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RESUMO 

  

A quitosana é um co-polímero biocompatível e biodegradável amplamente usado em sistemas 

de liberação de fármacos. A co-reticulação da quitosana com sulfato de sódio e genipina para 

formação de sistemas particulados é capaz de tornar estes mais resistentes ao pH ácido e 

modificar a cinética de liberação de fármacos para a via oral. A triancinolona é 

um glicocorticóide de ampla aplicação terapêutica por suas ações antiinflamatória e 

imunossupressora. Os sistemas particulados foram preparados por co-reticulação e 

caracterizadas quanto ao tamanho de partícula, PDI, potencial zeta, grau de reticulação, taxa 

de encapsulação, MEV, espectroscopia de infravermelho, análise térmica, cinética de 

liberação e estudo em células tumorais. Inicialmente foram preparadas nanopartículas com 

sulfato de sódio, sem genipina, contendo triancinolona, avaliando a proporção do volume das 

fases fármaco/polímero, concentração de sulfato de sódio e polissorbato 80, tempo e modo de 

imersão das fases. O sistema definido para a reticulação com a genipina apresentou tamanho 

de 312,20 ± 5,70 nm, PDI 0,342 ± 0,013 e potencial zeta 20,18 ± 2,28 mV. A genipina foi 

introduzida no sistema em diferentes concentrações (0,5; 1,0 e 2,0 mM) e tempos de 

reticulação (3, 6, 12 e 24 h). Na análise do tempo de reticulação com genipina 0,5 mM, os 

sistemas obtiveram tamanho de 235,1 a 334,4 nm, PDI de 0,321 a 0,392 e potencial zeta de 

20,92 a 30,39 mV, com grau de reticulação que variou de 14 a                                                 

30 %.  As nanopartículas sem genipina, 6 h e 24 h de reticulação foram escolhidas para a 

secagem por spray-drying, formando micropartículas de nanopartículas. A análise por 

micrografia eletrônica de varredura revelou que as micropartículas apresentaram morfologia 

esférica. A taxa de encapsulação foi de 75 ± 2,3% usando metodologia CLAE validada. A 

caracterização dos sistemas por infravermelho evidenciou as interações entre os componentes 

da formulação. A análise térmica mostrou que os sistemas com maior grau de reticulação, 

apresentaram uma maior estabilidade térmica. Na cinética de liberação, o aumento do grau 

de reticulação foi capaz de diminuir a velocidade de liberação da triancinolona. Nos 

estudos com células HepG2 e HT-29 os sistemas microparticulados contendo triancinolona e 

genipina com tempo de reticulação de 24 h apresentaram um potencial para atividade 

antitumoral nas células de linhagem hepáticas HepG2. Com isso, um novo sistema de 

liberação a base de quitosana obtido por co-reticulação com sulfato de sódio 

e genipina contendo triancinolona foi obtido com potencial antitumoral hepático.  

  

Palavras-chave:  Sistemas particulados. Quitosana. Genipina. Triancinolona. Antitumoral 
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ABSTRACT  

 

Chitosan is a polymer biocompatibility and biodegradability widely used in drug delivery 

systems. The co-crosslinking of chitosan with sodium sulfate and genipin, to form particulate 

systems is related of making them more resistant to acidic pH and to modulate the release 

kinetics for the oral route. Triamcinolone is a glucocorticoid with anti-inflammatory and 

immunosuppressive actions. The nanoparticles were prepared by co-crosslinking and 

characterized for particle size, PDI, zeta potential, crosslinking degree, encapsulation rate, 

morphology, infrared spectroscopy, thermal analysis, release kinetics and cells studies. The 

nanoparticles were prepared initially without genipin with sodium sulphate and the particles 

parameters were monitored in function of different ratio of drug / polymer, different 

concentrations of sodium sulfate and polysorbate 80 and the drip mode of crosslinkers on 

polymers. After optimizing conditions, the chosen system parameters 

without genipin included mean diameter of 312.20 ± 5.70 nm, PDI 0.342 ± 0.013 and zeta 

potential of 20.18 ± 2.28 mV. The genipin was introduced into the system analyzing different 

concentrations (0.5, 1.0 and 2.0 mM) and crosslinking times (3, 6, 12 and                                

24 h). Evaluating crosslinking time with genipin (0.5 mM) it was showed that varying 

the genipin reaction time the systems size ranged from 235.1 to 334.4 nm, the PDI from 0.321 

to 0.392 and zeta potential 20.92 to 30.39 mV. The crosslinking degree that coud vary 

from 14 to 30 %. Nanoparticles without genipina, 6 h and 24 h crosslinking time were dried 

by spray-drying method. Analysis by scanning electron micrograph (SEM) revealed that the 

microparticles showed spherical morphology. The encapsulation rate was 75 ± 2.3 % using 

validated HPLC methodology. The infrared analysis showed chemical interactions between 

the components of the formulation. Thermal analysis showed that systems with a higher 

degree of crosslinking had a higher thermal stability. On release kinetics, increasing the 

degree of crosslinking was able to decrease the concentration and rate of release of 

triamcinolone. In studies with liver cancer cells (HepG2) and colon (HT-29), 

the microparticulate prepared with triamcinolone and 24 h of crosslinking 

with genipin showed a potential for antitumor activity in hepatic cell line HepG2. Therefore, a 

new delivery system for triamcinolone on polymeric nanoparticles of chitosan co-

crosslinked with genipin and sodium sulfate was obtained with hepatic antitumor potential.  

 

Keywords: Chitosan. Genipin. Triamcinolone. Antitumor.   
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1 INTRODUÇÃO  

 

Sistemas de liberação de fármacos aplicados à indústria farmacêutica têm sido 

extensivamente estudados nos últimos anos, visto as suas inúmeras vantagens quando 

comparados aos sistemas de liberação convencionais, tais como, velocidade de liberação 

controlada de fármacos, aumento da eficácia terapêutica e redução dos efeitos colaterais. 

Devido à boa estabilidade físico-química e biológica e controle da cinética de liberação 

conferida à micro e nanopartículas poliméricas, destacam-se como os mais promissores na 

literatura (DU et al., 2013; EFENTAKIS et al., 2006).  

Recentemente, um novo sistema de nanopartículas-em-micropartículas (NiMs) foi 

desenvolvido para controlar a velocidade de liberação e modificar o comportamento de 

distribuição do fármaco no dispositivo terapêutico (LEE et al., 2013; LI et al., 2013). Dentre 

as técnicas mais utilizadas para formação de NiMs, têm-se a secagem por spray drying (LEE 

et al., 2013; LI et al., 2013). Esta consiste em uma operação contínua que envolve a 

transformação de um sistema líquido em um sistema seco, apresentando vantagens como 

baixo preço, rapidez de produção e possibilita modulação das características físico-químicas 

dos pós (MASTERS, 1985), além de ser amplamente aplicada na preparação de sistemas de 

liberação de micropartículas poliméricas como a base de quitosana (KASPAR; JAKUBEC; 

STEPANEK, 2013; STULZER et al., 2009).  

Inúmeros polímeros têm sido utilizados para preparar sistemas particulados com 

requisitos de biocompatibilidade, biodegradabilidade e atoxicidade, os quais são essenciais 

para qualquer aplicação biomédica (RODRIGUES; COSTA; GRENHA, 2012). A quitosana é 

um polímero catiônico e um carboidrato natural composto por unidades de N-

acetilglucosamina e D-glucosamina, que apresenta além destas propriedades favoráveis a 

mucoadesividade, podendo aderir aos tecidos (DASH et al., 2011; MUZZARELLI, 2009). 

Sistemas particulados mucoadesivos para administração de fármacos por via oral vêm sendo 

usados para melhorar a biodisponibilidade de fármacos com baixa permeabilidade. A adesão 

ao muco pode retardar a passagem das partículas através do trato gastrointestinal, 

prolongando a permanência do fármaco no local de absorção (DÜNNHAUPT et al., 2011).  

Os polímeros biodegradáveis tais como a quitosana, podem ter suas propriedades 

físico-químicas e de liberação modificadas por agentes de reticulação (DASH et al., 2009; 

FÁBREGAS et al., 2009; MI et al., 2003). A reação de co-reticulação envolve ligações 

iônicas e covalentes simultaneamente, a qual pode aumentar tanto a resistência ao pH ácido 

do estômago importante para sistemas por via oral, bem como melhorar o controle da 
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liberação do fármaco por mecanismos de difusão e intumescimento (FESSEL et al., 2014; 

GUPTA; JABRAIL, 2006). O sulfato de sódio é um ânion não tóxico que pode interagir com 

a quitosana através de forças eletrostáticas para formar redes de ligações transversais iônicas 

(CIOBANU et al., 2014). Os agentes de reticulação química para a quitosana, através de 

ligações covalentes mais comumente utilizados são o glutaraldeído, formaldeído, etilenoglicol 

e benzoquinona. No entanto, estes reticulantes químicos têm certa toxicidade fisiológica 

(KAWADKAR; CHAUHAN, 2012). A genipina é um reticulante químico de origem natural 

obtido a partir dos frutos de Gardenia jasminoides Ellis, que demonstrou a sua capacidade de 

reticulação de modo a formar produtos estáveis e biocompatíveis, além de ser 10.000 vezes 

menos tóxica que o glutaraldeído (MUZZARELLI, 2009; PUJANA et al., 2013).  

Diversas moléculas terapêuticas podem ser encapsuladas em sistemas particulados 

poliméricos, tais como peptídeos (JIANG et al., 2014), proteínas (HAN et al., 2014), 

DNA/RNA (NAFEE et al., 2007), soro, vacinas (ZHAO et al., 2014) e medicamentos de 

várias classes terapêuticas como antiinflamatórios (SABZEVARI et al., 2013; SOARES et al., 

2012; SONDI; SALOPEK-SONDI, 2004), dessa forma, melhorando o tratamento para várias 

doenças. A triancinolona é um derivado glicocorticóide sintético com importante propriedade 

anti-inflamatória e imunossupressora (SWEETMAN, 2011), sendo utilizado em diversas 

aplicações terapêuticas, tais como, doenças oculares (JONAS; KREISSIG; DEGENRING, 

2005; RHEE et al., 2006), tratamento otológico (ENGLEDER et al., 2014), quelóides e 

cicatrizes hipertróficas (ROQUES; TEOT, 2008) e doenças inflamatórias orais (CHOI et al., 

2013).  

Devido à importância terapêutica da triancinolona na literatura científica, na prática 

clínica, e carência de estudos para a avaliação do seu potencial como antitumoral, este 

fármaco foi escolhido para ser encapsulado nos sistemas particulados de quitosana propostos 

neste estudo a fim de avaliar a sua atividade antitumoral em células de câncer de fígado 

(HepG2) e cólon (HT-29). Além disso, sistemas de liberação a base de quitosana já se 

mostraram promissores como carreadores de outros fármacos antitumorais devido à afinidade 

das células cancerígenas (ARGIN; KOFINAS; LO, 2014; JEE et al., 2012).   

Portanto, a veiculação da triancinolona como antitumoral em um sistema de 

nanopartículas-em-micropartículas (NiMs) obtidos por spray drying e co-reticulação a partir 

dos produtos naturais quitosana e genipina associados ao sulfato de sódio é uma estratégia 

inovadora. Este trabalho tem por finalidade desenvolver e avaliar características físico-

químicas, cinética de liberação e atividade antitumoral de sistemas particulados a base 

quitosana sulfato-genipina contendo o antiinflamatório triancinolona. Dessa forma, este 
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estudo combina as vantagens da nanotecnologia farmacêutica e da co-reticulação da 

quitosana, visando um melhor controle da liberação do fármaco e uma maior resistência ao 

pH ácido estomacal para via oral, contribuindo para ampliação dos estudos farmacológicos da 

triancinolona para o câncer hepático e de cólon. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Quitosana 

A quitosana é um biopolímero obtido pela desacetilação parcial da quitina (Figura 

1), segundo polissacarídeo mais abundante na natureza e o principal componente do 

exoesqueleto de crustáceos, insetos e fungos. A quitosana é constituída por unidades N-acetil-

D-glicosamina e D-glicosamina unidas por ligações glicosídicas β (1→4), no entanto pode 

diferir quanto a proporção destas unidades o que influencia diretamente em sua solubilidade. 

A quitina é composta por grupamentos N-acetil-D-glicosamina, sendo insolúvel em meio 

aquoso e na maioria dos solventes orgânicos, sendo este o fator limitante para sua utilização. 

Em contrapartida, na quitosana predomina as unidades D-glicosamina, sendo facilmente 

dissolvida em soluções de ácidos fracos diluídos, sento o ácido acético o mais comumente 

utilizado (DASH et al., 2011; LARANJEIRA; FÁVERE, 2009; MUZZARELLI et al., 1973). 

Figura 1 - Estruturas químicas da quitina e quitosana 

 

Fonte: Autoria própria usando software Marvin Sketch. 

