas de carbono têm sido
usadas para reforçar os pneus há quase 100 anos (ALLHOF, F. et al, 2010).
Em 1981, cientistas da IBM, em Zurich, desenvolveram o primeiro
microscópio de varredura por tunelamento (STM) e o microscópio de força atômica
(AFM), através dos quais os cientistas poderiam manipular os átomos. Com isso,
pode-se dizer que a nanociência nasceu com o desenvolvimento de equipamentos
que permitiram a visualização e manipulação das ‘partículas muito pequenas’
(átomos e moléculas) e daí adquiriu o nome atual (SOUZA FILHO & FONSECA,
2005; POOLE & OWENS, 2003; PIRES, 2011).
Nos últimos anos, as pesquisas e avanços tecnológicos em nanociência vêm
se desenvolvendo, bem como as avaliações sobre seus impactos nas diversas áreas
de aplicabilidade. Hoje, em praticamente todas as áreas do conhecimento científico
e tecnológico há aplicações com nanomateriais (saúde, cosmética, fármaco,
indústria, meio ambiente, novos materiais, eletrônica, etc.) e isso acarreta
discussões sobre como a sociedade pode se beneficiar ou temer esses avanços
tecnológicos.

Quanto mais for divulgado sobre nanotecnologia, nanociências e

nanomateriais, sua aplicabilidade e avanços, mais fácil será termos uma opinião
sobre sua segurança e confiabilidade (SILVA, 2003).
Hoje a nanotecnologia não é mais uma promessa para o futuro. Países
desenvolvidos e alguns em desenvolvimento vêm investindo com força total
em pesquisa e desenvolvimento nesse campo. O principal motivador desses
investimentos é o enorme mercado potencial que está em jogo, dada a importância
do desenvolvimento da nanotecnologia sobre a economia mundial. Entre os
benefícios esperados estão a redução

de

utilização de matérias-primas,

do

consumo energético de importantes processos industriais, menos agressão ao
meio ambiente e maior proteção à saúde do consumidor (SILVA, 2003).
Entre os anos de 2000 e 2003 acreditava–se que esta área era

de

oportunidades ilimitadas para maioria dos setores. Nos anos seguinte, foi
possível verificar

que havia

um

montante

de

aplicações

na área de

nanotecnologia relativos a valores de 2 bilhões de dólares anuais (ROSSIBERGMANN, 2010). Já em 2008, em termos globais, foram aplicados cerca de
8 bilhões de dólares para investimentos públicos em pesquisas, salientando
que entre os países líderes nesses investimentos destacam-se Reino Unido,

França, Alemanha, Finlândia, Suíça, Itália, Suécia, Dinamarca , Países Baixos,
Estados Unidos, China e Japão (MOTTA, 2009; FAHNING & LOBÃO,2011).
No Brasil existem algumas iniciativas com o intuito de incentivar a pesquisa
no ramo da nanotecnologia. Uma primeira tentativa do governo foi a elaboração do
Programa Nacional de Nanotecnologia, a partir de 2000, que tem como foco
conquistar uma fatia do mercado global de materiais, produtos e processos
baseados em nanotecnologia o que implica em investimentos na formação de
recursos

humanos,

ampliação

das

pesquisa, inovação,

áreas

de

atuação

criação

de

novas

empresas

e

nas indústrias nacionais (FAHNING &

LOBÃO,2011).
Considerando-se o estágio atual do Brasil em Nanotecnologia, fixou-se,
inicialmente, como medida do sucesso do Programa, a meta de conquistar 1% do
mercado mundial de materiais, produtos e processos baseados na Nanotecnologia,
ou seja, a meta de exportações de cerca de US$ 10 bilhões de dólares, em
um prazo de dez anos, para o setor brasileiro de Nanotecnologia (MOTTA,
2009).
Diferente da visão global de investimentos em nanotecnologia, o Brasil anda
em um descompasso significativo, ou seja, não existem estratégias visando o
mercado. Se comparados aos investimentos globais, os do Brasil podem ser
considerados ainda pouco expressivos e os investimentos privados são quase
inexistentes (MOTTA, 2009).
4.2 Conceitos básicos
A

nanotecnologia

envolve

um

conjunto

de

técnicas

usadas

para

manipular a matéria na escala de átomos e moléculas. A chave para entender o
poder e o potencial únicos dessa tecnologia é que, em nanoescala (inferior à
100nm), as propriedades dos materiais podem mudar drasticamente (GRUPO
ETC, 2005).
Somente com a redução do tamanho e sem mudar a substância, os materiais
podem exibir

novas

propriedades,

tais

como:

condutividade

elétrica,

elasticidade, maior resistência, cor diferente e maior reatividade, características
essas que não seriam apresentadas por essas mesmas substâncias em escala
micro ou macro, ou seja, acima de 10nm (GRUPO ETC, 2005).

A nanotecnologia se tornou um dos mais promissores campos de
pesquisa da atualidade e por não possuir uma tecnologia específica e sim
interdisciplinar baseada na física, química, biologia, engenharias, computação e
medicina, permite que vários campos façam seu uso (ALVES, 2004).
Figura 4 - Nanotecnologia: interdisciplinaridade entre as ciências

Fonte: ALVES, 2010.

Para a fabricação de produtos nanotecnológicos, existem hoje dois conceitos
aplicáveis para manipular a matéria na escala de átomos e moléculas. Uma é
denominada ‘top down’, pela qual estruturas nanométricas são produzidas por
meio de quebra de materiais por moagem, nanolitografia ou engenharia

de

precisão. A outra é denominada ‘botton up’, que permite que nanoestruturas
sejam formadas de átomos ou moléculas individuais capazes de se autoarranjar
ou auto-organizar (ALVES, 2010).
A técnica ‘top down’, ou de cima pra baixo, consiste em fabricar um objeto
pela eliminação de material excedente que exista em uma amostra maior do
material. Normalmente se vale das chamadas técnicas de litografia, que
correspondem a uma série

de

etapas

de

corrosão

química

seletiva

e

extremamente precisa para a preparação final do produto nanométrico a partir
de um bloco macroscópico do material. Nesse caso há necessidade do uso
de maquinaria capaz de reproduzir os padrões, como é o caso da confecção
de chips (ALVES, 2010).
O

procedimento

‘bottom up’, ou de

baixo

para

cima,

consiste

em

construir o material a partir de seus componentes básicos, ou seja, seus átomos
e moléculas, da mesma forma que uma criança monta uma estrutura ao conectar as
peças de um Lego® (jogo de peças de montar) (MELO & PIMENTA, 2004;
FAHNING & LOBÃO, 2011). Parte-se
comportamento

quântico

do entendimento

intramolecular,

de

e

controle

do

moléculas especificamente

desenhadas e sintetizadas. Usa-se as superfícies para localizá-las e estabilizá-las
em um processo semelhante ao que a natureza já faz de uma forma

otimizada há milhões de anos em sistemas vivos e no meio ambiente.
Mesmo sabendo-se que copiar processos biológicos naturais não é uma tarefa
fácil, esta segunda alternativa é mais atrativa que a anterior, por requerer um
menor investimento financeiro e por incentivar fortemente o trabalho conjunto
de profissionais de diversas áreas (físicos, químicos, biólogos e engenheiros). Os
sistemas são interconectados, partindo-se de partes atômicas e/ou moleculares
(FAHNING & LOBÃO, 2011).
Os átomos mais apropriados para aplicação na nanotecnologia são
fósforo, hidrogênio, cloro, enxofre, silício, flúor, nitrogênio, e oxigênio possibilitando
que, em todo ramo da Ciência, a aplicação da tecnologia de composição de
moléculas microscópicas e átomos possa vir a trazer inovações tecnológicas
(VELOSO, 2007).
Muitas vezes, os átomos depositados se organizam espontaneamente,
formando estruturas

bem

definidas

de

tamanho

nanométrico,

processo de auto-organização, ou auto-agrupamento.

o

Também é

chamado
possível

construir objetos nanométricos a partir de reações químicas controladas (FAHNING
& LOBÃO, 2011). Na Tabela 2 vemos as 10 aplicações mais importantes hoje na
área de Nanotecnologia.
Tabela 2 – As 10 mais importantes utilizações da Nantecnologia

1. Armazenamento, produção e conversão de energia
2. Incremento da produtividade da agricultura
3. Tratamento de água e remediação ambiental
4. Diagnóstico e screening de doenças
5. Sistema de entrega de drogas
6. Processamento e armazenamento de alimentos
7. Poluição do ar e remediação
8. Construção
9. Monitoramento da saúde
10. Vetores, detecção e controle de pragas
Fonte: BBC News, 2005.

De acordo com a NNI, a nanotecnologia está ajudando a melhorar
consideravelmente, ou até mesmo revolucionar, muitos setores industriais. Dentre
os setores em maior evidência no âmbito da nanotecnologia encontram-se a
tecnologia da informação, energia, ciência ambiental, medicina, segurança interna, a
segurança alimentar e transporte, entre muitos outros.
Entre as mais importantes aplicações de nanoprodutos, vale a pena destacar:
- Indústria Automotiva e Aeronáutica: materiais mais leves, reforçados por
nanopartículas; pneus mais leves, que durem muito mais tempo e que sejam
recicláveis; tintas que não sofram os efeitos da salinidade marinha, que
proporcionam pinturas especiais que não riscam, autolimpantes; plásticos não
inflamáveis e mais baratos, tecidos e materiais de recobrimento com poder de
autoreparação,

catalisadores

para

conversores catalíticos

para

gases

de

escapamento, eletrônica embarcada, tecidos antibacterianos (ALVES 2010; NNI,
2011).
- Indústria Eletrônica e de Comunicação: armazenamento de dados através
de nanocamadas

e

pontos

quânticos;

telas

planas;

aperfeiçoamento das

tecnologias sem fio; novos aparelhos e processos dentro de todos os aspectos
das tecnologias de informação e comunicação; aumento das velocidades de
tratamento de dados e das capacidades de armazenamento, que sejam ao
mesmo tempo menos caras que as atuais (ALVES, 2010; NNI, 2011).
- Indústria Química e de Materiais: catalisadores que aumentem a eficiência
energética das plantas de transformação química e que aumentem a eficiência
da combustão dos veículos motores (diminuindo assim a poluição); ferramentas
de corte extremamente duras e resistentes, fluidos magnéticos inteligentes para
uso

como

lubrificantes; nanocompósitos

que

combinam

propriedades

de

materiais díspares, tais como, polímeros e argilas; embalagens com propriedades
de barreira (umidade, gases), à base

de

nanocompósitos;

embalagens

inteligentes, sensíveis a gases de decomposição de alimentos; recipientes
bactericida para guardar alimentos perecíveis (ALVES, 2010; NNI, 2011).
- Setor de Instrumentação: engenharia de precisão, visando à produção de
novas gerações de microscópios e de instrumentação para medida, para novos

processos e desenvolvimento de novas ferramentas para manipular a matéria em
nível

atômico;

incorporação

de

nanopós, com propriedades especiais em

materiais a granel, tais como os sensores que detectam e corrigem fraturas
iminentes;

automontagem

de

estruturas

a

partir

de moléculas;

materiais

inspirados pela biologia, bioestruturas (ALVES, 2010; NNI, 2011).
- Setor de Energia: novos tipos de baterias; fotossíntese artificial que permita
a produção de energia de modo ecológico; armazenagem segura de hidrogênio
para utilização como combustível limpo; economia de energia, resultante da
utilização de

materiais

mais leves e de circuitos cada vez menores; sistemas

fotovoltaicos; células solares; grids de energia; baterias; pás para geradores eólicos;
LEDs baseados em pontos qüânticos para

iluminação

pública,

domiciliar

e

automobilística (ALVES, 2010; NNI, 2011).
- Meio ambiente: membranas seletivas que possam filtrar contaminantes
ou ainda eliminar o sal da água; dispositivos nanoestruturados, capazes de
retirar os poluentes dos efluentes industriais; caracterização dos efeitos das
nanoestruturas sobre o meio ambiente; redução significativa na utilização de
materiais e energia; redução das fontes de poluição; novas possibilidades para
a

reciclagem;

estruturas

para

acelerar

reações de

degradação

de

contaminantes na água. (ALVES, 2010; NNI, 2011).
- Agronegócio: nanoprodutos capazes de tornar a madeira autolimpante,
impermeável e resistente ao ataque de fungos; diversidade em agroquímicos e
de fertilizantes químicos mais potentes; nanoagentes antimicrobianos como
nanoprata associadas às plantas leguminosas, como a soja ou adubos verdes;
sensores

e

biossensores para

controle

de

qualidade,

certificação

e

rastreabilidade de alimentos; novos sensores para descobrir patógenos e
contaminações em alimentos e em produtos agrícolas (GUAZZELLI & PEREZ,
2009).
- Indústria Têxtil: incorporação de nanopartículas e cápsulas em roupas
conferem leveza e durabilidade, e mudam as propriedades físicas dos tecidos, os
chamados ‘tecidos inteligentes’ ( FAHNING & LOBÃO, 2011).
- Indústria Farmacêutica, Biotecnológica e Biomédica: novos medicamentos
baseados em nanoestruturas,

sistemas de

difusão

de medicamentos que

atinjam

pontos

(próteses)

específicos

biocompatíveis

no
com

corpo

humano;

órgãos

e

materiais

fluidos

de substituição

humanos;

kits

de

autodiagnóstico que possam ser utilizados em casa; sensores laboratoriais
construídos sobre chips; materiais para a regeneração de ossos e tecidos;
protetores solares; produtos para recuperação da pele; produtos contendo
cores físicas (índice de refração); cosméticos (ALVES, 2010; NNI, 2011).
4.2.1 Nanobiotecnologia
É importante destacar o desenvolvimento da nanobiotecnologia nesse
O termo: “... refere-se à fusão de duas abordagens de

avanço tecnológico.
tecnologias

recentes:

a biotecnologia

e

a

nanotecnologia,

apresentando

enormes inovações e potencialidades. A nanobiotecnologia pode ser, portanto,
definida como o estudo, processamento, desenho e fabricação de dispositivos
orgânicos, nanomateriais para atuação biológica, ou biomateriais, nos quais pelo
menos um componente funcional possui tamanho em nanoescala.

As áreas

importantes da nanobiotecnologia incluem a nanomedicina (biologia molecular e
genética),

a

física-médica

nanoencapsulados,

além

(diagnóstico),
da

o

desenvolvimento

de fármacos

nanocosmecêutica (cosméticos com efeitos

farmacológicos consideráveis)”. (DURÁN, MARCATO & TEIXEIRA, 2010).
Dentre as áreas citadas como mais importantes na nanobiotecnologia, a
nanomedicina se destaca como um dos ramos mais promissores da medicina
contemporânea, retendo boa parte dos esforços científicos na busca de novos
tratamentos para doenças como

o

câncer

e a AIDS (Acquired

Immune

Deficiency Syndrome). (FAHNING & LOBÃO, 2011).
A física médica, responsável por toda a parte de diagnóstico das
enfermidades, será beneficiada pela descoberta de nanopartículas capazes de
se moverem facilmente pelo corpo e de se agregarem às células especíifcas.
Assim, os diagnósticos poderão ser feitos prematuramente, com menor margem
de erros e com maior probabilidade de cura, levando a tratamentos mais rápidos e
mais precisos (FAHNING & LOBÃO, 2011).
Os fármacos nanoencapsulados, obtidos através do desenvolvimento de
macromoléculas nanométricas

capazes

armazenar

uma

em

seu

interior

de,

droga

como
ou

o

uma
princípio

gaiola
ativo

química,
de

um

medicamento, de modo que venham a funcionar como vetores capazes do
transporte

pelo organismo

e

do controle, seja da taxa de liberação, seja do

ambiente fisiológico adequado, para que essa liberação do composto específico
ocorra. Da mesma forma, a macromolécula armazenada no fármaco, pode ter
sua parte exterior preparada para sua dissolução, fazendo com que a liberação do
fármaco ocorra apenas em tecidos-alvo específicos, minimizando os efeitos
colaterais da droga utilizada. As dimensões nanométricas das ‘moléculas-gaiola’
podem levar à preparação de medicamentos capazes de vencer a barreira das
membranas cerebrais, levando ao desenvolvimento de uma nova geração de
fármacos específicos para o tratamento de alterações bioquímicas ou de tecidos do
cérebro (FAHNING & LOBÃO, 2011).
4.2.2 Nanoestruturas
Nas pesquisas mais recentes, os cientistas têm se interessado em materiais
nanoestruturados que

sejam baratos,

de

fácil

fabricação

e

manipulação,

biodegradáveis ou facilmente solúveis e que tenham aplicações em diversas áreas,
principalmente nas áreas de saúde e farmacologia (TRÉGOUËT, 2007). A seguir,
há descrições sucintas de alguns produtos mais importantes e com maior potencial
de aplicações em nanotecnologia, principalmente voltados para as áreas de saúde e
farmacologia.
4.2.2.1 Grafeno
Em termos simples, o grafeno é uma película superfina de puro carbono; é
uma camada única de átomos de carbono, ligados entre si numa rede hexagonal
com formato em ‘favo de mel’. Em termos mais complexos, é uma forma alotrópica
de carbono na estrutura de um plano sp2 de átomos, com um comprimento de
ligação das moléculas em torno de 0,142 nanometros. É o composto mais fino
conhecido, de um átomo de espessura, o material mais leve conhecido (sendo que
1 m2 tem um peso aproximado de 0,77 mg), o mais resistente (entre 100 e 300
vezes mais forte que o aço e com resistência à tração de 1,5 10 8 psi), o melhor
condutor de calor à temperatura ambiente ( com valores entre (4,84±0,44)103 à
(5.30±0.48)103 W·m−1·K−1)) e também o melhor condutor de eletricidade conhecido
(estudos mostraram uma mobilidade eletrônica com valores superiores à 15 10 3
cm2V-1s-1). Outra notável propriedade do grafeno é seu nível de absorção de luz de

(cerca de 2,3% de luz branca) e seu potencial de adequação para o transporte de
spin. (http://www.graphenea.com/pages/graphene#.VPjxr_nF-Bo , maio, 2015).
O grafeno tem enorme potencial para várias ideias revolucionárias: telas
touch resistentes, metais quase inquebráveis, baterias que duram semanas etc.
Porém, as pesquisas sobre seu manuseio estão relativamente em estágios iniciais.
Até agora, as técnicas só conseguiam lidar com tamanho limitado das partículas do
composto. A única maneira de sintetizar uma quantidade útil era amontoar múltiplos
cristais da substância juntos, mas o resultado não conduzia eletricidade muito bem.
(http://www.tecmundo.com.br/samsung/53211-samsung-fez-descoberta-que-podetornar-o-grafeno-algo-comercializavel.htm , maio, 2015)
Figura 5: Representação do grafeno

Fonte: www.infoescola.com

4.2.2.2 Nanofibras
Embora haja ainda alguma discussão sobre a definição exata de nanofibras, o
consenso na indústria tem sido de que qualquer produto com menos de 1 micron de
diâmetro seja considerado uma nanofibra. Ou seja, se um nanômetro equivale à um
bilionésimo do metro, a nanofibra é de muitas ordens de magnitude menor que um
fio de cabelo humano.
A produção de nanofibras se dá, normalmente, por fiação eletrostática. Os
polímeros base normalmente utilizados para a formação de nanofibras são
polietileno (PE), polipropileno (PP), polibenzimidazole (PBI), poliacrilonitrilo (PAN),
poliamida (PA), polietilenotereftalato (PET), e poliéster (PS), entre outros.

