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RESUMO 

 

O domínio das rotas sintéticas de polímeros biocompatíveis e funcionalizados para 

acoplamento de diferentes tipos de ligantes são focos de intensas pesquisas. Estes 

polímeros podem ser associados com bioativos e utilizados na terapêutica e no 

diagnóstico. A síntese de copolímeros estatísticos a partir da polimerização por 

abertura de anel do D,L-lactídeo na presença dos comonômeros alil glicidil éter 

(AGE) e benzil glicidil éter (BGE) permitiu avaliar a inserção destes grupos nas 

cadeias poliméricas. Os polímeros sintetizados foram caracterizados por 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio e cromatografia de permeação em gel. 

Foram avaliadas as influências dos comonômeros, das condições de síntese e dos 

catalisadores utilizados na polimerização. Houve uma relação direta entre maiores 

quantidades de glicidil éter no meio reacional, maior inserção deste nas cadeias e a 

obtenção de copolímeros de massas molares mais baixas. O acréscimo do co-

catalisador 4-(dimetilamino)piridina associado com o octanoato de estanho não 

proporcionou maiores inserções dos comonômeros nas cadeias poliméricas quando 

comparado ao uso isolado do octanoato de estanho. O BGE foi inserido em maior 

proporção do que o AGE nas cadeias. Foram selecionados para o preparo de 

nanoesferas por nanoprecipitação os polímeros que apresentaram massas molares 

próximas (≅ 23.000 g/mol), menores dispersidades (1,1-1,3) e com inserções de 

comonômeros por cadeia próximas (≅ 2,3 unidades por cadeia). Foram preparadas 

nanoesferas a partir dos polímeros sintetizados com e sem benznidazol como 

fármaco modelo. Foi observado um aumento no diâmetro hidrodinâmico médio e 

diminuição, em módulo, do potencial zeta, com valores de (91 a 92 nm) e (- 25 a - 32 

mV), para as nanoesferas brancas, e (94 a 117 nm) e (- 17 a - 21 mV), para as 

nanoesferas com benznidazol, sendo todas monodispersas. Variações significativas 

destes parâmetros foram observadas devido à presença de fármaco associado ao 

vetor em relação às nanoesferas brancas. A porcentagem de encapsulação, 

eficiência de encapsulação e capacidade de carga das nanoesferas com 

benznidazol foram significativamente maiores para as nanoesferas de PLA-co-AGE 

para a formulação com 0,65 mg/mL de benznidazol, sugerindo maior associação do 

fármaco com este copolímero. As imagens de nanoesferas por microscopia 

eletrônica de varredura mostraram estruturas com estreita faixa de diâmetro (50 a 

120 nm) e forma esférica. O teste de viabilidade celular em cultura de células 

J774A.1 e Vero evidenciaram uma baixa toxicidade das nanoesferas obtidas com os 

diferentes polímeros sintetizados mesmo em altas concentrações (500 µg/mL). A 

partir da obtenção de polímeros funcionalizados, este estudo abre perspectivas para 

o melhor entendimento da inserção de glicidil éteres em cadeias de poli(D,L-

lactídeo) e das relações intermoleculares entre fármacos e polímeros no subsídio de 

novas alternativas terapêuticas. 

 

Palavras-chave: copolímeros, D,L-lactídeo, éteres glicídicos, polimerização por 

abertura de anel, nanoesferas poliméricas, encapsulação, benznidazol, 

citotoxicidade. 