O termo quitosana refere-se a um amplo número de polímeros, nos quais diferem 

quanto ao grau de desacetilação (40 – 98 %) e massa molecular (50.000 – 2.000.000 Da). 

Ambas as características são de suma importância para as propriedades físico-químicas, como 

solubilidade, viscosidade, e consequentemente nas propriedades biológicas, uma vez que a 

quantidade de grupamentos amino livres é diferente (HEJAZI; AMIJI, 2003; JAYAKUMAR 

et al., 2010). 

A quitosana é uma base fraca, sendo insolúvel em água e solventes orgânicos, no 

entanto, devido à protonação dos seus grupamentos amino, é solúvel em soluções de ácidos 

fracos diluídos, tais como ácido acético e fórmico (LARANJEIRA; FÁVERE, 2009). Além 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642510000162
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disso, comporta-se como um polieletrólito catiônico (pKa variando entre 6,2 e 7,0), o que 

torna uma condição favorável para a reação com superfície/polímeros negativamente 

carregados (HEJAZI; AMIJI, 2003). Os grupamentos amino presentes na quitosana torna este 

biopolímero bastante versátil e reativo, uma vez que influencia em suas propriedades físico-

químicas e capacidade de reticulação física ou química, viabilizando a obtenção de derivados 

com potencial terapêutico, além de muitas possibilidades de modificações, tais como, N-

acetilação, N-alquilação, N-carboxilação, N-sulfonação e formação de bases de Schiff com 

aldeídos e cetonas (GONSALVES, 2011; LARANJEIRA; FÁVERE, 2009).  

A quitosana tem sido amplamente utilizada devido as suas inúmeras propriedades 

biológicas e farmacêuticas, dentre elas pode-se destacar a biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, atividade antimicrobiana, antioxidante e cicatrizante (HONARKAR et al., 

2009). Além disso, tem sido utilizada como excipiente farmacêutico (SINGLA; CHAWLA, 

2001), na formação de biofilmes, no tratamento de água, formação de hidrogéis e membranas 

(HONARKAR et al., 2009).  

Devido a suas vantagens, a quitosana também é amplamente utilizada na 

formação de micro/nanopartículas, em especial como sistema de liberação de fármacos no 

trato gastrointestinal, mediante a sua capacidade mucoadesiva, o que aumenta o tempo de 

contato do princípio ativo com o substrato biológico, melhorando sua absorção, conferindo-

lhe uma vantagem em relação aos sistemas convencionais (AHN et al., 2002; WU, 2002).   

Além disso, a quitosana possui propriedade de se ligar as células cancerígenas, 

nas quais possuem carga superficial negativa maior que as células normais. Dessa forma, 

devido a carga positiva da quitosana, mediante o grupamento amino, existe seletividade e uma 

maior tendência de adesão da quitosana sobre essas células em relação as demais (GASPAR 

et al., 2011; OUCHI et al., 1991; WANG et al., 2011).  

2.2 Sistemas particulados poliméricos 

Em sistemas convencionais de liberação de fármacos o princípio ativo é liberado logo 

após a administração, não mantendo a concentração do fármaco constante dentro da faixa 

terapêutica, necessitando de várias doses, o que pode gerar toxicidade ou ineficácia do 

tratamento quando não administrado corretamente. No entanto, sistemas de liberação 

modificada ou controlada de fármacos têm atraído atenção de pesquisas pela indústria 
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farmacêutica devido a sua capacidade de liberar o princípio ativo no local alvo de ação, com 

liberação progressiva e controlada (Figura 2), além disso, são capazes de melhorar aspectos 

físico-químicos de princípios ativos, tais como, baixa solubilidade aquosa, alta toxicidade, 

meia-vida curta, alta dosagem e efeitos colaterais, oferecendo inúmeras vantagens quando 

comparados a sistemas convencionais de administração, promovendo uma maior eficácia 

terapêutica (EFENTAKIS et al., 2006; SUN et al., 2003).  

Figura 2 - Modelo simplificado de liberação de fármacos: (a) método convencional de 

multidosagem; (b) sistema de liberação controlada. Letra A se refere à administração do 

fármaco.  

 

Fonte: LYRA e colaboradores (2007). 

Uma variedade de estratégias é usada para a veiculação do fármaco em sistemas de 

liberação, entre eles estão incluídos os lipossomas, o sistema oros, sistemas com 

revestimentos entérico, sistemas transdérmicos, pró-fármacos e os sistemas matriciais 

poliméricos, onde se inclui as micropartículas e nanopartículas. Os sistemas poliméricos são 

bastante utilizados, uma vez que oferecem estabilidade físico-química e biológica, sendo 

utilizados para a encapsulação de diferentes substâncias, tais como peptídeos, proteínas, 

DNA/RNA e fármacos (BALMAYOR et al., 2009; GAN; WANG, 200; SINHA et al., 2004). 

Os sistemas particulados poliméricos são classificados de acordo com a sua dimensão 

em: micropartículas (acima de 1000 nm) e nanopartículas (de 10 a 1000 nm) (ALLÉMANN et 

al., 1998). A terminologia nano/micropartículas inclui tanto as nano/microcápsulas como as 

nano/microesferas, as quais diferem entre si segundo a composição e organização estrutural 
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(Figura 3). As nano/microcápsulas são sistemas reservatórios contendo o fármaco em um 

núcleo central (comumente de natureza oleosa) com um revestimento polimérico disposto ao 

redor deste núcleo que atua como um filme protetor. Ao passo que as nano/microesferas são 

sistemas matriciais ou monolíticos em que o fármaco pode estar disperso e/ou solubilizado na 

matriz polimérica, não sendo possível identificar um núcleo diferenciado (PARVEEN et al., 

2012; SCHAFFAZICK et al., 2003). 

Figura 3 - Representação esquemática de nano/microcápsulas e nano/microesferas: a) fármaco 

dissolvido no núcleo das nano/microcápsulas; b) fármaco adsorvido na parede polimérica; c) 

fármaco dissolvido na matriz polimérica das nano/microesferas; d) fármaco adsorvido ou 

disperso na matriz polimérica das nano/microesferas. 

 

Fonte: Adaptado de SCHAFFAZICK e colaboradores (2003). 

O método de obtenção das nano/micropartículas pode ser realizado por diferentes 

técnicas, tais como, emulsificação com difusão do solvente (KWON et al., 2001), 

microemulsão (MOJAHEDIAN et al., 2013), emulsificação com reticulação química 

(CHOONARA et al., 2011), extrusão (PATIL et al., 2014), spray-drying (LEE et al., 2011), 

gelificação ionotrópica (FÀBREGAS et al., 2013), separação de fases (coacervação) (HAO et 

al., 2012) e evaporação ou extração do solvente (LASSALE; FERREIRA, 2007). 

 

Dentre as técnicas mais utilizadas para formação de sistemas particulados, têm-se a 

secagem por spray drying (LEE et al., 2013; LI et al., 2013). Esta consiste em uma operação 

contínua que envolve a transformação de um sistema líquido em um sistema seco, 

apresentando vantagens como baixo preço, rapidez de produção e possibilita modulação das 

características físico-químicas dos pós (MASTERS, 1985), além de ser amplamente aplicada 

na preparação de sistemas de liberação de micropartículas poliméricas como a base de 

quitosana (KASPAR; JAKUBEC; STEPANEK, 2013; STULZER et al., 2009). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009308413000881
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Os sistemas particulados têm sido utilizados para inúmeras aplicações na terapia, 

principalmente para administração oral, parenteral ou oftálmica. A ação de vetorização de 

princípio ativo vem constituindo uma estratégia promissora no desenvolvimento de sistemas 

de liberação para várias classes de fármacos tais como, antimicrobianos (SONDI; SALOPEK-

SONDI, 2004), antifúngicos (RIVEIRA et al., 2004), anti-inflamatórios (SABZEVARI et al., 

2013), antivirais (JALÒN et al., 2001), anticancerígenos (KOCBECK et al., 2007), vacinas 

(ZHAO et al., 2014), dentre outros.  

As propriedades dos sistemas particulados dependem das características do polímero a 

ser utilizado como matriz. Inúmeros trabalhos têm sido realizados utilizando a quitosana para 

formação de sistemas particulados e tem sido comprovado a sua eficácia tanto em termos de 

estabilidade quanto terapêutico. Morris e colaboradores (2011) analisaram a estabilidade de 

nanopartículas de quitosana com tripolifosfato de sódio (TPP) através do efeito da 

temperatura de armazenamento (4, 25 e 40 ºC) em um período de 12 meses, e foi relatado que 

temperaturas acima de 40 ºC tornam as partículas instáveis devido a desintegração da rede 

polimérica da quitosana, porém estas permaneceram estáveis em temperaturas de 4 a 25 ºC 

em um período de tempo de até 6 meses.  

Portero (2002), preparou micropartículas de quitosana estáveis no pH ácido, 

permitindo a liberação gradativa de antibióticos (metronidazol e amoxicilina) na mucosa 

gástrica, podendo ser utilizada no tratamento para a Helicobacter pylori, um agente 

patogênico fortemente associado com úlceras gástricas. Li e colaboradores (2011) prepararam 

nanopartículas de quitosana por gelificação ionotrópica com TPP para incorporação de duas 

moléculas hidrofílicas, 5-fluorouracil e leucoverina, cuja combinação é utilizada para o 

tratamento de câncer de cólon, o trabalho mostrou que as nanopartículas obtidas podem ser 

utilizadas como meio de liberação eficaz para associação de fármacos. Além disso, inúmeros 

trabalhos já relataram testes com atividade celular, mostrando a eficácia comprovada da 

quitosana em sistemas particulados (ANITHA et al., 2009; MAO et al., 2001). 

A combinação dos sistemas nanoparticulados e microparticulados, chamado de 

nanopartículas-em-micropartículas (NIMs), tem sido bastante utilizada nos últimos anos e 

oferecem algumas vantagens, tais como: a possibilidade de vários perfis de libertação, 

combinações de características que permitam uma maior especificidade, além de aumentar a 

estabilidade dos sistemas e a taxa de encapsulação dos fármacos (LEE et al., 2013). Algumas 

técnicas tem sido realizadas para a preparação dos sistemas NIMs, dentre elas pode-se citar: 
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spray-drying (LEE et al., 2013), dupla emulsão (LI et al., 2011) e liofilização (DENG et al., 

2014). 

2.3 Reticulação da quitosana e sistemas particulados 

 A reticulação das cadeias poliméricas da quitosana, processo também denominado de 

reação de entrecruzamento, é um tipo de modificação físico-química ou química que visa unir 

suas cadeias poliméricas, ou ainda, ligar suas cadeias às de outros polímeros gerando redes 

poliméricas híbridas. Esse procedimento ocorre por meio da reação entre sítios reativos 

específicos presentes nas unidades estruturais dos polímeros e alguns agentes reticulantes, e 

pode ocorrer através de ligações covalentes, derivadas de uma reação química, ou através de 

interações físicas fortes, como interações iônicas, entre o polímero e uma carga oposta.  

As reações de reticulação têm por finalidade modificar determinadas propriedades de 

um polímero, aumentando sua estabilidade química e térmica, rigidez estrutural, 

permeabilidade, cor, eficiência em quelação e capacidade de imobilização protéica e celular 

(DASH et al., 2011; GONSALVES et al., 2011; YANG; HSU; TSAI, 2011). O processo de 

reticulação pode sofrer influência tanto de algumas características físico-químicas da 

quitosana utilizada (grau médio de desacetilação e massa molar média) quanto das condições 

reacionais adotadas (temperatura, tempo de reação e pH do sistema). Dessa forma, com a 

elevação do grau de reticulação, reduz-se a porosidade do material obtido, a permeabilidade à 

água e a difusão de possíveis substâncias aprisionadas nas redes poliméricas formadas 

(BEGER et al., 2004; DASH et al., 2011; GONSALVES et al., 2011). 

Yuan e colaboradores (2007) usaram o processo de reticulação para formar 

microesferas de quitosana com genipina em três diferentes concentrações (0,5; 1,0 e 2,0 mM) 

e três diferentes tempos de reação (4, 8 e 16 h). Foi observado que houve um aumento 

considerável do grau de reticulação quando aumentou o tempo de reação (de   4 h para 8 h), 

bem como quando houve o aumento da concentração de genipina (0,5 para 1,0 mM). No 

entanto, também foi observado que ocorre um equilíbrio na reação de reticulação, pois não 

houve diferença no tempo de 8 h em comparação ao de 16 h, bem como aconteceu nas 

concentrações de 1,0 e 2,0 mM de genipina. 