Figura 6: Nanofibras

Fonte: Fibrenamics, 2015

Considerando a escala nanométrica em que estas fibras são concebidas,
apresentam propriedades especiais que as tornam muito atraentes para numerosas
aplicações, tais como:


Elevada área específica superficial (área / unidade de massa);



Alta relação de aspecto (comprimento / diâmetro);



Potencial biomimético.

Estas propriedades levam à aplicação potencial das nanofibras em campos tão
diversos como filtros de alta performance; materiais fibrosos ultra-absorventes;
compósitos reforçados por fibras; produtos biomédicos para curativos, enxertos in
vivo para implantes e materiais para liberação controlada de fármacos; dispositivos
nano e microeletrónicos; blindagem eletromagnética; dispositivos fotovoltaicos e
eletrodos de alta performance; bem como uma gama de sensores baseados em
nanofibras. (http://www.fibrenamics.com/pt/fibres/nanofibers, maio, 2015)
4.2.2.3 Fulereno
O Prêmio Nobel de Química de 1996 for recebido por Harold W. Kroto, Robert F. Curl
e Richard E. Smalley, pela sua descoberta, em 1985, de um novo alótropo do carbono, em
que os átomos são organizados em conchas fechadas. A nova forma tinha a estrutura de
um icosaedro truncado, e foi nomeado como Buckminsterfullerene, em homenagem ao
arquiteto Buckminster Fuller, que projetou domos geodésicos na década de 1960.

(http://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/unwin/Fullerenes.html, junho, 2015)
Anteriormente, seis formas cristalinas do elemento carbono eram conhecidas:
dois tipos de grafite, dois tipos de diamante, chaoit carbono e (VI). Os dois últimos
foram descobertos em 1968 e 1972.

Em 1990, os físicos W. Krätschmer e D.R. Huffman, pela primeira vez
produziram quantidades isoláveis de C60, fazendo com que um arco entre duas
varetas de grafite queimasse em uma atmosfera de hélio e extraindo o carbono
condensado, assim formado pela utilização um solvente orgânico.
O caminho estava aberto, assim, para o estudo das propriedades químicas de
C60 e outros aglomerados de carbono, tais como C70, C76, C78 e C84. Novas
substâncias foram produzidas a partir destes compostos, com propriedades novas e
inesperadas. Um ramo da química inteiramente novo

foi desenvolvido, com

consequências em áreas tão diversas como astroquímica, supercondutividade e
materiais. (http://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/unwin/Fullerenes.html, junho, 2015)
Fisicamente falando, os fulerenos são moléculas estruturadas na forma de “gaiolas”,
ou seja, têm a forma fechada em si. São constituídos por uma rede formada por pentágonos
e hexágonos, fechando assim a "esfera". Cada carbono de um fulereno está hibridizado em
sp² e forma ligações sigma (ligação simples) com três outros átomos de carbono, restando
um elétron de cada carbono, que fica deslocalizado num sistema de orbitais moleculares
que

atribui

à

molécula

o

caráter

aromático.

(http://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/unwin/Fullerenes.html, junho, 2015)
Os fulerenos possuem quantidades diferentes de átomos de carbono,
podendo ser formados por 20, 60, 70, 100, 180, 240 e até 540 átomos de carbono. É
comumente falado do C60 e também do C70, pois estes foram os primeiros a serem
descobertos e também são os mais comuns, mas os outros também têm importância
na classe dos fulerenos.
Os fulerenos como dito anteriormente, são estruturados na forma de "gaiolas",
ou esferas ocas, que são formadas por anéis de 5 e 6 átomos de carbono, sendo
estas estruturas bastante estáveis, sendo possível encontrá-las na natureza, como
mais

uma

forma

alotrópica

do

carbono.

(MEDEIROS,

2015

em

http://www.quiprocura.net/fulerenos.htm)
Estes compostos possuem a capacidade de "aprisionar" átomos ou moléculas
de gases em seus interiores. Um exemplo é o aprisionamento do hélio e do argônio
no interior de um tipo de fulereno, que foi encontrado, sendo que os gases
guardavam todas as características dos isótopos presentes.

Para uma molécula "entrar" dentro da estrutura dos fulerenos é necessário
que ela possua uma determinada quantidade de energia, pois ela tem que romper a
resistência provocada pelos elétrons livres da estrutura. Quando estas moléculas
estão no interior da estrutura, elas não conseguem mais sair (MEDEIROS, 2015 em
http://www.quiprocura.net/fulerenos.htm)
Figura 7: Representação de fulerenos

Fonte: Quiprocura, 2015

4.2.2.4 Nano fios
Os nanofios são estruturas delgadas de apenas alguns bilionésimos de metro
de diâmetro, mas muitas milhares ou milhões de vezes mais longas, e tornaram-se
um dos materiais importantes nos últimos anos. Eles existem em muitas formas feitas de metais, semicondutores, isolantes e compostos orgânicos - e estão sendo
estudados para utilização em eletrônica, conversão de energia, óptica e detecção
química, entre outros campos. (http://newsoffice.mit.edu/2013/explained-nanowiresand-nanotubes-0411, maio, 2015)
Devido

à

sua

extrema

finura,

os

nanofios

são

essencialmente

unidimensionais. "São materiais quasi-unidimensionais", segundo o professor Silvija
Gradečak de Ciência e Engenharia de Materias do MIT: "Duas de suas dimensões
estão

na

escala

nanométrica."

Este

unidimensionalidade

confere

distintas

propriedades elétricas e ópticas.
Por um lado, isso significa que os elétrons e fótons dentro desses nanofios
experimentam "efeitos de confinamento quântico", segundo Gradečak. E, no entanto,
ao contrário de outros materiais que produzem este tipo de efeitos quânticos, como

pontos quânticos, o comprimento dos nanofios torna possível para eles se
conectarem com outros dispositivos macroscópicos e do mundo exterior.
A estrutura de um nanofio é tão simples que não há espaço para os
chamados ‘defeitos’, e assim os elétrons podem passar sem grandes impedimentos,
explica o Prof Gradečak. Isto evita um problema importante com os semicondutores
cristalinos típicos, tais como aqueles feitos a partir de uma bolacha de silício: sempre
há defeitos nessas estruturas, e os defeitos interferem com a passagem de eletrons.
Feito de uma variedade de materiais, os nanofios podem ser "cultivados" em
muitos substratos diferentes por meio de um processo de deposição de vapor.
Grânulos minúsculos de ouro fundido ou outros metais são depositados sobre uma
superfície; o material nanofio, em vapor, é então absorvido pelo ouro fundido,
crescendo a partir do fundo da referida superfície como um grânulo magro do
material. Ao seleccionar o tamanho do grânulo de metal, é possível controlar com
precisão o tamanho da nanofio resultante. (http://newsoffice.mit.edu/2013/explainednanowires-and-nanotubes-0411, maio, 2015)
Além disso, materiais que normalmente não se misturam facilmente podem
ser cultivadas em conjunto na forma de nanofios. Por exemplo, camadas de silício e
germânio, dois semicondutores utilizados, "são muito difíceis de crescer juntos em
filmes finos", diz Gradečak. "Mas em nanofios, eles podem ser cultivadas sem
quaisquer problemas." Além disso, os equipamentos necessários para este tipo de
deposição de vapor é amplamente utilizado na indústria de semicondutores, e pode
ser facilmente adaptado para a produção de nanofios.
Enquanto os diâmetros dos nanofios podem ser considerados desprezáveis,
seu comprimento pode se estender por centenas de micrômetros, alcançando até
mesmo comprimentos visíveis a olho nu. Nenhum outro material conhecido pode
produzir tais relações comprimento-diâmetro: milhões de vezes maior do que suas
larguras. Devido a isso, os nanofios têm uma proporção muito elevada de área de
superfície para volume. Isso os torna muito bons detectores, porque tudo o que a
área de superfície pode ser tratado para ligar a moléculas biológicas ou químicas
específicas. O sinal eléctrico gerado pelo que a ligação pode, em seguida, ser
facilmente transmitida ao longo do fio. (http://newsoffice.mit.edu/2013/explainednanowires-and-nanotubes-0411, maio, 2015)

Do mesmo modo, a forma 'nanofios podem ser usados para produzir lasers de
feixe estreito ou diodos emissores de luz (LEDs)’, diz Gradečak. Estas fontes de luz
minúsculas algum dia encontrar aplicações dentro de chips fotônicos, por exemplo chips em que a informação é transportada pela luz, em vez de cargas elétricas que
transmitem

informações

em

forma

(http://newsoffice.mit.edu/2013/explained-nanowires-and-nanotubes-0411,

eletrônica.
maio,

2015)
Figura 8: Nanofio

Fonte: UFSCar

4.2.2.5 Nanocompósitos poliméricos
Na área de nanotecnologia, os nanocompósitos de matrizes poliméricas têm
gerado um grande interesse nos anos recentes. Essa área emergiu com o
reconhecimento de que a argila esfoliada poderia adquirir uma significante alteração
nas suas propriedades mecânicas com a modificação de sistemas poliméricos. Os
resultados alcançados foram, pelo menos inicialmente, vistos como inesperados
(‘efeito nano’), introduzindo propriedades melhoradas além das esperados pelos
modelos mecânicos previstos. Há situações onde os nanocompósitos podem exibir
propriedades não esperadas com o reforço de particulados em larga escala. (PAUL
& ROBESON, 2008).
As nanoparticulas políméricas são produtos constituídos de moléculas
caracterizadas pela repetição múltipla de uma ou mais espécies de átomos ou
moléculas. Esses elementos de repetição são chamados de ‘meros’.
Nanocompósitos poliméricos (PNC em ingles) consistem de um polímero ou
copolímero que tenham nanopartículas dispersas em sua matriz polimérica. Essas
podem ser de formatos diferentes (esféricas, fibrosas, etc.) mas pelo menos uma

das dimensões deve ser num intervalo entre 1 e 50 nm. Esses nanocompósitos
pertencem à uma categoria de sistemas multifásicos que representam cerca de 95%
da produção de plásticos. (PAUL & ROBESON, 2008).
A nanociência dos polímeros é o estudo e aplicações das nanopartículas
poliméricas, ou seja, das partículas com pelo menos uma das dimensões abaixo dos
100 nm. Essa transição de micro para nano levou à alterações em suas
propriedades tanto físicas quanto químicas. Dois dos principais fatores presentes
são o aumento da razão entre a área de superfície e o volume, e o tamanho da
partícula. O aumento na razão de área superficial em relação ao volume, o que
aumenta à medida que as partículas se tornam menores, conduz a um crescente
domínio do comportamento dos átomos da área de superfície de partícula sobre os
do interior da partícula. Isto afeta as propriedades das partículas quando estão
reagindo com outras partículas. Devido à maior área superficial des nano-partículas,
a interação com as outras partículas dentro de uma mistura é maior e,
conseqüentemente, aumenta a robustez, resistência ao calor, etc, e diversos fatores
se alteram (PAUL & ROBESON, 2008).
Um exemplo de uma nanopartícula polimérica é a nanoesfera de silício, que
mostra características bastante diferentes; seu tamanho está entre 40-100 nm e elas
são muito mais duras do que o silício, com sua dureza estando entre a de safira e
diamante. (PAUL & ROBESON, 2008)
O grande trunfo desses materiais é o de possuir propriedades físicas (ótica,
magnética, elétrica e eletrônica) como as de um metal e, ao mesmo tempo, possuir
as propriedades mecânicas de processabilidade comum as polímeros. (PAUL &
ROBESON, 2008)

Figura 9: Molécula de polímero e processo de criação de uma nanopartícula polimérica

Fonte: Hubbell, J., Nature, v. 462, 2009

4.2.2.6 Dendrímeros
O nome dendrímero vem de dendron, que em grego significa árvore.
Dendrímeros são macromoléculas sintéticas, complexas e muito organizadas, com
estrutura tridimensional regular e altamente ramificada. São tipicamente simétricas
ao redor de um núcleo e muitas vezes se apresentam com arcabouço esférico,
semelhante a copa de uma árvore, como pode ser visto na figura a seguir.
Figura 10: Representação de um dendrímero

Fonte: Internet site http://qnint.sbq.org.br/qni

Os dendrímeros são produzidos através de reações com etapas sequenciais
interativas, que permite sua expansão. Sua síntese é um verdadeiro exemplo de
uma síntese hierárquica. (Lyudmila M. Bronstein, Zinaida B. Shifrina. (2011)
Dendrimers as Encapsulating, Stabilizing, or Directing Agents for Inorganic
Nanoparticles.ChemicalReviews110630092456036http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrimerhttp://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8324dendrimers.html , junho, 2015)

Dendrímeros podem ser construídos de duas formas principais: por síntese
divergente, onde a molécula cresce do centro para a periferia, ou por uma
abordagem convergente, onde o dendrímero é construído a partir dos fragmentos da
periferia. Dendrímeros também são classificados quanto à geração, que se refere ao
número de repetição dos ciclos de ramificação que são executadas durante a
síntese.
A escolha do método de síntese é determinada pelas reações químicas
passíveis de serem realizadas, pelos requisitos estruturais ou pelo tipo de "blocos de
construção" disponíveis para a síntese. A vantagem da abordagem divergente está
na fácil preparação de dendrímeros em grande quantidade, enquanto a dificuldade
está no controle da qualidade do dendrímero devido às inúmeras etapas das reação
a cada crescimento de uma nova geração. Ao contrário, a abordagem convergente
permite um melhor controle estrutural devido ao menor número de reações de
acoplamento em cada etapa de crescimento. No entanto, ela não permite a síntese
de dendrímeros de nível de geração elevado, devido aos obstáculos de impedimento
estérico. (Lyudmila M. Bronstein, Zinaida B. Shifrina. (2011) Dendrimers as
Encapsulating, Stabilizing, or Directing Agents for Inorganic Nanoparticles. Chemical
Reviews110630092456036-http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrimerhttp://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8324dendrimers.html , junho, 2015)
Os estudos iniciais dos dendrímero ganharam impulso ao final dos anos 1970,
com Fritz Vogtle, da Universidade de Bonn, na Alemanha, e Donald A. Tomalia,
então na Dow Chemical, Michigan, EUA.
Figura 11: Exemplo geral de uma síntese divergente de dendrímero

Fonte: Fonte: Internet site http://qnint.sbq.org.br/qni

Dendrímeros possuem inúmeras aplicações em potencial, como nas área de
ligantes por afinidade, como agentes de imagem, drug delivery ou mesmo como

compostos biologicamente ativos, entre inúmeras outras, já que sua estrutura pode
levar a sistemas com múltiplas aplicações dada a sua versatilidade molecular.
O microbicida vaginal Vivagel, da Starpharma, que previne a infecção pelo HIV e
outras doenças sexualmente transmissíveis, é um exemplo de medicamento com a
utilização de dendrímeros em sua composição .
Os

dendrímeros

mais

disponíveis

comercialmente

são

o

PPI

(polipropilenoimina) e o PAMAM (poliamidoamina) (PAMAM), sintetizados pela
abordagem divergente, e que são muito empregados para a síntese de outros
dendrímeros.(Lyudmila M. Bronstein, Zinaida B. Shifrina. (2011) Dendrimers as
Encapsulating, Stabilizing, or Directing Agents for Inorganic Nanoparticles. Chemical
Reviews110630092456036-http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrimerhttp://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8324dendrimers.html , junho, 2015)
4.2.2.7 Nanocristais
Nanocristais são materiais compostos de centenas ou até milhares de
moléculas, que se combinam numa forma cristalina (RAWAT, SINGH & SARAF,
2006). São semicondutores com propriedades de fluorescência muito superiores às
dos fluoróforos naturais tradicionais. Com essa característica, eles podem ser
programados para produzir fluorescência quando atingem determinadas células,
tornando-se pontos de localização dentro dos órgãos e tecidos, ou podem se
agregar à células em observação e serem programados para emitir uma
determinada radiação

sensível a qualquer alteração celular não prevista,

sinalizando diferentes fases de um processo biológico. Devido às suas dimensões
manométricas e suas características de fluorescência acentuada, também podem
ser utilizados para auxiliar na administração localizada de fármacos e a monitorar
estruturas nanorobôs inseridas no organismo biológico (FIGUEIREDO, 2009).
Há ainda os nanocristais metálicos que, quando no interior de uma célula e
sob influência de um campo magnético, absorvem a radiação eletromagnética
incidente, elevando assim a temperatura do local onde se encontram. Nesse caso,
eles podem vir a ser utilizados na eliminação de tumores, através da indução da
morte térmica celular. As partículas destruídas são eliminadas através ou da urina
ou de uma filtração sanguínea (FIGUEIREDO, 2009).

Figura 12: Representação de um nanocristal

Fonte: University of Rochester, Chemistry Dept, 2015

4.2.2.8 Pontos quânticos (Quantum dots)
Pontos quânticos (ou Quantum dots) são uma classe mais avançada de
nanocristais semicondutores de cádmio-selênio. Eles confinam os elétrons
interiormente, fazendo com que sua energia seja quantizada, ou seja, só pode existir
dentro de um conjunto discreto de valores. Os quantum dots têm seus níveis de
energia definidos pela forma e tamanho do cristal e dependente do material
semicondutor utilizado (FIGUEIREDO, 2009).
Figura 13: Representação esquemática de um Ponto Quântico (Quantum dot)

Fonte: www.pharmainfo.net

4.2.2.9 Nanotubos de carbono
Nanotubos de carbono são filamentos ultrafinos, compostos por átomos de
carbono mais resistentes que o diamante e tão flexíveis como teias de aranha. Os
nanotubos têm sido utilizados principalmente para elevar a precisão de exames e
cirurgias. Entre os diversos benefícios, podemos citar uma menor quantidade na
perda de sangue e a possibilidade de utilização de sangue sintético, quando da
utilização desse nanomaterial (PIRES, 2008; LIMA &QUEIROZ, 2011).

