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RESUMO 

Acidentes notificados envolvendo o envenenamento por escorpiões ainda são frequentes no 

Brasil, ocasionados principalmente pela espécie Tityus serrulatus, conhecido como escorpião 

amarelo. Embora os soros antiescorpiônicos sejam produzidos rotineiramente por diversos 

laboratórios oficiais, a eficácia de sua utilização depende da rapidez com que se inicia o 

tratamento e da eficiência na produção de anticorpos pelos animais imunizados. No presente 

trabalho, o desenvolvimento de nanopartículas poliméricas catiônicas de poli(ácido lático) 

teve como objetivo a busca de um sistema de liberação modificada para os peptídeos e 

proteínas presentes na peçonha do escorpião T. serrulatus. As nanopartículas catiônicas foram 

obtidas por nanoprecipitação, após o estudo do efeito dos parâmetros da técnica sobre as 

propriedades físico-químicas das partículas, com a otimização de um método de baixa 

energia. A funcionalização da superfície das nanopartículas com a polietilenoimina hiper-

ramificada foi comprovada pela análise de potencial zeta e possibilitou a adsorção por 

interação eletrostática de diferentes tipos de proteínas. A eficiência de incorporação de 40-80 

% de albumina de soro bovino (BSA) e 100 % de peptídeos da peçonha do escorpião 

avaliadas por espectrofotometria e eletroforese em gel de poliacrilamida, confirmou o sucesso 

na escolha dos parâmetros do método de obtenção das nanopartículas, produzidas com 

tamanho entre 100 a 250 nm. A análise de microscopia de força atômica e estudos in vitro de 

liberação, mostraram que as nanopartículas esféricas fornecem um perfil sustentado de 

liberação das proteínas pelo mecanismo de difusão, comprovando o potencial para aplicação 

in vivo das nanopartículas como imunoadjuvante para a produção de soros antiveneno. 

 

Palavras-chave: Nanopartículas; Poli(ácido lático); Funcionalização; Tityus serrulatus; 
Soroterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Reported accidents involving the poisoning scorpions are still frequent in Brazil, mainly 

caused by Tityus serrulatus, known as yellow scorpion. Although antivenom sera are 

produced routinely by various government laboratories, the effectiveness of its use depends 

on how quickly treatment is initiated and efficiency in the production of antibodies by the 

immunized animals. In this study, the development of cationic polymeric nanoparticles of 

poly(lactic acid) aimed to create a modified delivery system for peptides and proteins of T. 

serrulatus venom, able to enhance the production of serum antibodies against the scorpion 

toxins. The cationic nanoparticles were obtained by a low energy nanoprecipitation, after 

study of the parameters’ variations effects over the physicochemical properties of the 

particles. The surface functionalization of the nanoparticles with the hyperbranched 

polyethyleneimine was proved by zeta potential analysis and enabled the adsorption by 

electrostatic interaction of different types of proteins. The protein loading efficiency of 40-80 

% to bovine serum albumin (BSA) and 100 % to scorpion venom peptides evaluated by 

spectrophotometry and polyacrylamide gel electrophoresis confirmed the success of the 

selected parameters established for obtainment of nanoparticles, produced with size between 

100 to 250 nm. The atomic force microscopy analysis and in vitro release showed that the 

spherical nanoparticles provided a sustained release profile of proteins by diffusion 

mechanism, demonstrating the potential for application of the nanoparticles in vivo. 

 

Keywords: Nanoparticles; Poly(lactic acid); Functionalization; Tityus serrulatus; Serum 
therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A demanda crescente de soluções para os problemas da humanidade, a facilidade de 

acesso à informação e fomento, bem como o desenvolvimento dos setores estratégicos, 

notavelmente a Indústria Farmacêutica e de Materiais, expandiu o capital tecnológico em sua 

escala macro e micro. Nesse contexto, desde 1970 a pesquisa em nanotecnologia tem sido o 

foco de diversas áreas como engenharia, química, robótica, biologia e medicina (SAFARI, 

2014). 

Sistemas de liberação e vetorização de fármacos e biomoléculas, capazes de liberar 

quantidades predeterminadas da substância por período de tempo adequado, em tecido 

específico, têm sido investigados para a maximização da eficácia terapêutica e minimização 

de efeitos tóxicos ou indesejados. 

A utilização da nanotecnologia para o desenvolvimento desses sistemas pode ser 

direcionada à liberação de proteínas para a imunização ativa de animais na produção do soro 

antiveneno ou na criação de vacinas contra o envenenamento por escorpião. 

Acidentes por animais peçonhentos são aqueles provocados por picadas ou mordidas 

de animais dotados de glândulas secretoras e estruturas inoculadoras de veneno (BRASIL, 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2001). Em 2006, no Brasil, acidentes com 

envenenamento por escorpiões ultrapassaram em números absolutos o ofidismo e araneísmo, 

com 38.878 casos notificados (BRASIL, SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA EM 

SAÚDE, 2009). 

Esse trabalho, portanto, propõe a obtenção e caracterização de nanopartículas pela 

técnica de nanoprecipitação por deslocamento de solvente, para a incorporação e liberação de 

peptídeos e proteínas da peçonha do escorpião Tityus serrulatus como etapa inicial no 

desenvolvimento de um recurso nanotecnológico que objetiva a melhoria do tratamento dos 

acidentes escorpiônicos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ESCORPIONISMO E SOROTERAPIA 

Escorpionismo é um termo que se refere ao quadro do envenenamento humano 

causado pelas toxinas presentes na peçonha de espécies de escorpiões, decorrentes de 

acidentes favorecidos por situações de risco como: presença de escorpiões no campo e em 

focos urbanos, acúmulo de lixo público, desequilíbrio ambiental, problemas básicos de 

infraestrutura e falta de consciência da população a respeito do problema (ALBUQUERQUE, 

2004). 

Nos últimos anos, houve um aumento nos números de acidentes envolvendo 

escorpiões, atribuído à habilidade de certas espécies em adaptar-se às regiões densamente 

povoadas resultando na proliferação descontrolada nas grandes cidades (VENANCIO, 2013). 

O envenenamento por picada de escorpião ainda representa grave problema de saúde pública 

em países de clima tropical e subtropical. No Brasil são notificados aproximadamente 10.000 

acidentes por ano e 50% desses casos ocorrem nos estados de São Paulo e Minas Gerais 

(RIBEIRO et al., 2010). 

Diversas espécies do gênero Tityus (Figura 1), de maior relevância clínica, podem ser 

encontradas na fauna brasileira, como o Tityus serrulatus, Tityus bahiensis, Tityus stigmurus e 

Tityus fasciolatus (SOARES, 2002; MENDES, 2015). Dentre elas o Tityus serrulatus é uma 

das mais perigosas, responsável pela maior parte dos eventos fatais notificados, especialmente 

em crianças (FIALHO, 2011; ZULIANI, 2013). 

 

 

Figura 1. Espécies de escorpião do gênero Tityus. Adaptada de BUCARETCHI 

et al., 2014. 
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O T. serrulatus, conhecido popularmente como escorpião-amarelo, pode ser 

identificado por suas características morfológicas sendo as principais as pernas e cauda 

amarelo-claras com o tronco escuro (Figura 1), a presença de uma serrilha nos 3º e 4º anéis da 

cauda. Medindo até 7 cm de comprimento, sua reprodução é partenogenética, na qual cada 

mãe tem aproximadamente dois partos com, em média, 20 filhotes cada por ano, chegando a 

160 filhotes durante a vida (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2009). Devido a 

sua boa adaptação a ambientes urbanos e rápida proliferação, a espécie T. serrulatus no 

Brasil, antes restrita ao Estado de Minas Gerais, hoje tem sua distribuição ampliada para 

Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Pernambuco, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e Santa 

Catarina (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2009). 

Como consequência do aumento do número de acidentes, a peçonha do escorpião tem 

sido alvo de estudos para investigação de sua composição química e mecanismo de ação, no 

intuito de aperfeiçoar as estratégias para prevenção e controle dos casos de envenenamento. A 

peçonha do escorpião é uma mistura complexa, composta de proteínas de baixa massa 

molecular e carga negativa, aminoácidos, sais inorgânicos, lipídios, nucleotídeos e aminas 

biogênicas. No entanto, os efeitos tóxicos são causados principalmente por um grupo de 

pequenos peptídeos de 3–9 kDa (ZHIJIAN, 2006; MENDES, 2015) com atividade 

neurotóxica que afetam diretamente o sistema nervoso central alterando a permeabilidade 

celular a íons (CRUTTENDEN et al., 2008). A ativação dos canais de sódio e/ou bloqueio 

dos canais de potássio têm como consequência uma liberação excessiva de 

neurotransmissores nas vias de transdução de sinais neuronais, essa ação sinérgica de várias 

toxinas resulta em manifestações clínicas como dor, hipoestesia, edema pulmonar, eritema, 

parestesia, vômitos e diaforese (BATISTA et al., 2007).  Alguns outros constituintes como 

enzimas hialuronidases, proteases e fosfolipases presentes na peçonha, degradam os 

constituintes da matriz extracelular e contribuem para a dispersão do veneno pelos tecidos e 

sintomas associados ao envenenamento (CARMO, 2015). 

O tratamento do envenenamento por picada de escorpião pode ser dividido em duas 

partes: a administração de soro antiescorpiônico e tratamento dos sintomas. O soro 

antiescorpiônico, utilizado para neutralizar as toxinas, é produzido a partir da imunização de 

diversos animais, comumente equinos. Após a exposição desses animais às toxinas da 

peçonha, fragmentos Fab’ e F(ab’)2  são purificados do  soro contendo os anticorpos IgG 

específicos para o veneno e utilizados na clínica em conjunto com fármacos vasodilatadores, 
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sedativos, antieméticos, antipiréticos e glicocorticoides (CHIPPAUX, 2008; RODRÍGUEZ, 

2013; CARMO, 2015). 