A quitosana é um polímero catiônico, apresentando grupamentos amino livres (-NH3
+) 

em sua estrutura quando disperso em meio ácido. Portanto, as reações com os íons e 
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moléculas carregados negativamente, como ocorre com a reação da quitosana com sulfato de 

sódio ou TPP (Figura 4), pode levar à formação de uma rede através de pontes iônicas entre as 

cadeias poliméricas, cuja presença pode ser demonstrada através de espectros de 

infravermelho, titulação turbidimétrica ou viscosimetria (BEGER et al., 2004; GAN et al., 

2005; GONSALVES et al., 2011). As reações por reticulação iônica são mais bastante 

utilizadas, pois oferecem vantagens por ser uma reação operacional simples e ter baixa 

toxicidade, porém estas ligações eletrostáticas não são tão fortes quando comparadas as 

ligações do tipo covalente, como ocorre entre a quitosana e o glutaraldeído ou genipina, sendo 

mais susceptíveis a variações de pH e força iônica (BEGER et al., 2004; GAN et al., 2005; 

GONSALVES et al., 2011) 

Figura 4 - Reticulação iônica da quitosana com grupo sulfato (a) e tripolifosfato (b). GLcN: 

unidades estruturais de 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose. 

 

Fonte: GONSALVES e colaboradores (2011). 

A reticulação covalente é caracterizada pela formação de ligações estáveis e 

irreversíveis. Portanto, esta reação é necessária quando se almeja boas propriedades de 

dissolução de fármacos em condições extremas de pH, o que não seria possível com uma 

ligação eletrostática simples. A reticulação covalente é caracterizada por uma reação química 

entre os sítios reativos (hidroxila ou amino) da quitosana com o agente reticulante químico, 

como epicloridrina e etilenoglicol (-OH), ou glutaraldeído e genipina (–NH2) (GONSALVES 

et al., 2011; YUAN et al., 2007). 
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A genipina reage com a quitosana por mecanismos dependentes do pH do meio. Em 

pH ácido, sugere-se um ataque nucleofílico inicial de um grupo amino da quitosana ao 

carbono em C-3, com consequente abertura do anel di-hidropirânico, gerando a função 

aldeído na molécula. A aldoxila reage então com a amina secundária recém-formada para 

gerar o novo heterociclo. Na etapa final da reticulação ocorre uma substituição nucleofílica no 

éster da genipina por uma amina primária do biopolímero, com consequente formação de 

metanol (Figura 5) (MUZZARELLI, 2009; GONSALVES et al., 2011).  

Figura 5 - Reticulação da quitosana com a genipina em meio ácido. (1) GLcN: unidades 

estruturais de 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose. 

 

Fonte: GONSALVES e colaboradores (2011). 

Em pH alcalino, o processo ocorre por uma reação de homopolimerização do agente 

de reticulação. A polimerização do reticulante inicia-se com a abertura do anel di-

hidropirânico por meio de ataque nucleofílico promovido por íons hidroxila do meio 

reacional. Isso resulta na formação de grupos aldoxila na molécula que, em seguida, sofrem 
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condensação aldólica. Na etapa final, os grupos aldoxila terminais da genipina polimerizada 

participam de uma reação de Schiff com as aminas das cadeias da quitosana para promover a 

reticulação (Figura 6) (MUZZARELLI, 2009; GONSALVES et al., 2011).  

Figura 6 - Reticulação da quitosana com genipina em meio alcalino. (1) GLcN: unidades 

estruturais de 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose. 

 

Fonte: GONSALVES e colaboradores (2011). 

Na literatura é mais comumente utilizado a reticulação iônica e a covalente de forma 

isolada, porém atualmente já se encontra a união de ambas reticulações no mesmo sistema, o 

que pode ser denominado de co-reticulação. Trabalhos utilizando apenas a reticulação iônica 

são os mais normalmente encontrados, podendo ser de quitosana com TPP (GAN et al., 2005; 
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LI et al., 2011), sulfato de dextrana (ANITHA et al., 2011; VALENTE et al., 2003) e heparina 

(BADR et al., 2014), bem como a somente a reticulação covalente com glutaraldeído e 

genipina, por exemplo (MONTEIRO; AIROLDI, 1999; YUAN et al., 2007). Atualmente a 

união das duas formas de reticulação já está sendo encontrada na literatura (KAWADKAR; 

CHAUHAN, 2012; LIN et al., 2013;), e isto se deve as vantagens que este processo pode 

proporcionar, como maior estabilidade frente ao pH, menor solubilidade, o que gera um maior 

tempo de dissolução, maior capacidade de absorção, menor porosidade, dentre outras. 

Mi e colaboradores (2003) fizeram o uso concomitante da reticulação iônica e química 

(co-reticulação), para obtenção de micropartículas milimétricas (pérolas) de quitosana com 

uso de TPP e genipina por gelificação ionotróprica, que se mostrou de caráter competitivo e 

dependente do pH, sendo dominante a reticulação iônica na faixa de pH mais ácida (de 1,0 a 

5,0) e, a reticulação química na faixa de pH mais básica (de 7,0 a 9,0).   

A composição e preparação de sistemas particulados a partir de quitosana usando 

sulfato de sódio como reticulante iônico e genipina como reticulante químico, através do 

método de co-reticulação ainda não está descrito na literatura ou em qualquer produto. Este 

método pode oferecer inúmeras vantagens em relação aos demais, pois não exige 

aparelhagens sofisticadas como ultraturrax ou ultrasonicação, ocorre à temperatura ambiente, 

não requer muitos processos de purificação. 

 

2.4 Genipina  

 

A genipina (Figura 7) é um produto natural, da classe dos iridóides, extraído dos frutos 

da Gardenia jasminoides Ellis e da Genipa americana, sendo esta uma aglicona do 

genipósido, obtido via hidrólise enzimática com β-glucosidase (YANG; HSU; TSAI, 2011). É 

caracterizada por ser um pó cristalino branco, com massa molar de 226,226 g/mol e ponto de 

fusão em cerca de 120 ºC. É solúvel em água, álcool e metanol (KAWADKAR; CHAUHAN, 

2012).  
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Figura 7 - Estrutura química da genipina. 

 

Fonte: Autoria própria usando software Marvin Sketch. 

A medicina tradicional oriental faz amplo uso do extrato da Gardenia jasminoides 

Ellis, que através da hidrólise enzimática por bactérias intestinais, converte a geniposide em 

genipina, exercendo atividades farmacológicas, como por exemplo, ação anti-inflamatória, 

ação analgésica, anti-oxidativas, e atividades fibrolíticas (AKAO et al., 1994; 

MUZZARELLI, 2009).  

Dentre as principais aplicações da genipina, pode-se destacar seu uso como 

reticulante químico, por se tratar de um composto biocompatível e biodegradável 

(GONSALVES et al., 2011; MUZZARELLI, 2009; PREGO et al., 2005; YUAN et al., 2007). 

Além disso, a citotoxidade da genipina foi estudada in vitro usando fibroblastos 3T3 

utilizando o glutaraldeído como controle, e o resultado indicou que a genipina é em cerca de 

10.000 vezes menos tóxica que o glutaraldeído (TSAI et al., 2000). Devido a sua ação 

reticulante e ser um produto natural, biocompatível e biodegradável, a genipina têm sido 

utilizada para obtenção de sistemas particulados (micro/nanopartículas) (YUAN, 2007; LIN et 

al., 2013), hidrogéis (MUZZARELLI, 2009) e filmes (YOU et al., 2014). 

2.5 Triancinolona 

 A triancinolona, 9-fluoro-11,16,17,21-tetrahidroxi-pregna-1,4-dieno-3,20-diona 

(figura 8), é um glicocorticóide sintético potente com propriedades anti-inflamatórias e 

imunossupressoras. A triancinolona e os seus derivados, como acetonido, acetato 

hexacetonido, diacetato e benetonida são originados naturalmente da prednisona e 

prednisolona (SWEETMAN, 2011). 
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Figura 8- Representação esquemática da estrutura química da triancinolona. 

 

Fonte: Autoria própria usando Software Marvin Sketch. 

 A triancinolona tem função de inibir a inflamação sistêmica e reduzir a dor 

neuropática. Dentre as vias de administração existentes contendo este glicocorticóide inclui a 

via tópica na forma de solução, via oral na forma de comprimidos e via de administração 

parenteral (intramuscular e intravenosa). É um pó branco cristalino, inodoro, hidrofóbico e 

lipofílico, possuindo baixa solubilidade em água (14-20 mg/mL), porém solúvel em etanol e 

metanol, possui massa molar de 394,4 g/mol e ponto de ebulição de 277 ºC (MARTINDALE, 

2009; THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN, 1986; WENG et al., 

2014). 

 A triancinolona é utilizada para inúmeros tratamentos, tais como na oftalmologia, 

administrada por via intravítria para tratar inflamações crônicas do segmento posterior do 

olho (JONAS; KREISSIG; DEGENRING, 2005; RHEE et al., 2006), tratamento auricular 

(ENGLEDER et al., 2014), doenças inflamatórias orais (CHOI et al., 2013), quelóides e 

cicatrizes hipertróficas (ROQUES; TEOT, 2008), bem como já foi estudado sua ação anti-

inflamatório no cólon (VILLAR-LÓPEZ et al., 1999). 

Srinivas e colaboradores (2006) analisou o uso da triancinolona em células 

cancerígenas de próstata e foi relatado que houve uma regressão da doença em cerca de 7 

meses nos pacientes. Porém, não existe na literatura muitas pesquisas envolvendo a 

triancinolona para tratamento antitumoral. O uso deste glicocorticoide em sistemas 

particulados pode ser uma alternativa para o tratamento de alguns tipos de câncer.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517314004104


31 
 

 

3 OBJETIVOS 

O trabalho apresentou o seguinte objetivo geral: 

3.1 Objetivo Geral  

Desenvolver, caracterizar e avaliar a atividade antitumoral de micropartículas 

contendo nanopartículas de quitosana usando o método de co-reticulação com sulfato de sódio 

(reticulante iônico) e genipina (reticulante químico) para liberação modificada da 

triancinolona. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

O trabalho apresentou os seguintes objetivos específicos: 

a) Obter nanopartículas de quitosana com triancinolona primeiramente apenas com o 

reticulante iônico sulfato de sódio; 

b) Obter nanopartículas de quitosana com triancinolona por co-reticulação com o 

reticulante iônico sulfato de sódio e reticulante químico genipina; 

c) Caracterizar as nanopartículas quanto ao tamanho médio, índice de polidispersão e 

potencial zeta; 

d) Avaliar o grau de reticulação química com a variação da concentração e tempo de 

reação da genipina; 

e) Avaliar a influência do grau de reticulação nas características de tamanho e potencial 

zeta das nanopartículas; 

f) Preparar as micropartículas de nanopartículas de quitosana-sulfato-genipina contendo 

triancinolona através da técnica de spray drying; 

g) Caracterizar as micropartículas quanto à taxa de encapsulação da triancinolona por 

Cromatografia Líquída de Alta Eficiência (CLAE);  

h) Validar metodologia analítica CLAE para quantificar a triancinolona nas 

micropartículas; 

i) Avaliar as características morfológicas das micropartículas através da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV); 

j) Caracterizar as micropartículas por análise de espectrofotometria de absorção na 

região do infravermelho; 

k) Caracterizar as micropartículas quanto à estabilidade térmica por análises térmicas 

(DSC e TG); 

l) Avaliar a cinética de liberação da triancinolona a partir das micropartículas; 

m) Avaliar a atividade antitumoral das micropartículas por viabilidade celular através do 

ensaio MTT em células de câncer de fígado (HepG2) e cólon (HT-29). 
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5 METODOLOGIA 

Seguem os materiais empregados neste trabalho. 

5.1 Material 

A quitosana (massa molar média e grau de desacetilação 75-85 %), a ninidrina e a 

genipina foram adquiridos pela Sigma-Aldrich (Brasil). O álcool etílico absoluto, o ácido 

acético, o polissorbato 80 o sulfato de sódio, o fosfato de sódio monobásico e o fosfato de 

sódio dibásico foram obtidos da Vetec (Brasil). A acetonitrila utilizada para as análises por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) foi obtida da J. T. Baker (México). O 

fármaco foi obtido da Gemini indústria de insumos farmacêuticos (Brasil). Água destilada foi 

utilizada na preparação dos sistemas particulados e água Milli Q para as análises no CLAE. A 

membrana de diálise (Dialysis tubing cellulose membrane, tamanho: 25 mm, com diâmetro de 

poro de 12.000 Da) foi adquirida da Sigma Aldrich, (EUA). Penicilina-estreptomicina e 

reagente MTT (brometo de (3- (4, 5-dimetiltiazolil-2) -2,5-difeniltetrazólio)) foram obtidos a 

partir de Sigma Aldrich Inc. (St. Louis, MO, EUA). Dulbecco's Modified Eagle Medium 

(DMEM) e soro fetal bovino (SFB) foram obtidos a partir de CULTILAB (Campinas, São 

Paulo, Brasil). Linhagens celulares de carcinoma hepático (HepG2) e carcinoma de cólon 

(HT29) da American Type Culture Collection (ATCC), utilizados neste estudo, foram 

fornecidos pelo Laboratório de Biotecnologia de Polímeros Naturais, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (Natal, RN, Brasil). 