Os métodos de síntese, purificação e pós-processamento produzem
nanotubos com diferentes características físicas e possibilidade de uso em diversas
áreas. (LIMA & QUEIROZ, 2011).
As

suas

características

físicas

e

químicas

inerentes,

tais

como

funcionalidades, revestimento, comprimento, etc., estão relacionadas à absorção,
distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade nos organismos sobre os quais
venham a atuar. Também são influenciadas pelas condições ambientais externas
durante sua produção, uso e eliminação. Essas etapas de exposição caracterizadas
podem ser úteis nos estudos sobre os efeitos toxicológicos. (HELLAND, 2008; LIMA
& QUEIROZ, 2011).
Figura 14: Representação esquemática de nanotubos de carbono

Fonte: Institut für Festkörperphysik

4.2.2.10 Partículas nanometálicas
Uma das áreas de aplicação da nanotecnologia à medicina é a da criação de
robôs funcionalmente semelhantes à máquinas biológicas, como as hemácias,
proteínas, mitocôndrias, moléculas de ATP, etc. Esses nanorobôs poderiam ser
injetados no corpo humano, seja por via oral ou por via intravenosa, e identificar e
destruir células cancerosas ou infectadas. Poderiam, também, atuar na regeneração
de tecidos e parte de órgãos, além de outras atividades que são praticamente
inviáveis ou muito difíceis com os fármacos normais (LIMA & QUEIROZ, 2011).

Os nanoimãs seriam nanorobôs mais simples, porém igualmente úteis e
interessantes. Eles podem transportar fármacos até as células doentes, sem
danificar as células saudáveis. Isso se deve ao fato de que pode-se manipular os
nanoimãs através de um campo magnético exterior ao corpo. Além disso, essas
nanopartículas podem vibrar, emitindo calor nas células tumorais em que se
encontram, provocando sua destruição (PIRES, 2008; LIMA & QUEIROZ, 2011).
4.3 Aplicações da Nanotecnologia na Saúde
A seguir estão descritas algumas áreas onde a nanotecnologia tem grande
aplicação, principalmente em medicina, fármacos e carreadores.
4.3.1 Nanomedicina
A nanomedicina, como já citado anteriormente, é a aplicação da nanotecnologia na
área da saúde. A nanomedicina vai-se desenvolvendo através da contribuição de
equipes multidisciplinares constituídas por cientistas, médicos, biólogos moleculares,
engenheiros e pessoal de informática, em vários centros de pesquisa espalhados
pelo mundo. (http://www.josematias.pt/eletr/nanomedicina-nanotecnologia-aplicadaa-saude/ , agosto, 2015)
O desenvolvimento tecnológico está ocorrendo em múltiplas frentes, nas
diferentes áreas do conhecimento. E é este desenvolvimento multifacetado que
permite que o desenvolvimento tecnológico global atinja, hoje, patamares
elevadíssimos. Cada nova descoberta tecnológica vai permitir que outras áreas, que
estavam bloqueadas, sejam desbloqueadas e permitam que novos inventos
conheçam finalmente a luz do dia. É como uma bola de neve que vai sempre
crescendo, à medida que rola na neve.
No futuro, teremos nanorobôs equipados com nanosensores que farão, in loco,
autênticas análises sanguíneas, de forma a corrigir-se imediatamente o que estiver
errado. A utilização da nanotecnologia na medicina irá permitir que todas as
intervenções cirúrgicas sejam mais precisas, utilizando-se equipamentos com
controle

remoto,

e

menos

sujeitas

ao

erro

humano.

(http://www.josematias.pt/eletr/nanomedicina-nanotecnologia-aplicada-a-saude/
agosto, 2015)

,

Os avanços da biologia molecular e da nanorobótica, citada anteriormente,
têm contribuído para os avanços na nanomedicina, com a ingestão de
nanopartículas no interior do corpo humano.
Aos poucos, a Ciência vai-se aproximando da visão futurista de Isaac Asimov
que, em 1966, previa robôs percorrendo a corrente sanguínea e a controlando a
saúde humana. A maioria das previsões científicas de hoje geralmente não falam em
prazos de 50 anos, mas em prazos de 20 anos, 10 anos, ou menos. Tudo evolui
muito mais depressa. Muito daquilo que há 100 anos, ou 50 anos, não passava de
ficção científica, hoje é uma realidade palpável.
(http://www.josematias.pt/eletr/nanomedicina-nanotecnologia-aplicada-a-saude/

,

agosto, 2015)
Uma das aplicações mais promissoras e com grande volume de investigação
na nanomedicina, se dá nessa área de ingestão e liberação de fármacos. Um dos
maiores desafios na utilização de drogas específicas é, exatamente, o de levar a
droga ao local específico onde a droga é requerida dentro do corpo humano,
prevenindo os efeitos colaterais sobre os órgãos e tecidos sadios. Mais
especificamente, no tratamento do câncer isso é muito importante, pois os tumores
podem estar localizados em diferentes partes do corpo devido à metástase. A
liberação do fármaco no local coreto, provê um aumento na concentração da droga
e, por consequência, um aumento da sua eficiência. Devido ao seu tamanho, há
uma maior facilidade de penetração nas membranas celulares, sua ligação às essas
células e estabilização das proteínas e da emissão de lisossomas após a endocitose
(DE JONG & BORM, 2008).
Porém, como toda tecnologia nova e em fase experimental, a nanomedicina
apresenta riscos potenciais que devem ser mitigados com pesquisas e análises dos
resultados. Um dos aspectos a ser investigado é a da toxicidade das nanopartículas
e suas possíveis consequências sobre o organismo animal.
As áreas mais importantes da nanotecnologia aplicada à saúde estão
mostradas na figura a seguir:

Figura 15: Nanotecnologia na saúde

Fonte: Adaptada de Silva, Fernandes e Baptista, 2014

4.3.2 Sistema de liberação controlada de fármacos
Os sistemas de liberação controlada de fármacos têm como objetivo
manter a concentração de fármaco liberado na faixa terapêutica, evitando que
ultrapasse a faixa tóxica ou decaindo para a sub-terapêutica. Ao contrário das
formas farmacêuticas convencionais, as formas farmacêuticas de liberação
modificada possuem uma cinética de liberação modulada, ou seja, mesmo que
ocorra dissolução do fármaco, este permanece retido no interior da forma
farmacêutica, sendo liberado gradativamente (MANADAS, PINA & VEIGA, 2002).
Fármacos de liberação controlada são todos aqueles que têm como
objetivo fornecer uma dose terapêutica de uma droga para um local do corpo
predeterminado, e manter esta concentração desejada (GENNARO, 2004), de modo
controlado em velocidade e tempo apropriados, buscando também manter os níveis
sanguíneos terapêuticos ótimos (ALLEN JR., ANSEL & POPOVICH 2007) e
evitar, a níveis plasmáticos, o problema da toxicidade e/ou doses tóxicas
(AZEVEDO, 2002). Desta forma, esse sistema permite que seja liberado
gradativamente, a um ritmo ditado pelas necessidades do corpo, por um período
específico de tratamento (GENNARO, 2004; FAHNING & LOBÃO,2011).
Dentro desse método, dois aspectos importantes devem ser considerados:
a distribuição espacial, que se relaciona ao direcionamento de uma droga para um
órgão ou tecido, e a distribuição temporal, que tem relacionamento com o controle

do ritmo de distribuição para o alvo específico (GENNARO, 2004; FAHNING &
LOBÃO,2011).
As décadas de 50 a 70 do século XX são consideradas como o período da
liberação de

fármacos de forma controlada,

ou

seja,

nesse

período

foram

criados os primeiros sistemas contendo ceras e polímeros hidrofóbicos. Esses,
por sua vez, foram aplicados às drogas e tinham como objetivo manter seus níveis
de forma prolongada ou por um período prolongado de tempo (GENNARO, 2004;
FAHNING & LOBÃO,2011). A década de 60 destaca-se pelo desenvolvimento da
microencapsulação, técnica de transformação de líquido (polímeros e outras
substâncias) em pós com tamanho de partículas micrométricas (FAHNING &
LOBÃO,2011).
No entanto, ainda nesse mesmo período, não se tinha compreensão
das barreiras anatômicas e fisiológicas do corpo humano, o que gerou um
contratempo ao desenvolvimento de sistemas de distribuição eficientes. Foi então a
partir dos anos de 1970 a 1990 que houve a busca por entendimento nas
necessidades da distribuição controlada das drogas e das barreiras para várias vias
de administração (GENNARO, 2004; FAHNING & LOBÃO,2011).
Os anos seguintes aos da década de 90 são então considerados os da
‘era moderna da tecnologia de liberação controlada’, pois nesse período buscase a otimização da administração das drogas (GENNARO, 2004).
Entre os vários métodos de liberação controlada de fármacos que existem
atualmente, podemos citar os seguintes (FAHNING & LOBÃO,2011):
- Liberação Retardada, que libera o fármaco num tempo posterior àquele
imediatamente após

a

administração

(ALLEN JR,

ANSEL & POPOVICH,

2007);
- Liberação Repetida, que contém duas doses do medicamento: a primeira para
liberação imediata e a segunda para liberação retardada

(ALLEN JR,

ANSEL & POPOVICH, 2007);
- Liberação Controlada, usada para liberar o fármaco em uma velocidade
constante

e fornecer as

concentrações

constantes no tempo (AULTON, 2005);

plasmáticas

que

permanecem

- Liberação Sustentada, que fornece uma liberação inicial do fármaco em
quantidade suficiente

para uma dose terapêutica inicial logo após a

administração, e posteriormente uma liberação gradual do fármaco por um
período de tempo mais longo (AULTON, 2005);
- Liberação Prolongada, onde o fármaco é disponibilizado para absorção por um
período de

tempo

mais

longo

do

que

em

uma

forma

farmacêutica

convencional (AULTON, 2005);
- Liberação Estendida, quando o fármaco é liberado lentamente, de modo a
manter as concentrações plasmáticas no nível terapêutico, por um período
médio de tempo entre 8 e 12 horas (AULTON, 2005);
-

Liberação

Vetorizada, em que a

liberação

do

fármaco é dirigida

ou

concentrada em uma região específica do corpo ou da área de absorção ou
ação da droga (ALLEN JR, ANSEL & POPOVICH, 2007);
-

Liberação

Modificada, nas quais

formas

farmacêuticas

apresentando

características de liberação com base no tempo, duração e/ou localização,
são desenvolvidas para alcançar os objetivos terapêuticos e convencionais
não oferecidos pelas formas de liberação imediatas (ALLEN JR., ANSEL &
POPOVICH, 2007).
Deve-se considerar que nem

todos

os

fármacos

possuem características

adequadas para que sejam utilizados no processo de liberação controlada, assim
como nem todas as condições médicas exigem o tratamento com drogas
desse tipo (ALLEN JR, ANSEL & POPOVICH, 2007). Apenas são considerados
adequados os que possuem as seguintes características abaixo:
- Velocidades de absorção e de excreção nem muito lentas nem muito
rápidas, que possuam tempo de meia vida variando entre 2 e 8 horas (ALLEN
JR, ANSEL & POPOVICH, 2007; GENNARO, 2004);
- Apresentam uniformidade quando absorvidos no trato gastrointestinal, tendo
uma boa solubilidade aquosa, resistência e alta permeabilidade nesse meio
(ALLEN JR, ANSEL & POPOVICH, 2007; GENNARO, 2004);
-

Incapazes de formar metabólitos farmacologicamente ativos, como por

exemplo, pelo efeito do metabolismo de primeira passagem (AULTON, 2005);

- Possibilitam a administração em doses relativamente pequenas, cujos
valores estejam entre 125 e 325 mg,
sistema

de

liberação

de modo a limitar o tamanho do

(ALLEN JR, ANSEL & POPOVICH, 2007, AULTON,

2005);
- Apresentem alto índice terapêutico devido às limitações tecnológicas de
controle preciso sobre taxas de liberação; uma droga é considerada
relativamente segura se o seu valor de IT (dose tóxica mediana dividida
pela dose efetiva mediana) encontra-se acima de 10 (ALLEN JR, ANSEL &
POPOVICH, 2007; GENNARO, 2004);
- Sejam utilizados preferencialmente no tratamento de condições crônicas
do que agudas, de forma que não sejam necessários ajustes de doses
diárias (ALLEN JR, ANSEL & POPOVICH, 2007).
Nas

últimas

pesquisadores no
biodegradáveis

décadas,
estudo

para

de

aumentou

consideravelmente

o

materiais nanoestruturados e,

interesse

de

principalmente,

a construção de nanomateriais, como por exemplo,

biossensores, carreadores de fármacos, biomarcadores, entre outros, devido a sua
aplicabilidade em diversas áreas. Atualmente existem

fármacos

com

grande

potencial terapêutico, porém que apresentam problemas de graves efeitos
colaterais, pequenos intervalos de doses e baixa estabilidade (Contri et al.,
2010, apud PIRES, 2011). Devido a estes problemas e os estudos sobre
estruturas

nanométricas,

foi

proposto o nanoencapsulamento

de

diversos

fármacos com a finalidade de reduzir tais problemas. Um dos estudos sobre
nanoencapsulados, cita que a indometacina, um anti-inflamatório não esterioidal,
nanoencapsulada reduzia seus efeitos adversos gástricos (RAFFIN, 2003). Outro
estudo descreve que as nanocápsulas de quitosana são capazes de aumentar
a absorção intestinal e nasal de peptídeos (PREGO, C. et al.,2006). Um outro
estudo ainda

mostrou

que a indometacina

nanoencapsulada

é

um futuro

neuroprotetor de isquemias cerebrais (BERNARDI, A. et al., 2010).
O uso de nanopartículas como carreadores de fármacos tem, muitas
vezes, como objetivo a otimização do tempo de liberação deste fármaco. Isto
ocorre porque
fluídos

as nanopartículas apresentam maior

biológicos

e

no

estabilidade

armazenamento (DOMINGUES,

2006)

em certos
e

maior

potencialidade terapêutica. Dentre os estudos citados acima, serão descritos

alguns sistemas de carreadores de fármacos mais conhecidos e sintetizados,
juntamente, com a tecnologia de liberação controlada (PIRES, 2011).
As nanopartículas permitem ainda maior eficiência de encapsulação e
liberação controlada

se

comparadas

aos

sistemas

de

encapsulação

convencionais, além de possuírem tamanho pequeno suficiente para serem
injetadas diretamente no sistema circulatório e oferecerem a possibilidade de
administração por outras vias como pulmonar, nasal, transcutânea e oral (ALVES,
MARTINS & SANTANA, 2008). Geralmente, os tipos de nanoestruturas utilizadas
pela indústria farmacêutica para a encapsulação de ativos são: lipossomas,
nanopartículas poliméricas, ciclodextrinas e nanopartículas lipídicas (ALVES,
MARTINS & SANTANA, 2008).
4.3.3 Nanopartículas como sistema de liberação de fármacos
As nanopartículas têm sido desenvolvidas como estratégias específicas eficaz
para o tratamento do câncer, na qualidade de nanocarreadores, e também como
agentes ativos. Ao longo das últimas décadas, diferente tipos de nanopartículas têm
sido desenvolvidas com base em vários componentes, incluindo o carbono, óxidos
de sílica, óxidos metálicos, nanocristais, lipídios, polímeros, dendrímeros e pontos
quânticos, juntamente com o aumento da variedade de materiais recentemente
desenvolvidos. Estes nanomateriais são capazes de fornecer um elevado grau de
biocompatibilidade, antes e após a conjugação de biomoléculas para a função
específica de modo a traduzir em nanomedicamentos e prática clínica

(SILVA,

FERNANDES & BAPTISTA, 2014). Os nanomateriais proporcionam uma meia-vida
favorável no meio sanguíneo um comportamento fisiológico com o mínimo de efeitos
colaterais, e mínima ou nenhuma toxicidade para tecidos saudáveis em organismos
vivos (SILVA, FERNANDES & BAPTISTA, 2014).
O sistema de liberação de fármacos

pode melhorar as propriedades dos

fármacos livres por aumentar a sua estabilidade in vivo e biodistribuição, solubilidade
e até mesmo pela modulação de farmacocinética, promovendo o transporte e ainda
mais importante a liberação de doses mais elevadas do medicamento no local alvo,
a fim de ser eficiente. Podem ser construídos por conjugação direta com a droga e
outras modificações da superfície podem levar a uma melhor liberação para tais
sistemas, proporcionando uma liberação direcionada para tipos de células
específicas, e atingindo compartimentos celulares tais como as mitocôndrias e

núcleos. Como liberação de drogas, as plataformas de nanopartículas mais
importantes são: lipossomas, conjugados de polímeros, nanopartículas metálicas
(por exemplo AuNPs), micelas poliméricas, dendrímeros, nanoconchas, e proteína e
nanopartículas à base de ácidos nucleicos (SILVA, FERNANDES & BAPTISTA,
2014).
4.4 Nanoestruturas aplicadas a nanoencapsulação
Nos últimos anos, várias plataformas nanotecnológicas têm sido estudadas
para serem usadas em aplicações terapêuticas. Essas nanopartículas têm sido
desenvolvidas para melhorar as propriedades farmacológica e terapêuticas de
diferentes drogas (SVENSON & PRUD’HOMME, 2012). A seguir, estão descritas
algumas dessas classes de nanocarreadores que têm o poder de encapsular drogas
com maior eficácia e protege-las de efeitos indesejáveis ou de condições externas.
A nanotecnologia farmacêutica é a área das ciências farmacêuticas
envolvida

no desenvolvimento,

caracterização

e

aplicação

de

sistemas

terapêuticos em escala nanométrica ou micrométrica. O estudo desses sistemas
tem

sido

realizado

com

o objetivo de direcionar e controlar a liberação de

fármacos (SAKATA, S. et al.,2007).
Alves,

Martins

e

Santana

(2008)

afirmam

que

as

nanopartículas

possuem as características necessárias para que esses sistemas de liberação
de fármacos controlados sejam efetivos. Permitem que sejam entregues em local
apropriado, tem suas concentrações mantidas em níveis adequados por longos
períodos de tempo, além de prevenir sua degradação.
A seguir, há uma breve descrição dos nanoprodutos com maior aplicação na
área de nanocarreadores, para aplicações em liberação de fármacos no corpo
humano.
4.4.1 Nanopartículas poliméricas
Nanopartículas poliméricas (NP) são partículas com diâmetro inferior à 1000
nm (nanômetros) e que podem ser utilizada como nanocarreadores de fármacos. O
termo nanopartícula se refere às nanocapsulas e nanoesferas, que diferem entre si
de acordo com sua composição e organização estrutural, conforme mostrado
anteriormente na Figura 7. As nanocapsulas são constituídas pelo invólucro

polimérico disposto ao redor do núcleo aquoso ou oleoso, sendo que o fármaco se
encontra diluído neste núcleo e/ou adsorvido à parede polimérica. Por outro lado, as
nanoesferas, que não apresentam óleo em sua composição, são formadas por uma
matriz polimérica, onde o fármaco pode se encontrar retido ou adsorvido
(SCHAFFAZIK,S. et al., 2003;TAVARES, 2013).
A diferença morfológica entre a forma farmacêutica de nanoesfera e
nanocápsula está ilustrada na Figura 15.
Figura 16: Representação de nanoesferas (a) e nanocapsulas (b) com fámacos

Fonte: FAHNING & LOBÃO, 2011

Denominam-se

(nano)

esferas aqueles sistemas em que

o

fármaco

encontra-se homogeneamente disperso ou solubilizado no interior da matriz
polimérica. Desta forma obtém-se um sistema monolítico, onde não é possível
identificar um núcleo diferenciado. Nanocápsulas, ao contrário, constituem os
chamados sistemas do tipo reservatórios, onde é possível se identificar um núcleo
diferenciado, que pode ser sólido ou líquido. Neste caso, a substância encontrase envolvida por uma membrana, geralmente polimérica, isolando o núcleo do meio
externo (AZEVEDO, 2002).
As nanocápsulas são constituídas por um invólucro polimérico disposto ao
redor de um núcleo oleoso, podendo o fármaco estar dissolvido neste núcleo e/ou
adsorvido à

parede polimérica.