O soro antiescorpiônico, embora eficaz, tem sua ação dependente de sua qualidade e 

da rapidez com que é iniciado o tratamento. A qualidade do soro está relacionada com a 

quantidade e especificidade dos anticorpos produzidos, considerando-se que o veneno é uma 

mistura complexa de antígenos os quais não são igualmente importantes na produção de 

anticorpos neutralizantes (MARIA, 2005). 

A produção em larga escala de soros antiescorpiônicos possui algumas limitações 

como a dificuldade em se obter o veneno que é a matéria-prima para a produção do soro, alto 

custo de produção principalmente na manutenção dos cavalos utilizados para gerar o soro 

neutralizante (LUCAS, 2003), além do adjuvante padrão hidróxido de alumínio, que é 

altamente inflamatório.  

Atualmente, o hidróxido de alumínio é o único imunoadjuvante aprovado para uso 

humano, pois os padrões de segurança das vacinas são elevados e não permitem os efeitos 

colaterais dos adjuvantes mais potentes, entretanto, o efeito bioacumulativo do alumínio pode 

desencadear reações de hipersensibilidade e tóxicas (SOARES et al., 2012). 

O Comitee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) da Agência Europeia de 

Medicamentos (EMEA) formulou um “Guia para Testes Pré-clínicos, Farmacêutico e 

Toxicológico de Vacinas”, no qual os requisitos principais para o desenvolvimento de novas 

vacinas são abordados. No caso dos adjuvantes, sugere a necessidade de demonstrar a 

compatibilidade com os antígenos, adsorção estável e eficaz (no caso de antígenos 

adsorvidos) e toxicidade aceitável. Além desses aspectos, faz-se necessário um estudo 

comparativo com modelo animal apropriado, na presença e na ausência do adjuvante, 

avaliando o perfil de segurança da combinação antígeno-adjuvante e da via de administração 

escolhida (CPMP, 1997). 

A utilização de substâncias adjuvantes auxilia a formação de uma resposta imune de 

maior intensidade, de maior duração e mais rápida com uma quantidade menor de antígeno, 

podendo diminuir os custos na produção de vacinas (RESENDE, 2004). Diversas formulações 

vêm sendo testadas e apresentaram um forte potencial adjuvante, tais como as emulsões, 

lipossomas, nanopartículas, saponinas e complexos imunoestimulantes (ISCOMs) (MOTA, 

2006; BARBOSA 2014; ZHAO, 2014). 
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2.2 NANOPARTÍCULAS 

O prefixo "nano" na última década tem sido aplicado em vários campos do 

conhecimento: nanociência, nanotecnologia, nanomateriais e nanoquímica. Dentro da 

convenção do Sistema Internacional de Unidades (SI) o mundo “nanosized” indica uma 

redução de 10-9 m, com materiais de dimensões geralmente entre 1 e 1000 nm (PAL, 2011). O 

desenvolvimento de sistemas nanotecnológicos para encapsulação e liberação modificada de 

proteínas recombinante ou nativa, capazes de induzir a formação de anticorpos sem reações 

indesejadas representa um avanço na vacina e soroterapia (SOARES, 2012). Entre esses 

sistemas podem ser citados os lipossomas (ZHONG, 2010; ZOLLINGER, 2012), emulsões 

(FOX, 2011) e nanopartículas (LI, 2001; RIEUX, 2006; LEE, 2011; PUSIC, 2011) 

As nanopartículas são dispersões coloidais comumente aplicadas na tecnologia e 

biotecnologia farmacêutica como sistemas de liberação de fármacos (SLFs) e biomoléculas e 

podem ser produzidas a partir de diversos materiais como compostos inorgânicos, materiais 

semicondutores metálicos (quantum dots), magnéticos (LADJ, 2013), lipídicos (JESUS, 

2015) e poliméricos (KUMARI, 2010) 

As nanopartículas poliméricas são estruturas sólidas e geralmente esféricas com 

tamanho em torno de 100 nm preparadas a partir e polímeros naturais ou sintéticos 

(DANHIER, 2012), podendo ser classificadas pela sua organização estrutural em 

nanocápsulas ou nanoesferas (Figura 2). As nanocápsulas são sistemas do tipo reservatório, 

nas quais um fármaco e/ou substância de interesse encontram-se encapsulados e separados do 

meio externo por uma membrana polimérica. Nas nanoesferas a substância de interesse pode 

estar incorporada à matriz formada pelo polímero ou adsorvida em sua superfície (KUMARI, 

2010; RAO, 2011). 

 

 
 

Figura 2. Ilustração das nanopartículas segundo sua organização estrutural 

em nanocápsulas e nanoesferas. 
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No desenvolvimento de produtos farmacêuticos e biotecnológicos a utilização de 

insumos inertes ao produto e inócuos e seguros ao possível usuário deve ser contemplada (LI, 

2008). Assim, o critério de escolha do polímero para o desenvolvimento de SLFs deve 

considerar a biocompatibilidade, a compatibilidade com a substância a ser encapsulada, 

biodegradabilidade, propriedades físico-químicas e fácil processamento (JAIN, 2000). O 

Quadro 1 mostra alguns tipos de polímeros biodegradáveis de origem natural ou sintética, 

utilizados na obtenção de nanopartículas poliméricas. 

 
 

Polímero Substâncias ativas Referência 

PLGA (s) Antígeno BSA / Imiquimode PRIMARD et al., 2013 

PLA (s) Antígeno p24 do vírus HIV-I ALINE et al., 2009 

PLA-PEG (s) Insulina CALICETI et al., 2004 

PCL (s) Proteína morfogenética óssea 2 (BMP) XU et al., 2015 

Albumina (n) Tacrolimus ZHAO et al., 2015 

Gelatina (n) Resveratrol KARTHIKEYAN et al., 2015 

Quitosana (n) Peçonha de naja cuspideira (Naja oxiana) DOUNIGHI et al., 2010 

Quadro 1. Polímeros sintéticos (s) e naturais (n) utilizados no desenvolvimento de 

nanopartículas poliméricas. PLGA poli(ácido lático-co-glicólico), PLA poli(ácido lático), 

PEG polietilenoglicol, PCL poli(ε-caprolactona). 

 

Embora polímeros sintéticos possuam um maior grau de pureza como vantagem 

sobre os polímeros naturais (KHOEE, 2012), poucos são biocompatíveis e aplicáveis por 

administração intravenosa. O poli(D,L-ácido lático) (PLA) (Figura 3) é um poliéster alifático 

amplamente empregado na preparação de nanopartículas devido as suas características de 

biocompatibilidade e biodegradabilidade. Em meio aquoso o PLA sofre hidrólise liberando o 

ácido lático que é eliminado pelo organismo, via ciclo de Krebs, na forma de dióxido de 

carbono e água (BARBANTI, 2005). 
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Figura 3. Estrutura e rota metabólica de biorreabsorção do poli(ácido lático) 

(PLA). Adaptada de BARBANTI et al., 2005. 

 

Na liberação modificada de fármacos e/ou biomoléculas algumas vantagens foram 

atribuídas ao desenvolvimento de nanopartículas, entre elas, o tamanho reduzido e 

consequente maior área de superfície, que resulta em aumento da taxa de dissolução e 

biodisponibilidade (LEE, 2011). Entre os fatores envolvidos no desenvolvimento de 

nanopartículas, o controle do tamanho de partícula é o principal parâmetro que influência 

diretamente a cinética de liberação da molécula incorporada, (MESQUITA, 2015) e as 

interações das partículas com a biofase. A injeção intravenosa prévia de nanopartículas 

maiores do que 200 nm exibiram absorção rápida pelo sistema reticuloendotelial do fígado e 

do baço (HOSHINO, 2012). Em contrapartida, as partículas de tamanho muito pequeno, 

abaixo de 100 nm, podem ser filtradas pelas células endoteliais do tecido hepático, que 

apresentam fenestrações de 50 nm a 100 nm, (WACKER, 2013). Assim, o diâmetro médio 

das partículas pode afetar o tempo de residência desses sistemas na corrente sanguínea e, 

consequentemente, a sua eliminação e duração do efeito farmacológico. Outro aspecto 

importante é a estabilidade da dispersão coloidal, que não é termodinamicamente favorável 

devido à elevada área e energia de superfície das nanopartículas. (GALISTEO-GONZÁLEZ, 

2014). Portanto, o tamanho de partícula deve ser controlado a fim de prever tanto o 

comportamento físico-químico como o biológico das nanopartículas. 

Outras vantagens incluem a diminuição da dose administrada, redução da 

toxicidade, aumento da permeabilidade da substância encapsulada e possibilidade de alterar a 
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carga e a constituição de sua superfície por meio de funcionalizações o que está diretamente 

relacionado com a especificidade de sua interação com a membrana celular (LEE, 2011). 

 

2.3 FUNCIONALIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 

A necessidade crescente de métodos mais eficientes e menos invasivos para tratar 

doenças estimula o desenvolvimento de novas estratégias dentro do campo da nanotecnologia, 

incluindo a funcionalização de nanopartículas. Usando estratégias diferentes, nanopartículas 

podem ser funcionalizadas com diversos tipos de ligantes, tais como moléculas inorgânicas, 

tensoativos, polímeros, agentes fluorescentes e bio-macromoléculas. Essas estruturas 

produzidas com superfície modificada têm a capacidade de incorporar múltiplos agentes 

terapêuticos ou biomoléculas por interação covalente ou não covalente, com diversas 

aplicações biomédicas como liberação modificada, diagnóstico, reconhecimento por receptor 

específico, direcionamento de moléculas, etc. (MOUT, 2012). Algumas dessas aplicações 

foram esquematizadas na Figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Esquema das aplicações multifuncionais das nanopartículas 

funcionalizadas. 