 

ABSTRACT 

 

Synthetic routes to obtain biocompatible and functionalized polymers for coupling 

biological ligands are the focus of intense studies by major research groups. These 

polymers can be associated with bioactive compounds and used in therapy and 

medical diagnosis. The synthesis of statistic copolymers via ring opening 

polymerization of D,L-lactide in the presence of allyl glycidyl ether (AGE) and benzyl 

glycidyl ether (BGE) comonomers allowed evaluating the insertion of these groups in 

the polymeric chains. The synthesized polymers were characterized by 1H-NMR and 

gel permeation chromatography. The influence of the comonomers, synthetic 

conditions and catalysts used in the polymerizations were evaluated. There was a 

direct relationship between increasing the amounts of glycidyl ether in the reaction 

feed, a higher degree of insertion in the copolymer and lower molecular weights. The 

addition of 4-(dimethylamino)pyridine co-catalyst associated with tin octanoate did 

not provide higher comonomer insertion in the polymeric chain compared to tin 

octanoate alone. A higher degree of insertion was achieved with BGE than with AGE. 

The polymers that were selected for the preparation of nanospheres by the 

nanoprecipitation method had similar molecular weights (≅ 23,000 g/mol), low 

dispersities (1.1-1.3) and similar numbers of comonomer units per chain (≅ 2.3). 

Nanospheres were prepared from the synthesized polymers with and without 

benznidazole as a model drug. An increase in the average hydrodynamic diameter 

and a decrease in the zeta potential (in module) were observed, with values of (91 to 

92 nm) and (- 25 to - 32 mV) for blank nanospheres, and (94 to 117 nm) and (- 17 to 

- 21 mV) for the nanospheres with benznidazole, all being monodisperse. Significant 

variations in these parameters due to the presence of drug associated with the vector 

as compared to blank nanospheres. The percentage of encapsulation, encapsulation 

efficiency and drug loading of benznidazole in the nanospheres were significantly 

higher for the PLA-co-AGE nanospheres with benznidazole at a concentration of 0.65 

mg/mL, suggesting higher drug association with this copolymer. The nanosphere 

images by scanning electron microscopy showed structures with a narrow diameter 

range (50 a 120 nm) and spherical shape. The cell viability test on J774A.1 and Vero 

cells culture showed a low toxicity of the nanospheres obtained from the different 

copolymers even at high nanospheres concentrations (500 µg/mL). By allowing the 

preparation of functionalized polylactide derivatives this study opens perspectives for 

a better understanding of the insertion of glycidyl ethers in polylactide chains and of 

intermolecular interactions between drugs and polymers towards new therapeutic 

alternatives. 

 

 

Keywords: copolymers, D,L-lactide, glycidyl ethers, ring opening polymerization, 

polymeric nanospheres, encapsulation, benznidazole, cytotoxicity. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Um dos grandes desafios presentes na área de nanotecnologia farmacêutica 

consiste no desenvolvimento de vetores poliméricos biocompatíveis e capazes de 

encapsular altos teores de bioativos. Este desafio é centrado na necessidade de 

diminuição das doses; redução de efeitos indesejados dos fármacos, aumento da 

eficácia terapêutica, melhoria das características de direcionamento para o alvo 

terapêutico, entre outros (MUDSHINGE et al., 2011; NICOLAS et al., 2013). 

Neste contexto as nanopartículas (NP) poliméricas, tais como as nanoesferas 

(NS), de natureza matricial, podem apresentar vantagens como: ampla área 

superficial, diâmetro pequeno, boa estabilidade físico-química em meios biológicos e 

capacidade para carreamento e liberação controlada de diversos ativos. As NS 

ainda são sistemas passíveis de sofrerem modificações químicas para vetorização 

ativa de fármacos (RAWAT; SINGH; SARAF, 2006; SWATI; GOEL; SINGLA, 2012). 

A produção de NS a partir de polímeros biodegradáveis e obtidos a partir de 

fontes renováveis, como o ácido poliláctico (PLA), é interessante uma vez que este 

polímero é biocompatível e apresenta baixa toxicidade; sendo ainda aprovado pela 

“Food and Drug Administration” (FDA) para uso humano por diferentes vias de 

administração, na confecção de implantes e de próteses ósseas (GARLOTTA, 

2002). As vantagens do PLA são somadas à do metoxi-polietileno glicol (mPEG) na 

síntese de copolímeros em blocos do tipo PLA-b-mPEG obtendo-se polímeros com 

características anfifílicas para a produção de NP sem o uso de outros tensoativos e 

características biológicas únicas de estabilização estérica frente ao processo de 

opsonização por proteínas plasmáticas (GREF et al., 1995; RABANEL; HILDGEN; 

BANQUY, 2014). 