Por

outro

lado, as

nanoesferas,

que não

apresentam óleo em sua composição, são formadas por uma matriz polimérica,
onde o fármaco pode ficar retido ou adsorvido (SCHAFFAZICK, S. et al., 2003).

As nanopartículas podem ser preparadas por diversos métodos, os quais
podem ser classificados em polimerização interfacial de monômeros dispersos e
dispersos

de polímeros pré-formados (SOPPIMATH et al, apud DOMINGUES,

2006).
Quintanar-Guerrero e colaboradores (apud DOMINGUES, 2006) apontam
desvantagens no método de polimerização interfacial de monômeros dispersos:
uso de polímeros não biodegradáveis que geram subprodutos não totalmente
biocompatíveis, além de resíduos tóxicos provenientes dos monômeros, oligômeros,
tensoativos residuais ou catalisadores presentes na reação. Podem ocorrer
ainda reações com o fármaco provocando degradação de outros componentes
das nanopartículas (Quintanar-Guerrero, apud DOMINGUES, 2006).
A dispersão de polímeros pré-formados pode ser distribuída em quatro
métodos:

emulsificação-evaporação,

nanoprecipitação,

salting-out

e

emulsificação-difusão.
Essas técnicas utilizam uma solução orgânica na fase interna e uma
fase aquosa externa a qual é comum apresentar agentes estabilizadores da
dispersão das nanopartículas durante sua preparação. Além disso, todos os 4
métodos

são preferencialmente

empregados

para

fármacos

de

natureza

lipofílica (Quintanar-Guerrero et al; Soppimath et al, apud DOMINGUES, 2006).
Figura 17: Representação esquemática de nanoesfera e nanocapsula

Fonte: Nature

A grande maioria dos estudos relacionados com nanopartículas referemse

a sistemas baseados em polímeros biodegradáveis, por serem materiais

biocompatíveis e degradáveis, não tóxicos, não criar resposta inflamatória e

excretados pelo corpo (AZEVEDO, 2002). Pensando nestas vantagens, foi
proposta a utilização destas mesmas estruturas ligadas a um sistema de liberação
controlada de fármaco (MANO e MENDES, 1999).
Dentre os polímeros biodegradáveis estão os poliésteres alifáticos sintéticos,
como a: Poli-ε-(caprolactona) (PCL), Poli(ácido glicólico) (PGA), poli(ácido
láctico) (PLA), Poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) (PLGA) e Poli(3-hidroxibutirato)
P(3HB).
A PCL é utilizada como substrato para biodegradação e como matriz
de

liberação (PIRES, 2011). Já o PGA

é

um

polímero

de

cadeia

linear,

altamente cristalino e que é degradado no organismo através de esterases e
carboxil peptidases (SIQUEIRA, F. et al, 2009). Outro trabalho relacionado a
polímeros é de Rezende (2003), que avaliou PLA e PLGA na forma de placas para
futuros implante degradáveis, que substituiriam os implantes metálicos atuais.
O P(3HB) é obtido através da
formação,

utilizam-se

fontes

de

fermentação de bactérias. Para
carbono

renováveis

como

a

a

sua

sacarose.

Concordando com todos os estudos acima, Santos Jr e Wada (2007) desenvolveram
um estudo sobre polímero em cultura de células, no qual o objetivo principal
era analisar biomateriais poliméricos para substituir tecidos danificados e/ou
estimular a sua regeneração.
Guterres, Alves e Pohlmann (2007) descrevem que um dos principais motivos
da utilização dos polímeros para encapsulamento de fármaco é para melhorar as
características físico-químicas e propriedades farmacológicas, facilitando sua
penetração na pele. Tais trabalhos justificam a importância dos estudos em
polímeros, tanto na área de engenharia genética, quanto em farmácia como
matriz de liberação.
A conjugação droga-polímero tem causado um enorme impacto ao prover
significativa melhora na eficácia farmacêutica e na dosagem de várias drogas
testadas. No entanto, sua capacidade de carga de fármaco pode estar limitada ao
número de espaços conjugados no polímero e muitos deles falham na habilidade de
liberação controlada de fármacos. De forma a melhorar

a capacidade de

careamento da droga encapsulada e o controle espacial e/ou temporal em liberação
de

fármacos,

várias

nanopartículas

poliméricas

biocompatíveis

têm

sido

desenvolvidas. Por exemplo, as micelas poliméricas têm atraído uma grande
atenção pelo seu destacado potencial como carreador terapêutico (SVENSON &
PRUD’HOMME, 2012).
4.4.2 Lipossomas
Lipossomas são estruturas em duas camadas concêntricas, nas quais um
volume aquoso é inteiramente encapsulado por uma camada dupla de membrana
lipídica composto principalmente de fosfolípidos naturais ou sintéticos. Os
lipossomas são caracterizados em termos de tamanho, carga de superfície e número
de camadas duplas. Ele tem uma série de vantagens em termos de caráter anfifílico,
biocompatibilidade e facilidade de modificação da superfície, tornando-o um
candidato adequado a ser um sistema de liberação para medicamentos
biotecnológicos. Os lipossomas têm sido utilizados com sucesso no campo da
biologia, bioquímica e medicina desde a sua origem. Eles alteram em grande escala
o perfil farmacocinético da droga carregada, especialmente no caso das proteínas e
péptidios, e podem ser facilmente modificados por ligação à superfície de unidades
de polietileno glicol (PEG), tornando-os inócuos e, assim, aumentar a sua meia-vida
de circulação (YOGESH, S. et al., 2005).
Figura 18: Lipossoma

Fonte: Yogesh, S. et al, 2005

Como carreadores de fármacos, os lipossomas exibem várias propriedades
únicas, incluindo perfis de segurança favoráveis, longos tempos de circulação em
sistemas de meia-vida e fácil modificação de superfícies. Lipossomas conjugados
têm também mostrado potencial para melhorar a eficácia terapêutica da droga em
liberação controlada (SVENSON & PRUD’HOMME, 2012).

Figura 19: Liberação de fármaco por Lipossoma

Fonte: Wilczewska, A. et al., 2012

Em 1961, Alec Bagham durante um estudo de fosfolipídios e coagulação
sanguínea descobriu os lipossomas.
fosfolipídios

Tal estudo mostrou que quando os

se combinam com a água formam imediatamente uma esfera de

bicamada. Isso ocorre porque enquanto uma ponta de cada molécula é solúvel
em água, a outra é hidrofóbica. Desde então, eles têm sido ferramentas bastante
versáteis, amplamente utilizados como modelos de membranas celulares na
biologia e bioquímica (Bagham apud ROSSI-BERGMANN, 2008).
A sua utilização como sistema carreador de fármacos foi proposta pela
primeira vez em 1971 por Gregoriadis, e a partir de então eles têm sido
extensivamente utilizados (ROSSI-BERGMANN, 2008).
Castanho

e

Santos

(2002)

definem

lipossomas

como

associações

coloidais de lipídios anfipáticos, que se organizam espontaneamente em estruturas
fechadas tipo concha esférica. Podem ser preparados a partir de misturas
lipídicas

naturais extraídas e purificadas, ou a partir de lipídios sintéticos,

disponíveis comercialmente. Essas vesículas esféricas são constituídas de uma
ou

várias

bicamadas concêntricas de lipídeos, que isolam um ou vários

compartimentos aquosos internos do meio externo (Figura

12)

(CASTANHO;

SANTOS, 2002). Esse tipo de estrutura permite a encapsulação de compostos
de naturezas hidrofílicas, hidrofóbicas e anfifílicas (Figura 13), e liberação
controlada do conteúdo encapsulado por difusão e/ou por erosão da vesícula
(ALVES, MARTINS & SANTANA, 2008).

Figura 20: Representação de uma estrutura lipossômica

Fonte: Adaptado WIKIPÉDIA

Os lipossomos podem ser carregados positivamente, negativamente ou
serem neutros, dependendo da sua composição (FIALHO & CUNHA JR, 2007).
Figura 21 – Possíveis localizações dos solutos nos lipossomas.

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

Fonte: FAHNING & LOBÃO, 2011

Além

disso,

são

sistemas

altamente

versáteis,

cujo

tamanho,

lamelaridade, superfície, composição lipídica, volume e composição do meio
aquoso interno podem ser manipulados em função dos requisitos farmacêuticos
e farmacológicos (FRÉZARD, F. et al., 2005).
Os lipídeos mais utilizados nas formulações de lipossomas são os que
apresentam uma

forma

cilíndrica

como

as

fosfatidilcolinas,

fosfatidilserina,

fosfatidilglicerol e esfingomielina, que tendem a formar uma bicamada estável em
solução aquosa. As fosfatidilcolinas são as mais empregadas em estudos de
formulação de lipossomas, pois apresentam grande estabilidade frente a variações

de

pH

ou

da concentração de sal no meio (BATISTA, CARVALHO &

MAGALHÃES, 2007).
A nomenclatura para os lipossomas é baseada no seu número de
bicamadas lipídicas (lamelas) e tamanho. O tamanho dos lipossomos pode variar de
vesículas muito pequenas (0,025 µm) a grandes (2,5 µm), apresentando uma
única ou múltiplas bicamadas. Com relação ao tamanho e o número de
bicamadas, os lipossomos podem ser classificados em Vesículas Multilamelares
(Multilamellar Large Vesicles - MLV); Vesículas Unilamelares Grandes (Large
Unilamellar Vesicles -

LUV)

e

Vesículas

Unilamelares

Pequenas

(Small

unilamellar vesicles – SUV) (FIALHO & CUNHA JR, 2007).
Segundo Conceição (Conceiçao et al ,2009 apud FAHING & LOBÃO, 2011),
os métodos de preparações de lipossomas podem ser classificados de acordo
com o modo de dispersão dos lipídios na fase aquosa, destacando os de dispersão
mecânica, a dispersão de duas fases e a solubilização por recurso a detergentes.
Tais técnicas foram descritas pelo autor como: “Nos métodos de preparação por
dispersão mecânica, os lipídios são secos usando para tal um solvente orgânico
num suporte solido (normalmente as paredes do recipiente de preparação), após os
que são dispersos em fase aquosa por agitação (em vórtice manual, ou outra).
Após a hidratação ocorre a formação de lipossomas multilamelares (MLV). O
Conjunto de métodos de preparação incluídos nessa categoria é especialmente
adequado para encapsulação de fármacos lipossolúveis. No conjunto de métodos
de preparação em que se recorre a dispersão
primeiramente

dissolvidos

num

solvente

do solvente,

orgânico sendo,

os

lipídios

são

posteriormente,

adicionada a uma solução aquosa do composto a encapsular. Os lipídios
dispõem-se, então, em monocamada na interface entre as duas fases. Dentro
deste grupo de métodos de preparação é ainda possível distinguir três categorias
de métodos: aqueles que envolvem a utilização de um solvente orgânico miscível
com a fase aquosa; aqueles em que a fase aquosa em largo excesso á
orgânica, é imiscível com esta última; e finalmente aqueles em que a fase
orgânica é imiscível e se encontra em largo excesso a fase aquosa.
Na

terceira classe de métodos de preparação de lipossomas,

os

fosfolipídios são solubilizados num meio aquoso por recurso à utilização de
moléculas de

um detergente

dando

origem de

micelas mistas.

A este

procedimento segue-se a remoção do detergente (por exemplo, por diálise) o que
leva a um progressivo enriquecimento das micelas em fosfolipídios, originando,
conseqüentemente, a formação espontânea de lipossomas unilamelares.
Rossi-Bergmann (2008) afirma que os lipossomas foram os primeiros
nanossistemas utilizados na área clínica e aprovados para administração intravenosa. Em 1995, a Doxorrubicina foi o primeiro medicamento lipossomal a ser
introduzido
associado

no mercado
à AIDS.

utilizada

Depois

disso,

surgiram no mercado: Myocet® e

no

tratamento

muitas

outras

do sarcoma

de

Kaposi

formulações

lipossomais

DaunoXome® (fármacos utilizados no

tratamento de câncer) que reduziram significativamente a toxidez cardíaca da
droga; Anfotericina B (medicamento para tratamento de micoses e leishmaniose
visceral), que reduziram sensivelmente sua toxidez renal.
As principais vias de administração dos lipossomas são: intra-venosa,
intra-peritoneal e subcutânea. A principal desvantagem destas é a captura dos
lipossomas

pelo

fígado

e baço.

A via

oral é uma

via

de

administração

preferencial, mas a administração de lipossomas oralmente é dificultada pelas
condições agressivas do trato gastrointestinal (baixo pH estomacal, presença
de enzimas degradativas e ação detergente dos sais biliares no intestino) (LASIC
apud MATOS E MOUTINHO, 2008).
O principal problema da administração sistêmica de lipossomas é o fato
de que quando entram na corrente sanguínea são rapidamente capturados
pelos macrófagos que fazem parte do sistema retículo-endotelial. Para além
dos macrófagos, os lipossomas são absorvidos rapidamente e em grande
extensão pelos outros órgãos do SER (Sistema Retículo-Endotelial), principalmente
o fígado, o baço e os nódulos linfáticos, mas, mais tardiamente, também pelos
pulmões e medula óssea, o que diminui o seu tempo de semi-vida plasmática a
minutos. Este fenômeno de captura condiciona a utilização primordial dos
lipossomas no tratamento de doenças relacionadas com os órgãos referidos:
fígado ou baço (SHARMA E SHARMA apud MATOS E MOUTINHO, 2008).
4.4.3 Dendrímeros
Dendrímeros são polímeros únicos, com estrutura e tamanhos bem definidos.
A arquitetura do dendrímero é uma das mais populares que se conhece nos meios

biológicos. Alguns exemplos de moléculas com estrutura dendrítica são: glicogênio,
amilopectinia e proteoglicanos.
Na estrutura do dendrímero, em contraste com o polímero linear, pode-se
distinguir os seguintes elementos:

um núcleo, ramificações e grupos ativos na

superfície. O núcleo é somente um átomo ou uma molécula, aos quais as
ramificações estão acopladas. As ramificações são moléculas do monômero ligadas
ao

núcleo

formando

camadas

e

construindo

sucessivas

gerações.

A

biocompatibilidade e as propriedades físico-químicas são determinadas pelos grupos
funcionais na superfície (WILCZEWSKA, A. et al., 2012).
Os dendrímeros são macromoléculas altamente ramificadas, cuja dimensão e
forma podem ser controlados com precisão. São fabricados a partir de monômeros
utilizando técnicas convergente ou divergente de polimerização, com crescimento
passo a passo. A estrutura bem definida, pouca dispersão de tamanho, capacidade
de funcionalização da superfície e estabilidade são propriedades dos dendrímeros
que os tornam potenciais candidatos a portadores de drogas. Moléculas de fármacos
podem ser incorporada via complexação ou encapsulamento. Os dendrímeros estão
sendo investigados para liberação de droga e de gene, como veículos para a
penicilina, e para utilização em terapia anticâncer. Os dendrímeros utilizados em
estudos de distribuição de drogas incorporam tipicamente um ou mais dos seguintes
polímeros: poliamidoamina (PAMAM), a melamina, poli (ácido L-glutâmico) (PG),
polietilenoimina (PEI), poli (propilenoimina), e poli (etileno glicol) (PEG), quitina
(YOGESH, S. et al., 2005).
Figura 22: Modelo esquemático de um Dendrímero

.
Fonte: Yogesh, S. et al, 2012

Entre os dendrímeros que se destacam como importantes classes de
nanopartículas carreadoras para liberação de fármacos, podemos citar o SPL7013
(L-lysine-based) que pode ser utilizado como microantibiótico no combate ao HIV ou
outras doenças sexualmente transmitidas (SVENSON & PRUD’HOMME, 2012).
4.4.4 Nanomateriais de Carbono
Os nanomaterias de carbono utilizados em liberação de fármacos podem se
definidos como nanotubos (CNT) ou nanohorns (CNH).
CNTs são caracterizados pela sua arquitetura única formada por camadas
simples ou múltiplas de grafite com uma enorme área superficial e uma excelente
condutividade térmica e eletrônica. A biocompatibilidade dos nanotubos pode sem
melhorada por modificações químicas em sua superfície. Por exemplo, pela ligação
de forma covalente de dendrímeros PAMAM. Devido à sua força mecânica, os
nanotubos podem ser utilizados como suporte para melhorar as propriedades de
outros nanocarreadores, tais como compósitos poliméricos ou não-poliméricos
(WILCZEWSKA, A. et al., 2012).
Os nanotubos de múltiplas camadas têm diâmetros que variam entre alguns
nanometros a várias dezenas de nanometros, dependendo do número de paredes
na estrutura. Os fulerenos e nanotubos de carbono são tipicamente fabricados
usando descarga eléctrica por arco (EAD), ablação por laser (LA), deposição de
vapor químico (CVD) ou processos de combustão. Nanotubos de carbono de
superfície funcionalizada (CNT) podem ser internalizados nas células de mamíferos,
e quando estão ligados a péptidios podem ser utilizados como estruturas de
liberação de vacinas. São usados como pequenas moléculas transportadoras e
também envolvidas no transporte de DNA, indicando o uso potencial como um
instrumento de liberação de genes. Por exemplo, os hidrogéis utilizados para
estabilização da temperatura para aplicações de distribuição de drogas incorporam
os nanotubos de carbono. Foi demonstrado a aplicação a tecido seletivo e a
segmentação e direcionamento intracelular de mitocôndrias com o uso de estruturas
de fulereno. Além disso, as experiências com fulerenos também têm mostrado que
estes exibem comportamento antioxidante e antimicrobiano (YOGESH, S. et al.,
2005).