 

A síntese de nanopartículas contendo grupos funcionais em sua superfície dá-se por 

duas estratégias. O primeiro método é a funcionalização direta, na qual o agente ligante é 

adicionado durante a preparação das nanopartículas e se conjuga diretamente na superfície das 

mesmas. No método direto à medida que as nanopartículas se formam o ligante de fixa em 

sua superfície podendo conferir estabilidade e maior controle sobre o tamanho das partículas 

(ZHOU, 2009). O segundo método é a pós-funcionalização em que ligantes secundários se 



 
 

19 

fixam em uma estrutura presente na superfície das nanopartículas previamente obtidas 

(SUBBIAH, 2010). O Quadro 2 exemplifica alguns tipos de funcionalizações em 

nanopartículas poliméricas: 

 

Material 
funcionalizante Propósito Referência 

Quitosana 
Adsorção de proteínas da peçonha do 

escorpião Tityus serrulatus 
SOARES et al. 2012 

Polietilenoglicol 

─ 

 Poloxamer 188 

Desenvolvimento de nanopartículas de 
PLGA furtivas 

JAIN et al. 2013 

Ácido Fólico 
Direcionamento de fármaco para células 

tumorais que superexpressam o receptor de 
folato 

GUNDUZ et al. 2014* 

Ácido Siálico 
Direcionamento para células tumorais e 

efeito anti-reconhecimento por células do 
organismo 

BONDIOLI et al. 2010** 

Quadro 2. Exemplificação de nanopartículas poliméricas funcionalizadas. 

 

No desenvolvimento de vetores não virais para incorporação de biomoléculas na 

terapia gênica, um polímero em particular, a poli(etilenoimina) (PEI), tem sido bastante 

utilizado para funcionalizar a superfície de nanopartículas com carga positiva para formação 

de complexos (denominados poliplexos) com DNA e RNA de silenciamento (ZHOU, 2012; 

YU, 2014). A PEI é um polieletrólito solúvel em água com alta densidade de carga catiônica 

em pH fisiológico, devido aos grupamentos amino protonáveis (REISCHL, 2009). Este 

polímero sintético está disponível em uma gama de pesos moleculares, nas formas linear e 

ramificada, sendo as formas ramificadas e de baixo peso molecular (25 kDa) as mais 

indicadas para a formação de complexos mais estáveis (KWOK, 2011). 

A produção de nanopartículas catiônicas funcionalizadas com PEI demonstra ser 

promissora na ligação de biomoléculas negativamente carregadas. Esse mesmo princípio pode 

ser utilizado para adsorção de proteínas na superfície de nanopartículas por interação 

eletrostática. 
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2.4 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 

Proteínas são biomoléculas complexas que precisam manter a integridade estrutural e 

química para preservar a sua atividade biológica. A estabilidade in vivo e in vitro destas 

estruturas representa um grande desafio no desenvolvimento de nanopartículas devido às 

etapas dos métodos de obtenção que podem afetar as características físico-químicas das 

proteínas. Alguns métodos utilizados para produzir sistemas matriciais poliméricos com o 

objetivo de incorporar proteínas podem expor essas estruturas a temperaturas elevadas, 

agitação vigorosa, interfaces água/solvente, podendo ocasionar desnaturação e perda da 

atividade farmacológica (GIRI, 2011). 

Diversos métodos vêm sendo desenvolvidos para a preparação de nanopartículas 

poliméricas. Estes métodos podem ser classificados em duas categorias principais: métodos 

que envolvem uma reação de polimerização e métodos que envolvem o uso de um polímero já 

formado (REIS, 2006). A obtenção de nanopartículas através da polimerização de monômeros 

in situ pode apresentar algumas desvantagens, como a presença de resíduos dos reagentes, que 

podem ser tóxicos. Para evitar essas limitações, os métodos utilizando polímeros pré-

formados vêm sendo amplamente estudados, e alguns desses métodos são descritos a seguir. 

 

2.4.1 Salting out 

Salting out é o termo em inglês referente ao método de relargagem salina. Esse é um 

processo pelo qual substâncias solúveis em água são excluídas da fase aquosa pela adição de 

sais (efeito salting out). Nesta técnica o polímero é dissolvido em um solvente orgânico polar 

e adicionado a uma fase aquosa. A fase aquosa contendo o estabilizante polimérico é saturada 

com um eletrólito, como cloreto de sódio, ou com um não eletrólito, como a sacarose, o que 

impede a difusão do solvente orgânico para a mesma. Assim, após a adição da fase orgânica 

na aquosa, sob agitação intensa, forma-se uma emulsão. Após a formação da emulsão, esta é 

diluída com uma grande quantidade de água. Com a diluição, a fase aquosa deixa de ser 

saturada, o que torna possível a difusão do solvente orgânico polar para a mesma, levando a 

formação das nanopartículas, que podem ser recuperadas por ultracentrifugação ou 

ultrafiltração (REIS, 2006; SOUTO, 2012). 
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2.4.2 Emulsificação com evaporação do solvente 

Nesse método o polímero é dissolvido em um solvente orgânico imiscível com a água 

e essa solução polimérica é adicionada a uma fase aquosa contendo um emulsificante. Após a 

adição de uma fase na outra, a mistura resultante é emulsificada sob agitação vigorosa com 

ultrassons ou homogeneização a alta pressão. Após a etapa de emulsificação, o solvente 

orgânico evapora o que diminui a solubilidade do polímero na fase aquosa e leva à sua 

precipitação e formação das nanopartículas. O tamanho das nanopartículas é controlado pelo 

tipo e concentração de estabilizante, volume e viscosidades das fases aquosa e orgânica, 

temperatura e, principalmente, pela velocidade de agitação que controla o tamanho das 

gotículas da emulsão formadas e consequentemente o tamanho das partículas após a 

evaporação do solvente. A emulsificação com evaporação do solvente é utilizada na 

encapsulação de moléculas solúveis em solventes orgânicos. Para a encapsulação de 

moléculas hidrofílicas a técnica deve contemplar a formação de uma emulsão múltipla 

A/O/A. (REIS, 2006; MIAO, 2010; SOUTO, 2012). 

 

2.4.3 Deslocamento do solvente ou nanoprecipitação 

O método de deslocamento de solvente ou nanoprecipitação foi desenvolvido em 1989 

por Fessi e colaboradores (FESSI, 1989). Neste método o polímero é dissolvido em um 

solvente orgânico polar e miscível com a água (geralmente acetona, etanol ou acetonitrila). A 

fase orgânica é injetada em uma fase aquosa de tensoativo por extrusão ou gotejamento 

(Figura 5). Após a adição das fases não é necessário o uso de uma agitação intensa, pois a 

formação das nanopartículas ocorre devido à turbulência durante difusão do solvente orgânico 

na fase aquosa (efeito Marangoni). Após essa etapa, a remoção do solvente orgânico residual 

pode ser feita através de pressão reduzida (HORISAWA, 2002; REIS, 2006; MATTU, 2012; 

SOUTO, 2012). 

A nanoprecipitação é utilizada para encapsular moléculas hidrofóbicas, mas é possível 

introduzir variações na mesma para a encapsulação de moléculas hidrofílicas (MORALES-

CRUZ, 2012). Zou e colaboradores utilizaram o método de nanoprecipitação para obter 

nanopartículas de PLA-PEG para adsorção de plasmídeos, com diâmetro entre 80 e 130 nm 

(ZOU, 2009). Por ser um método de baixa energia com a possibilidade de incorporar 

substâncias polares e apolares, o deslocamento de solvente pode ser uma estratégia 

interessante na obtenção de nanopartículas para incorporação de biomoléculas ativas. 
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Figura 5. Esquema das etapas do método de deslocamento de 

solvente. 

 

A Tabela 1 apresenta alguns estudos com nanopartículas poliméricas obtidas por 

nanoprecipitação 

 

Tabela 1 

Exemplos de nanopartículas obtidas por nanoprecipitação. 

Polímero Fase orgânica Fase aquosa 
Tamanho de 

partícula 
(nm) 

Referência 

PLGA 
Acetona: 

metanol 3:2 
Solução aquosa de PVA 2 

% 
265 

HORISAWA, 
2002 

PLGA Acetonitrila 
Solução aquosa de PVA 

10 % 
66 - 200 

MORALES-
CRUZ, 2012 

DEAPA-
PVA-g-
PLGA 

Acetona 
Solução aquosa de 
Pluronic-F68 0,1 % 

120 - 180 
BENFER, 

2012 

PCL e 
PMMA 

Acetona 
Solução aquosa de Tween 

80 
83 - 821 

SANTOS, 
2012 

PCL e PLA Acetona 
Solução aquosa de Tween 

80 0,3 % 
210 - 220 

MATTU, 
2012 
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Alguns fatores podem afetar o tamanho das nanopartículas como a constituição da fase 

orgânica, a concentração do polímero, o tipo e concentração do tensoativo, a temperatura da 

fase externa, o calibre da agulha usada na adição da fase interna na externa e velocidade de 

adição das fases. O aumento da concentração de polímero na fase orgânica aumenta o 

tamanho das nanopartículas, pois aumenta a viscosidade da solução e dificulta a difusão do 

solvente orgânico na fase aquosa (SOUTO, 2012). 

Quando um soluto hidrofóbico dissolvido em um solvente polar, miscível com a água, 

é misturado com uma grande quantidade de água, a concentração desse soluto na solução 

resultante excede o limite termodinâmico de solubilidade do meio. Essa fase metaestável de 

supersaturação (S) está separada da fase de equilíbrio (ou seja, de não saturação) por uma 

barreira energética (termodinâmica). Essa transição de um estado saturado para o não 

saturado inicia com a aglomeração de uma nova fase, contendo as cadeias do soluto 

hidrofóbico. Quando esses pequenos núcleos atingem um valor mínimo de unidades, 

denominado valor de raio crítico (r*), a barreira termodinâmica é superada e os pequenos 

núcleos começam a crescer e se aglomerar em partículas maiores. Esse fenômeno consiste na 

Teoria Clássica da Nucleação (TCN) que explica a formação das nanopartículas poliméricas 

pelo método de deslocamento de solvente, assumindo que a nucleação homogênea de 

moléculas de soluto na fase aquosa é principalmente dependente da supersaturação da 

solução, da tensão superficial entre as fases (γ) e da obtenção de um valor de raio crítico para 

formação dos núcleos (r*) correspondente ao valor máximo da energia livre (∆gv), r* = -

2γ/∆gv (LEPELTIER, 2014). Essa condição de supersaturação do meio (S) que influencia o 

rearranjo molecular da nucleação pode ser relacionada com o coeficiente de difusão (D) da 

equação de Stokes-Einstein: D = KBT / 6π η r, em que KB é a constante de Boltzmann, T é a 

temperatura absoluta, η é a viscosidade do meio e r o raio da partícula (MANRICH, 1992). 