 

5.2 Métodos 

Seguem os métodos empregados neste trabalho. 

5.2.1 Preparação das Nanopartículas Poliméricas sem Genipina 

A obtenção das nanopartículas poliméricas de quitosana usando o sulfato de sódio 

como reticulante iônico, na ausência de genipina, e contendo triancinolona foram obtidas pela 

modificação do método proposto por Li e colaboradores (2011). Para otimização das 

nanopartículas alguns parâmetros foram avaliados como: a concentração de sulfato de sódio; a 

proporção do volume das fases quitosana/sulfato; a concentração do tensoativo polissorbato 

80; e a análise do tempo e forma de imersão da fase da solução contendo o fármaco e o sulfato 

de sódio na fase da quitosana. 
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5.2.1.1 Variação da Concentração do Sulfato de sódio 

Foram preparadas duas soluções aquosas separadamente em iguais volumes 

(proporção 1:1 v/v): (1) 10 mL de quitosana 0,1 % (m/v) em ácido acético 1 % (v/v), sob 

agitação magnética constante (Diagtech, DT3110H, Brasil) por 24 horas; (2) 10 mL de sulfato 

de sódio nas concentrações de 0,03, 0,05, 0,075, 0,1, 0,25, 0,5, 1 e 2 % (m/v), contendo 

triancinolona (0,4 mg/mL) em solução hidroalcoólica a 40 % (v/v). A solução 2 foi vertida na 

solução 1, sob vazão volumétrica de 1 mL/s, sob agitação magnética constante por 30 minutos 

à temperatura ambiente (25 ± 2 ºC) (Figura 9). 

Figura 9 - Esquema de preparação das nanopartículas de quitosana com triancinolona usando 

sulfato de sódio. 

 

Fonte: Autoria própria. 

5.2.1.2 Curva de precipitação do polímero pelo sulfato de sódio 

 A técnica de turbidimetria foi utilizada para determinar a concentração de sulfato de 

sódio necessária para a formação de partículas na escala nanométrica. Para isto, após o 

preparo das nanopartículas conforme o item 5.2.1.1, efetuou-se a leitura das amostras em um 

espectrofotômetro UV/Visível (Thermo Scientific, Evolution 60S, EUA) a um comprimento 

de onda de 500 nm.  
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5.2.1.3 Variação da Proporção das Fases Quitosana-Sulfato 

As nanopartículas foram preparadas conforme o item 5.2.1.1, utilizando sulfato de 

sódio a 0,1 % (m/v). Foi variada a proporção do volume das fases quitosana/sulfato (1:1; 3:2 e 

2:3 v/v). 

5.2.1.4 Variação da Concentração do Polissorbato 80 

A adição de um agente tensoativo na obtenção das nanopartículas foi avaliada a 

fim de garantir maior estabilidade do sistema frente à floculação. Para isso, três diferentes 

concentrações de polissorbato 80 (0,1, 0,25 e 0,5 %) foram adicionadas à solução de 

quitosana em ácido acético. A solução contendo sulfato de sódio e triancinolona foi 

semelhantemente vertida na solução de quitosana com polissorbato 80, descrito no item 

5.2.1.1. 

5.2.1.5 Variação do tempo e forma de imersão das fases 

A análise da influência do tempo e forma de imersão da fase do sulfato de sódio na 

fase da quitosana foi avaliada de três maneiras: escoamento livre (1 mL/s); gotejando (1 

mL/min) e com agulha imersa na solução de quitosana (1 mL/min), ambas seguindo a 

metodologia do item 5.2.1.1, utilizando sulfato de sódio a 0,1 % e polissorbato 80 a 0,1 %. 

5.2.2 Preparação das Nanopartículas poliméricas com Genipina 

As nanopartículas poliméricas de quitosana com genipina contendo triancinolona 

foram obtidas de forma semelhante aos sistemas sem genipina (Li et al., 2011) por                

co-reticulação usando sulfato de sódio como reticulante iônico e agente precipitante, e a 

genipina como reticulante químico. Os parâmetros como concentração da genipina e tempo de 

reticulação foram avaliados.  

Foram preparadas 2 (duas) soluções aquosas de iguais volumes separadamente 

(proporção 1:1 v/v): (1) 10 mL de solução de quitosana 0,1 % (m/v) em ácido acético 1%, sob 

agitação constante por 24 h. Em seguida, foi adicionado o polissorbato 80 na concentração de 

0,1% (m/v). (2) 10 mL de solução hidroalcoólica (40 %) contendo sulfato de sódio 0,1 % 

(m/v), triancinolona (0,4 mg/ml) e genipina em três diferentes concentrações (1,0 2,0 e 4,0 

mM), analisando quatro tempos de reticulação (3, 6, 12 e 24 h). Em seguida, a solução 2 foi 
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vertida na solução 1, através de uma agulha imersa na solução 1, sob vazão volumétrica de  

1,0 mL/min, mediante agitação magnética constante à temperatura ambiente de acordo com o 

tempo de reticulação requerido. Por fim, as nanopartículas foram centrifugadas durante 30 

minutos a 17.000 g, na temperatura de 4 ºC (Eppendorf, 5415 R, USA). O sobrenadante foi 

descartado e o sedimento ressuspenso em água destilada.  

5.2.3 Caracterização das Nanopartículas Poliméricas 

 

5.2.3.1 Análise do Tamanho de Partícula, PDI e Potencial Zeta 

Para caracterização das nanopartículas, foram realizadas análises de tamanho de 

partícula e índice de polidispersão (PDI) através de espalhamento de luz dinâmico e o 

potencial zeta por mobilidade eletroforética, os quais foram determinados utilizando o 

equipamento Zetasizer (Brookhaven Instruments Corporation, 90 Plus, USA). As análises 

foram realizadas após diluição das amostras (1:10 v/v) em água destilada. 

 

5.2.3.3 Grau de reticulação  

 O grau de reticulação das nanopartículas de quitosana com o reticulante químico 

genipina foi determinado através do teste de ninidrina. O teste de ninidrina determina a 

porcentagem de grupamentos amino livres presentes na quitosana. O uso deste ensaio para a 

determinação do grau de reticulação se fundamenta no princípio que a genipina reage 

quimicamente com os grupos amino da quitosana, a reação quantifica a porcentagem de 

grupos amino remanescentes nas nanopartículas de quitosana após a reticulação.  

A solução reagente de ninidrina foi usada de acordo com o procedimento descrito pelo 

fornecedor em duas etapas: (1) Curva padrão com glicosamina 50 µM em ácido acético a   

0,05 % conforme a tabela 1 em valores de volume (mL). Posteriormente os tubos foram 

aquecidos a 100 ºC por 10 minutos seguido de resfriamento, enfim, foi adicionado 5 mL de 

álcool a 95 %, prosseguindo leitura no espectrofotômetro UV/Visível (Thermo Scientific, 

Evolution 60S, EUA) a um comprimento de onda de 570 nm, usando o tubo 1 como branco. 

(2) Análise das amostras foi realizada com o mesmo procedimento, substituindo o padrão pela 

amostra. O grau de reticulação (G.R, %) (Equação 1) foi determinado em porcentagem 

comparando as leituras das amostras com genipina nos diferentes tempos de reticulação em 

relação aos sem genipina (100 % dos grupos amino livre) aplicando a curva padrão. 
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                                (1) 

 

Tabela 1 - Procedimento de preparo da curva de calibração do teste de ninidrina. 

Tubos 1 2 3 4 5 

Padrão 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Água 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

Ninidrina 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

5.2.4 Obtenção e caracterização dos sistemas microparticulados 

 As nanopartículas previamente preparadas foram secas pela técnica de secagem por 

aspersão (spray drying) utilizando um mini spray dryer Büchi-191, com diâmetro do bico 

injetor de 0,7 mm, fluxo de 6 %; aspiração de 90 %; pressão de 600 NL/h; operando com 

temperatura de entrada do ar de 120 ºC e a temperatura de saída em cerca de 76-78 ºC. As 

micropartículas obtidas foram mantidas em um dessecador a temperatura ambiente               

(25 ± 2 ºC). 

 

5.2.4.1 Eficiência de encapsulação 

 

Foi pesada uma massa de 5 mg das micropartículas obtidas por spray drying e para a 

extração do fármaco foi adicionada a uma solução contendo 100 mL de água Milli-Q, 5 mL 

de álcool a 95% e 10 mL de ácido acético a 2 %. Em seguida, as micropartículas foram 

mantidas sob agitação magnética durante 2 (duas) horas à temperatura ambiente. As amostras 

foram filtradas em membrana de nylon com diâmetro de poro de 0,22 µm e injetadas em um 

cromatógrafo líquido de alta eficiencia (CLAE) para a quantificação da triancinolona usando 

metodologia validada. As especificações da análise estão contidas no ítem 6.2.4.1 da 

metodologia. A eficiência de encapsulação (EE) foi calculada através da Equação 2. 

 

                    (2)          
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5.2.4.2 Estudo de cinética de liberação in vitro 

 

Foi pesada uma massa de 1 mg das micropartículas de quitosana (0, 6 e 24 h) e em 

seguida os pós foram resuspensos em 2 mL de tampão fosfato (pH 7,4)  e transferida para  

uma membrana de diálise, que foi devidamente selada, e colocada em 250 mL de tampão 

fosfato pH 7,4, atentendo condições sink em um shaker (Marconi, MA093/1, Brasil) a 75 rpm, 

na temperatura de 37 ± 0,5 °C, como mostra o esquema da figura 10. Em seguida, 1 mL do 

meio de liberação foi retirado em intervalos de tempo pré-determinados e substituído por       

1 mL da solução tampão fosfato. As concentrações de fármaco nas alíquotas foram 

determinadas usando curva padrão (1 a 7 μg/mL) de triancinolona em acetonitrila:água 

(30:70, v/v) por CLAE usando metodologia validada. As amostras foram filtradas em 

membrana de nylon com diâmetro de poro de 0,22 µm antes da leitura por CLAE. 

Figura 10 – Esquema do estudo de cinética de liberação in vitro da triancinolona a partir de 

micropartículas de quitosana. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.2.4.3 Microscopia eletrônica de varredura  

 

A morfologia das micropartículas obtidas por spray-drying foi caracterizada por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras foram montadas em bases de 

alumínio gravadas de carbono e revestido com ouro por crepitação durante 240 segundos. As 

amostras foram observadas utilizando um equipamento Shimadzu, SSX 550 Superscan 

(Japão) em uma voltagem de aceleração de 10 kV, com um aumento de 1500 x. 
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5.2.4.4 Espectroscopia de infravermelho  

 

Os espectros de infra vermelho da genipina, quitosana, triancinolona, sulfato de sódio 

e das micropartículas (sem genipina, 6 e 24 h) foram realizados utilizando um 

espectrofotômetro da Shimadzu, (Prestige, Japão). As amostras foram trituradas com KBr, e 

as pastilhas foram preparados por meio de uma prensa hidráulica a uma pressão de 600 kg  

cm-2. A análise espectral foi realizada na região 4000-400 cm-1. 

 

5.2.4.5 Análise térmica (DSC e TG) 

 

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) foi realizada através de um DSC-60A 

(Shimadzu), utilizando cadinhos de alumínio com tampas. Foi pesado cerca de 2 mg das 

amostras, sob uma atmosfera de nitrogênio (100 ml/min), aquecida a 10 °C/min de 25 a      

400 °C. O equipamento foi calibrado com os padrões índio (ponto de fusão 156 °C e ΔH = 

28,4 J/g) e zinco (ponto de fusão 419,4 °C). As curvas por termogravimetria (TG) foram 

obtidas através de um TGA-60-AH (Shimadzu), utilizando cadinhos de platina com cerca de 6 

mg da amostra, sob uma atmosfera de nitrogênio (50 ml/min), a uma taxa de aquecimento de 

10 °C/min de 25 a 900 °C. Os estudos foram realizados com a  quitosana, triancinolona e com 

as micropartículas reticuladas com 0, 6 e 24 h. 

 

5.2.5 Estudos de citotoxicidade através do ensaio de MTT 

 

O princípio deste método consiste na absorção do sal MTT pelas células, sendo 

reduzido no interior da mitocôndria a um produto chamado cristais de formazan. Este produto, 

acumulado dentro da célula, é extraído através da adição de um solvente apropriado 

(MOSMANN, 1983). 