Figura 23: Nanotubos de parede única (a) e de multiparedes (b)

Fonte: Yogesh, 2005

Os nanotubos são parte da família estrutural do fulerenos,
4.5 Sistemas de liberação controlada baseados em nanoencapsulados
A via oral é considerada a preferencial para a administração de fármacos,
principalmente para o tratamento de doenças crônicas (TAVARES, 2013; PLAPIED,
L. et al., 2011). Porém, alguns princípios ativos ingeridos dessa maneira podem
apresentar biodisponibilidade variável ou limitada, principalmente devido à baixa
solubilidade e pouca estabilidade da droga no meio gastrointestinal, bem como à sua
ineficiente permeabilidade (TAVARES, 2013; OOSTENDORP, S. et al., 2009;
GALINDO-RODRIGUEZ, S. et al., 2005).
Ao contrário do que ocorre na utilização de formas farmacêuticas de liberação
convencional, como cápsulas e comprimidos, os sistemas de liberação controlada
envolvem

a

associação

química

ou

física

biocompatíveis. Estes, quando administrados

dos
in

fármacos
vivo,

com

devem

materiais

possuir

a

capacidade de conduzir o fármaco até ao alvo específico onde, devem atuar e
controlar de forma pré-determinada a taxa de liberação do fármaco a partir desse
mesmo sistema, bem como, aumentar a eficácia terapêutica dos fármacos pela
manutenção da sua concentração no organismo, dentro do intervalo terapêutico
e abaixo do limiar tóxico. Ou seja, deve ocorrer uma diminuição significativa da
toxicidade do fármaco nos órgãos saudáveis do organismo de modo a possibilitar um
maior tempo de permanência do fármaco na circulação (JOÃO, 2013).

Figura 24: Representação dos sistemas de liberação controlada de fármacos, sendo
a) o tratamento convencional; e b) a liberação controlada

Fonte: João, 2013

Atualmente a liberação controlada está diretamente associada à área da
nanotecnologia, devido à utilização de nanoparticulas para a criação de sistemas de
liberação controlada. Estas têm como propósito, acumular o fármaco e otimizar
o tempo de liberação deste, isto ocorre, porque as nanoparticulas apresentam
maior estabilidade na presença de certos fluidos biológicos e maior potencialidade
terapêutica.
Portanto, é nas nanoparticulas que o fármaco é dissolvido, aprisionado
e encapsulado, uma vez contido nas nanoparticulas, este é libertado por erosão
difusão ou degradação.
Algumas das principais propriedades das nanopartículas são o seu tamanho
reduzido, a alta capacidade de armazenamento de fármacos, as propriedades da
superfície, a cinética de liberação, a biocompatibilidade e a melhoria da área da
farmacocinética. Adicionalmente, as nanopartículas, podem ser especificamente
dirigidas para tecidos doentes (por exemplo, tumores) os quais, são muito mais
difíceis de alcançar com a terapia convencional (VILAÇA, 2012).
Por isso, novos sistemas de liberação controlada de fármacos vêm sendo
pesquisados e desenvolvidos, visando contornar esses inconvenientes. Entre os
mais modernos, destacam-se os nanocarreadores. Tais encapsulados oferecem
inúmeras vantagens sobre a administração oral tradicional, principalmente quanto ao

aumento da solubilidade do fármaco transportado, mais proteção quanto à
degradação no trato gastrointestinal (TGI) e incremento na sua absorção na região
gastrointestinal (TAVARES, 2013; LOPES, C. et al., 2010; ROGER, E. et al., 2010).
Dentre essas partículas nanoencapsuladas, há os lipossomas (SUN, W. et al.2008),
nanopartículas lipídicas (LI, W. et al., 2008), nanopartículas poliméricas (KALARIA,
D. et al., 2009), nanoemulsões, dendrímeros e micelas (TAVARES, 2013; KWON, S.
et al., 2007; KE, W. et al., 2008).
Entre

essas

nanopartículas

sendo

desenvolvidas,

os

polímeros

(nanopartículas poliméricas) têm como uma grande vantagem uma maior
estabilidade nos fluídos do TGI (TAVARES, 2013). Além disso, devido à
disponibilidade de uma vasta gama de materiais poliméricos para sua confecção, é
possível modular as propriedades físico-químicas desses nanocarreadores, tais
como carga superficial, hidrofobicidade, eficiência na incorporação e liberação do
fármaco, visando otimizar seu comportamento no ambiente estudado (GALINDORODRIGUEZ, S. et al., 2005; PAPLIED, L. et al.2011).
As nanopartículas poli(alquil-cianocrilato) (PACA) estão entre as mais
estudadas com o fim de liberação controlado ou direcionada dos fármacos. Elas são
formadas por monômeros biocompatíveis e biodegradáveis, e possibilitam maior
facilidade na preparação e podem ter maior potencial de produção industrial,
comparadas à outras nanopartículas poliméricas (TAVARES, 2013).
A fim de potencializar sua estabilidade e suas propriedades biológicas, essas
nanopartículas

podem ser modificadas na sua superfície externa através da

inclusão de algumas moléculas com características específicas, tais como a
quitosana. Bravo-Osuna (2006) e colaboradores desenvolveram nanopartículados
de poli(iso-butil-cianoacrilato) revestidas com quitosana ou um seu derivado (tiolado)
e demonstraram o aumento no comportamento adesivo das mesmas, utilizando
como modelo a membrana intestinal dos ratos (TAVARES, 2013). No entanto, a
quitosana (pKa = 5,5 – 6,5) perde sua carga e se precipita em ambientes básicos ou
neutros, tais como o meio intestinal (SAHNI, J. et al., 2008).
Antes

de

serem

absorvidos

no

ambiente

gastrointestinal,

esses

nanocarreadores precisam se difundidos através do muco adjacente à parede do
intestino. Esse muco, com espessura que varia entre 30 e 100 µm, serve para
proteger a superfície epitelial, devido à propriedade lubrificante da mucina

(TAVARES, 2013). A mucina, que é uma glicoproteína, é a principal constituinte
dessa parede mucosa e diminui gradativamente a difusão de pequenas e grandes
moléculas, criando com isso uma barreira física que dificulta a absorção das
partículas (PAPLIED, L. et al., 2011). Por isso, os sistemas de liberação
nanoestruturados que apresentam uma carga superficial positiva podem ser
transportados mais facilmente através desse muco, uma vez que, devido à elevada
quantidade de moléculas de ácido siálico e de açúcar presentes na mucina, deixam
essa com uma acentuada carga negativa (ROGER, E. et al., 2010). Com isso, a
interação eletrostática com as cargas presentes na mucina tendem a favorecer a
absorção dessas partículas através do muco e aumentar sua internalização pelas
moléculas epiteliais, que também têm cargas negativas (Norris et al., 1998 apud
TAVARES, 2013).
Existem diferentes mecanismos possíveis de serem utilizados para o
transporte dos nanocarreadores através da barreira intestinal. Por exemplo, segundo
Fasano (1998, apud TAVARES, 2013), uma das rotas possíveis para a penetração
dos nanossistemas é o transporte passivo transcelular, que inclui a difusão através
das células intestinais. Por essa via, a razão de absorção segue a chamada Lei de
Fick, a qual depende, entre outros fatores, das propriedades físico-químicas do
soluto e do gradiente de concentração através das células (ROGER, E. et al., 2010;
TAVARES, 2013). Para as substâncias com grande característica lipofílica e de peso
molecular moderado, esse transporte pode ser considerado a rota preferencial.
Assim, em teoria, estruturas supramoleculares como os nanocarreadores não
poderiam difundir-se de maneira satisfatória (FRANCIS et al., 2004, apud TAVARES,
2013).
As Leis de Fick sobre difusão, utilizadas no modelo, estão explicadas a seguir
(MAHARJAN,S., PHARM,M. 2008).
i) primeira lei de Fick da difusão: nessa primeira lei, o fluxo difusivo refere-se à
concentração sob a suposição de estado estacionário. Pressupõe-se que o fluxo vai
de regiões de alta concentração para regiões de baixa concentração, com uma
grandeza que é proporcional ao gradiente de concentração. Em uma dimensão, a lei
na forma vetorial é escrita assim:

onde, J é a quantidade de substância que passa perpendicularmente através de
uma unidade de área superficial por unidade de tempo, D é o coeficiente de difusão
e

(ou dc/dx) é o gradiente de concentração. O sinal negativo na equação acima

significa que a difusão ocorre no sentido oposto ao aumento da concentração. Esta
equação é um processo de primeira ordem, porque a taxa depende da concentração
das substâncias químicas. Esta lei descreve a transferência de moléculas a partir de
uma área de maior concentração para uma zona de menor concentração.

ii) segunda Lei de Fick: é derivada da primeira lei para situações de estado instável,
onde a concentração está mudando com o tempo. A segunda lei de Fick estabelece
que a taxa de alteração na concentração num volume dentro do campo de difusão é
proporcional à taxa de variação em gradiente de concentração espacial naquele
ponto do campo; a constante de proporcionalidade é o coeficiente de difusão e
representada como

Nesse caso, a lei afirma que a alteração da concentração com o tempo em
uma determinada região é proporcional à alteração em gradiente de concentração
naquele ponto.
As duas leis de Fick são aplicadas para encontrar o fluxo e a concentração
através de uma membrana. A dissolução de um sólido em um líquido é bem
explicado pela lei de Fick modificada, que é chamada de equação Noyes-Whitney,
dada pela fórmula:

onde, dM / dt é a velocidade de dissolução, D é coeficiente de difusão do
soluto na solução, S é área da superfície exposta do sólido, h é a espessura da

camada de difusão, Cs é a concentração em uma camada saturada de líquido e Cb
é a concentração de soluto em solução em massa no tempo t.
O transporte ativo através das células parece, então, ser o mais adequado
para a absorção das nanoestruturas. Deve-se considerar o transporte mediado pelas
chamadas células M, que são células especializadas da mucosa associada ao tecido
linfóide e que podem formar estruturas distintas, tais como as placas de Peyer, e que
são caracterizadas por sua habilidade em transportar antígenos do lúmen intestinal
para as células do sistema imunológico (ROGER, E. et al., 2010; PLAPIED, L. et al.,
2011; TAVARES, 2013).
4.6 Fármacos nanoencapsulados usados no aparelho digestivo
O Aparelho Gastrointestinal (AGI) serve para a digestão de alimentos e a
absorção de água, nutrientes e eletrólitos, e provê uma barreira seletiva entre o
ambiente e a circulação sistêmica. Ele provê uma variedade de barreiras fisiológicas
e morfológicas, tais como enzimas proteolíticas, no âmbito intestinal e nos filtros das
bordas das membranas: a camada mucosa, a flora bacteriana do intestino e o
próprio interior da célula epitelial (GUPTA & KOMPELLA, 2006).
Embora o AGI seja projetado para evitar a passagem de material particulado
(potencialmente materiais tóxicos e patogênicos) vindos do ambiente exterior, não é
uma barreira totalmente inviolável. Existem mecanismos especializados que
permitem a internalização de partículas e macromoléculas. O muco, construído de
moléculas de mucina, atua como uma barreira para a absorção oral de matéria
estranha, incluindo as nanopartículas.
A composição química do muco permite que compostos tanto ácidos quanto
básicos interajam com ele, aumentando dessa forma o tempo de permanência tanto
das drogas quanto das nanopartículas numa grande proximidade da superfície de
absorção (GUPTA & KOMPELLA, 2006).
Para liberar o conteúdo dos fármacos no sangue, na linfa ou nos órgãos
determinados, as nanopartículas têm de cruzar a barreira gastrointestinal seja por
difusão passiva por via transcelular ou paracelular, ou por processos ativos
mediados pelas transportadoras ligadas a membranas ou vesículas derivadas de
membrana.

Figura 25: Representação esquemática do mecanismo de captação das
nanopartículas administradas oralmente.

Fonte: Gupta & Kompella, 2006

Outro mecanismo possível para o transporte das nanopartículas através das
células intestinais, é a da captação paracelular via canais aquosos. Nos humanos, o
diâmetro do poro de passagem tem sido estimado entre 4 e 8 Å, enquanto para ratos
e coelhos esse valor é de 10 a 15 Å (GUPTA & KOMPELLA, 2006).
4.6.1 Tamanho da partícula e carga da superfície: fatores críticos de absorção
Mathiowitz et al. (1997, apud TAVARES, 2013) mostraram que partículas com
tamanho entre 40 e 120 nm são transportadas tanto de forma transcelular quanto de
forma paracelular. O tamanho é um fator determinante tanto para a absorção quanto
para o destino do sistema de partículas. A quantidade de partículas de 10nm
absorvidas foi de 2.5 a 6 vezes maior do que as de 1 a 10 µm, respectivamente.
Eldridge et al. (1990, apud TAVARES, 2013) mostraram que a natureza e as
características de superfície das partículas também afetam a absorção . Partículas
hidrofóbicas são absorvidas mais rapidamente que as hidrofílicas. Aumentando a
hidrofobicidade das partículas de poliestireno cresce sua permeabilidade através do
muco mas decresce sua mobilidade através das células absorventes (Norris, Puri &
Sink, 1998, apud TAVARES, 2013). Surfactantes adicionais, especialmente
Polysorbate 80, aumentam significativamente absorção das nanopartículas,
enquanto

meios hidrofóbicos, como óleo de amendoim, não têm efeitos

significativos (Araujo et al., 1999, apud TAVARES, 2013).

4.6.2 Modelos in vitro e ex vivo
Modelos in vitro e ex vivo estão sendo cada vez mais explorados para estudar
a influência das características das partículas incluindo o tamanho, potencial zeta, a
natureza do polímero, hidrofobicidade e revestimento ou complexação com ligantes
mucoadesivos e outros. Os modelos in vitro, como culturas de células, são
extensivamente usados para estudar as interações entre as células e as partículas
poliméricas. As células Caco-2, derivadas do adenocarcinoma de cólon humano, é o
tecido de permeabilidade mais amplamente utilizado para estudar o transporte
transepitelial (Delie, 1998, apud TAVARES, 2013). Tem sido demonstrado que a
linha celular Caco-2 pode ser convertido para células M por co-cultura com linfócitos
de PP (Savidge et al., 1995, apud TAVARES, 2013). O estabelecimento de um
sistema in vitro que reproduza as principais características das células M relevantes
para a captação de partículas pode ajudar na concepção de estratégias para
transportar partículas (Yeh, Ellens & Smith, 1998, apud TAVARES, 2013).
Experimentos ex vivo usando segmentos intestinais são frequentemente utilizadas
para determinar a permeabilidade de medicamentos através de tecido intestinal de
mamíferos. O tecido intestinal utilizado para analisar a absorção e o transporte de
nanopartículas deve ser obtido a partir de animais recentemente sacrificados com a
camada de células epiteliais submetidas a lise rápida e esfoliação, caracterizada por
uma perda completa das vilosidades, depois da morte (TAVARES, 2013).
4.6.3 Formulação da Nanopartículas: Materiais para a preparação da matriz
Uma

grande

quantidade

de

polímeros

tem

sido

avaliada

para

o

desenvolvimento de vacinas orais, incluindo polímeros naturais (amidos, alginatos,
proteínas) e sintéticos (poli(lactide-co-glicolide) (PLGA), polianidros).

Toxicidade,

irritabilidade e sensibilidade alérgica são fatores de importância primária e, portanto,
existe a necessidade para que haja um revestimento biodegradável ou solúvel. As
vantagens da utilização de polímeros naturais incluem seu baixo custo,
biocompatibilidade, e solubilidade em água. No entanto, os polímeros naturais
podem também ser limitados na sua utilização por causa da presença de impurezas,
a variabilidade de lote para lote, e geralmente baixa hidrofobicidade. Em
comparação, polímeros sintéticos são mais reprodutíveis e podem ser preparados
com as desejadas taxas de degradação, pesos moleculares e composições de
copolímero. Mas eles podem ser desvantajosos devido à sua solubilidade limitada;

eles são muitas vezes solúveis somente em solventes orgânicos e, por conseguinte,
pode não libertar o fármaco ou pode desnaturar os sensíveis (GUPTA &
KOMPELLA, 2006).
Estabilizadores são utilizados para evitar a agregação das partículas,
conferindo uma carga de superfície. Normalmente, quanto maior for a carga de
superfície maior é a estabilidade. Revestimento de superfície com o surfactante
também aumenta o tamanho médio das partículas. Torna-se evidente que os
agentes tensoativos também modulam a absorção e liberação de partículas,
influenciando no comportamento da droga incorporada a partir da matriz da NP
(GUPTA & KOMPELLA, 2006).
O álcool polivinílico (PVA) é o estabilizador mais amplamente utilizado para
NPs. Uma dificuldade encontrada com o PVA é que uma parte dele permanece
associado com as nanopartículas, apesar de repetidas lavagens, porque o PVA
forma uma rede interligada com o polímero na interface. Este PVA residual nas NPs
de

PLGA pode ser controlado alterando a concentração do PVA ou o tipo de

solvente orgânico utilizado na emulsão. O PVA residual pode influenciar as
propriedades físicas das partículas (como o tamanho, potencial zeta, o índice de
polidispersão, e hidrofobicidade de superfície), carga de fármaco, a absorção celular
(valores mais baixos estão associados com o aumento da hidrofilia transmitida por
PVA), e de liberação (GUPTA & KOMPELLA, 2006).
Assim, o PVA residual e os fatores que a influenciam podem ser utilizados
como parâmetros de formulação para alterar as propriedades de aplicação das NPs
(SAHOO, S. et al., 2002). Um estudo sobre a influência do grau de PVA utilizado
para NPs de PLGA mostraram que o PVA com baixo grau de hidrólise dá um
rendimento

mais

elevado,

distribuição de

tamanho

uniforme

e

excelente

redispersibilidade. As características das partículas dependem mais do grau de
hidrólise do que do grau de polimerização, e deve ser um parâmetro importante para
finalizar na própria fase inicial de desenvolvimento de uma formulação de
nanopartículas (Murakami et al., 1998, apud TAVARES, 2013).