Assim, no desenvolvimento nanopartículas por nanoprecipitação, as variáveis do 

método que podem interferir na formação desses sistemas devem ser estudas e padronizadas 

para o controle das propriedades da dispersão coloidal obtida. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do presente trabalho é incorporar proteínas da peçonha do escorpião 

Tityus serrulatus em nanopartículas biodegradáveis a base de PLA e funcionalizadas com 

carga positiva, produzidas pelo método de deslocamento de solvente, com o propósito de 

desenvolver um sistema de liberação modificada para biomoléculas negativamente 

carregadas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Otimização dos parâmetros do método de nanoprecipitação (deslocamento de solvente) 

para obtenção de nanopartículas funcionalizadas com carga positiva com tamanho 

inferior a 300 nm; 

• Preparação das nanopartículas contendo os peptídeos da peçonha de escorpião da espécie 

Tityus serrulatus; 

• Determinar as características físico-químicas dos sistemas obtidos: 

• Diâmetro médio e distribuição do tamanho de partículas, 

• Potencial Zeta, 

• Forma e superfície das nanopartículas por microscopia de força atômica, 

• Estabilidade física das nanopartículas. 

• Avaliar a eficiência de incorporação dos peptídeos/proteínas da peçonha nas 

nanopartículas por espectrofotometria e eletroforese em gel de poliacrilamida; 

• Determinar o perfil e mecanismo de liberação das moléculas incorporadas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

4.1.1 Biotecnologia 

• Peçonha de escorpiões T. serrulatus adultos – Sigma-Aldrich (EUA); 

• Albumina de soro bovino (BSA) – Sigma-Aldrich (EUA); 

• Padrão de albumina de soro bovino (BSA) – BioAgency (Brasil); 

• Minigel (Mini-ProteanTM II) – Bio-Rad Lab (EUA); 

• Acrilamida e Bisacrilamida – Biosystems (Brasil); 

• Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) – Biosystems (Brasil); 

• Tris-Hidrocloreto (Tris-HCl) – Biosystems (Brasil); 

• Persulfato de Amônio (PSA) – Biosystems (Brasil); 

• Tetrametiletilenodiamina (TEMED) – Biosystems (Brasil); 

• Mistura proteica padrão – Gibco/BRL Life Technologies (EUA); 

• Corante Commassie Brillant Blue R-250 – Bio-Rad Lab (EUA); 

• Kit de quantificação de proteínas BCA Protein Assay kit – Pierce Biotechnology (EUA); 

 

4.1.2 Polímeros, tensoativos e solventes 

• Poli(D,L-ácido lático) (PLA) terminação éster e massa molar 95.300 g·mol-1 – 

Birmingham Polymers Inc. (EUA); 

• Poli(etilenoimina) (PEI) ramificada de peso molecular 25 kD – Sigma-Aldrich (EUA); 

• Poli(álcool vinílico) (PVA) de massa molar 30.000-70.000 g·mol-1 e grau de hidrólise 

86,5-89,5 %, EHL 18 – Sigma-Aldrich (EUA);  

• Polissorbato 80 (TWEEN 80), EHL 15 – Synth (Brasil); 

• Polissorbato 85 (TWEEN 85), EHL 11 – Sigma-Aldrich (EUA); 

• Monooleato de sorbitano (SPAN 80), EHL 4,3 – Sigma-Aldrich (EUA); 

• Acetona PA ACS – Qhemis (Brasil); 

• Água purificada por osmose reversa. 
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4.1.3 Equipamentos 

• Sistema purificador de água por osmose reversa, modelo OS50 LX – Gehaka (Brasil); 

• Analisador de potencial zeta e tamanho de partículas, ZetaPlus c/ aparato 90Plus/BI-

MAS – Brookhaven Instr. (EUA); 

• Microcentrífuga 5418R – Eppendorf (Alemanha); 

• Leitora de microplaca Epoch™ Microplate Spectrophometer – BioTek (EUA); 

• Microscópio de Força Atômica SPM-9700 – Shimadzu (Japão); 

• Espectrofotômetro de FTIR, modelo IRPrestige-21 – Shimadzu (Japão). 

 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 Obtenção das nanopartículas e padronização do método 

As nanopartículas de PLA foram obtidas pelo método de nanoprecipitação ou 

deslocamento de solvente, fixando-se uma proporção de 30/70 (%) de fase orgânica/fase 

aquosa (FO/FA). SPAN 80, TWEEN 85, TWEEN 80 e poli (álcool vinílico) (PVA) foram 

utilizados como agentes tensoativos, em diferentes concentrações. A concentração de 

polímero assim como as concentrações de surfactante e de polietilenoimina (PEI) foram 

padronizadas a fim de produzir partículas com tamanho entre 100–200 nm com um potencial 

zeta positivo. Após titulação da FO na FA, a uma vazão volumétrica de 3,0 mL·min-1, a 

evaporação do solvente acetona ocorreu sob agitação magnética a 700 rpm durante 24 horas, 

em temperatura ambiente de 20 ºC. As nanopartículas obtidas foram lavadas e separadas por 

centrifugação. O efeito de variações no método de obtenção sobre o tamanho das partículas 

foi avaliado. As variáveis padronizadas foram: 

• Concentração de PLA: 0,1 %, 0,3 %, e 0,6 % (p/v); 

• Concentração de tensoativo: 0,1 %, 0,2 % e 0,4 % (p/v); 

• Concentração de PEI: 0,02 %, 0,1 %, 0,2 % e 0,4 % (p/v); 

• Tipo de tensoativo. 
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4.2.2  Incorporação de albumina de soro bovino (BSA) 

O método de incorporação de proteínas nas nanopartículas catiônicas foi padronizado 

utilizando-se o BSA. Duas formas de adição de BSA em diferentes tipos de nanopartículas 

(estabilizadas com SPAN 80 ou PVA) foram testadas para duas razões de polímero/proteína 

(2:1 e 1:1). Na primeira forma de adição, o BSA foi inserido na fase aquosa antes da titulação 

da FO na FA. Na segunda, o BSA foi adicionado na dispersão coloidal após a evaporação do 

solvente a 20 ºC, permanecendo sob agitação a 700 rpm durante 5 horas (n=3). 

 

4.2.3 Incorporação de peptídeos e proteínas da peçonha de escorpião nas 

nanopartículas 

A peçonha de escorpiões T. serrulatus adultos obtido liofilizado através da Sigma-

Aldrich, foi acondicionado em “freezer” a -80 °C. Para incorporação dos peptídeos e 

proteínas, alíquotas de uma solução estoque de 1,0 mg·mL-1 foram adicionadas nas 

nanopartículas previamente obtidas, para obter concentrações finais de peçonha de 0,5 % e 

1,0 % em relação a proporção de polímero PLA 0,1 %. Após a adição, a dispersão resultante 

permaneceu sob agitação magnética a 700 rpm durante 5 horas (n=3). 

 

4.2.4 Dosagem de proteínas 

As concentrações de proteínas totais das amostras foram determinadas utilizando-se o 

método do ácido bicinconínico (BCA), através do kit comercial BCA Protein Assay kit. Para o 

preparo do reagente de trabalho (working reagent), o equivalente a 50 volumes do reagente A 

foram adicionados para cada 1 volume do reagente B (proporção de 50:1 v/v) contidos no kit, 

para um volume total para 10 mL. A solução resultante da mistura exibiu uma coloração 

esverdeada. Para estimar a quantidade de proteína, uma curva padrão de albumina de soro 

bovino (BSA) foi construída com nove pontos na faixa de 0 a 2.000 µg·mL-1 de concentração 

em triplicata. 

As amostras de nanopartículas contendo proteínas foram centrifugadas a 16000 x g a 

4,0 ºC por 30 min e o sobrenadante retirado para a dosagem. Em uma microplaca contendo 96 

poços, foram adicionados 25 µL de cada amostra padrão diluída e das amostras que se 

desejava quantificar. Para cada poço contendo as amostras adicionou-se 200 µL do reagente 

de trabalho BCA. A placa foi agitada vagarosamente por 30 segundos, coberta e incubada por 
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30 minutos a 37,0 ºC e, após este período, deixada a temperatura ambiente por 30 minutos. 

Após o tempo de reação, a leitura foi realizada por espectrofotometria em 562 nm (faixa 

estabelecida pelo kit) em leitora de microplaca (n=3). A eficiência de incorporação de 

proteínas (EIP%) foi calculada pela equação: 

  

EIP% = (proteína total ─ proteína livre no sobrenadante) 
(proteína total) x 100 

 

4.2.5 Caracterização das nanopartículas 

4.2.5.1 Medidas de potencial zeta e tamanho de partícula 
 

As medidas de potencial zeta, realizadas para investigar as interações eletrostáticas na 

superfície das nanopartículas, foram obtidas com equipamento ZetaPlus através do aparato 

ZetaPALS. Neste equipamento também está acoplado um aparato 90Plus/BI-MAS, que 

determina o diâmetro médio das partículas através de uma análise de espalhamento de luz 

dinâmico. As análises foram realizadas a 25,0 ºC em 659 nm, com ângulo de espalhamento 

90º e índice de refração das partículas 1,456. A viscosidade utilizada na análise foi 2,598 cP, 

para amostras que continham PVA como tensoativo e 0,890 cP para as demais amostras. 