Vetores poliméricos modificados são obtidos a partir da síntese de novos 

polímeros, que expressem grupos funcionais ao longo da cadeia polimérica com 

possibilidade de pós-modificações químicas para inserção de ligantes biológicos e 

alterar biodistribuição (BANQUY et al., 2008) e/ou aprimoramento da encapsulação 

de fármacos (SHI et al., 2013). O foco deste trabalho foi a obtenção de PLA 

modificado a partir da polimerização estatística por abertura de anel do monômero 

D,L-lactídeo, utilizando comonômeros de inserção no meio reacional, no caso, alil 

glicidil éter (AGE) (BANQUY et al., 2008) e benzil glicidil éter (BGE) (RABANEL et 

al., 2015) com a perspectiva de oferecer novas plataformas terapêuticas. 
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Entretanto, os níveis de inserção dos epóxidos são ainda questionáveis na 

literatura, bem como a influência destes na massa molar dos polímeros obtidos. Há 

necessidade também da otimização de parâmetros reacionais para a síntese de PLA 

funcionalizado e que resultem em polímeros de massas molares numéricas médias 

mais elevadas (�̅�𝑛 ≥ 45.000 g/mol) para a formação de NS, tais como: a avaliação 

da associação dos catalisadores 4-(dimetilamino)piridina (DMAP) com octanoato de 

estanho (Sn(Oct)2), temperatura, tempo de reação e quantidade de iniciador. 

Na literatura não são encontrados trabalhos envolvendo a síntese de 

copolímeros estatísticos com grupos AGE e BGE via polimerização por abertura de 

anel (ROP) a partir do monômero D,L-lactídeo com a finalidade de aprimorar a 

encapsulação de fármacos com estes grupamentos. Os trabalhos descritos 

envolvem a síntese destes copolímeros com a finalidade de pós-modificações para a 

inserção de grupos funcionais (BANQUY et al., 2008; RABANEL et al., 2015). 

Somado a isto, não existem relatos de síntese do PLA com elevada �̅�𝑛 contendo 

estes comonômeros inseridos aleatoriamente ao longo da cadeia polimérica, 

promovendo maior número de sítios para acoplamento de ligantes de interesse 

biológico e/ou para interações intermoleculares entre fármaco e polímero, 

possibilitando maior capacidade de carreamento. 

Foi utilizado o benznidazol (BNZ) como molécula modelo neste estudo, pela 

sua dificuldade de encapsulamento devido à formação de cristais compactos e 

estáveis. Assim, foi avaliada a influencia de grupo aromático benzila ou alila nos 

copolímeros sintetizados na encapsulação do BNZ. A hipótese da interação destes 

grupos com o BNZ foi investigada, com um estudo dos teores de encapsulação do 

BNZ a partir das NS constituídas com estes polímeros modificados. 

Diante do exposto, configuraram perspectivas inéditas deste trabalho: a 

síntese de PLA funcionalizado com AGE e BGE via ROP a partir do monômero D,L-

lactídeo, visando a síntese de polímeros com �̅�𝑛 ≥ 45.000 g/mol e inserções de 

comonômeros ao longo da cadeia de PLA. A avaliação dos níveis de inserção dos 

epóxidos, bem como a influência destes nas �̅�𝑛 dos polímeros obtidos. A otimização 

do uso dos catalisadores DMAP e Sn(Oct)2 e de outros parâmetros reacionais, tais 

como temperatura, tempo e quantidade de iniciador, para obtenção de polímeros 

com as características descritas anteriormente. O estudo da citotoxicidade de NS 

preparadas a partir destes polímeros frente a dois tipos de linhagens celulares e a 

avaliação da influência dos comonômeros na encapsulação do BNZ.  