4.6.4 Liberação do fármaco
A liberação do fármaco a partir de algumas das formulações de NPs é um
processo bifásico: um burst inicial é seguido por uma liberação mais lenta (e
controlada) (GUPTA & KOMPELLA, 2006). Este fenômeno tem sido explicado por

NPs preparadas pelo método de evaporação de solvente de emulsão (ROSCA,
WATARI & UO, 2004). Para as emulsões simples, a eliminação de solventes
concentrados da substância incorporada na direção da superfície e para emulsões
múltiplas, faz buracos nas paredes poliméricas perto da superfície resultando na
liberação inicial de ruptura. O resto da droga incorporada é liberado sob a dupla
influência da degradação difusão e polímero. Após administração oral, as enzimas
presentes no lúmen pode influenciar a liberação do fármaco a partir do sistema de
entrega de droga. Portanto, o meio de dissolução ou liberação deve ser incorporado
com enzimas para estudos in vitro de liberação. A degradação enzimática das NPs
depende do tipo de polímero e peso molecular. A presença de enzima proteolítica
tripsina no meio de liberação resultou num aumento da liberação do fármaco a partir
de gelatina-doxorrubicina NPs conjugado (GUPTA & KOMPELLA, 2006).
4.6.5 Avaliação da Formulação: Estudos de degradação
A degradação da NP é indicativa da sua estabilidade no período de tempo
possível e da cinética de liberação da droga incorporada. A dose do fármaco que
deve ser incorporado pode ser calculada pela correlacionando os níveis detectáveis
de NPs com a cinética de degradação ao longo de um período de tempo. Assim, o
período de dissolução eficaz da droga in vivo a partir das NPs torna-se dependente
da efeito combinado de degradação do polímero e os mecanismos de eliminação
naturais do corpo. O desenho destes estudos in vitro deve basear-se no ambiente
fisiológico real à qual as partículas vão ser expostos. O tamanho de partícula
desempenha um papel significativo na determinação da taxa de degradação. A
medida que o tamanho da partícula é reduzido, maior é a área de superfície
disponível para a entrada de água nas NPs, resultando em degradação e liberação
mais rápidas do agente terapêutico. A degradação do polímero foi demonstrada ser
bifásica em NPs de PLGA, com uma degradação inicial rápida durante os primeiros
20-30 dias, seguido de uma fase muito mais lenta. Sugeriu-se que a área de
superfície do PVA, em vez do tamanho de partícula, desempenha um papel
dominante no controle da degradação da NP (GUPTA & KOMPELLA, 2006).
4.7 Modelagem matemática e computacional
Modelagem é uma metodologia de desenvolvimento de modelos, sejam
eles matemáticos, computacionais, moleculares ou mesmo uma maquete, que

represente, de forma simples, um problema ou um objeto da realidade. Segundo
Booch, ‘A modelagem é uma técnica de engenharia aprovada e bem-aceita’, isto é,
uma técnica de construção de modelos que representam a realidade. Ele ainda
enfatiza

que

antes

da

construção

de

um

avião, automóvel,

dispositivo

eletrônico, entre outros, seria inconcebível a distribuição dos mesmos sem antes
adquirir seus modelos (modelos computacionais, protótipos, modelos físicos)
(BOOCH, 2006).

A

modelagem

é

utilizada

no

sentido

de

processo

de

representação, ou seja, um artifício de representação de objetos. Portando,
modelagem é a construção de modelos, independente da área de atuação
(ARAUJO, 2003). O ser humano sempre recorreu aos modelos, tanto para
comunicar-se com seus semelhantes como para preparar uma ação. Nesse
sentido, a modelagem, arte de modelar, é um processo que emerge da própria razão
e participa da nossa vida como forma de constituição e de expressão do
conhecimento (BIEMBENGUT, 2003).
Dentre

as

várias

áreas

diferenciadas de Modelagem:
Computacional,

que

consiste

de
na

pesquisa,

existem algumas

computação, denominada

em um método

de

descrições
Modelagem

computação que

busca

especificar, a partir dos fatos, a perspectiva dos dados, permitindo organizálos em estruturas bem definidas, estabelecendo regras de dependência entre
eles, produzindo um modelo expresso por uma representação (POMPILHO, 2002).
Na matemática, uma das metodologias utilizadas é a Modelagem Matemática
que

é

a

arte

de

expressar, através de linguagem matemática, situações-

problemas. Para áreas de desenvolvimento de medicamentos, como a química, a
medicina e a farmacologia, tem-se o emprego da Modelagem Molecular, que é
a aplicação de modelos teóricos para representar e manipular a estrutura de
moléculas, estudar reações químicas e estabelecer relações entre estrutura e
propriedade da matéria (Dos Santos, 2001, apud PIRES, 2011).
Um modelo é algo que representa o que se quer reproduzir, ou seja,
simplificação da realidade. Os modelos têm por objetivo descrever aspectos
específicos de certas propriedades do sistema (Dos Santos, 2001, apud PIRES,
2011). Um modelo deve fornecer informações, sejam ser de maneira detalhada
ou mais genéricas,

mas que possam compreender

o

sistema

considerado

(BOOCH et al., 2006). ‘Construímos modelos para compreender melhor o

sistema que estamos desenvolvendo’, ou seja, precisa-se do desenvolvimento
de

modelos

para

entender

o que

está

acontecendo

e

solucionar

questionamentos existentes (BOOCH et al., 2006). Um modelo é algo que
transcreve características relevantes do problema em questão, por exemplo,
mapas e coleção de plantas são modelos de uma pequena porção da Terra (PIRES,
2011).
A construção do modelo ocorre através da modelagem. Modelagem é o
método de desenvolvimento de modelos, seja ele matemático, computacional
ou molecular. Através da modelagem pode-se alcançar alguns objetivos, tais
como o de visualizar o sistema, especificar sua estrutura e o seu comportamento
(BOOCH et al., 2006). Porém, não basta apenas saber modelar. O modelador
tem que seguir algumas regras para obter um modelo: ‘A construção do
modelo envolve a imaginação e habilidade. Dando regras para fazê-lo como lista
de regras para ser um artista. Na melhor das hipóteses este fornece um quadro
em torno dos quais a construção de competências é desenvolver a imaginação’
(Bendera, 1978, apud TAVARES, 2013 ).
Um modelo matemático é definido como uma descrição de leis em uma
linguagem matemática. Esta linguagem pode ser expressa na forma de
gráficos, tabelas, equações e variar da mais simples expressão até o sistema
mais complexo (ANTON, 2000).

‘Modelo Matemático é um conjunto de

símbolos e relações matemáticas que representam de alguma forma o objeto
estudado’ (BASSANEZI, 2004).
Os modelos matemáticos são representados por equações matemáticas ou
funções, que são representadas da forma y = f(x), onde x e y são relacionados
através da regra f, e podem ser obtidos de duas maneiras: ou indutivamente ou
dedutivamente. Dizemos que o modelo foi obtido de forma indutiva, quando a função
f(x) foi baseada em dados experimentais existentes; já dedutivamente quando o
modelo

é

produzido

baseado

em teorias geradas por pesquisadores (Anton,

2000). Ou seja, um modelo matemático é uma forma de representação, que
utiliza objetos matemáticos como modelo (funções, vetores, figuras geométricas)
(ARAUJO, 2003).
No caso de uma teoria física, por exemplo, um físico analisa e seleciona
as características do experimento, chamadas de variáveis, e as utiliza como

ferramenta para representar um objeto físico que está sendo estudado. O objeto
físico em questão não corresponde a um “objeto físico” propriamente dito e,
sim, algo que pode ser observado em um determinado tempo e local.
Filtrando

os

dados,

o

pesquisador

cria

um

modelo

físico, que é uma

simplificação da realidade, e que, teoricamente, obedece as leis ou equações da
matemática, ou seja, objetos matemáticos, que são os modelos matemáticos
(Davis & Hersh, 1995, apud PIRES, 2011).
Na criação de um modelo matemático, tem-se que levar em conta seus
fatores. Quanto

mais fatores são

computados maior

a

complexidade

do

modelo. Logo, existe a necessidade de encontrar um equilíbrio, no qual, o
modelo seja simples e que possua todos os dados e fatores necessários para sua
descrição. Caso contrário, a relação entre as variáveis podem ser afetadas (PIRES,
2011). ‘Muitas

vezes

o

primeiro

modelo

matemático

que

se

elabora

é

demasiado complicado para fornecer informação útil e, assim, introduzem-se
certas simplificações, por exemplo, desprezando termos pequenos nas equações,
obtendo um modelo matemático simplificado, que se espera (às vezes até
pode demonstrar-se!) seja em certo sentido próximo do modelo matemático
original’ (Davis & Hersch, 1995, apud PIRES, 2011).
Um modelo matemático para ser bom, deve produzir resultados que
sejam compatíveis com a realidade. Se em determinado momento o modelo
não corresponder com o mundo real, ele deve ser trocado por outro que o
faça.

Por

isso, ocorrem constantes substituições por novos modelos (ANTON,

2000). Para que o modelo matemático seja compatível com o modelo físico, ou seja,
com a realidade, cada situação deve ser estudada como uma realidade distinta e
analisando cada uma de suas propriedades (Davis & Hersch, 1995, apud PIRES,
2011).
No entanto, os modelos matemáticos não estão presentes somente nos
campos da matemática e física, mas em diversas outras áreas da ciência e da
tecnologia. Por exemplo, na meteorologia, utilizam-se modelos matemáticos na
forma de equações diferenciais e diferenciais parciais, para a previsão de
concentração de pólen na atmosfera (Beckett, 1990, apud PIRES, 2011). No
campo da biologia, o estudo de métodos matemáticos aplicados à saúde é
conhecido

como

biomatemática.

Schwartz

(2006)

utilizou

do

artifício

da

modelagem

matemática

como

metodologia

e

aplicou

técnicas

para

o

desenvolvimento de um modelo para melhor avaliar o controle de doenças
transmissíveis.

Já Weidlich (2003),

aplica

a

Modelagem Matemática

para

descrever processos econômicos em sistemas sociais. Os modelos que ele
estudou

são, por exemplo, modelos

migratórios (relacionados

à

dinâmica

populacional), modelos de formação de opinião política na sociologia, modelos
de concorrência (pertencente à área de economia) e modelos de liquidação e
dinâmica urbana (pertencentes às ciências regionais). Somente neste

artigo

o

autor citou quatro áreas de conhecimento, entre elas, a sociologia que é uma
ciência não exata (WEIDLICH, 2003).
Em nanotecnologia os Modelos Matemáticos também estão presentes.
Existem modelos

matemáticos

para

analisar

algumas

espécies

de

nanoestruturas, tais como nanotubos, fulerenos, nanopeapods e nanoonions.
Empregou-se a técnica da Modelagem Matemática, em especial a modelagem
do continuum, para avaliar como diminuir gastos, tempo e tentativas de criação
do modelo desejado (BAOWAN, 2008). Na área de liberação de fármacos, existem
Modelos Matemáticos para descrever todas as fases do processo a partir
biodegradação

de

micropartículas utilizando a simulação de Monte Carlo para

comprovar o modelo (SIEPMANN et al.,2002).
Na área farmacêutica, a Modelagem Matemática é utilizada para ajustes
de curva, ou seja, encontrar uma curva que melhor represente a liberação de
um fármaco ou sua permeação cutânea. Pohlmann (2008, apud PIRES, 2011)
utilizou

a

modelagem

para

descrever

o comportamento

de

seus

dados

experimentais e Cruz (2008, apud PIRES, 2011) usa o mesmo método para
analisar

os

perfis

de

liberação

de

fármaco

a

partir

de

diferentes

nanoestruturas. Ainda nesta área, existem vários modelos matemáticos que
representam

diferentes

tipos

de curvas para diferentes tipos de formas

farmacêuticas, inclusive para a liberação controlada de fármacos nanocarreadores,
que é o objetivo desse trabalho (PIRES, 2011).
4.7.1 Modelagem matemática de materiais nanoestruturados
A modelagem por computador é uma ferramenta indispensável para
interpretar os fenomenos associados em escala nanométrica. Alguns dos fenomenos
mais inesperados são exibidos por nanoestruturas de carbono. A descrição correta

dos diferentes tipos de ligação, do qual o carbono é conhecido por exibir, coloca um
desafio (RIAZ & ASHRAF, 2012). O potencial de vínculo Tersoff tem sido
amplamente utilizado para obter geometrias de equilíbrio confiáveis, e as energias
de deformação do grafite sp2, bem como as ligações tipo diamante sp3. A
abordagem de elasticidade contínua mostrou precisão inesperado quando da
determinação da energia de deformação de paredes simples de ligações sp2 em
nanotubos de carbono

e fulerenos. Surpreendentemente, essa abordagem, que

ignora as posições atômicas na placa de grafite, tem sido capaz de reproduzir com
precisão as energias de formação de fulerenos e nanotubos para diâmetros de até
0,5 nm. Computacionalmente mais exigente, mas ainda amplamente utilizado, é uma
versão com parâmetros de uma energia total funcional baseado na combinação
linear de orbitais atômicos (LCAO) hamiltonianos. Muitas vezes chamado de
abordagem de ligação forte, esta energia funcional tem se mostrado especialmente
útil na descrição dos estados de transição durante as mudanças estruturais, uma vez
que representa corretamente a hibridação entre S e P. orbitais de carbono, que está
na base das ligações sp, sp2 e sp3.
Esta abordagem tem obtido grande popularidade em simulações de dinâmica
molecular, uma vez que produz expressões semi-analíticas para as forças
interatômicas, acelerando assim a simulação. Em sistemas muito grandes, onde a
diagonalização de uma grande matriz de Hamilton é o tempo limite, a reconstrução
recursiva da densidade local de estados tem se mostrado muito forte, em particular
devido à sua aptidão natural para a implementação em supercomputadores
maciçamente paralelos. A atribuição de um processador para cada átomo, com
informações sobre o arranjo atômico nas imediações disponível, a densidade
eletrônica local, dos Estados, a energia de ligação, bem como a força que atua
sobre esse átomo em particular, pode ser determinada com uma precisão
satisfatória. O método de escolha para obter informações precisas sobre a energia e
o estado fundamental da geometria de equilíbrio total da nanoestruturas a partir de
princípios básicos é o DFT. Tanto a aproximação local de densidade (LDA) e o
gradiente de aproximação generalizada (GGA) têm sido utilizados com sucesso para
descrever fulerenos, nanotubos, as cadeias de polímero, diamante, e outras formas
alotrópicas de carbono. Eles são especialmente valiosos na descrição das estruturas
híbridas de estados de transição, em que a determinação da distribuição de carga é

essencial. Uma vez que muitos nanoestruturas de carbono interessantes exibem
ligação de grafite sp2, seus estados eletrônicos perto do nível de Fermi são
dominados por orbitais atômicos híbridos tipo ppπ. A banda simples Hückel
Hamiltoniano, que considera apenas as interações ppπ, tem sido amplamente
utilizada para racionalizar a estrutura eletrônica perto do nível de Fermi em fulerenos
e nanotubos (RIAZ & ASHRAF, 2012).
O papel das nanopartículas, na melhoria da fabricação de materiais
semicondutores, produtos farmacêuticos, avaliação ambiental, ou avaliação do clima
global, depende da química, bem como das suas características físicas. A
funcionalidade única de materiais e dispositivos baseados em nanopartículas
depende diretamente de seu tamanho e propriedades estruturais. A caracterização
física de nanopartículas é crítico para o avanço da ciência subjacente e o
desenvolvimento de prático nanotecnologias. O tamanho das nanopartículas deve
ser rigidamente controlado para tirar o máximo proveito dos efeitos quânticos de
tamanho em aplicações em fotônica, e os aglomedos devem ser evitados (RIAZ &
ASHRAF, 2012).
As principais áreas de pesquisa para melhorar nossas capacidades de
caracterização física incluem:
1. Medições rápidas e precisas de nanopartículas
2. Detecção, caracterização e comportamento abaixo de nanômetros (<5 nm)
3. Padronização de tamanho, concentração, morfologia e estrutura das
partículas
4. Comportamento de carga e tecnologia em todo o tamanho ultrafino das
nanopartículas
5. Medidas de distribuição das nanopartículas
6. Medição integral dos parâmetros
7. Caracterização morfológica, estrutural e química das nanopartículas offline
8. Caracterização morfológica e estrutural das nanopartículas online
9 Medidas de distribuição das nanopartículas por tamanho, com alta
eficiências de detecção
Modelos precisos e confiáveis para a simulação de transporte, deposição,
coagulação, e dispersão de nanopartículas e seus agregados são necessários para

o desenvolvimento de projeto de ferramentas para aplicações de nanopartículas
tecnológicas, incluindo:
• instrumentação de nanopartículas, incluindo a amostragem, detecção,
diluição, concentração e mistura
• comportamento da circulação de nanopartículas

com geometrias

complexas, incluindo o aparelho respiratório humano, sistemas de transporte /
liberação por aerossóis,, sistemas de energia, etc.
• comportamento de nanopartículas em sistemas quimicamente reativos,
incluindo câmaras de combustão e reatores de aerossóis
• desenvolvimento de esquemas numéricos eficientes para simular o
transporte de nanopartículas e deposição.
A modelagem matemática e teórica pode ser classificada em 4 níveis,
dependendo da escala de tamanho e tempo utilizadas:
- nível eletrônico
- nível atômico
- mesoescala
- nível contínuo
A modelagem computacional, nesse caso, se utiliza de processos físicos para
simular processos abstratos da natureza (RIAZ & ASHRAF, 2012).
4.7.2 Modelagem multiescalar na liberação de fármacos

Modelagem
Contínua

Dissolução, difusão, convecção,
Lei de Fick, Equação de Navier-Stokes,
transporte de drogas

Química
Computacional

Propriedades dos fármacos, solubilidade,
interação nanopartícula-célula, formato,
tamanho, superfície, mecânica quântica,
dinâmica molecular

Modelo
Estocástico

Processo físico e biofísico, vínculo entre
receptor e ligante, método de Monte-Carlo,
Movimento Browniano, perturbação

Os recentes avanços nas técnicas de modelagem computacional são muito
promissores, para analisar e avaliar as aplicações em liberação de drogas
específicas. No entanto, este processo torna-se complicado devido à influência
simultânea das forças hidrodinâmicas, forças de aderência e movimento browniano.
Em particular, a interacção receptor-ligante é um processo químico sofisticado. As
propriedades da superfície das nanopartículas funcionais desempenham um papel
crucial para ditar a eficiência da liberação de drogas específicas, fornecendo
seletividade de alvo. Ferramentas de modelagem computacional podem levar a
insights sobre o processo de liberação dinâmico, e assim facilitar uma melhor
concepção das nanopartículas e suas aplicações na área médica.