 

4.2.5.2 Análise de espectroscopia na região do infravermelho 
 

A espectroscopia no infravermelho foi utilizada para identificação do precipitado 

formado na padronização do método de incorporação de proteína nas nanopartículas. Para tal, 

os espectros do BSA, PLA e precipitado (PPT) foram obtidos por Refletância Total Atenuada 

(ATR) no infravermelho médio de 500 a 4000 cm-1 para identificação das bandas 

correspondentes. 

 

4.2.5.3 Estudo da forma e da superfície das nanopartículas 
 

A forma e a superfície das nanopartículas de PLA foram acessadas por microscopia de 

força atômica (AFM), antes e após a incorporação das proteínas. As amostras foram 

preparadas espalhando-se uma gota da dispersão de nanopartículas na lâmina de microscópio, 

mantidas em dessecador por 24 h. As imagens foram obtidas com microscópio de força 

atômica com ponteira (tip) de silício, operando na região atrativa em modo de não-contato do 

cantilever (indicado para amostras moles), a 25,0 ºC. 
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4.2.5.4 Estabilidade física das nanopartículas 
 

As nanopartículas puras e contendo proteínas foram acondicionadas a temperatura de 

4,0 ± 2,0 ºC e avaliadas quanto à sua estabilidade física. A cada sete dias o tamanho de 

partícula foi determinado por espalhamento de luz dinâmico em equipamento ZetaPlus, 

durante seis semanas. 

 

4.2.5.5 Eletroforese em gel de poliacrilamida 
 

Os perfis eletroforéticos do BSA e peçonha de Tityus serrulatus (PTS) foram obtidos 

por eletroforese em gel de poliacrilamida e dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE), utilizando-

se o sistema de minigel (Mini-ProteanTM II). As amostras foram misturadas ao tampão de 

amostra SDS-PAGE com redução, fervidas durante 5 minutos e aplicadas ao gel. A 

eletroforese foi desenvolvida verticalmente, em placas de dimensão 10,0 x 8,0 x 0,8 cm, a 180 

V, 24 mA, durante 3 horas. Os géis foram corados em solução de “Commassie Brillant Blue” 

R-250 por 45 minutos e lavados em solução descorante até o desaparecimento da coloração de 

fundo. A migração eletroforética das nanopartículas foi comparada com a migração de uma 

mistura proteica padrão, obtida comercialmente. 

 

4.2.6 Estudo de liberação in vitro das proteínas a partir das nanopartículas de PLA 

Para determinar o perfil de liberação in vitro das proteínas, as nanopartículas contendo 

BSA e PTS foram incubadas em solução tampão fosfato pH = 7,4 (KH2PO4 0,05 mol·L-1) e 

mantidas em banho termostatizado à 37 ºC ± 0,2 ºC, em condição sink . Em intervalos de 

tempo pré-determinados, as nanopartículas foram centrifugadas a 16000 x g a 4,0 ºC por 30 

min e o meio de dissolução (sobrenadante) retirado para a dosagem de proteínas totais. Novo 

volume de solução tampão foi adicionado aos tubos de dissolução, os quais foram mantidos 

no banho termostatizado até o próximo tempo de coleta. Com o auxílio da equação de 

regressão linear extraída da curva padrão construída nas mesmas condições de análise, foi 

determinado o percentual de massa de proteína dissolvida a partir da seguinte equação 

(SILVA-JÚNIOR, 2008): 

 MF - MF
MFD (%) = 100,

MF
t 

⋅  
∑
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em que  MFD (%) é o percentual de massa de proteína dissolvida, MFt é a massa de proteína 

determinada no tempo t e MF, a massa de proteína utilizada no experimento. A massa 

percentual acumulada de BSA e PTS foi plotada versus o tempo e diferentes modelos 

matemáticos: ordem zero, primeira ordem, Korsmeyer-Peppas e parabólico foram utilizados 

para linearizar os dados experimentais. Como critério de escolha do modelo que melhor 

explica o fenômeno de liberação das proteínas das nanopartículas, foi selecionado o 

coeficiente de determinação (r2), para avaliar o ajuste do modelo. 

 

4.2.7 Análise estatística 

Os dados experimentais serão apresentados como as médias dos valores experimentais 

obtidos e seus respectivos desvios padrão. Inicialmente será realizado o teste de normalidade, 

seguido de teste t de Student para análises pareadas de duas médias ou da análise de variância 

de uma entrada (ANOVA) quando aplicável, sendo considerados significativamente 

diferentes os valores de P < 0,05. 



 
 

31 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MÉTODO PARA A PREPARAÇÃO DE 

NANOPARTÍCULAS CATIÔNICAS 

Com o intuito de investigar o efeito de três concentrações diferentes de polímero (0,1 

%, 0,3 % e 0,6 %), o primeiro agente tensoativo testado, polissorbato 85 (TWEEN 85) foi 

fixado em fase aquosa na concentração 0,2 % (p/v). Uma distribuição bimodal do tamanho 

das partículas com diâmetro entre 120 nm e 140 nm e índice de polidispersão (IPD) inferior a 

0,2 foram observados para diferentes nanopartículas (Figura 6), seguido de uma pequena 

população de partículas inferior a 35 nm. Essa população com menor intensidade pode ser 

atribuída à formação de micelas, devido ao excesso de agente tensoativo acima da 

concentração micelar crítica do TWEEN 85 (0,04 g·L-1) (CHUO, 2014), utilizado na 

prospecção da melhor proporção de polímero. 

 

 

Figura 6. Distribuição do tamanho de partícula para a variação nas concentrações 

de polímero (gráfico à esquerda) e tensoativo (gráfico à direita). 

 

Observou-se que a concentração crescente de PLA na fase orgânica contribuiu para 

aumentar o diâmetro médio e reduziu a população de micelas (Tabela 2). Este fenômeno pode 

ser explicado pela teoria clássica da nucleação (TCN), em que a nucleação homogênea de 

moléculas de soluto na fase aquosa é principalmente dependente da supersaturação da 

solução, da tensão superficial (γ) e da obtenção de um valor de raio crítico para formação dos 

núcleos (r*) correspondente ao valor máximo da energia livre (∆gv), r* = -2γ/∆gv 



 
 

32 

(LEPELTIER, 2014). De acordo com a teoria TCN, o aumento da concentração do PLA 

aumenta a viscosidade da fase orgânica com a consequente redução da difusão do solvente 

através da fase aquosa, o que afeta a cinética de formação e de nucleação de pequenos núcleos 

(BUDHIAN, 2007). 

 

Tabela 2 

Efeito das diferentes concentrações do polímero, tensoativo e adição do policátion (n=3). 

Concentração 

(%) 

Aspecto 

macroscópico 

Diâmetro médio 

(nm ± DP) 

Índice de 

polidispersão 

Polímero (PLA) 

0,1 

0,3 

0,6 

coloidal 

coloidal 

coloidal 

127 ± 0,4 

142 ± 1,3 

149 ± 6,5 

0,186 ± 0,003 

0,189 ± 0,043 

0,142 ± 0,004 

Tensoativo (TWEEN 85) 

0,1 

0,2 

0,4 

coloidal 

coloidal 

coloidal 

124 ± 4,7 

120 ± 2,9 

146 ± 3,0 

0,004 ± 0,002 

0,064 ± 0,008 

0,262 ± 0,064 

Policátion (PEI 25 kDa) 

0,02 

0,1 

0,2 

0,4 

separação 

separação 

separação 

separação 

── 

── 

── 

── 

── 

── 

── 

── 

 

Devido ao menor diâmetro médio observado, a concentração de polímero de 0,1 % foi 

escolhida e fixada para selecionar a proporção de tensoativo. A concentração de TWEEN 85 

quatro vezes maior que a do PLA aumentou ligeiramente o diâmetro médio das partículas, o 

que ocorreu, provavelmente, devido ao aumento da camada de difusão das partículas. Além 

disso, este excesso de surfactante contribui para aumentar a presença de micelas (Figura 6) 

com um aumento considerável do índice de polidispersão (Tabela 2). Sob condições 

específicas, as nanopartículas (NPs) podem ser formadas espontaneamente na ausência de 

tensoativos como agentes de estabilização, o que é possível devido ao "efeito Ouzo" (BECK-

BROICHSITTER, 2010). Esta situação ocorre quando apenas a solubilidade aquosa do 
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polímero controla a formação de nanopartículas termodinamicamente estáveis. No entanto, 

para as NPs de PLA isto não era possível em decorrência da baixa hidrofilia do polímero no 

qual a cadeia de tensoativo desempenhou um papel importante na montagem dos pequenos 

núcleos na fase inicial de nucleação. A adsorção de monocamada de tensoativo na superfície 

das partículas hidrofóbicas do PLA foi crucial para a formação de NPs pequenas por meio da 

técnica de deslocamento de solvente. 

Concentrações iguais de polímero e tensoativo de 0,1 % foram selecionadas para a 

funcionalização da superfície das nanopartículas com carga positiva usando polietilenimina 

(PEI) em diferentes proporções na fase orgânica (Tabela 2). No entanto, a preparação de 

nanopartículas catiônicas não foi possível porque um material agregado turvou a solução 

quando misturados o TWEEN 85 e PEI, o que levou à separação de fases para todas as 

concentrações testadas do policátion (Tabela 2). Xiao e colaboradores otimizaram uma via de 

síntese para produzir um copolímero de polietilenimina-Tween85, ligando covalentemente os 

grupos hidroxila do TWEEN 85 com os grupos amina da PEI de baixo peso molecular 

(XIAO, 2012). Essa reação química possivelmente explica o material turvo formado entre 

estes dois compostos e revelou uma incompatibilidade de formulação entre a PEI de 25 kD e 

o TWEEN 85. Assim, outros tensoativos não iônicos clássicos com valores distintos de 

Equilíbrio Hidrófilo-Lipófilo (EHL), polissorbato 80 (TWEEN 80, EHL = 15 a 0,1 %), 

monooleato de sorbitano (SPAN 80, EHL = 4,3, a 0,1 %) e um tensoativo polimérico 

poli(álcool vinílico) (PVA, EHL = 18 a 1,0 %), foram utilizados para substituir o TWEEN 85 

(Tabela 3).  Em virtude de sua baixa solubilidade em água, o SPAN 80 foi dissolvido na fase 

orgânica, enquanto que os outros tensoativos foram adicionados na fase aquosa.  