19 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Polímeros e copolímeros: definições e classificações 

 

Um polímero é uma macromolécula composta por muitas dezenas ou 

centenas de milhares de unidades de repetição denominadas monômeros, ligadas 

por ligações covalentes. O percussor da síntese de um polímero é o monômero, isto 

é, uma molécula com uma (mono) unidade de repetição. Assim, os polímeros são 

obtidos por meio da polimerização dos monômeros. Polímeros formados por apenas 

um tipo de monômero são denominados homopolímeros. Em contrapartida, 

polímeros formados por várias unidades monoméricas diferentes são denominados 

copolímeros, sendo classificados de acordo com o arranjo monomérico na cadeia 

polimérica (Figura 1) (CALLISTER; RETHWISCH, 2012; RAVVE, 2012). 

 

 

Figura 1: Classificação dos polímeros quanto à organização monomérica das cadeias 
poliméricas. Adaptado de RAVVE (2012). 

 

Assim, copolímeros estatísticos apresentam distribuição de monômeros ao 

longo da cadeia polimérica regulada pela quantidade e reatividade de cada espécie 

monomérica empregada na síntese. Dentre os copolímeros estatísticos podem-se 

distinguir dois subtipos: copolímero aleatório, com disposição dos diferentes 

monômeros sem padrão definido, e copolímero alternado, com alternância dos 
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diferentes monômeros ao longo da cadeia polimérica. Os copolímeros em bloco são 

constituídos por sequências de homopolímeros quimicamente ligadas através de 

ligações covalentes, sendo que nos copolímeros grafitados essas sequências são 

enxertadas em uma cadeia polimérica principal (IUPAC, 1996; RAVVE, 2012). 

Podem ser utilizados no preparo de nanocarreadores de fármacos, polímeros 

biocompatíveis de origem natural, natural modificada e sintética. Os polímeros 

sintéticos tiveram seu uso aumentado para esta finalidade nas duas últimas 

décadas, pois o aperfeiçoamento das rotas sintéticas possibilitou uma variedade de 

modificações estruturais nas cadeias poliméricas, culminando no aprimoramento das 

propriedades físico-químicas desses materiais (TIAN et al., 2012). Essas 

propriedades podem modular as propriedades físico-químicas dos carreadores, tais 

como hidrofobicidade, carga superficial, eficiência de incorporarão do fármaco, 

estabilidade e sua cinética de liberação; influenciando no comportamento in vivo 

desses sistemas (ANDERSON; SHIVE, 1997; PLAPIED et al., 2011). Assim, a 

síntese de novos materiais poliméricos tem propiciado o desenvolvimento de 

nanossistemas cada vez mais eficientes (NICOLAS et al., 2013). 

 

2.2. Vetorização de fármacos e nanoesferas poliméricas 

 

Sistemas vetorizados de fármacos podem oferecer vantagens em relação ao 

sistema de liberação convencional (KIM et al., 2009). A liberação lenta e sustentada 

de um fármaco no organismo a partir de um vetor nanométrico pode aumentar a 

concentração do ativo no sítio de ação, promover redução da toxicidade, melhora da 

eficácia e a adesão do paciente ao tratamento devido às propriedades de liberação 

controlada (KUMAR, 2000; MUNDARGI et al., 2008).  

A redução da toxicidade pode dar-se pela liberação plasmática do fármaco 

em níveis abaixo do limiar tóxico, tornando-o menos disponível para efeitos tóxicos 

sistêmicos (KUMAR, 2000; MUNDARGI et al., 2008). A melhora da eficácia dos 

fármacos geralmente é o resultado do controle da distribuição, permitindo 

incrementar as propriedades farmacocinéticas do fármaco como solubilidade 

aparente, biodisponibilidade e velocidade de biotransformação quando comparado 

com o fármaco livre (SWATI; GOEL; SINGLA, 2012). A adesão do paciente ao 

tratamento tende a melhorar, uma vez que os efeitos tóxicos oriundos da distribuição 

sistêmica do fármaco podem ser minimizados (RAWAT; SINGH; SARAF, 2006). 