Duas linhagens de células foram escolhidas para os sistemas desenvolvidos: HepG2 

(carcinoma humano hepatocelular) e HT-29 (células de adenocarcinoma de cólon). Estas 

células foram semeadas em placas com 96 poços a uma densidade de 5 x 104 células/poço e 

deixadas durante a noite em 100 ul de meio DMEM, posteriormente foram incubadas a 37 °C 

com 5 % de CO2. O ensaio foi realizado utilizando três concentrações diferentes (1 mg/mL, 

10 mg/mL e 100 mg/mL) dos sistemas microparticulados (sem genipina e 24 h). As amostras 

foram adicionadas e mantidas em meio DMEM, suplementado com 10 % de soro fetal bovino 
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e incubadas a 37 °C durante um período de 24, 48 e 72 h. Após o período de incubação, o 

MTT foi adicionado (1 mg/mL) para analisar a viabilidade celular. Após 4 h, os cristais de 

formazan foram dissolvidos em etanol e a absorvância foi medida em Multiskan Ascent Leitor 

de Microplacas (Thermo Labsystems, Franklin, MA) a 570 nm. 

 

5.2.6 Validação de metodologia analítica 

A metodologia de validação proposta para quantificação da triancinolona nas 

nanopartículas de quitosana foi baseada nas condições estabelecidas pela resolução RE nº 

899, de 25/5/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e com as 

recomendações do ICH (The international conference on Harmonisation of Technical 

Requiriments for registration of Pharmaceutical for Human Use), os quais descrevem que o 

processo de quantificação de princípio ativo deve conter especificidade, linearidade, precisão, 

limite de detecção, limite de quantificação, exatidão e robustez.  

As análises foram realizadas usando um Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência 

(CLAE) modelo Chromaster® equipado com degaseificador, bombas (5160), forno de coluna 

(5310), detector de arranjo de fotodiodos (5430), autoamostrador (5260) e comunicador todos 

da Hitachi. As amostras foram analisadas através do software Lc Solution.  

5.2.6.1 Especificações de análise 

 O desenvolvimento da metodologia analítica foi realizado por meio de um método 

isocrático, ou seja, a fase móvel permaneceu constante durante todas as análises. A fase móvel 

foi composta por acetonitrila-água ultrapura (Obtido pelo sistema Millipore MilliQ-Plus) na 

proporção de 30:70 (v/v), filtrada com membrana de teflon com diâmetro de poro de 0,45 µm 

(Sartoris, Brasil) e degaseificada durante 10 minutos em ultrassom (USC-1600A, Brasil). As 

condições cromatográficas estão descritas na tabela 2. 

 

 

 



40 
 

 

Tabela 2 - Condições de análise cromatográfica por CLAE para quantificação da 

triancinolona. 

Característica Descrição 

Coluna 
C18 Thermo Hypersil BDS (4,6 x 250 mm, 

5µm) 

Pré-coluna C18 Thermo Hypersil BDS (10 mm, 5µm) 

Fluxo 1,0 mL/min 

Volume de injeção 20 µL 

Detecção 239 nm 

Fase móvel Acetonitrila:Água (30:70, v/v) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.2.6.2 Preparo da solução estoque 

 Em uma balança analítica pesou-se 10 mg de triancinolona e transferiu-se para um 

balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se 3 mL de acetonitrila e 5 mL de tampão fosfato pH 

7,4 para posterior solubilização em ultrassom por 5 minutos. Por fim foi completado volume 

com tampão e filtrado em membrana de nylon com diâmetro de poro de de 0,22 μm (Allcrom, 

Brasil) antes da injeção. 

5.2.6.3 Especificidade  

 A especificidade do método foi determinada através da injeção de três soluções 

distintas: a primeira contendo nanoparticulas de quitosana co-reticulados com sulfato de sódio 

e genipina sem o fármaco (placebo); a segunda contendo padrão de triancinolona na 

concentração de 4 µg/mL em tampão fosfato pH 7,4; e, a terceira contendo a triancinolona 

com o placebo.  

5.2.6.4 Linearidade 

 A linearidade do método foi verificada através de uma curva padrão com 7 níveis de 

concentrações em triplicata. A solução estoque foi diluída em tampão fosfato pH 7,4              

(1 x 10-3 M) para obter as concentrações de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 µg/mL. Todas as soluções finais 

foram filtradas em membrana de nylon com diâmetro de poro de 0,22 μm (Allcrom, Brasil) 
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antes da injeção. Os resultados obtidos das áreas integradas foram analisados em função das 

concentrações injetadas e tratados por métodos estatísticos para determinação do coeficiente 

de correlação (r2), coeficientes linear e angular. A soma residual dos quadrados mínimos da 

regressão linear e ajuste do modelo linear foram avaliados pela análise de variância 

(ANOVA), com nível de significância de α < 0,05. 

5.2.6.5 Precisão 

 A precisão do método foi avaliada em níveis de repetibilidade (intra-dia) e precisão 

intermediária (inter-dia). Para avaliar a repetibilidade analítica da metodologia empregada, 

preparou-se 6 réplicas da solução padrão de triancinolona na concentração final de 4 µg/mL, 

as quais foram injetadas no mesmo dia, nas mesmas condições cromatográficas e pelo mesmo 

analista. A precisão intermediária foi analisada de forma idêntica a repetibilidade, porém em 

dias e com analistas diferentes.  Os valores obtidos foram analisados através da ANOVA, com 

nível de significância de α < 0,05 e pelo desvio padrão relativo (DPR) entre as determinações, 

pela seguinte fórmula: 

 

                                (3) 

 

Onde, DP é o desvio padrão e CMD, a concentração média determinada. 

5.2.6.6 Precisão de injeção 

 A precisão de injeção foi avaliada através de 6 injeções na concentração de 

triancinolona a 4 µg/mL. Os resultados obtidos foram analisados em termos de desvio padrão 

relativo (DPR). 

5.2.6.7 Exatidão 

 A exatidão foi analisada com o teste de recuperação do fármaco em placebo 

contaminado, através da relação entre a concentração média determinada experimentalmente e 

a concentração teórica correspondente (BRASIL, 2003). A análise de exatidão foi realizada 

através da adição de placebo à solução contendo triancinolona nas concentrações de 1, 4 e       

7 µg/mL com três réplicas cada. Os valores obtidos foram expressos na forma de taxa de 
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recuperação do fármaco. A exatidão é calculada através da porcentagem de recuperação da 

quantidade conhecida do analito quando adicionado à amostra (placebo), através da fórmula: 

 

                            (4) 

5.2.6.8 Robustez 

 A robustez do método analítico foi avaliada através da análise do teor do fármaco em 

duas diferentes condições de análise, variando pH e temperatura. O primeiro método foi 

analisado pelo modo de preparo da solução padrão em diferentes valores de pH. Foram 

preparadas duas curvas padrão: a primeira realizada em tampão fosfato pH 7,4 (1 x 10-3 M), 

com 7 níveis de concentrações em triplicata; a segunda em água nas mesmas condições de 

análise. O segundo método analisado foi modificando a temperatura (24, 25 e 26 ºC) no 

sistema. Os resultados foram analisados através da ANOVA, com nível de significância de     

α < 0,05. 

5.2.6.9 Limite de detecção e limite de quantificação 

Os limites de detecção (LOD) e o limite de quantificação (LOQ) foram calculados 

através da divisão do desvio padrão dos coeficientes lineares das curvas de calibração do 

ensaio de linearidade pela média dos coeficientes angulares destas respectivas curvas, 

multiplicados por 3 e 10, respectivamente (BRASIL, 2003). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Seguem os resultados e discussão deste trabalho. 

6.1 Obtenção das Nanopartículas de Quitosana 

  

O método de formação das nanopartículas deste estudo está baseado no princípio 

da co-reticulação, na qual interações entre os grupamentos amino da quitosana e os grupos 

sulfato do sal sulfato de sódio formam ligações de caráter iônico, enquanto que as ligações 

formadas entre os grupos amino da quitosana e os grupos carboxila da genipina são de 

natureza covalente. Tais ligações podem ser competitivas e complementares, modulando as 

propriedades físico-químicas e de liberação dos sistemas formados (YANG; HSU; TSAI, 

2011).  

A metodologia proposta sulfato-genipina foi eficaz na obtenção de sistemas 

nanométricos uma vez que foi observado o aspecto opalescente característico do efeito tyndall 

de sistemas coloidais. Em função da sua natureza coloidal e por se tratar de um sistema 

termodinamicamente instável, algumas dificuldades foram encontradas na caracterização 

físico-química das nanopartículas. 

A análise de aspectos macroscópicos e microscópios é o primeiro procedimento 

que deve ser realizado após o preparo das nanopartículas. Na triagem inicial, algumas 

amostras apresentaram-se mais instáveis quanto aos parâmetros de floculação, volume de 

sedimentação, formação de partículas micrométricas e presença de precipitados, os quais são 

indicativos de fenômenos de instabilidade em sistemas coloidais dispersos (SCHAFFAZICK 

et al., 2003).  

Além disso, o tamanho de partícula e o potencial zeta avaliados no presente 

trabalho são característicos, dentre outras como a distribuição da massa molar do polímero e o 

pH, parâmetros importantes que podem ser utilizados para monitorar a estabilidade das 

suspensões coloidais poliméricas (SCHAFFAZICK et al., 2003). 

 

6.1.1 Análise da influência da concentração de sulfato de sódio e turbidimetria 

No intuito de produzir nanopartículas por co-reticulação, primeiro foi determinada 

a concentração ideal do sulfato de sódio no sistema. Esses dados foram obtidos através das 

análises de turbidimetria, diâmetro médio de partícula, PDI e potencial zeta. 
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A análise de turbidimetria pela medida de absorbância fundamenta-se no princípio 

de que quando partículas de tamanho submicro estão dispersas em um solvente, essas ficam 

suspensas e não precipitam, conferindo uma aparência translúcida e opalescente à suspensão. 

Em outras palavras, as suspensões com maior turbidez possuem um tamanho de partícula 

maior em relação às suspensões mais translúcidas. Com isso, a formação de nanopartículas 

pode ser verificada através da análise da turbidez da suspensão resultante, a qual depende da 

concentração (número de partículas) e/ou do tamanho e polidispersão das partículas 

(CHIENG; CHEN, 2011; HUANG et al., 2012).  

Os resultados obtidos na análise de turbidimetria, apresentados na figura 10, 

mostraram a correlação entre os valores de turbidez e a concentração de sulfato de sódio de 

0,1 a 2,0 %. Como pode ser observado, existe uma correlação diretamente proporcional entre 

a concentração de sulfato de sódio e a turbidez, o que pode ser explicado pelo aumento do 

tamanho de partícula, deixando o meio mais turvo. Esse resultado está de acordo com os 

aspectos macroscópicos observados para as amostras com a concentração acima de 0,1 %, nas 

quais formaram-se agregados instantaneamente, atribuídos a formação de partículas 

micrométricas, as quais não são de interesse neste estudo. Além disso, os testes com 

concentração de sulfato de sódio abaixo de 0,1 % mostraram que não houve a formação da 

suspensão opalescente característica de um sistema coloidal, o que pode ser atribuída à 

formação apenas de complexos polieletrolíticos entre os policátions da quitosana e ânions do 

sulfato (LANKALAPALLI; KOLAPALLI, 2009). Dessa forma, a partir daí foi padronizada a 

concentração de 0,1 % de sulfato para a formação de nanopartículas, cuja amostra foi 

submetida à técnica de espalhamento de luz dinâmico para determinação de tamanho e 

polidispersão da amostra, e da medida da mobilidade eletroforética para determinação do 

potencial zeta. O tamanho de partícula obtido foi de 332,1 ± 8,1 nm, PDI de 0,202 ± 0,026 e 

potencial zeta de 16,11 ± 3,27 mV, corroborando com os resultados de turbidimetria, o qual se 

mostrou bastante útil nos testes de triagem inicial. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lankalapalli%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kolapalli%20VR%5Bauth%5D
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Figura 11- Resultados de turbidimetria medida em transmitância em função da concentração 

de sulfato de sódio em nanopartículas de quitosana com triancinolona. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

6.1.2 Variação na proporção de volume das fases polímero-sulfato 

Em relação à proporção entre as fases polímero-sulfato, foi demonstrado que a 

variação dos volumes das soluções de quitosana e de sulfato de sódio contendo triancinolona, 

apresentou um efeito importante no tamanho de partícula. A tabela 3 mostra que a proporção 

das fases de 1:1 apresentou o melhor resultado em relação ao menor tamanho de partícula. 

Isto pode ser explicado pela razão entre os ânions originados do sulfato de sódio e os grupos 

amino da quitosana (nSO4 / nNH2) (TAVARES, 2011), na qual a proporção de 1:1 gerou um 

menor valor de razão em relação as demais proporções (Tabela 3). 