Semelhante ao observado previamente para TWEEN 85, a concentração de agente 

tensoativo capaz de preparar NPs com distribuição do tamanho estreita e unimodal, com 

diâmetro médio inferior a 300 nm foi testada para cada molécula. No primeiro momento, a 

concentração de tensoativo selecionada foi testada na ausência e na presença de uma 

concentração fixa de PEI (0,1 %). 
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Tabela 3 

Comparação das nanopartículas obtidas com diferentes tipos de tensoativos e associação com 

0,1 % de polietilenimina (PEI) (n=3). 

Tipo de 

tensoativo 
Aspecto 

Diâmetro médio 

(nm ± DP) 
IPD 

Potencial zeta 

(mV) 

SPAN 80 coloidal 124 ± 13,2 0,194 ± 0,02 -18,0 ± 7,9 

SPAN 80 / PEI coloidal 141 ± 11,5 0,188 ± 0,02 47,9 ± 7,4 

TWEEN 85 coloidal 124 ± 4,9 0,004 ± 0,00 -25,0 ± 2,7 

TWEEN 85 / PEI separação ── ── ── 

TWEEN 80 coloidal 431 ± 102,2 0,005 ± 0,00 -7,19 ± 3,0 

TWEEN 80 / PEI separação ── ── ── 

PVA coloidal 141 ± 8,3 0,033 ± 0,03 0,4 ± 5,5 

PVA / PEI coloidal 165 ± 25,3 0,005 ± 0,00 7,0 ± 4,1 

 

Na Tabela 3 observa-se que, exceto para o TWEEN 80 (431 nm ± 102,2 nm), todos os 

agentes tensoativos testados levaram a formação de partículas com distribuição de tamanho 

estreita (índice de polidispersão inferior a 0,2) com um diâmetro médio entre 120 e 170 nm. O 

controle da distribuição de tamanho e o diâmetro médio das nanopartículas é fundamental, 

pois pode limitar a sua utilização por via parental. 

Embora a mesma incompatibilidade revelada entre o TWEEN 85 e PEI também tenha 

sido observada com o TWEEN 80, o SPAN 80 e PVA mostraram resultados adequados para a 

produção de nanopartículas catiônicas de PLA. Mesmo depois da associação com a PEI as 

partículas permaneceram pequenas com distribuição estreita e, além disso, para ambos os 

tensoativos testados o potencial zeta foi alterado mostrando que, após a adição do policátion, 

a superfície das nanopartículas estava positivamente carregada, confirmando a 

funcionalização das NPs de PLA. Outros estudos publicados mostraram que a adição de um 

material poli-iónico em sistemas de nanopartículas afeta as suas propriedades coloidais, 

quando quantidades pequenas de PEI (0,03 a 0,3 mg·mL-1) produziram NPs de 200 a 800 nm 

com distribuição larga do tamanho (PATIL, 2009; ZHANG, 2010), o que indica que a 
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concentração de PEI utilizada é adequada para a obtenção de NPs catiônicas de PLA com 

dimensões pequenas para adsorção de moléculas com carga negativa. 

O valor mais elevado de potencial zeta positivo, identificado para partículas 

produzidas com SPAN 80, não necessariamente assegura uma maior estabilidade eletrostática 

do que para o PVA. Este valor pode estar associado com diferenças na camada de difusão nas 

diferentes partículas, devido à extensa cadeia do tensoativo polimérico, concentração e modus 

de ancoragem do PVA na superfície das partículas, o que forma uma camada de difusão mais 

espessa, conferindo estabilidade estérica à suspensão coloidal (KULHARI, 2014). 

 

5.2 INCORPORAÇÃO DA ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA) 

Uma alta eficiência de incorporação de proteína pode ser alcançada quando os 

parâmetros de uma formulação são estabelecidos e a técnica de obtenção otimizada. Este 

rendimento elevado é essencial para fornecer a quantidade suficiente de um composto ativo 

com doses mais baixas. No que concerne as NPs catiônicas de PLA, para obter uma alta 

eficiência de incorporação, as cargas negativas das proteínas em meio aquoso devem ser 

garantidas. O BSA é uma proteína globular com alto teor de aminoácidos carregados (lisina, 

arginina, aspartato e glutamato) (ELZOGHBY, 2012) conhecida por apresentar 

predominantemente carga negativa em água a pH 7,4 (LOHCHAROENKAL, 2014). Para 

manter essa condição, o potencial zeta do BSA puro foi avaliado em ampla faixa de pH 

(Figura 7).  

 

Figura 7. Variação da carga do BSA em função do pH do meio. 
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Na nossa primeira tentativa para incorporar o BSA, o pH da fase aquosa foi ajustado a 

7,4 usando tampão fosfato (KH2PO4 0,05 mol·L-1) para assegurar a carga negativa de proteína 

no meio. Foram testadas duas proporções 2:1 e 1:1 de polímero:proteína (PLA:BSA) com a 

adição do BSA na suspensão de nanopartículas catiônicas previamente preparadas. No 

entanto, a adição da proteína nas condições experimentais mencionadas provocou a 

desestabilização da dispersão coloidal, levando à precipitação e separação das fases. O 

precipitado (PPT) formado foi então analisado por espectroscopia no infravermelho por 

refletância total atenuada (ATR-IV) e revelou que este fenômeno ocorreu devido a uma 

intensa adsorção de BSA por interação eletrostática da proteína com a superfície catiônica das 

NPs, o que conduziu à coalescência ou à floculação das partículas (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Espectros de ATR-IV do BSA, PLA e precipitado (PPT). 

 

O espectro de ATR-IV do precipitado mostra bandas características de ambos 

polímero e a proteína. O estiramento da ligação C═O dos grupos carbonila do PLA foi 

observado em 1749 cm-1 e as bandas de ─CH e ─CH3 em 2989 e 2937 cm-1, respectivamente 
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(SIBEKO, 2012). A presença da proteína no PPT também foi confirmada devido às bandas 

atribuídas a grupos amida do BSA, N─H (1635 cm-1) e C─N (1541 cm-1) (HUANG, 2010). A 

análise dos espectros de infravermelho não indicam uma reação com ligação covalente entre a 

proteína e o polímero, mas sugerem que o BSA interage com a superfície das nanopartículas, 

altera a estabilidade elétrica em torno delas, levando a floculação e precipitação do sistema 

coloidal. A fim de evitar esse fenômeno, outro valor de pH (5,5) no qual a proteína 

mantivesse sua propriedade de carga negativa foi selecionado para a adsorção do BSA. 

Após o ajuste da condição de pH do meio, uma nova tentativa de incorporação do 

BSA foi realizada, testando-se duas formas de adição da proteína, em diferentes tipos de 

nanopartículas (estabilizadas com SPAN 80 ou PVA), de forma a avaliar a influência da 

incorporação sobre as propriedades físico-químicas das nanopartículas catiônicas (Figura 9 e 

Tabela 4). 

 

 

 

Figura 9. Efeito da forma de adição do BSA na distribuição do tamanho de 

partícula: Adição anterior à preparação das nanopartículas (gráfico à esquerda) e 

adição nas nanopartículas catiônicas preparadas (gráfico à direita) 
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Tabela 4 

Eficiência de incorporação do BSA e efeito da adição da proteína nas características físico-

químicas das nanopartículas (n=3). 

 

As duas formas de adição mostraram resultados satisfatórios quanto à eficiência de 

incorporação, demonstrando a importância do pH para a adsorção do BSA. Para os diferentes 

tipos de nanopartículas, a eficiência de incorporação de proteínas (EIP%) foi de 43 a 89 % e 

parece estar relacionada com a proporção PLA:BSA, com valores maiores observados na 

razão 1:1.  Após a adição das proteínas, as NPs apresentaram uma distribuição estreita e 

unimodal do tamanho de partícula, com índice de polidispersão inferior a 0,25 e diâmetro 

abaixo de 300 nm.  

Considerando-se a importância da distribuição e tamanho médio de partícula para a 

administração parenteral de substâncias, bem como para a estabilidade da dispersão coloidal 

sem a formação de agregados ou precipitados (SANTOS, 2012), a maioria dos sistemas 

estudados exibiu um pequeno aumento do diâmetro médio das partículas após a incorporação 

do BSA. Esta manutenção do diâmetro de partícula não é comumente observada em trabalhos 

semelhantes envolvendo nanopartículas poliméricas após a encapsulação de proteínas. 

Tipo de tensoativo 

(razão PLA : BSA) 
EIP (%) 

Diâmetro médio 

(nm ± DP) 

Índice de 

polidispersão 

Potencial 

zeta (mV) 

Adição anterior à preparação das nanopartículas 

 
SPAN (1 : 1) 89,48 ± 1,10 234,7 ± 56,5 0,005 7,41 ± 17,51 

SPAN (2 : 1) 72,47 ± 2,72 199,6 ± 18,6 0,005 20,47 ± 2,68 

PVA (1 : 1) 82,19 ± 0,96 111,8 ± 25,4 0,005 -2,70 ± 5,84 

PVA (2 : 1) 41,32 ± 6,47 130,5 ± 31,3 0,005 1,13 ± 15,72 

Adição nas nanopartículas catiônicas preparadas 

SPAN (1 : 1) 83,21 ± 3,29 157,9 ± 28,3 0,075 20,10 ± 2,59 

SPAN (2 : 1) 44,03 ± 2,43 192,6 ± 6,1 0,229 21,35 ± 4,17 

PVA (1 : 1) 76,15 ± 0,31 102,0 ± 14,6 0,012 8,09 ± 10,27 

PVA (2 : 1) 43,94 ± 1,37 187,5 ± 6,0 0,160 8,72 ± 3,72 
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Geralmente após a incorporação, o tamanho médio das nanopartículas tende a aumentar de 

forma acentuada (KATAS, 2013; CHEREDDY, 2014; HUANG, 2014). 