21 

As formas de associação dos ativos aos vetores consistem na encapsulação, 

dispersão, adsorção ou conjugação de moléculas ativas a uma série de 

nanoestruturas, dentre as quais se destacam: nanopartículas poliméricas (NP), 

nanopartículas lipídicas sólidas, nanoemulsões, nanocristais, nanotubos de carbono, 

lipossomas, micelas poliméricas, ciclodextrinas e dendrímeros (SCHMIDT; 

LAMPRECHT, 2009). A classe dos polímeros, pela sua versatilidade, variedade e 

propriedades inerentes, são um dos materiais mais investigados no desenvolvimento 

de NP. São designados por NP poliméricas os vetores conhecidos como 

nanoesferas (NS) e nanocápsulas (NC) (MOHANRAJ; CHEN, 2006).  

As NS apresentam uma matriz polimérica esférica; onde o fármaco se 

encontra dissolvido, aprisionado, ligado quimicamente ou adsorvido ao polímero 

(RAO; GECKELER, 2011). As NC diferem das NS quanto à composição e 

organização estrutural, uma vez que elas são sistemas reservatórios, nos quais uma 

parede polimérica envolve um núcleo aquoso ou oleoso. Nas NC o fármaco pode 

estar dissolvido no interior do núcleo e/ou adsorvido na parede externa (VAUTHIER; 

BOUCHEMAL, 2009). As estruturas das NS e NC bem como as possíveis formas de 

associação dos fármacos nestes vetores são apresentadas na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Representação esquemática de nanocápsulas (NC) e nanoesferas (NS) 
poliméricas seccionadas ao meio. (A) fármaco dissolvido no núcleo das NC. (B) fármaco 
adsorvido à parede polimérica das NC. (C) fármaco retido na matriz polimérica das NS. (D) 
fármaco adsorvido ou disperso molecularmente na matriz polimérica das NS. (E) fármaco 
adsorvido na superfície das NS. 

 

Por suas características nanométricas, as NS têm capacidade de ultrapassar 

algumas barreiras biológicas, podendo transportar com integridade o fármaco nos 

meios biológicos, propiciando o seu direcionamento passivo e ativo para células e 
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tecidos específicos (TIAN et al., 2012). Podem ainda ser administradas por várias 

vias, como oral (AL-QUADEIB et al., 2015), nasal (MAINARDES et al., 2006), 

intraocular (ZHOU et al., 2013) e parenteral (MUDSHINGE et al., 2011). Os 

polímeros empregados no preparo de NS devem apresentar produtos de 

degradação de baixa toxicidade, passíveis de biotransformação e excreção pelas 

vias fisiológicas normais do organismo; além de biocompatibilidade (GOLDBERG; 

LANGER; JIA, 2007). 

 

2.3. Ácido poliláctico 

 

Os poli-α-hidroxiácidos são polímeros sintéticos da classe dos poliésteres 

alifáticos, dentre os quais são representantes: o ácido poliláctico, o ácido 

poliglicólico, os copolímeros de ácido poliláctico-co-glicólico e ácido poli-α-

hidroxibutírico. O ácido láctico (α-ácido 2-hidroxipropanóico), um ácido orgânico 

obtido em biorrefinaria a partir da fermentação de produtos de origem natural; é o 

monômero percursor na síntese dos poli-α-hidroxiácidos. 