4.7.3 Cinética de primeira ordem
A aplicação desse modelo foi primeiramente proposto por Garibaldi e
Feldman (apud PIRES, 2011) e mais tarde por Wagner (apud PIRES, 2011). A taxa
de dissolução do fármaco é descrita pela equação de Noyes-Whitney:
dC / dt = K(Cs−C)

(8)

onde C é a concentração do sólido no meio de dissolução, Cs é a concentração do
sólido na camada de difusão ao redor do sólido, K é uma constante de primeira
ordem associada à área de superfície da droga sólida, coeficiente de difusão e
espessura da camada de difusão.
Uma vez que o mecanismo de dissolução é muito complexo, várias equações
empíricas foram propostas para descrevê-lo. Por exemplo, a popular equação de
Weibull expressa a fração de droga m no instante t, nuam forma exponencial:
m = 1−exp(− (t – Ti)b / a)

(9)

onde a é uma constante relacionada ao tempo,

Ti representa a defasagem de

tempo antes do início da dissolução, e b é um parâmetro característico da curva.
Higuchi (apud PIRES, 2011) formulou a seguinte relação para modelar a
liberação de uma droga de baixa solubilidade:
ft = (D(2C –Cs)Cst)0,5

(10)

onde C é a concentração inicial da droga, Cs é a solubilidade da droga no meio e D
é o coeficiente de difusão das moléculas da droga na substância matriz.
Os modelos matemáticos comumente usados estão listados na tabela 3
Tabela 3 - Equações matemáticas usadas para liberação de fármacos

Fonte: Liu, Shah e Tan, 2012

Um dos primeiros modelos matemáticos estudados foi proposto por Gibaldi e
Feldman em 1967 (apud PIRES, 2011) e mais tarde por Wagner em 1969 (apud
PIRES, 2011). Estes modelos tinham a capacidade de descrever a absorção e
eliminação de alguns fármacos. Posteriormente estabeleceu-se uma equação que
descrevia o fenômeno de dissolução de uma partícula sólida em meio líquido,
relacionando o fenômeno de dissolução com as ações de superfície (PIRES, 2011),
equação que foi chamada de Noyes-Wwhitney. Em resumo, essa equação
estabelece que “a variação da concentração pelo tempo é igual a uma constante
multiplicada pela diferença entre solubilidade e concentração” (PIRES, 2011), ou
seja

dC/dt = K(Cs - C).

(11)

Posteriormente, Brunner et al (apud PIRES, 2011) incluíram uma outra
constante, relacionada à área superficial da NP em dissolução (S) e alteraram a
constante de proposcionalidade (de K para K1):

dC/dt = K1S(Cs - C).

(12)

Hixson e Crowell adaptaram a equação de Noyes-Whitney, relacionando a
constante K à primeira lei de Fick, ou seja:

K1 = D / Vh

(13)

onde D é o coeficiente médio de difusão, V é o volume de líquido dissolvido e
h a largura da camada de difusão (PIRES, 2011). Assim, temos a seguinte equação:
dW/dt = K S (Cs – C)

(14)

onde W é o valor do soluto em solução, dW/dt a taxa de passagem do soluto
em dissolução pelo tempo t, e K uma constante.

A concentração de nanopartículas c num sistema vascular pode ser descrita
pela equação de convecção-difusão:

onde

c é a concentração de nanopartículas, D é o coeficiente de difusão das

nanopartículas, e U é a velocidade do fluxo. Ela é resolvida usando a equação de
Einstein-Stokes:

onde kB é a constant de Boltzmann, T é a temperatura, µ é a viscosidade do meio e
r é o raio da nanopartícula.

4.7.4 Modelagem matemática na liberação de fármacos
A modelagem de um fármaco mais eficaz para ser aplicado em tecidos
situados em diversas áreas de um corpo vivo, deve seguir os passos abaixo:
1. Começa-se por construir um modelo dinâmico de NPs no interior do
corpo, baseado em física matemática.

Tomando várias interações, o modelo dinâmico deve ser um dos
muitos corpos problemas. Este modelo dinâmico é difícil de
resolver analiticamente, para que possamos tratá-lo sob as
seguintes condições por:
2. Tendo algumas aproximações para descrever as interações.
3. Ao analisar o movimento de partículas do fármaco no sangue.
Além disso, considera-se o movimento de partículas do fármaco
como um processo estocástico, e aproximamos do plasma
sanguíneo como um fluido Newtoniano e a força de trabalho
sobre a partícula de drogas como um campo médio.
Com base nas condições acima:
4. Calcula-se a probabilidade de uma partícula de fármaco atingir o
tecido alvo, após um determinado tempo.
5. Calcula-se a forma de uma partícula de fármaco que dê a máxima
probabilidade de que o droga injetada permaneça no tecido.
As partículas da droga injetada circulam no interior do corpo através
sanguíneo. O diâmetro de um capilar é medido em micra, e sabe-se que os glóbulos
vermelhos se concentram no centro de um capilar e uma camada de plasma do
sangue forma-se perto da parede do vaso, que é chamado de efeito sigma. A drogaalvo e outras substâncias, tais como água e proteínas, existem nesta camada. Perto
de um tumor, novo vasos sanguíneos saem de um vaso normal e conectam-se ao
tumor (OHYA & VOLOVICH, 2011).
Existe uma grande variedade de Modelos Matemáticos que representam
dissolução e/ou liberação de fármacos em diversos aspectos e com diferentes
características. Alguns dos modelos mais conhecidos estão mostrados na Tabela 3,
à página 80.
Para a construção e análise dos dados alguns autores (CMC, 1995; Shah e
Polli, 1996; Ju e Liaw, 1997; Polli, C. et al., 1997; Fassihi e Pillay,1998, apud PIRES,
2011), classificam métodos por algumas categorias:
- Métodos Estatísticos: avaliam a diferença entre as médias de dois conjuntos
de dados de liberação de fármacos em um único momento, no caso do método
ANOVA e t-student e para múltiplos pontos de tempo o método MANOVA;

- Método de Modelo Independente: são conhecidos como teste de razão e de
procedimento pares. O teste de razão por ser dividido em mais três outros estudos –
parâmetros de ensaios de liberação x teste de liberação do produto; razão de
dissolução por cento; relação de tempo médio de dissolução. O autor ainda
complementa que para o procedimento de pares é necessário incluir uma fator de
diferença e semelhança de Moore e Flanner (1996, apud PIRES, 2011), além do
índice de Rescigno (RESCIGNO, 1992, apud PIRES, 2011);
- Método de Modelo Dependente: método baseado em modelos quadráticos,
lógicos e o modelo de Gompertz.
Em contraposição, O’Hara, Dunne, Butler et al (1998, apud PIRES, 2011)
descrevem que existem três tipo de modelos de perfis de liberação: (i) método de
análise exploratória de dados (gráficos, tabelas), (ii) método matemático e método
estatístico e (iii) modelagem.
Dentre os métodos anteriores, os modelos matemáticos que descrevem são
os de Moore e Flanner (1996, apud PIRES, 2011) e Rescigno (1992, apud PIRES,
2011), ambos aprovados pelo FDA. Já Poletto (2006) descreve que: “Métodos de
Modelagem Matemática avaliam a aproximação de pontos experimentais a um
modelo descrito pela comparação estatística de parâmetros calculados”. Ela ainda
complementa descrevendo que os modelos existentes já estão bem estabelecidos,
em relação a sistemas macroscópicos e microscópicos.
No mesmo trabalho, Poletto (2006) divide os modelos matemáticos em três
métodos: (i) métodos ab initio (método que analisa o comportamento da liberação de
um sistema por considerações fundamentais, normalmente segue os princípios da
difusão de Fick), (ii) técnicas de simulação numérica (técnica que divide a partícula
em várias camadas concêntricas assumindo que a difusão ocorre de camada em
camada) e (iii) correlações empíricas (método empírico que observa a liberação de
forma experimental).
Perceba que a afirmação feita por Poletto (2006) mostra que os modelos
existentes podem não se encaixar para sistemas nanoestruturados, já que os
sistemas em que ele representa melhor as curvas são os macroscópicos e
microscópicos. Tal afirmação enfatiza a necessidade de se ter um modelo que
representa a liberação na escala nanométrica.
Em outro estudo, Lyra, Soares-Sobrinho, Brasileiro et al. (2007) descrevem a

existência de três equações matemáticas principais para descreverem a liberação de
fármaco. Estas equações são conhecidas como: Lei de Fick, monoexponencial e
biexponencial. Além disso, enfatiza que um dos modelos de bastante eficácia foi
desenvolvido por Siepmann, S. et al. (2001). O que justifica, pois o autor tem vários
modelos publicados, com objetivo de determinar a taxa de liberação considerando
tamanho de partícula e da forma das matrizes hidrofílicas, não encontrados em
outros modelos (SIEPMANN e GÖPFERICH, 2001; SIEPMANN e PEPPAS, 2001;
SIEPMANN, FAISANT e BENOIT, 2002).

onde dQ/dt é a velocidade do fármaco ao atravessar a membrana, D o coeficiente
de difusão, S a superfície de contando entre a membrana e a solução, ΔC é a
variação de concentração entre os dois lados da membrana e е é a espessura da
membrana.
Já o modelo monoexponencial a seguir, pode ser descrito como a razão entre
Mt, a quantidade de fármaco em função do tempo e a M∞, a quantidade total de
fármaco; K a constante cinética de liberação em função do tempo e n é o expoente
para a cinética de liberação:

Analogamente, na função dada abaixo, Mt/M∞ é a razão entre a quantidade de
fármaco pelo tempo t e a quantidade total de fármaco; K1 e K2 são constantes
cinéticas de liberação e m o expoente da cinética de liberação:

Concordando, Cruz (2005) também relata em seu estudo que os modelos
matemáticos utilizados foram o de Monoexponencial e Biexponencial e que os
modelos mais utilizados são o de Higuchi e Korsmeyer-Peppas.
Baseado no exposto até aqui, foram feitas as avaliações de algumas
Equações de Modelagem de Liberação de Fármacos, mostradas a seguir.

5 PARTE PRÁTICA e RESULTADOS
Os dados utilizados para validação dos algoritmos e para análise dos
resultados foram extraídos do trabalho realizado no laboratório de Bionano do IPT
SP (OLIVEIRA, 2013). Os algoritmos foram desenvolvidos utilziando o software
Matlab 2013, baseados nas equações mostradas na Tabela 3 (LIU, Y. et al, 2012),
que regem as previsões de dissolução de fármacos nanoencapsulados em
ambientes controlados, e nos trabalhos do Dr David Friend (FRIEND, 2008).. Além
disso, foram criados os gráficos baseados nos dados reais, também utilizando o
programa Matlab, mas sem tratamento estatístico dos valores.
Os algoritmos desenvolvidos estão listados após seus respectivos gráficos,
com os nomes correspondentes às Equações que os definem. Eles são dinâmicos
com relação aos dados, ou seja, os valores das variáveis são solicitados que sejam
digitados pelo usuário da aplicação.
Com relação aos resultados esperados, a equação identificada como Zero
order, pelas próprias característcas da equação, fornece uma gráfico linear de
primeira ordem:
Gráfico 1: Modelo do gráfico gerado pela equação Zero order

O algoritmo gerador do gráfico está mostrado abaixo.

% Programa Zero Order
y = 0;
while y == 0
Q1 = input('Entre com o volume do fármaco a ser dissolvido em cm3: ');
if Q1 ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
K0 = input('Entre com a constante de dissolução em 1/s: ');
if K0 ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
T0 = input('Entre com o tempo de dissolução em minutos: ');
if T0 ~= 0
y = 1;
end
end
t = linspace(1,T0);
Q0 = Q1 + K0 * t;
plot(t,Q0,'-');
title('Gráfico gerado pela equação Zero Order')
xlabel('Tempo (min)')
ylabel('% Liberada do fármaco')

O gráfico referente à equação First order é logarítmico:
Gráfico 2: Modelo do gráfico gerado pela equação First order

Seu algoritmo gerador está abaixo.

% Programa First order
y = 0;
while y == 0
Q0 = input('Entre com o volume do fármaco a ser dissolvido em cm3: ');
if Q0 ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
K0 = input('Entre com a constante de dissolução em 1/s: ');
if K0 ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
T0 = input('Entre com o tempo de dissolução em minutos: ');
if T0 ~= 0
y = 1;
end
end
t = linspace(1,T0);
Q1 = exp(log(Q0) + K0*t);
plot(t,Q1,'-');
title('Gráfico gerado pela equação Firsy Order')
xlabel('Tempo (min)')
ylabel('% Liberada do fármaco')

As outras equações programadas que estão mostradas a seguir são: Higuchi,
Logistic, Exponencial e Gompertz, cujos modelos de gráficos resultantes e seus
respectivos algoritmos gerados estão mostrados a seguir.
Gráfico 3: Modelo do gráfico gerado pela equação de Higuchi

% Programa Higuchi
y = 0;
while y == 0
Kh = input('Entre com a constante de dissolução: ');
if Kh ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
T0 = input('Entre com o tempo de dissolução em minutos: ');
if T0 ~= 0
y = 1;
end
end
t = linspace(0,T0);
Q1 = Kh * sqrt(t);
plot(t,Q1,'-');
title('Gráfico gerado pela equação de Higuchi')
xlabel('Tempo (min)')
ylabel('% Liberada do fármaco')

Gráfico 4: Modelo do gráfico gerado pela equação de Logistic

% Programa Logistic
y = 0;
while y == 0
A = input('Entre com o volume do fármaco a ser dissolvido em cm3: ');
if A ~= 0
y = 1;
end

end
y = 0;
while y == 0
K = input('Entre com a constante de dissolução: ');
if K ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
y0 = input('Entre com o fator tempo: ');
if y0 ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
T0 = input('Entre com o tempo de dissolução em minutos: ');
if T0 ~= 0
y = 1;
end
end
for t = 1:20;
Q1 = (A / (1 + exp(-K * (t-y0))));
Q(t) = Q1;
end
t = 1:20;
plot(Q(t),'-');
title('Gráfico gerado pela equação de Logistici')
xlabel('Tempo (min)')
ylabel('Qtde Liberada do fármaco')

Gráfico 5: Modelo do gráfico gerado pela equação Exponencial (Mt = K tnM∞)

% Programa Exponencial
y = 0;
y = 0;
while y == 0
K = input('Entre com a constante de dissolução: ');
if K ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
M1 = input('Entre com a massa do fármaco: ');
if y0 ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
T0 = input('Entre com o tempo de dissolução em minutos: ');
if T0 ~= 0
y = 1;
end
end
t = linspace(0,T0);
Q1 = (K * t .^ .2) * MI;
plot(t,Q1,'-');
title('Gráfico gerado pela equação Exponencial')
xlabel('Tempo (min)')
ylabel('% Liberada do fármaco')

Gráfico 6: Modelo do gráfico gerado pela equação de Gompertz

% Programa Gompertz
z = 0;
while z == 0
A = input('Entre com o valor de A:
if A ~= 0
z = 1;
end
end
z = 0;
while z == 0
K = input('Entre com o valor de K:
if K ~= 0
z = 1;
end
end
z = 0;
while z == 0
y = input('Entre com o valor de y:
if y ~= 0
z = 1;
end
end
z = 0;
while z == 0
T0 = input('Entre com o tempo: ');
if T0 ~= 0
z = 1;
end
end
e = exp(1);
for t = 1:T0;
Q1 = A * exp(-e - K * (t - y));
Q(t) = Q1;
end
t = 1:T0;
plot (t,Q(t),'-')
title('Gráfico gerado pela equação de
xlabel('Tempo (min)')
ylabel('% Liberada do fármaco')

');

');

');

Gompertz')

Das Equações mostradas anteriormente, duas chamam a atenção, por serem
mais complexas que as demais. São as Equações 3a e 3b. A primeira equação (3a)
não leva em conta o pH do meio da dissolução, mas apenas as varáveis referentes
ao fármaco nanoestruturado a ser dissolvido.
Já a equação 3b, além dos dados referentes ao fármaco diluído, leva em
conta também o pH inicial e final do meio de diluição. O gráfico gerado como modelo
tem o seguinte formato:

Gráfico 7: Modelo de gráfico gerado pela Equação 3b

Para efeito de geração do gráfico acima, os valores utilizados foram:
Vc1 = 5 ml
V = 125 ml
DR = 0.0015 mg / min
Ka = 7.5
pH0 = 1
pH = 1.1

O algoritmo gerador e a respectiva equação diferencial resolvida estão
abaixo.
% Programa com Equação 3b com pH
clear all;
clc;
global Vc1 ka V DR S0 Ka pH pH0 t
y = 0;
while y == 0
Vc1 = input('Entre com o valor de Vc1 em cm3: ');
if Vc1 ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
V = input('Entre com o valor de V em cm3: ');
if V ~= 0
y = 1;
end

end
y = 0;
while y == 0
DR = input('Entre com a taxa de dissolução DR em mg/min : ');
if DR ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
ka = input('Entre com a constante de dissociação ka: ');
if ka ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
pH0 = input('Entre com o pH inicial: ');
if pH0 ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
pH = input('Entre com o pH final: ');
if pH ~= 0
y = 1;
end
end
S0 = 0.017;
Ka = ka;
t = linspace(0,20);
[t,Xd] = ode45(@GItrack,t,0);
figure
plot (t,Xd*1000000,'-k')
title('Gráfico da Equação 3b (com pH)')
xlabel('Tempo (h)')
ylabel('% Dissolvida')
hold off
function dXd = GItrack(t,Xd)
global Vc1 ka V DR S0 Ka pH pH0 t
dXd = -(Vc1 * ka * Xd)/V + DR * S0 * ((1 - (10^-pH) / Ka) / (1 - (10^-pH0)
/ Ka));

Essa Equação foi projetada para fornecer a dissolução dos fármacos em
horas, e seu algoritmo adaptado para representar essa dissolução em minutos.
Com relação aos dados obtidos experimentalmente (OLIVEIRA, A. et al.,
2013), criamos os gráficos a partir desses valores para compará-los com os modelos
matemáticos. Os tempos foram medidos em minutos e coletados a intervalos
regulares de 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40, 60 e 120 minutos. Algumas medições foram
apenas até os 20 minutos iniciais. O meio de solubilidade utilizado foi a Solução
Tampão 8,1. A goma arábica (Purity Gum 1773), goma de castanha de caju, alginato
de sódio (Keltone® LVCR), carboximetil celuloe (Denvercel PH) e copolímero

metacrilato

de

amonia

(Eudragit ® RS100) foram utilizados

como

agentes

encapsulantes. Vitamina B12 foi utilizada como modelo hidrofílico de fármaco para
avaliar a eficiência da encapsulação nesse sistema.
Os dados utilizados para geração dos gráficos estão na tabela abaixo:
Tabela 4: Dados utilizados para plotagem dos gráficos
T (m)