No entanto, o sistema mostrou-se estável apenas por 24 h, após esse perído foi 

observada floculação, dessa forma se justificando a necessidade da adição de um tensoativo 

(polissorbato 80) na solução de quitosana na preparação nas nanopartículas. A adição de um 

tensoativo na preparação de nanopartículas poliméricas tem o intuito de melhorar as 

características de estabilidade das nanopartículas, o qual é adsorvido pelas mesmas, formando 

uma camada que gera uma força repulsiva eficaz evitando fenômeno de instabilidade. 
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Tabela 3 - Tamanho médio, PDI e potencial zeta de nanopartículas de quitosana com 

triancinolona preparadas em diferentes proporções das fases polímero-sulfato. 

Proporção 

Quitosana:Sulfato 

(v/v) 

Razão 

(nSO4 / nNH2) 

Tamanho ± D.P. 

(nm) 
PDI ± D.P. 

Potencial zeta ± 

D.P. 

(mV) 

1:1 1,39 332,1 ± 8,1 0,202 ± 0,026 16,11 ± 3,27 

3:2 1,41 463,5 ± 7,2 0,210 ± 0,011 14,57 ± 3,35 

2:3 2,08 525,9 ± 11 0,280 ± 0,012 11,79 ± 2,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

6.1.3 Variação na concentração de polissorbato 80 

Algumas estratégias são utilizadas com finalidade de aumentar a estabilidade da 

suspensão, uma delas é através da adição de um agente tensoativo, como o polissorbato 80. A 

adição de um tensoativo na preparação de nanopartículas poliméricas é realizada com o 

intuito de melhorar as características de estabilidade das nanopartículas, o qual é adsorvido 

pelas mesmas, formando uma camada que gera estabilização estérica evitando fenômenos de 

instabilidade como a floculação (PARVEEN et al., 2012). 

A estabilidade das nanopartículas em solução aquosa está fortemente correlacionada 

com o seu potencial zeta. Suspensões com potencial zeta acima de 30 mV são fisicamente 

estáveis. Suspensões com um potencial zeta igual ou superior a 60 mV mostram excelente 

estabilidade. Suspensões abaixo 20 mV possuem estabilidade limitada e suspensões abaixo 5 

mV podem sofrer agregação devido as atrações inter-partículas de Van der Waal (MÜLLER, 

1996). A carga positiva do potencial zeta é atribuído aos grupamentos amino livres presentes 

na quitosana (DONG et al., 2013; LI et al., 2011). 

Como pode ser observado na tabela 4, com a adição do polissorbato 80 houve um 

aumento do potencial zeta do sistema, no qual passou de 14,57 para 27,98 mV, o que indica 

um sistema estável (MÜLLER, 1996). Além disso, através da observação dos aspectos 

macroscópicos, pôde-se observar que não houve formação de aglomerados, aumentando a 

estabilidade que antes era em média de 24 h após a preparação do sistema e passou a ser em 

cerca de 4 meses. A tabela 4 apresenta os efeitos da concentração do tensoativo na formação 

das nanopartículas de quitosana preparadas na proporção polímero:sulfato 1:1. 
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Tabela 4 - Influência do polissorbato 80 no tamanho, PDI e potencial zeta de nanopartículas 

de quitosana-triancinolona. 

Polissorbato 80 (%) 
Tamanho ± D.P. 

(nm) 
PDI ± D.P. 

Potencial zeta ± 

D.P. (mV) 

0 332,10 ± 8,10 0,202 ± 0,026 14,57 ± 3,35 

0,1 379,32 ± 5,49 0,383 ± 0,022 27,98 ± 1.07 

0,25 374,06 ± 7,75 0,387 ± 0,017 20,16 ± 0,85 

0,5 407,52 ± 6,01 0,346 ± 0,011 20,62 ± 1,22 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados contidos na tabela 4 mostram que com a adição do polissorbato 80, 

houve um discreto aumento no tamanho de partícula, no qual foi padronizado a menor 

concentração para ser utilizada (0,1 %), devido ao menor tamanho de partícula obtido, com 

potencial zeta satisfatório. 

6.1.4 Modificacão do tempo e modo de adição do agente precipitante/reticulante  

 Dentre alguns parâmetros que podem influenciar no tamanho da partícula e no PDI das 

nanopartículas é o tempo de gotejamento e o modo de adição do agente reticulante na fase 

polimérica. Portanto foram analisadas 3 formas de imersão das fases: escoamento livre           

(1 mL/s), gotejando (1 mL/min) e com agulha imersa na solução de quitosana (1 mL/min), 

como pode ser visto pela tabela 5. 

As nanopartículas formadas por escoamento livre apresentaram um tamanho de 

partícula relativamente maior em relação aos demais, provavelmente devido a uma leve 

instabilidade no meio, consequentemente, obtendo um PDI um pouco maior. Em relação ao 

modo de adição sendo por gotejamento ou pela agulha imersa na solução polimérica, este 

último gerou uma discreta redução no tamanho, no qual pode ser atribuído a um fluxo 

contínuo mais homogêneo através da agulha imersa da solução contendo quitosana. 
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Tabela 5 - Análise da influência do tempo e modo de imersão das fases sulfato-quitosana na 

preparação das nanopartículas contendo triancinolona. 

Forma de 

Imersão 
Tamanho ± D.P (nm) PDI ± D.P 

Potencial zeta ± D.P 

(mV) 

Fluxo livre      

(1 mL/s) 
379,32 ± 5,49 0,383 ± 0,022 27,98 ± 1,07 

Gotejando       

(1 mL/min) 
322,7 ± 2,70 0,344 ± 0,013 20,09 ± 2,87 

Agulha imersa 

(1 mL/min) 
312,20 ± 5,70 0,342 ± 0,013 20,18 ± 2,28 

Fonte: Dados da pesquisa. 

6.1.5 Análise da reticulação química 

Estudos experimentais mostram que o grau de reticulação química pode variar com a 

concentração e o tempo de reação da genipina com a quitosana. Yuan e autores (1997) 

investigou o efeito da reticulação em microesferas de quitosana com genipina, analisando o 

efeito do tempo (4, 8 e 16 h) e da concentração de genipina (0,5; 1,0 e 2,0 mM). Neste 

trabalho foi realizado a co-reticulação com o sulfato de sódio, como reticulante iônico, e 

genipina, como reticulante químico, em três concentrações (0,5; 1,0 e 2,0 mM) em 4 tempos 

distintos (3, 6, 12 e 24 h). Os resultados para as concentrações de 1,0 e 2,0 mM formaram 

micropartículas e agregados que sedimentaram, nos quais podem ser atribuídos à ocorrência 

de maiores interações intermoleculares. No entanto, o tamanho de partícula na concentração 

de 0,5 mM de genipina foi bastante satisfatório, como pode ser observado na tabela 6. 

Como mostrado na tabela 6, com a adição do reticulante genipina, houve uma redução 

do tamanho de partícula de 312,2 nm para 255,1 nm. Isto pode ser explicado devido à 

formação de ligações covalentes entre a quitosana e a genipina, que contribuiu para contração 

das cadeias poliméricas. Porém, à medida que aumenta o tempo de reticulação, há um 

aumento do número e densidade de cadeias poliméricas reticuladas, contribuindo para o 

aumento do tamanho de partícula.  
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Tabela 6 - Tamanho de partícula, potencial zeta e PDI das nanopartículas de quitosana-sulfato 

sem genipina e em diferentes tempos de reticulação com genipina 0,5 mM contendo 

triancinolona. 

Tempo de 

reticulação (h) 

Tamanho ± D.P 

(nm) 
PDI ± D.P 

Potencial zeta ± 

D.P (mV) 

Sem genipina 312,20 ± 5,70 0,342 ± 0,013 20,18 ± 2,28 

3 255,10 ± 13,90 0,350 ± 0,030 29,91 ± 1,25 

6 235,10 ± 13,90 0,392 ± 0,009 26,92 ± 2,97 

12 318,30 ± 3,80 0,350 ± 0,010 27,77 ± 2,56 

24 334,40 ± 7,60 0,321 ± 0,016 30,39 ± 1,75 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os valores de PDI para estas formulações não mostraram grandes modificações e 

apresentaram valores em torno de 0,35. A literatura mostra que valores de PDI iguais ou 

superiores a 0,05 são associados a uma distribuição de tamanho de partícula polidisperso 

(HACKLEY; FERRARIS, 2001). O potencial zeta das formulações (3 – 24 h) mostrou-se em 

torno de 30 mV, o que pode ser atribuído a um sistema estável. A carga positiva do potencial 

zeta é atribuída aos grupamentos amino livre presentes na quitosana (DONG et al., 2013; LI et 

al., 2011; MULLER, 1996). 

 O teste de ninidrina mostra que houve um aumento do grau de reticulação a partir das 

6 h, na concentração de 0,5 mM de genipina. Porém, não houve mudança significativa no grau 

de reticulação nos tempos de 3 a 6 h (Figura 12), que também pode ser observado pelo 

tamanho de partícula discutido na tabela 6. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378595513001408#bib21
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Figura 12- Grau de reticulação das nanopartículas de quitosana contendo triancinolona obtidas 

por co-reticulação com sulfato 0,1% e genipina 0,5 mM nos tempos de 3 a 24 h. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

6.2 Obtenção de micropartículas contendo nanopartículas de quitosana  

A técnica de secagem por spray drying é bastante utilizada no âmbito industrial devido 

a rápida e eficiente secagem de produtos farmacêuticos, oferecendo vantagens quanto ao seu 

baixo custo de operação, rapidez do processo e qualidade final do produto. A formação de 

partículas por esta técnica tem sido bastante empregada principalmente pela homogeneidade 

de tamanho de partícula formada, bem como para o aumento da estabilidade (OLIVEIRA et 

al., 2009). 

As nanopartículas de quitosana reticuladas foram previamente preparadas de acordo 

com o item 5.2.2, da metodologia e secas por spray drying. Para o processo de secagem por 

spray drying, foram padronizados 3 (três) sistemas que se mostraram diferentes entre si em 

termos de tamanho de partícula e grau de reticulação: sem genipina, 6 h e 24 h. O produto 

resultante desta secagem foi utilizado para os ensaios de perfil de liberação, MEV, 

infravermelho, análise térmica e estudos em células. 
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6.2.1 Microcospia Eletrônica de Varredura (MEV)  

As micropartículas contendo nanopartículas de quitosana contendo triancinolona sem 

genipina e com genipina, nos tempos de reticulação de 6 h e 24 h, foram formadas pela 

técnica de secagem por spray drying, utilizando os parâmetros de acordo com a seção 5.2.4 da 

metodologia. A forma e a morfologia da superfície dos pós secos são apresentados na Figura 

14a-c. 

As micropartículas obtidas revelaram uma forma aparentemente esférica e com uma 

faixa de tamanho de partícula entre 1 a 3 μm. Não houve diferença notória na morfologia 

microscópica das partículas sem genipina (14a) e com genipina em diferentes tempos de 

reticulação (14b e 14c). Isto sugere que o processo de reticulação usando secagem por spray 

drying não influenciou na forma e no tamanho das micropartículas.  

Figura 13 - Análise por MEV de micropartículas contendo nanopartículas de quitosana 

contendo triancinolona obtidas por co-reticulação com sulfato de sódio e genipina (0,5 mM): 

(a) sem genipina; (b) 6 h de reticulação; (c) 24 h de reticulação; (c) 24 h de reticulação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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6.2.2 Eficiência de encapsulação e estudo de liberação in vitro 

A eficiência de encapsulação das micropartículas obtidas foi de 76,00  ± 0,24 %;    

75,00 ± 0,85 %; 75,00 ± 0,68 %  para os sistemas sem genipina, 6 h e 24 h, respectivamente, o 

que sugere que o grau de reticulação não influenciou a capacidade de incorporação do 

fármaco nas partículas obtidas por spray-drying.  

O perfil de liberação in vitro das micropartículas contendo triancinolona foi realizado 

usando o método de diálise por 8 horas. O perfil de liberação das partículas contendo 

triancinolona ocorreu em duas fases, a primeira, com uma rápida liberação inical (efeito 

burst), na qual pode ser atribuída a liberação do fármaco adsorvido na superfície das 

micropartículas. O efeito burst compreendeu um período de até 2 h, liberando de 30 a 40 % 

do fármaco encapsulado para as diferentes formulações (Figura 14). A segunda fase de 

liberação é caracterizada por ser mais controlada, sendo atribuída à difusão do fármaco 

através da matriz polimérica (Figura 14). Com isso, os dados da cinética de liberação 

mostraram-se bem ajustados por regressão não-linear (R2 ≥ 0,99) ao modelo exponencial de 

difusão de Fick pela equação: 

 .         (5) 

Onde Mt e M  são as quantidades de fármaco liberado em um tempo t determinado e 

o total de fármaco liberado a partir do sistema, respectivamente; e a constante k2 está 

associada ao coeficiente de difusão do fármaco na matriz polimérica (KLOSE et al., 2008).  
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Figura 14 - Perfil de liberação in vitro da triancinolona a partir de micropartículas de 

quitosana sem genipina e com genipina em 6 h e 24 h de reticulação. Cada símbolo representa 

a média de três experimentos ± DP. A linha representa a regressão não-linear do modelo 

cinético de difusão de Fick. 