Os polímeros derivados do ácido láctico, cuja síntese envolve polimerização 

por abertura de anel (ROP) do lactídeo são chamados de polilactídeos. O lactídeo 

opticamente ativo pode ser encontrado em duas formas distintas, D,D-lactídeo e L,L-

lactídeo. Além disto, o lactídeo pode ser formado por uma molécula de ácido D-

láctico e outra de ácido L-láctico, formando o D,L-lactídeo (meso-lactídeo). Assim, o 

lactídeo (3,6-dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona), dímero cíclico do ácido láctico, existe 

sob a forma de três estereoisômeros (RAQUEZ et al., 2013). As estruturas químicas 

dos isômeros do lactídeo são representadas na Figura 3.  

 

 

Figura 3: O lactídeo (3,6-dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona) é um diéster cíclico obtido a partir 
de duas moléculas de ácido láctico e que apresenta três isômeros distintos (L,L-lactídeo, 
D,L-lactídeo e o D,D-lactídeo). 

 



23 

A composição estereoquímica dos polímeros derivados do lactídeo varia em 

função dos isômeros envolvidos na síntese destes. Assim a polimerização do L-

lactídeo irá produzir poli-(L-lactídeo) (PLLA) e a polimerização do D-lactídeo 

produzirá o poli-(D-lactídeo) (PDLA), ambos são polímeros cristalinos, em virtude da 

alta estereorregularidade da cadeia polimérica e opticamente ativos, com 

propriedades físico-químicas idênticas (URAYAMA; KANAMORII; KIMURA, 2002).  

Entretanto, a polimerização do meso-lactídeo por abertura de anel, terá como 

produto o poli(D,L-lactídeo) (PDLLA) que é um polímero amorfo, por causa da 

ausência de estereorregularidade e opticamente inativo devido à distribuição 

aleatória de unidades monoméricas de ácido L-láctico e ácido D-láctico 

(GARLOTTA, 2002). O termo ácido poliláctico (PLA) é aceito como denominação 

geral do polímero opticamente inativo (AHMED; VARSHNEY, 2010). A �̅�𝑛 do PLA 

formado é relacionada à sua rota de obtenção, assim, a síntese de PLA via ROP 

permite a obtenção de um polímero com �̅�𝑛 > 100.000 g/mol (GARLOTTA, 2002; 

GUPTA; KUMAR, 2007). A estrutura química do PLA e as suas rotas sintéticas de 

obtenção resumidas podem ser vistas na Figura 4. 

 

 

Figura 4: Rotas sintéticas de obtenção do PLA. O ácido láctico é o monômero percursor da 
síntese. Massas molares e etapas distintas caracterizam as diversas rotas apresentadas. 
Adaptado de GARLOTTA (2002); GUPTA e KUMAR (2007).  
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O PLA é amplamente usado em próteses em humanos e tem despertado 

interesse nos estudos de nanotecnologia farmacêutica, pois este polímero apresenta 

biocompatibilidade, biodegradabilidade, capacidade de biorreabsorção e de gerar 

produtos de degradação atóxicos (VERT et al., 1992; LI, 1999). Tais características 

merecem destaque na concepção de novos sistemas vetorizados poliméricos. 

A polimerização do lactídeo a partir do macroiniciador mPEG formando o 

copolímero dibloco PLA-b-mPEG permite a formação de NS estericamente 

estabilizadas e que possuem como resultado circulação sanguínea prolongada in 

vivo (GREF et al., 1994). As nanoestruturas formadas a partir deste copolímero 

podem alterar a distribuição de um fármaco aumentando o seu tempo de circulação 

sanguínea (MOSQUEIRA et al., 2001) e podem também modificar a velocidade de 

liberação do fármaco (KAWASHIMA, 2001; OWENS III; PEPPAS, 2006). 

 

2.4. Síntese do PLA e do PLA-b-mPEG 

 

A polimerização do monômero lactídeo por abertura de anel (ROP) pode 

ocorrer em solução, em massa ou em suspensão. A síntese de PLA em massa é o 

método habitual para a obtenção industrial do polímero, por ser uma técnica que não 

envolve o uso de solventes orgânicos, logo é uma técnica mais econômica e 

ecologicamente correta que as demais (KOWALSKI et al., 2005). 