NE1_NH4OH

NE8_NH4OH

NS1_NH4OH

NS8_NH4OH

NE8_NaOH

NE1_NaOH

1

0,99681

19.41337

0,47857

6,74717

38.9172

3.082521

3

1,046651

26.97168

0,500283

10,23413

64.5222

2.96852

5

1,096491

32.37817

0,632642

9,479726

65.73587

4.075418

7

1,146332

39.10604

0,645827

15,03935

59.89011

7.603344

10

1,196172

38.18268

0,697528

15,28754

60.01695

7.916257

15

1.246013

40.18768

0,741415

23,58414

62.32491

10.95856

20

1,295883

40.64242

0,737655

24,30444

0

13.54878

40

1,245694

0,669373

60

0,732726

120

0,609094

13.65243

Fonte: Oliveira, 2013

As especificações dos produtos utilizados estão a seguir.
NE1_NH4OH: NanoEudragit® diâmetro da abertura do spray dryer de 4 µm em pH
<1 e secagem com hidróxido de amônia
NE8_NH4OH: NanoEudragit® diâmetro da abertura do spray dryer de 4 µm em pH 8
e secagem com hidróxido de amônia
NS1_NH4OH: NanoSilicone diâmetro de abertura do spray dryer de 4 µm em pH <1
e secagem com hidróxido de amônia
NS8_NH4OH: NanoSilicone diâmetro de abertura do spray dryer de 4 µm em pH 1 e
secagem com hidróxido de amônia
NE8_NaOH: NanoEudragit® diâmetro da abertura do spray dryer de 4 µm em pH 8 e
secagem com hidróxido de sódio
NE1_NaOH: NanoEudragit® diâmetro da abertura do spray dryer de 4 µm em pH <
1 e secagem com hidróxido de sódio
Para ajustar as curvas segundo as equações apresentadas, utilizou-se
algumas vezes a Equação Zero Order, que é linear, quando o comportamento da
dissolução apresentava uma curva de traçado próximo a uma reta. Esses casos
ocorreram principalmente quando o pH de dissolução era inferior a 1 (pH < 1). Em
outras situações, em meios alcalinos, procurou-se ajustar as curvas utilizando a

Equação Quadratic, que é de segundo grau, e Equação de Higuchi, que é uma das
mais conhecidas e das mais utilizadas, cuja dedução está explicada a seguir (DASH,
MURTHY, NATH e CHOWDHURI, 2010):
Higuchi propos este modelo em 1961. Inicialmente ele foi concebido para
sistemas planares e posteriormente estendido para diferentes geometrias e sistemas
porosos. Esse modelo é baseado nas seguintes hipóteses:
i) A concentração inicial do fármaco é maior que a sua solubilidade;
ii) Sua difusão ocorre apenas em uma direção;
iii) As suas partículas são bem menores que a espessura do sistema;
iv) O inchaço ou dissolução das partículas são desprezíveis;
v) Sua difusão é constante; e
vi) As condições de imersão são sempre obedecidas no ambiente de difusão.
A expressão usada como modelo é dada pela Equação:
ft = Q = A ((D (2 C - Cs) Cs t)1/2
onde Q é a quantidade de fármaco liberada no tempo t, por unidade de área A, C é a
concentração inicial, Cs é a solubilidade no meio e D o seu coeficiente de difusão.
A relação é válida durante todo o tempo.
Normalmente, é possível simplificar o modelo de Higuchi, fazendo-se: ft = Q = KH t1/2,
onde KH é uma constante de dissolução, referente ao fármaco sendo dissolvido, que
é o resultado do valor fixo dado por [A ((D (2 C - Cs)Cs)1/2]. (DASH,MURTHY, NATH
e CHOWDHURI, 2010).
Outra equação utilizada para modelar a dissolução de um fármaco em um
meio é a Equação Quadratic, também chamada de Korsmeyer-Peppas. Segundo
Dash (DASH, S. et al., 2010), em 1983 Korsmeyer derivou essa simples relação de

uma outra equação de dissolução de um polímero em um sistema. Para encontrar o
mecanismo de dissolução, os primeiros 60% do fármaco dissolvido deveriam caber
no modelo Korsmeyer-Peppas: Mt/M∞ = Ktn, onde Mt/M∞ é uma fração dissolvida do
fármaco no tempo t, K é a taxa de dissolução e n é o expoente referente à essa
dissolução. O valor de n é utilizado para caracterizar a liberação para diferentes
matrizes de forma cilíndrica. Neste modelo, o valor de n caracteriza o mecanismo de
liberação de fármaco tal como descrito na Tabela 5. Para o caso de fármacos
cilíndricos, 0,45 ≤ n corresponde a um mecanismo de difusão de Fick; 0,45 < n <0,89
para uma dissolução não-Fickiana, n = 0,89 ao Caso II de transporte, e n> 0,89 para

o Super Caso II de transporte. Para descobrir o expoente de n, deve-se utilizar a
parte da curva de liberação onde Mt / M∞ < 0,6.
Tabela 5: Interpretação do índice do mecanismo de difusão em polímeros (DASH, 2010)
Expoente de Liberação (n)

Mecanismo de transporte

Taxa em função do tempo

0,5

Difusão de Fick

t-0,5

0,45 < n = 0,89

Transporte não Fick

tn-1

0,89

Transporte Caso II

Zero order

>0,89

Supertransporte Caso II

tn-1

Fonte: Dash, S. et al., 2010

Os gráficos gerados e suas respectivas curvas ajustadas estão exibidos a
seguir. Nem todos os valores puderam ser representados pelas Equações de
modelagem.
Grafico 8: NE1_NH4OH

O Gráfico 8 mostra a distribuição de diluição do Nano Eudragit® de diâmetro 4um
em pH ácido (< 1) e a secagem realizada com hidróxido de amônia. Para a
representação da modelagem, foi utilizada a Equação Zero Order (Q = Q 0 + K0 t) e o

ajuste de curva feito através do software Matlab deu como parâmetros os valores: Q 0
= 1.0628 e K0 = .0086.
O algoritmo executado está abaixo:
figure;
NanoEudragite4um = [ .9968 1.0467 1.0965 1.1463 1.1962 1.2460 1.2959
1.3457];
tempo = [1 3 5 7 10 15 20 40];
plot(tempo,NanoEudragite4um,'-b')
hold on
t0 = linspace(1,20);
plot(t0,(.0086*t0 + 1.0628),'--g')
axis ([0 20 0 max(NanoEudragite4um) + 1])
legend('Eudragite 4um', 'Curva ajustada Zero Order')
title('Nano Eudragite 4um em pH <1')
xlabel('Tempo(min)')
ylabel('% liberada')
axis([0 20 0 5]);

Obs.: Os eixos apresentados em cada gráfico foram ajustados para poderem tornar
visíveis os valores plotados.
Grafico 9: NE8_NH4OH

Já para o mesmo produto diluído em meio alcalino (pH = 8) o comportamento
é diferente, conforme mostrado no gráfico acima. Como modelo foi utilizada a
variação da fórmula de Higuchi (Q = KH * t0.5) e o ajuste de curva deu como
parâmetro KH = 10, a massa do fármaco utilizada foi de 2.5 mg e o tempo de 20

minutos. Esse valor foi avaliado levando-se em conta os dados obtidos e os
possíveis valores da dissolubilidade da vitamina B12, que variam de 7.5 à 15 g/L,
dependendo do meio onde são diluídos (SLYWITCH, 2016). Pela figura gerada, a
Equação de Higuchi mostrou-se bem adaptada nesse caso. Abaixo está o algoritmo
utilizado:
figure;
y = 0;
while y == 0
K = input('Entre com a constante de dissolução: ');
if K ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
M1 = input('Entre com a massa do fármaco: ');
if M1 ~= 0
y = 1;
end
end
y = 0;
while y == 0
T0 = input('Entre com o tempo de dissolução em minutos: ');
if T0 ~= 0
y = 1;
end
end
K1 = [19.41 26.97 32.37 39.10 38.18 40.18 40.64];
t2 = [1 3 5 7 10 15 20];
plot(t2,K1,'.k')
hold on
t = linspace(0,T0);
Q1 = (K * t .^ .2) * M1;
plot(t,Q1,'-');
title('Nano Eudragite 4um pH 8 (NH4OH)')
xlabel('Tempo (min)')
ylabel('% Liberada')
legend('Dados obtidos','Equação Exponencial')
axis ([0 20 0 100])

Grafico 10: NS1_NH4OH

No gráfico acima está a representação do Nano Silicone de diâmetro 4um
diluído em solução de pH <1; As curvas de ajuste testadas foram a Zero Order, com
parâmetros Q0 = 0.0016 e K0 = 0.5440, e Quadratic com os parâmetros K1 = 0.0748 e K2 = 2.8372.
Nesse caso, a curva Zero Order deu um modelo mais próximo do real. Isso
pode ser previsto, uma vez que os valores obtidos em laboratório estão muito
próximos, o que poderia sugerir um ajuste linear. O algoritmo utilizado está abaixo.
figure;
tempo = [0 1 3 5 7 10 15 20 40 60 120];
NanoSilicone4umpH01 = [0 .47857 0.500283 .632642 .645827 .697528 .741415
.737665 .669373 .732726 .609094];
plot(tempo,NanoSilicone4umpH01,'.k')
hold on
Q = (0.0016 * tempo +0.5440);
plot(tempo,Q,'-r')
Q2 = (-0.0001*tempo.^2 + 0.0117*tempo + 0.4520);
plot(tempo,Q2,'-g')
axis ([0 120 0 1])
legend('Nano Silicone 4um', 'Curva Zero Order ajustada', 'Curva Quadratic
ajustada')
title('Nano Silicone 4um em pH <1')
xlabel('Tempo(min)')
ylabel('% liberada')

Grafico 11: NS8_NH4OH

O gráfico acima mostra o Nano Silicone 4 µm com pH 8. Nesse caso, as
curvas utilizadas foram a Quadratic e Higuchi. As aproximações mostram um melhor
ajuste com Quadratic, com os parâmetros calculados pelo Matlab sendo K1 = 0.0748 e K2 = 2.8372. O valor de Kh para simular o modelo de Higuchi foi de 7.5. O
algoritmo utilizado está a seguir.
figure;
tempo = [0 1 3 5 7 10 15 20];
NanoSilicone4umpH8 = [0 1 10.23413 9.479726 15.03935 15.28754 23.58414
24.30444];
plot(tempo,NanoSilicone4umpH8,'.k')
hold on
Q = -0.0748*tempo.^2+2.8372*tempo-2.6672;
plot(tempo,Q,'--r')
Q1 = 7.5 * tempo.^.5;
plot(tempo,Q1,'om')
axis ([0 20 min(0) max(NanoSilicone4umpH8+1)])
legend('Nano Silicone 4um', 'Curva Quadrática ajustada', 'Curva de
Higuchi')
title('Nano Silicone 4um em pH 8')
xlabel('Tempo(min)')
ylabel('% liberada')

Grafico 12: NE8_NaOH

O gráfico acima mostra a diluição do Nano Eudragit® 4 µm com pH 8 e
secagem feita em Hidróxido de Sódio (NaOH). As curvas utilizadas para representar
o modelo foram as três: Zero order, com parâmetros Q0 = 2.7076 e K0 = 34,3423;
Quadratic, com K1 = -0.5674, K2 = 11.0261 e K3 = 18.7739; e Higuchi, com KH = 15.
Pelo gráfico, os dados experimentais não se ajustaram a nenhuma das curvas
utilizadas como modelo, sendo que a Quadratic foi a que deu maior aproximação. O
algoritmo utilizado está abaixo.
figure
tempo = [0 1 3 5 7 10 15];
NanoED4umpH8_NaOH = [0 38.9172 64.522 65.73587 59.89011 60.01695 62.32491];
plot(tempo,NanoED4umpH8_NaOH,'.k')
hold on
plot(tempo,(20 * tempo.^.5),'-g')
plot(tempo,(2.7076 * tempo + 34.3423),'*r')
plot(tempo,(-0.5674*tempo.^2 + 11.0261 * tempo + 18.7739),'om')
legend('Dados obtidos','Curva ajustada Higuch', 'Curva ajustada Zero
Order', 'Curva ajustada Quadratic')
title('Nano Eudragite 4um em pH 8 (NaOH)')
xlabel('Tempo(min)')
ylabel('% liberada')
axis([0 20 0 100])

Grafico 13: NE1_NaOH

O gráfico anterior mostra os dados e as curvas ajustadas para o Nano
Eudragit® 4um dissolvido em pH < 1 e com secagem também feita em Hidróxido de
Sódio (NaOH). Nesse caso, as curvas de modelagem parecem se ajustar mais aos
dados obtidos, principalmente a curva obtida pela equação Quadratic, com valores
de parâmetros K1 = -0.0149 e K2 = 0.92. Para a curva Zero Order, os parâmetros
obtidos pelo Matlab foram Q0 = 0.3372 e K0 = 3.3047. Para Higuchi, utilizou-se o
valor KH = 2.5, que está fora do intervalo sugerido como normal (SLYWITCH,2016),
porém em se tratando de um meio ácido, esse valor de dissolução da B12 pode ser
considerado coerente. Abaixo está o algoritmo gerador.
figure
tempo = [0 1 3 5 7 10 15 20 40]
NanoED4umpH1_NaOH = [0 3.082521 2.966852 4.075418 7.603344 7.916257
10.95856 13.54878 13.65243]
plot(tempo,NanoED4umpH1_NaOH,'.k')
hold on
tempo2=[0:40];
plot(tempo2,(2.5 * tempo2.^.5),'*g')
Q1 = tempo * 0.3372 + 3.3047;
Q2 = -0.0149 * tempo.^2 + 0.9200 * tempo + 0.7573;
plot(tempo,Q1,'-r')
plot(tempo,Q2,'om')
title('Nano Eudragite 4um pH < 1 (NaOH)')
xlabel('Tempo (min)')
ylabel('% Liberada')

legend('Dados obtidos','Modelo Higuchi','Modelo Zero order','Modelo
Quadratic')
axis([0 40 0 100])

A seguir, estão mostrados dois gráficos comparativos, entre e Equação 3b do
Dr Friend e os dados colhidos com Nano Eudragit®, sendo um com pH < 1 e o outro
com pH 8. Para a execução desses gráficos, o valor da dissolution rate DR (taxa de
dissolução) pedida na equação foi calculada com bases nos dados colhidos,
fazendo-se DR = ΔS / Δt, onde ΔS é a quantidade de dissolução do fármaco no
tempo Δt.. No caso do pH < 1, o valor de DR calculado foi de 0.022 e o gráfico ficou
com o aspecto abaixo:
Grafico 14: Gráfico comparativo NanoED 4 µm em pH < 1 x Equação 3b

Pode-se verificar pelo gráfico que, no tempo definido (40 min) as duas curvas
praticamente se sobrepõe, mostrando a compatibilidade dos dados com a equação,
nesse caso.
No caso em que o pH é alcalino (pH >= 8), a taxa de dissolução DR é bem
maior. O gráfico comparativo está a seguir.

Grafico 15: Gráfico comparativo NanoED 4 µm em pH = 8 x Equação 3b

Observa-se pelo gráfico anterior que houve um ajuste entre a curva gerada
pela equação 3b e os dados experimentais. Os dados se comportaram de uma
maneira muito próxima da estimada pelo modelo.
Por se tratar de uma equação que modela os valores de liberação de
fármacos por horas, foi necessário um ajuste quanto ao valor da DR calculada, em
um fator de 102,o que não invalida o modelo.
Dos algoritmos elaborados e executados baseados nos dados utilizados,
pode-se concluir os seguintes parâmetros para as equações:

Tabela 6: Parâmetros calculados
Produto

Equação

Q0

K0

NE1_NH4OH

Q=Q0 + K0 t

1.0628

.0086

NE8_NH4OH

Q = KH t1/2

NS1_NH4OH

Q t = Q 0 + K0 t

K2

0.0016

0.5440

2

Qt = 100(K1t +K2t)

-0.0748

2.8372

-0.0748

2.8372

Q = KH t1/2
NE8_NaOH

7.5

Q t = Q 0 + K0 t

2.7076

34.3423

Qt = 100(K1t2+K2t)

-0.5674

11.026

Q = KH t1/2
NE1_NaOH

15
2

Qt = 100(K1t +K2t)
Q=Q0 + K0 t
Q = KH t

1/2

KH

10

Qt = 100(K1t2+K2t)
NS8_NH4OH

K1

-0.0149
0.3372

0.92

3.3042
2.5

6 CONCLUSÃO e SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Este trabalho teve por objetivo fazer uma avaliação do potencial que pode ser
utilizado pelas técnicas de Modelagem Matemática e pelas ferramentas da
Modelagem Computacional,

quando

aplicadas à

Dissolução

de

Fármacos

Nanestruturados.
Conforme pode-se ver no que foi desenvolvido em termos de algoritmos e do
que foi medido experimentalmente, e considerando-se o ambiente controlado onde
os dados foram coletados e para os produtos e meios utilizados, a Modelagem
poderá ajudar no controle e definição de parâmetros próprios das nanoestruturas,
para uma maior potencialidade dos fármacos nanoestruturados a serem aplicados
nos pacientes. Deve ser levado em conta sempre as condições e restrições do
ambiente estudado, para um melhor ajuste de parâmetros e das equações a serem
testadas. Através de análises estatísticas, pode-se alterar os Modelos propostos
para adequá-los aos ambientes e parâmetros que se quer avaliar com mais
detalhes, para avaliar o processo de liberação por difusão.
Nos estudos realizados até o momento, as leis de Fick têm se mostrado a
melhor forma de avaliar como os fármacos irão se comportar quando a sua
dissolução por difusão. Por isso, a maioria das equações avaliadas nesse trabalho e
na literatura em geral sobre liberação de fármacos tradicionais e de fármacos
nanoestruturados são baseadas nessas duas leis.
No

caso

da

Modelagem

Matemática

para

liberação

de

fármacos

nanoestruturados, pode-se utilizar as Equações já existentes sobre o assunto, mas
deve-se ajustar os parâmetros iniciais para estarem o mais próximos da realidade.
Nisso, talvez, resida a maior dificuldade da utilização dos modelos num primeiro
momento.
Assim

como

a

própria

ciência

da

Nanotecnologia

deverá

sofrer

implementações e melhorias no futuro, também a Modelagem Matemática e
Computacional deverá agregar novos fatores e tecnologias, para que ambas as
áreas, Nanociência e Modelagem, contribuam mutuamente para o progresso nas
suas diversas aplicações.
O futuro é promissor para ambas as áreas no que diz respeito ao
desenvolvimento de novos materiais e novas tecnologias.
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