 

 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

A concentração máxima de fármaco liberado ocorreu em 8 horas e foi de 68,6 ± 1,8 % 

para a formulação sem genipina, de 62,7 ± 1,1 % e 45,0 ± 1,0 % para as formulações com 6 h 

e 24 h de reticulação, respectivamente. Como observado a liberação do fármaco nas partículas 

reticuladas com 24 h foi mais lenta quando comparada as demais (Figura 14). Esse fator pode 

ser atribuído ao aumento do tempo de reticulação no qual é capaz de aumentar a rigidez da 

matriz polimérica dos sistemas pelo aumento da densidade de reticulação química da genipina 

entre as cadeias poliméricas da quitosana, aprisionando mais fortemente o fármaco e 

contribuindo para uma difusão mais lenta.  

 Esse comportamente também foi observado quando aplicado o modelo de Fick da raiz 

quadrada do tempo (t1/2 ) na porção controlada da cinética para determinação da velocidade de 

liberação por regressão linear, nessa mesma ordem com os valores de 229,2 ± 6,5; 198,3 ± 4,1 

e  90,6 ± 14,8 μg/h, para os sistemas sem genipina, 6 h e 24 h, respectivamente.  
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Estes resultados corroboram com os obtidos nos ensaios de tamanho de partícula, bem 

como, são semelhantes aos obtidos por Kawadkar e colaboradores (2012), no qual foi 

analisado a influência da concentração de genipina em microesferas de quitosana contendo 

flurbiprofeno. Dessa forma, por possuir uma melhor retenção do fármaco, a formulação com 

24 h de reticulação foi selecionado para estudos em células em comparação com o sistema 

sem genipina (0 h).  

6.2.3 Análises térmicas 

O DSC e o TG (Figura 15 e 16) das amostras e matérias primas utilizadas foram 

realizados com intuito de analisar o comportamento térmico das partículas em função do grau 

de reticulação.  

O DSC da genipina (Figura 15a) mostrou apenas um evento endotérmico em  119 °C. 

A curva de DSC da quitosana mostrou a presença de dois eventos característicos (Figura 15b). 

O primeiro evento térmico, tendo início em 23 ºC e finalizando em torno de 120 ºC (ΔH = 

302,6 J/g, Tpico = 82 °C), refere-se a um pico endotérmico ocorrido pela saída de água não 

ligada quimicamente ao material (desidratação). A decomposição do polímero é observado 

em um segundo pico exotérmico entre 287 - 318 °C (ΔH = 180,7 J/g, Tpico = 304 ºC) e, de 

acordo com curva TG, este evento mostra uma gradual perda de massa (Δm = 88,5 %) entre 

241 - 768 °C (Figura 16a). Estes resultados estão de acordo com os descritos na literatura 

(PEREIRA et al., 2014). 

A curva de DSC para a triancinolona (Figura 15c), mostram três picos endotérmicos 

na faixa de 242-272 °C. Silva-junior e colaboradores (2009) caracterizaram os três picos 

endotérmicos iniciais como polimorfismo B. O primeiro no intervalo de 238,0 - 245,0 (ΔH  = 

-4,56 J/g) ocorreu devido à transição polimórfica para a forma A. Os dois picos seguintes nas 

gamas de 257,1 - 260,2 °C (ΔH = -15,90 J/g) e 263,4 - 242 °C (ΔH = -58,64 J/g), podem ser 

atribuídos à fusão da triancinolona. Um quarto evento caracterizado por um pico exotérmico 

ocorreu no intervalo de 272,1 - 283,5 °C (ΔH = 155,16 J/g) e pode ser atribuído à 

decomposição de triamcinolona. A partir da curva de TG (Figura 17b) pode ser confirmado 

que a degradação térmica ocorreu no intervalo 243 - 505,44 °C, com uma perda de massa de 

75,02 %. 
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Figura 15 - Curvas DSC: Matérias primas. (a) Genipina; (b) Quitosana; (c) Triancinolona. 

Micropartículas. (d) sem genipina; (e) 6 h de reticulação; e (f) 24 h de reticulação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 16 - Curvas TG: Matérias primas (a) Quitosana; (b) Triancinolona. Micropartículas (c) 

Sem genipina; (d) 6 h de reticulação; e (e) 24 h de reticulação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As micropartículas sem genipina, 6 h e 24 h de reticulação mostraram picos 

endotérmicos nas temperaturas de 90,6 °C; 48,3 °C; e 85,6 °C, respectivamente, o que 

caracteriza a desidratação das amostras (Figura 15 d-f), com a eventual perda de massa no 

intervalo de 4-5 % (Figura 16c-e). Os picos de decomposição das amostras (sem genipina, 6 e 

24 h), apresentados por eventos exotérmicos em 289,9 °C (ΔH = 70,63 J/g), 287,5 ° C (ΔH = 

56,32 J/g) e 298,7 ° C (ΔH = 72,75 J/g), respectivamente. Este aumento na temperatura de 

decomposição da micropartícula com 24 h em relação a partícula sem genipina e de 6 h, 

mostra que a reticulação melhora a estabilidade térmica das amostras. Além disso, o pico de 

fusão da triancinolona desapareceu nas micropartículas com genipina, o que sugere que o 

fármaco encapsulado se encontra mais homogeneamente disperso. A decomposição resultou 

em uma perda de massa de 38,8 %, 41,54 % e 37,82 % para 0 h, 6 h e 24 h, respectivamente 

(Figura 16c-e). 

6.2.4 Espectrofotometria de Infravermelho 

A análise por infravermelho foi realizada a fim de avaliar comparativamente a 

composição química das micropartículas obtidas com a dos compostos isolados. A análise dos 

espectros das substâncias isoladas pode ser uma importante ferramenta na compreensão do 

mecanismo das interações entre os componentes. A figura 17 mostra os espectros de absorção 

no infravermelho da triancinolona, quitosana, sulfato de sódio, genipina e das micropartículas 

(sem genipina, 6 e 24 h de reticulação) na faixa de 4000 – 400 cm-1.  

A figura 17a mostra o espectro de absorção na região do infravermelho para a 

quitosana. Como pode ser visualizado, existe uma larga banda de absorção em 3461 cm-1 

normalmente atribuída aos estiramentos –OH, e –NH2. A banda em 2877 cm-1 corresponde à 

deformação axial da ligação C–H dos grupos CH2 e CH3. O pico em 1646 cm-1 corresponde a 

deformação axial da ligação C=O do grupo amida (Amida I) e da flexão –NH2 e em          

1389 cm-1 correspondente a amida III.  
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Figura 17 - Espectros por infravermelho: Compostos isolados (a) Quitosana; (b) Genipina; (c) 

Triancinolona; (d) Sulfato de sódio. Micropartículas (e) Sem genipina; (f) 6 h de reticulação; e 

(g) 24 h de reticulação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 O espectro de infravermelho da genipina (Figura 17b) apresentou bandas 

características dos seus grupos funcionais, tais como: deformação axial em 3405 cm-1 (OH 
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livre) e em 3239 cm-1 (OH em ligação de hidrogênio intermolecular); deformação axial do 

grupo C=O, proveniente do carboximetileno presente na estrutura química da genipina, ocorre 

em 1681 cm-1; e deformação axial de C=C proveniente do ciclo alqueno em 1100 cm-1. 

O espectro de infravermelho da triancinolona (Figura 18c) é bastante semelhante ao da 

genipina (Figura 17b), diferindo nas bandas 1604 cm-1 e 1625 cm-1 provenientes do 

grupamento cetona (C=O), presente na estrutura química da triamcinolona. O sulfato de sódio 

mostrou apenas duas bandas características, a primeira em 616 cm-1 correspondente à 

deformação angular assimétrica da ligação S=O e a segundo em     1125 cm-1 do estiramento 

assimétrico da ligação S=O (Figura 17d).  

Comparando o espectro de infravermelho da quitosana e das micropartículas sem 

genipina, houve deslocamento da banda correspondente ao grupo amino (-NH2) e o 

surgimento de uma nova banda de absorção em 1562 cm-1, sugerindo que os grupos amino da 

quitosana foram substituídos, indicando a interação iônica com os grupos sulfato do sal 

sulfato de sódio (NH4+ – SO4
-) no sistema. A reticulação química da quitosana com a 

genipina (6 h e 24 h de tempo de reação), foi evidenciada através da melhor resolução dos 

picos em 1562 cm-1 e 1667 cm-1, o que pode ser atribuído a ligação covalente da quitosana 

com a genipina, na qual gera dois grupos funcionais (Figura 18): grupo amida secundário, no 

qual absorve entre 1650 cm-1 e 1515 cm-1, proveniente da deformação angular de NH; e 

formação de um grupo amina terciário (C-N), no qual absorve entre 1250-1020 cm-1. Não 

houve diferença entre os espectros das micropartículas com 6 h e 24 h de reticulação. 

 

Figura 18 - Reação de reticulação da quitosana com genipina. 

 

Fonte: Adaptada de MUZZARELLI, 2009. 
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6.3 Estudo de citotoxicidade através do ensaio de MTT 

 

A citotoxicidade dos sistemas desenvolvidos foi avaliada em duas linhagens celulares 

em 3 diferentes concentrações (1, 10 e 100 µg/mL) através do ensaio de MTT durante 24, 48 

e 72 horas.  

Os resultados obtidos na linhagem HT-29 demonstraram que não houve diferença 

estatística significativa na viabilidade celular, tanto entre as amostras quanto nas suas 

concentrações ao longo do tempo em relação ao controle, demonstrando que para esta 

linhagem de células, os sistemas não apresentaram citotoxicidade. Este resultado pode ser 

explicado pelo fato destas células serem de uma linhagem tumoral, cujo estímulo do 

crescimento celular é maior devido a uma alteração gênica que as mesmas possuem, de modo 

que elas podem estar crescendo mais rápido do que a inibição promovida pelos sistemas 

particulados.  

Em contrapartida, foi observado que ambos os sistemas sem genipina e com genipina 

(24 h de tempo de reticulação) promovem um redução da viabilidade celular da linhagen 

HepG2 (carcinoma humano hepatocelular). A figura 19 demonstra que em 48 horas, na 

concentração de 10 µg/mL, o sistema sem genipina promove um efeito inibitório na 

viabilidade destas células, inibição que em 72 horas é ainda maior. O sistema com 

genipina apresentou o mesmo efeito (p > 0,05), entretanto apenas após 72 horas de 

tratamento, resultado este que corrobora com o estudo de cinética de liberação, visto que a              

co-reticulação (sulfato com genipina) promoveu um maior aprisionamento do fármaco dentro 

dos sistemas particulados em relação aos sistemas apenas com reticulação iônica (sulfato sem 

genipina), com isso necessitando de um tempo maior para ser liberado e exercer seu efeito.  

Com base nestes resultados os sistemas podem promover uma redução na viabilidade 

de células tumorais de fígado. Desta forma, pode-se concluir que este fármaco, quando 

incorporado em sistemas microparticulados de quitosana co-reticulada, pode se tornar um 

sistema potente contra células tumorais de fígado, devendo, ainda, ser mais bem explorada 

esta atividade.  
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Figura 19 - Viabilidade celular de linhagens de células tumorais frente aos sistemas 

microparticulados de quitosana em três diferentes concentrações, obtidos por co-reticulação 

contendo triancinolona. A: Viabilidade celular da linhagem HT29; B: Viabilidade celular da 

linhagem HepG2. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

6.4 Validação de metodologia analítica 

 A validação da metodologia analítica é realizada para assegurar que o método 

escolhido para análise seja específico, preciso, reprodutível e robusto ao longo de uma 

análise. Foi desenvolvido um método de fácil aplicação para quantificação da triancinolona 

em micropartículas de quitosana com sulfato de sódio e genipina. Parâmetros cromatográficos 

como a assimetria, pureza dos picos e pratos teóricos foram considerados fatores importantes 

durante as condições de análise. A fase móvel composta por acetonitrila e água na proporção 
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de 30:70 (v/v) foi considerada adequada ao método. O pico referente à triancinolona 

apresentou-se bem definido e com curto tempo de análise (7 min). 

6.4.1 Especificidade 

 A especificidade do método está na capacidade da avaliação do analito 

(fármaco) na presença dos demais componentes da formulação (ICH, 1996). A seletividade 

foi observada pelo cromatograma mostrado na figura 20, na qual foi realizada a análise com o 

placebo, ou seja, sem a presença da triancinolona (Figura 20-a), com o fármaco puro (Figura 

20-b) e o placebo com a triancinolona (Figura 20-c). Os resultados obtidos nos parâmetros 

cromatográficos se encontram na tabela 7. 