A síntese do PLA em massa via ROP é catalisada por catalisadores que 

atuam via mecanismos de coordenação-inserções (KOWALSKI; DUDA; PENCZEK, 

2000), catiônicos (MALGORZATA; PRZEMYSLAW, 2006) e aniônicos (CSIHONY et 

al., 2004). A síntese do PLA envolvendo o mecanismo de coordenação-inserção é 

possível a partir do Sn(Oct)2, comumente referido como octanoato de estanho, é o 

catalisador mais utilizado neste tipo de reação, pois ele é aceito pelo FDA para fins 

alimentícios, farmacêuticos e médicos. Além disto, este catalisador apresenta 

solubilidade em solventes orgânicos e em monômeros de ésteres cíclicos, além de 

alta atividade catalítica (KRICHELDORF; KREISER-SAUNDERS; STRICKER, 2000). 

A síntese do PLA pelo mecanismo de coordenação-inserção envolve duas 

etapas (Figura 5). Na primeira etapa da reação (Figura 5A), o catalisador Sn(Oct)2 

reage com compostos doadores de hidrogênio (co-iniciadores) gerando o alcóxido 

de estanho e na segunda etapa (Figura 5B) o di-alcóxido de estanho (ácido fraco de 
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Lewis), considerado o verdadeiro iniciador da reação é formado (KOWALSKI; DUDA; 

PENCZEK, 2000; STOREY; SHERMAN, 2002). 

 

 
 

Figura 5: Esquema reacional da ativação do catalisador Sn(Oct)2 por uma molécula 
contendo hidroxila (ROH). Em uma primeira etapa (A) é formado o alcóxido de estanho; na 
etapa subsequente (B) o alcóxido de estanho forma o iniciador di-alcóxido de estanho; as 
reações ocorrem na presença de um grupo doador de hidrogênio (ROH). Adaptado de 
KOWLSKI, DUDA e PENCZEK (2000); STOREY e SHERMAN (2002). 

 

O metoxi-polietileno glicol (mPEG) diferentemente do PEG convencional, com 

duas hidroxilas livres, possui um éter metílico em uma das extremidades de cadeia 

que impede o crescimento bidirecional da cadeia de PLA durante a síntese. Assim, 

apenas um lado da molécula de mPEG copolimeriza formando o copolímero em 

bloco anfifílico com o PLA, o PLA-b-mPEG (ZHU; XIANGZHOU; SHILIN, 1990).  

Quando o co-iniciador da polimerização do lactídeo é o mPEG ou um álcool 

benzílico (BzOH) o di-alcóxido de estanho reage com o lactídeo (1). Assim é 

formado um complexo coordenado que rapidamente se desfaz (2) o monômero 

cíclico se insere entre a ligação Sn-OR do di-alcóxido, promovendo o crescimento 

unidirecional da cadeia (etapa de propagação) na síntese do dibloco PLA-b-mPEG 

ou do homopolímero PLA (3) (Figura 6). 
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Figura 6: Esquema reacional das etapas de iniciação e propagação na copolimerização via 
ROP do monômero D,L-lactídeo. Iniciador de cadeia di-alcoxilado derivado do BzOH ou do 
mPEG levam a síntese do homopolímero PLA ou do copolímero dibloco PLA-b-mPEG, 
respectivamente, pelo mecanismo de coordenação-inserção e propagação da cadeia de 
PLA. Adaptado de XIAO e colaboradores (2010). 

 

Apesar das vantagens na utilização do Sn(Oct)2 na polimerização do PLA, a 

utilização de catalisadores metálicos abre precedentes para a presença de 

contaminantes desta natureza nos polímeros, o que poderia potencialmente 

promover toxicidade in vitro e/ou quando administrado in vivo (TANZI et al., 1994). 