O potencial zeta foi modificado após a adição do BSA nas nanopartículas catiônicas 

previamente obtidas. Para as partículas estabilizadas com SPAN 80, o potencial passou de 

47,9 ± 7,4 mV (Tabela 3) para 20,10 ± 2,59 (Tabela 4) e, para as estabilizadas com PVA, o 

potencial manteve-se praticamente inalterado. Essa redução no potencial zeta indica que o 

BSA adicionado está predominantemente adsorvido na superfície da nanopartícula, o que 

demonstra que a funcionalização das NPs com carga positiva possibilitou uma alta 

incorporação de proteínas por afinidade de cargas. 

 

Figura 10. Estabilidade física de diferentes tipos de nanopartículas puras 

e contendo BSA (n=3). 

 

A utilização de SPAN 80 e PVA como estabilizantes permitiu a obtenção das 

nanopartículas de PLA com as características desejadas de diâmetro, distribuição de tamanho 

e incorporação de proteínas, para o desenvolvimento de sistemas nanoparticulados contendo 

as toxinas da peçonha do escorpião Tityus serrulatus. Uma vez que estas propriedades podem 

afetar diretamente a estabilidade coloidal, um aspecto crítico para a eficácia de medicamentos, 

a estabilidade física foi avaliada para as diferentes NPs puras e contendo BSA (Figura 10). De 

acordo com as medições do potencial zeta, indicando carga ou estabilização estérica, ambos 

os tipos de NPs em branco mantiveram as suas características físicas. No entanto, a 

incorporação de BSA demonstrou afetar a estabilidade após uma semana, quando um 
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fenômeno de floculação foi observado nas NPs estabilizadas por SPAN 80 contendo a 

proteína. Embora a estabilidade de muitos sistemas coloidais esteja diretamente relacionada à 

magnitude do seu potencial zeta, ou seja, quando o valor desse potencial é elevado, o sistema 

coloidal será estável e, por outro lado tende a aglomerar se o potencial zeta das partículas está 

próximo da neutralidade (AZIZI, 2010), as NPs que continham PVA em sua formulação se 

mostraram mais adequadas para o preparo de sistemas estáveis. Essa estabilidade observada 

tornou-se o critério de escolha do PVA como estabilizante dos sistemas para incorporar as 

toxinas do escorpião. 

 

5.3 INCORPORAÇÃO DE PEPTÍDEOS E PROTEÍNAS DA PEÇONHA DE ESCORPIÃO NAS 

NANOPARTÍCULAS 

De maneira semelhante ao observado com a albumina de soro bovino, após a adição 

das proteínas da peçonha do escorpião Tityus serrulatus (PTS), as nanopartículas estabilizadas 

com PVA se mantiveram com distribuição estreita do tamanho de partícula (Figura 11). No 

entanto, o diâmetro médio das partículas variou entre 220 e 230 nm (Tabela 5), independente 

da forma de adição ou da concentração de PTS, ligeiramente maior em comparação com o 

BSA (102 a 187 nm). Esses resultados confirmam que para diferentes tipos de proteínas ou 

peptídeos incorporados nas nanopartículas de PLA, as características do sistema não sofrem 

alterações consideráveis.  

 

 

Figura 11. Efeito da adição de PTS na distribuição do tamanho de partícula: 

Adição anterior à preparação das nanopartículas (gráfico à esquerda) e adição nas 

nanopartículas catiônicas preparadas (gráfico à direita). 
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Tabela 5 

Eficiência de incorporação da peçonha do escorpião e efeito de sua adição nas características 

físico-químicas das nanopartículas (n=3). 

 

A adsorção dos peptídeos da peçonha na superfície catiônica das NPs se mostrou 

muito eficiente, com 100 % de incorporação (Tabela 5). Resultados semelhantes foram 

obtidos por Soares e colaboradores quando utilizaram a interação por afinidade iônica para 

ligar os peptídeos negativamente carregados da peçonha do escorpião T. serrulatus aos grupos 

amina de nanopartículas de quitosana preparadas por gelificação iônica, com 100 % de 

eficiência de encapsulação (SOARES, 2012).  

O elevado percentual de incorporação de proteínas também foi confirmado pelos 

perfis eletroforéticos em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) das NPs contendo PTS e BSA e 

seus respectivos brancos (Figura 12). As NPs em branco não se movem através de gel de 

poliacrilamida devido às suas grandes dimensões, pois na SDS-PAGE a mobilidade dá-se em 

função do tamanho apenas e de nenhuma outra característica física. Comparadas com o BSA 

ou PTS, as NPs contendo as proteínas não apresentam os mesmos padrões de corrida das 

substâncias puras, indicando a associação total ou de uma grande fração de proteínas nas 

nanopartículas. 

Amostra EIP (%) 
Teor de proteína 

(%) 
Diâmetro (nm) 

Potencial 

zeta (mV) 

Adição anterior à preparação das nanopartículas 

 
PTS 0,5% 100,0 ± 0,0 0,05 ± 0,00 225,0 ± 12,4 2,61 ± 1,36 

PTS 1,0% 100,0 ± 0,0 0,09 ± 0,00 226,2 ± 7,4 4,80 ± 2,14 

Adição nas nanopartículas catiônicas preparadas 

PTS 0,5% 100,0 ± 0,0 0,05 ± 0,00 226,4 ± 13,6 3,58 ± 1,56 

PTS 1,0% 100,0 ± 0,0 0,09 ± 0,00 230,9 ± 15,59 4,40 ± 1,99 
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Figura 12. Determinação do perfil eletroforético de: (M) marcador, (PTS) 

peçonha de Tityus serrulatus, (BSA) albumina de soro bovino, (NPs) 

nanopartículas. Gel corado em solução de “Commassie Brillant Blue” R-250. 

 

A elevada incorporação de proteínas observada pode ser atribuída ao agente de 

funcionalização, a poli(etilenoimina) hiper-ramificada que demonstra certa vantagem sobre o 

polímero linear. Quando compararam a eficiência de transfecção de genes por PEIs de 

diferentes pesos moleculares, Kim et al. observaram que a PEI com maior densidade de 

ramificações, exibiu maior capacidade de complexação e transfecção gênica (KIM, 2013). 

Esta propriedade também foi identificada neste trabalho para adsorção de proteínas. A adição 

de PEI não levou a um aumento considerável de diâmetro, o que assegurou a preparação de 

partículas pequenas mesmo após a adsorção de proteínas como o BSA e PTS, demonstrando 

que a formulação foi bem padronizada. 

Na Tabela 5 os valores de potencial zeta medidos para as NPs contendo PTS foram 

semelhantes aos observados para o BSA. O valor próximo da neutralidade poderia interferir 

na estabilidade coloidal do sistema, levando a perda de suas características. Assim, a 

estabilidade física das NPs foi avaliada e os resultados mostraram que o tamanho de partícula 

se mantém estável ao longo de seis semanas (Figura 13), indicando estabilidade estérica 

conferida pelas cadeias do PVA, o agente estabilizante polimérico utilizado. 
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Figura 13. Estabilidade física das nanopartículas contendo proteínas da 

peçonha do escorpião (n=3). 

 

5.4 MORFOLOGIA DAS NANOPARTÍCULAS E PERFIL IN VITRO DE LIBERAÇÃO 

A forma e superfície das nanopartículas de PLA contendo a peçonha do escorpião ou o 

BSA foram acessadas por microscopia de força atômica (AFM) antes e após a incorporação 

das proteínas (Figura 14). As imagens de AFM mostraram que, independentemente do tipo de 

agente tensoativo, as nanopartículas foram produzidos com uma forma esférica e confirmaram 

os resultados DLS de pequeno tamanho de partícula, com um considerável aumento do 

diâmetro médio após a adição de PTS ou BSA. De acordo com a Figura 14, as NPs 

estabilizadas por SPAN 80 parecem ficar muito próximas umas das outras e, possivelmente, 

aglomeradas, o que poderia explicar a breve estabilidade coloidal observada para esses 

sistemas no estudo de estabilidade física. 

A uniformidade do tamanho de partícula não é apenas importante para a estabilidade 

da formulação, mas também para a escolha da via de administração do sistema. As vias 

intravenosa e intramuscular são muito comuns para a administração de proteínas com 

atividade farmacológica, sendo bem estabelecido que o tamanho de partícula / gotícula de 

formas farmacêuticas destinadas a corrente sanguínea ou a circulação linfática deve variar em 

torno de 100 nm (SHEKUNOV, 2007). 
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Figura 14. Imagens de AFM das nanopartículas de PLA contendo peçonha de Tityus 

serrulatus (PTS) ou albumina de soro bovino (BSA). 
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Figura 15. Perfil de liberação in vitro de PTS e BSA em diferentes concentrações nas 

nanopartículas (�) e modelo parabólico de difusão (Mt/M∞)/t = Kpt
-0.5 + b) aplicado nos 

diferentes sistemas (�). 
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A atividade biológica de nanopartículas carregadas com substâncias 

farmacologicamente ativas está diretamente relacionada com aspectos como forma e 

superfície, devido à precisão e exatidão da taxa de fármaco que o sistema pode fornecer. O 

perfil de liberação da substância depende principalmente do tamanho da partícula, que afeta a 

dissolução do fármaco e, portanto, a sua biodisponibilidade. Partículas pequenas têm uma 

maior área de superfície disponível para dissolução proporcionando cinética de liberação mais 

rápida (SILVA-JUNIOR, 2008; SILVA-JUNIOR, 2009). 