Figura 20 - Análise de seletividade: (a) Placebo (partícula sem triancinolona); (b) 

Triancinolona pura; e (c) Partícula com triancinolona. (UV = 239 nm). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 7 - Resultados obtidos dos parâmetros cromatográficos na validação da metodologia 

analítica. 

Parâmetros Resultados 

Pratos Teóricos 11.612,69 

Assimetria 1,15 

Resolução 2,51 

Pureza do pico 0,99 

Tempo de retenção 4,67 

Fator de capacidade 1,50 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A eficiência de uma coluna é medida através de números de pratos teóricos. Um prato 

teórico corresponde a uma etapa de equilíbrio termodinâmico entre a fase estacionária, a fase 

móvel e o componente que está sendo analisado (CIOLA, 1998). De acordo com a tabela 7, o 

número de pratos teóricos obtido foi de 11.612,69, estando de acordo com as recomendações 

que preconiza que seja superior a 2.000 (ERMER; MILLER, 2005). 

O fator de assimetria “tailing factor” é uma medida de simetria de pico, no qual 

valores próximos de 1, indica que o pico é perfeitamente simétrico. De acordo com os 

resultados apresentados na Tabela 7, o valor de assimetria foi de 1,15, sendo inferior a 2, 

como recomendando pela literatura (ERMER; MILLER, 2005).  

O valor da resolução entre o pico da triancinolona e o pico mais próximo detectável 

foi superior a 2, indicando adequada separação entre os picos. Este parâmetro indica um fato 

importante em análises quantitativas, pois a medida exata da área depende da separação total 

dos componentes da formulação (CIOLA, 1998; ERMER; MILLER, 2005).  

Em métodos cromatográficos, a utilização de testes de pureza para análise dos picos, 

com o auxílio de detector de arranjo de fotodiodo, são de suma importância para demonstrar 

que o pico de interesse seja atribuído a um único componente (BRASIL, 2003). A pureza foi 

comprovada, pois não houve interferência nos picos analisados, demonstrando que o pico da 

triancinolona é atribuído a um único componente. 



64 
 

 

O fator de capacidade ou fator de retenção (K), é uma medida cromatográfica obtida a 

partir da razão dos tempos ou dos volumes do analito que permanece na fase estacionária ou 

na fase móvel. Em outras palavras, é um parâmetro mensurável que pode ser usado para 

descrever a taxa de migração do seu analito na coluna. O valor de K obtido foi de 1,50. O 

valor de K ideal está compreendidos entre 2 e 10, porém aceita-se que este intervalo possa ser 

estendido a gama de valores compreendido entre 1 a 20 (FERREIRA, 2012).  

Em suma, de acordo com os valores expostos, a metodologia obtida se encontra de 

acordo com os padrões exigidos, não havendo sobreposição do pico da triancinolona com os 

picos gerados pelo placebo, o que comprova a seletividade do método analítico. 

6.3.2 Linearidade 

 O método é considerado linear quando os resultados são diretamente proporcionais à 

concentração do analito, dentro de um intervalo especificado (BRASIL, 2003). A linearidade 

do método é analisada através dos testes estatísticos para determinar o coeficiente de 

correlação (r), como também através do teste F e do valor de P. 

 A estimativa dos coeficientes de uma curva analítica, a partir de um conjunto de 

medições experimentais, pode ser efetuada através de uma regressão linear. A curva analítica 

pode, então, ser expressa pela equação y = ax + b, onde y é a área gerada do pico, x a 

concentração do analito, a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear.  

Na figura 21 está representado a curva padrão com 7 pontos de concentração 

realizados em triplicata. Os resultados com tratamento estatístico no intuito de comprovar a 

linearidade do método se encontram na tabela 8. 
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Figura 21- Linearidade do método analítico para a quantificação da triancinolona nas 

micropartículas de quitosana reticuladas com sulfato e genipina. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 8 - Resultados obtidos através da curva de linearidade da metodologia analítica da 

triancinolona nas partículas de quitosana reticuladas com sulfato de sódio e genipina. 

Intervalo Parâmetros Resultados 

1-7 μg/mL 

Inclinação 42509 

Intercepto 630,67 

R2 0,9999 

Regressão 

Fcalc = 33430,70 

F tab = 1,86 x 10-9 

P < 0,0001 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com os resultados da tabela 8, o método mostrou-se linear, uma vez que o 

coeficiente de correlação obtido foi 0,9999, superior a 0,99, preconizado pela RDC 899 

(BRASIL, 2003), isto demonstra que os resultados obtidos da metodologia analítica são 

diretamente proporcionais a concentração do analito na amostra. Através do teste F foi 

analisada a validade da regressão e o modelo linear da curva, na qual foi analisada através da 

comparação do Fcalculado e Ftabelado. 

6.3.3 Precisão 

 A precisão é avaliada através da proximidade dos resultados obtidos em uma série de 

medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. Esta é dividida em dois 

parâmetros: precisão intra-corrida, sendo esta a concordância dos resultados dentro de um 

curto período de tempo com mesmo analista e instrumentação e a precisão inter-corrida na 

qual está relacionada a concordância dos resultados obtidos em dias e analistas diferentes. A 

precisão é expressa em desvio padrão relativo (DPR) e este não pode ser superior a 5% 

(BRASIL, 2003). Os resultados da precisão intra-corrida e inter-corrida, realizada em um 

ponto de concentração em 6 réplicas cada, estão expressos na tabela 9. 

Tabela 9 - Resultados obtidos dos testes de precisão (Repetibilidade e Intermediária) da 

validação da metodologia analítica da triancinolona. 

Parâmetros Condições Conc. (μg/mL) Média da Área ± DP DPR (%) 

Repetibilidade 1º Dia 4 176475,2 ± 3356,14 1,90 

Precisão 

Intermediária 
2º Dia 4 174551,6 ± 6781,99 3,88 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados do DPR das análises de precisão intra-corrida e inter-corrida revelaram 

que o método proposto apresenta uma boa reprodutibilidade dos resultados, uma vez que os 

valores obtidos foram de 1,90 e 3,88 (Tabela 9), sendo menores que 5 %, como preconizado 

pela legislação vigente (BRASIL, 2003). 
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6.3.4 Precisão de injeção 

 A Tabela 10 demonstra os resultados da precisão de injeção. Foram realizadas 6 

injeções da concentração de trabalho (4 μg/mL) para verificar a repetitividade. A precisão de 

injeção do cromatógrafo pode ser demonstrada quando os valores de DPR encontrados forem 

menores que 2 %. 

Tabela 10 - Precisão de injeção da validação da metodologia analítica da triancinolona. 

N Área do pico 

1 175943 

2 176115 

3 175860 

4 175986 

5 175780 

6 175670 

Média 175892,30 

DP 157,49 

DPR (%) 0,082 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

6.3.5 Exatidão 

A exatidão de um método analítico é a proximidade dos resultados obtidos pelo 

método em relação ao valor verdadeiro (BRASIL, 2003). Os resultados do teste de exatidão 

estão disponíveis na tabela 11. 

A exatidão do método, de acordo com a tabela 11, mostrou que obteve resultados 

satisfatórios, nos quais os valores estão na faixa de 98,3 a 101,99, estando de acordo com a 

legislação vigente, na qual preconiza que a recuperação obtida esteja na faixa de 98 a 102 % 

(ICH, 1996). 
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Tabela 11 - Resultados do teste de exatidão em 3 níveis de concentração da triancinolona em 

micropartículas de quitosana reticuladas com sulfato e genipina. 

Concentração (μg/mL) Média da Área ± DP Recuperação (%) DPR (%) 

1 42443,33 ± 711,20 98,36 1,67 

4 171551,33 ± 924,51 100,52 0,54 

7 304123,66 ± 4105,65 101,99 1,35 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

6.3.6 Robustez 

 A robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade em resistir a 

pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos, indicando sua confiança durante 

o uso normal (BRASIL, 2003). Para tal processo, foram modificados dois parâmetros, o 

primeiro em relação ao modo de preparo, diferindo a dissolução da triancinolona em 

acetonitrila:água e em acetonitrila:tampão e o segundo modificando a temperatura do sistema 

cromatográfico de 24 a 26 ºC, de acordo com a seção 6.2.4.8 da metodologia. 

 O DPR do primeiro teste analisado foi realizado através da média das 6 réplicas (3 

réplicas para análise em tampão e 3 réplicas para análise em água) de cada ponto de 

concentração (1 a 7 μg/mL) dividido pelo desvio padrão e o resultado obtido multiplicado por 

100. O DPR do segundo teste foi realizado de forma semelhante, a média foi calculada através 

do valor obtido em cada réplica nas 3 diferentes temperaturas (24 a 26 ºC), dividido pelo 

desvio padrão e o resultado obtido multiplicado por 100. Os resultados para o teste diferindo o 

modo de preparo e para as diferentes temperaturas se encontram nas Tabelas 12 e 13. 

De acordo com os resultados expostos nas tabelas 12 e 13, os dados mostraram 

resultados satisfatórios nos dois métodos analisados, uma vez que todos os DPR obtidos 

foram abaixo de 5 %, preconizado pela RDC 899 (BRASIL, 2003). Ambos os testes 

obtiveram p > 0,05, com o F tabelado >> F calculado, mostrando que não houve diferença 

estatística. 
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Tabela 12 - Valores de robustez para os diferentes modos de preparo da solução padrão. 

Concentração (μg/mL) DPR (%) Estatística 

1 3,66 

P > 0,05 (0,99) 

Ftab = 2,47 

Fcal = 4,8 x 10-3 

2 2,05 

3 2,84 

4 2,54 

5 1,95 

6 1,28 

7 2,12 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 13 - Valores de robustez em diferentes temperaturas. 

Réplicas DPR (%) Estatística 

1 1,16 

P > 0,05 (0,44) 

Ftab = 3,68 

Fcal = 0,85 

2 1,36 

3 0,85 

4 0,83 

5 0,30 

6 0,28 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

6.3.7 Limite de detecção e quantificação 

Os valores obtidos para os limites de detecção e de quantificação foram 9,55 x 10-2 e 

0,28 μg/mL, respectivamente, indicando uma boa sensibilidade do método para a 

determinação da triancinolona, uma vez que as concentrações do fármaco analisado se 

encontram dentro da faixa de quantificação. 
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7 CONCLUSÕES  

A técnica de co-reticulação proposta, usando sulfato de sódio e genipina como 

agentes reticulantes iônico e covalente, respectivamente, foi eficaz na obtenção de 

nanopartículas de quitosana contendo triancinolona. A obtenção dos sistemas nanométricos 

pôde ser controlada através dos parâmetros proporção das fases polímero-sulfato, 

concentrações de sulfato e polissorbato 80, tempo e modo de imersão das fases e, por fim, da 

concentração e tempo de reticulação com genipina, dentre estes, em especial da concentração 

dos reticulantes (sulfato e genipina), cujo aumento foi o fator mais crítico para a formação de 

partículas micrométricas. Os testes de reticulação em diferentes tempos e concentrações 

mostraram que a menor concentração de genipina (0,5 mM) foi o que obteve o tamanho de 

partícula desejada (na escala nanométrica). A presença da genipina foi capaz de promover 

alterações nas características de tamanho e de superfície (potencial zeta) das nanopartículas, 

com o aumento do grau de reticulação de 15 apara 30 % com o aumento do tempo de reação 

de 3 a 24 h. As partículas sem genipina, 6 h e 24 h de tempo de reticulação com genipina, 

foram escolhidas para secagem por spray drying e obtiveram resultados satisfatórios quanto à 

taxa de encapsulação (em média 75,0 ± 2,3 %) usando metodologia CLAE validada. Os testes 

da validação da metodologia analítica da triancinolona por CLAE tais como especificidade, 

linearidade, precisão, exatidão, robustez, limite de quantificação e limite de detecção foram 

realizados de acordo com a legislação de validação da metodologia analítica vigente. A 

presença da genipina (24 h) foi capaz de modificar a cinética de liberação da triancinolona, 

diminuindo a concentração máxima de fármaco liberado e a velocidade de liberação, 

resultados estes que corroboram com os estudos de viabilidade celular. A análise por MEV 

mostrou uma morfologia esférica para as micropartículas obtidas. A espectrofotometria de 

infravermelho indicou as interações físicas e químicas promovidas pelos reticulantes na 

quitosana e a presença de triancinolona nos sistemas particulados. Os resultados obtidos pelas 

análises térmicas mostraram que houve um aumento da estabilidade térmica das partículas 

com a presença da genipina nos sistemas. Os estudos de viabilidade celular revelaram que os 

sistemas particulados obtidos possuem potencial para tratamento de câncer hepático. Com 

isso, um novo sistema nanotecnológico foi obtido por microencapsulamento de nanopartículas 

a base de quitosana co-reticulada com sulfato e genipina capazes de modificar a liberação da 

triancinolona com potencial para aplicação como antitumoral em câncer hepático. 
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