A Figura 15 exibe o perfil in vitro da liberação das proteínas PTS e BSA a partir de 

nanopartículas de PLA e mostra que esse processo ocorreu em duas etapas. Após da liberação 

imediata das proteínas na superfície das nanopartículas, conhecida como “efeito burst” 

(MESQUITA, 2015), liberando 30–60 % da massa total de proteína, um estado de equilíbrio 

com liberação lenta foi observado para os diferentes tipos de nanopartículas e de proteínas. 

 O comportamento de libertação prolongada das proteínas poderia ser positivo no uso 

terapêutico desses sistemas, se a quantidade inicial rapidamente liberada da substância 

fornecesse uma dose terapêutica, seguindo-se uma liberação sustentada que permite a 

manutenção desta dose por um longo período de tempo. Esse comportamento de liberação 

tornaria as nanopartículas contendo a peçonha do escorpião, eletivas ao desenvolvimento de 

um inovador sistema de vacina para humanos no qual, após a administração, as NPs 

liberassem quantidade de antígeno suficiente para desenvolver uma resposta imunológica, 

mas insuficiente para desencadear a toxicidade inerente à peçonha. 

A liberação de substâncias ativas a partir de sistemas de matriciais poliméricos passa 

pelas seguintes etapas: penetração de água e hidratação de polímero, intumescimento do 

polímero (para matrizes hidrofílicas), difusão da fração dissolvida de substância e erosão da 

matriz polimérica. Num primeiro momento, o chamado “efeito burst” é atribuído à liberação 

da substância adsorvida na superfície após o contato com o meio. Na segunda fase, o fármaco 

é liberado progressivamente por difusão após o intumescimento e/ou erosão do polímero 

(MAKADIA, 2011). 

Nas NPs de PLA, a presença de uma etapa de liberação sustentada além do efeito 

burst sugere que as proteínas não interagem apenas com os grupamentos catiônicos da 

polietilenoimina na superfície das partículas, mas também com os grupos positivos dispersos 

dentro da matriz de polímero. 

Perfis semelhantes de liberação de fármacos ou proteínas foram observados com 

outras nanopartículas de PLA. Zambaux e colaboradores (ZAMBAUX, 1999) estudaram o 

efeito do peso molecular do poli(ácido lático) na cinética de liberação da proteína C. As 
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nanopartículas obtidas com PLA de maior peso molecular apresentaram menores velocidades 

de degradação e, consequentemente, liberação mais lenta da proteína. A liberação da proteína 

C de NPs utilizando PLA 50 apresentou um efeito burst de 50%, seguido por um platô de 

liberação sustentada, com comportamento similar ao das nanopartículas de PLA contendo 

PTS ou BSA. Em outro estudo, Ayano et al. desenvolveram nanopartículas de PLA contendo 

betametasona com uma liberação inicial de 20 % de fármaco (AYANO, 2012). Essa liberação 

lenta pode estar relacionada com propriedades de solubilidade do PLA que apresenta grupos 

laterais metila, tornando o polímero mais hidrofóbico do que outros poliésteres alifáticos tais 

como o poli(ácido glicólico) e poli(ácido lático-co-glicólico). A fraca solubilidade do PLA 

diminui a velocidade de degradação/erosão desse polímero em meio aquoso, o que influencia 

diretamente a cinética de liberação da substância ativa incorporada. 

 

Tabela 6 

Valores de coeficiente de determinação (r2), para avaliar o ajuste de diferentes modelos 

matemáticos aplicados na cinética de liberação das proteínas. 

 

O mecanismo de liberação de PTS e BSA a partir das NPs biodegradáveis foi estudado 

através do ajuste dos dados experimentais para diferentes modelos matemáticos: ordem zero, 

primeira ordem, Korsmeyer-Peppas e um modelo parabólico de difusão (Tabela 6). 

O primeiro modelo, designado por cinética de ordem zero baseia-se na liberação lenta 

da substância ativa a partir de formas farmacêuticas que não se desagregam. Este modelo é 

expresso pela equação Mt/M∞ = K0 t + b, na qual Mt representa a quantidade absoluta de 

Modelo 

cinético 

PTS 

1,0% 

PTS 

0,5% 

BSA 1:1 

(PVA) 

BSA 2:1 

(PVA) 

BSA 1:1 

(SPAN80) 

BSA 2:1 

(SPAN80) 

Ordem zero 0,648 0,701 0,415 0,554 0,491 0,538 

Primeira 

ordem 
0,401 0,412 0,208 0,304 0,230 0,287 

Korsmeyer-

Peppas 
0,922 0,940 0,754 0,858 0,697 0,836 

Parabólico de 

difusão 
0,967 0,975 0,974 0,979 0,935 0,974 
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fármaco liberada no tempo t e M∞ a quantidade total de fármaco liberado num tempo infinito, 

a qual deverá corresponder à quantidade total de fármaco incorporado ao sistema polimérico 

no t = 0; K0 é uma constante cinética e b é a quantidade inicial de fármaco na solução 

(LOPES, 2005). Os dados de coeficiente de determinação apresentados na Tabela 6, mostram 

que a cinética de ordem zero e primeira ordem (ln(1- Mt/M∞) = -K1t) não explicam o 

comportamento de liberação das proteínas das nanopartículas de PLA, demonstrando que a 

taxa de dissolução das proteínas no meio não é dependente de sua concentração nas 

nanopartículas. 

A equação de Korsmeyer-Peppas (Mt/M∞ = Kpt
n + b) é utilizada para descrever a 

liberação do fármaco quando o mecanismo não é bem conhecido ou resulta da combinação de 

dois processos independentes: um devido ao transporte do fármaco obedecendo às leis de Fick 

ou transporte Fickiano, e outro consequência do intumescimento/relaxamento do polímero, 

chamado transporte Caso-II (SIEPMANN, 2011). Esse modelo é mais bem aplicado no caso 

de polímeros que formam hidrogéis e, baseado nos valores de r2, não explicou o 

comportamento de liberação de PTS e BSA das NPs de PLA. 

O mecanismo de liberação foi confirmado por um modelo parabólico de difusão, 

(Mt/M∞)/t = Kpt
-0,5 + b, anteriormente descrito por Qi et al. para elucidar a difusão de 

metotrexato a partir de hidróxidos duplos lamelares de magnésio-alumínio (QI, 2013). Nesta 

equação, Mt/M∞, t, Kp e correspondem à fração de proteína liberada, tempo de liberação e 

constante de velocidade, respectivamente. A aplicação do modelo parabólico mostrou valores 

de r2 acima de 0,9 para todas as nanopartículas contendo PTS ou BSA, principalmente para as 

nanoparticulas estabilizadas com PVA (Figura 15 e Tabela 6), indicando que a liberação dos 

peptídeos e proteínas da peçonha do escorpião T. serrulatus é controlada por um processo de 

difusão, que pode ser difusão intra-partícula ou difusão de moléculas adsorvidas na superfície. 
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6 CONCLUSÕES 

 

No desenvolvimento do presente trabalho, foram investigados os parâmetros que 

podem influenciar na obtenção e características físico-químicas de nanopartículas catiônicas 

de poli(ácido lático) como carreadoras de proteínas da peçonha do escorpião T. serrulatus. 

O método de obtenção das nanopartículas por nanoprecipitação foi padronizado e o 

efeito de variações das condições experimentais no tamanho das partículas bem estabelecido. 

A variação na proporção de polímero PLA mostrou que o aumento da concentração de soluto 

na fase orgânica exerce influencia direta no fenômeno de nucleação e formação das 

nanopartículas, obtidas com tamanho de 127 nm. 

Após o ajuste da concentração de polímero PLA, quatro diferentes tensoativos não-

iônicos foram testados como estabilizantes no processo de formação das nanopartículas. O 

polissorbato 85 e polissorbato 80 se mostraram incompatíveis com o policátion PEI de alto 

peso molecular. Com a evidência de uma incompatibilidade entre os constituintes da 

formulação, os tensoativos monooleato de sorbitano e PVA foram estudados e selecionados 

para a obtenção das nanopartículas catiônicas. 

Os resultados das análises de potencial zeta confirmaram a funcionalização da 

superfície das nanopartículas com as cargas positivas da poli(etilenoimina) hiper-ramificada, 

o que permitiu a adsorção de diferentes tipos de proteínas como o BSA, de alto peso 

molecular, e dos pequenos peptídeos e proteínas da peçonha do escorpião com uma eficiência 

de incorporação de 100%. 

Após a incorporação de diferentes proteínas nos sistemas, o tensoativo poli(álcool 

vinílico) se mostrou mais adequado para a estabilização das cadeias de PLA e PEI, 

produzindo nanopartículas esféricas e estáveis por seis semanas, que se mantiveram com 

tamanho pequeno e inferior à 250 nm mesmo após a incorporação das proteínas da peçonha. 

O estudo in vitro de liberação das proteínas a partir das nanopartículas de PLA 

demonstrou que o perfil dessa liberação é do tipo sustentado, no qual a dessorção das 

moléculas proteicas da superfície catiônica das nanopartículas é controlada por um processo 

de difusão, que pode ser difusão intra-partícula ou difusão de moléculas adsorvidas na 

superfície.  

As nanopartículas poliméricas de PLA, funcionalizadas com carga positiva foram 

obtidas com sucesso pela técnica de deslocamento de solvente, demonstrando alta eficiência 

de incorporação de diferentes tipos de proteínas, com liberação sustentada. Essa liberação 
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modificada do tipo sustentada da proteína permite a utilização desse sistema nanoparticulado 

como imunoadjuvante em futuros estudos in vivo da produção de anticorpos, com o intuito de 

manter o fornecimento do antígeno no organismo vivo em concentrações pequenas, mas 

capazes de estimular uma a resposta imunológica no desenvolvimento de soros e vacinas. 
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