Neste contexto, é promissora a utilização de 4-(dimetilamino)piridina (DMAP) 

(NEDERBERG et al., 2001), um organocatalisador de baixa toxicidade 

(NACHTERGAEL et al., 2015) na ROP do PLA. O DMAP é geralmente usado em 

sínteses de acilação (XU et al., 2005) e esterificações (SAKAKURA et al., 2007). 

NEDERBERG e colaboradores (2001), sugeriram pela primeira vez a 

utilização de DMAP na síntese do PLA via ROP. A determinação da hidroxila e do 

éster de finais de cadeia do PLA por técnicas espectrométricas corroboram para o 

mecanismo apresentado na Figura 7, sugerindo a ativação do monômero a partir do 

catalisador nucleofílico (NEDERBERG et al., 2001; CONNOR et al., 2002). 
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Figura 7: Proposta de mecanismo da ROP do lactídeo na presença de DMAP como 
catalisador. (1) O DMAP é capaz de ativar o monômero e iniciar a polimerização da cadeia 
de PLA. (2) A reação de ativação do monômero acontece repetida vezes. (3) A presença de 
um álcool é capaz de interromper a reação liberando o DMAP no meio reacional e inserindo 
grupos terminais na cadeia de PLA. Adaptado de NEDERBERG e colaboradores (2001). 
 

Copolímeros de elevada massa molar são importantes na obtenção de NP 

estáveis, enquanto copolímeros de baixa massa molar tendem a formar micelas. As 

micelas são sistemas de agregados moleculares bem organizados, que se 

desagregam quando diluídas em água, com tamanhos de partículas menores que as 

NS e com baixa capacidade de carreamento de fármaco (RILEY et al., 1999; HEALD 

et al., 2001). Na Figura 8 é mostrada a diferença entre a organização micelar e a de 

NS obtidas a partir do copolímero PLA-b-mPEG. 

 

 

Figura 8: Diferença organizacional entre micela (á esquerda) e nanoesfera (á direita). A 
massa molar dos polímeros PLA-b-mPEG envolvidos na formação destes sistemas 
determina o tipo de partícula constituída. 
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2.5. Copolimerização do D,L-lactídeo com glicidil éteres 

 

O desenvolvimento de copolímeros anfifílicos em bloco de PLA e mPEG 

representou grande avanço no delineamento de novos sistemas de liberação 

controlada de fármacos. No entanto, para a entrega direcionada de um fármaco a 

um determinado tipo celular ou tecido, é necessária a presença de ligantes na 

superfície dos carreadores coloidais. Estes se ligam especificamente ao tecido alvo 

mediando a captação celular por receptores de reconhecimento nos alvos 

terapêuticos (BANQUY et al., 2008; SWATI; GOEL; SINGLA, 2012).  

Neste contexto, uma estratégia para conferir capacidade de direcionamento 

dos sistemas vetorizados é funcionalizar a sua superfície com um ligante específico. 

A copolimerização de lactídeos com um “agente de funcionalização” permite a 

formação de uma plataforma para a acoplagem ou reação química com ligantes na 

cadeia polimérica. Essa estratégia torna-se ainda mais interessante quando o 

agente de acoplagem pode ser inserido aleatoriamente ao longo da cadeia 

polimérica durante a propagação da cadeia a partir do monômero D,L-lactídeo 

(LEEMHUIS et al., 2006; JING; HILLMYER, 2008; TANG et al., 2010).  

É bastante laborioso introduzir funcionalidades na cadeia de PLA. Os esforços 

para funcionalizar o PLA são baseados principalmente em: modificação de final de 

cadeia a partir do uso de iniciadores de cadeia funcionalizados (WOLF; 

FRIEDEMANN; FREY, 2009) e/ou aproveitamento da hidroxila terminal da cadeia do 

PLA (BEUILLE et al., 2013), modificação ao longo da cadeia de PLA por 

polimerização com o uso de lactídeo funcionalizado (LEEMHUIS et al., 2006; NOGA 

et al., 2008) e modificação de toda a estrutura do polímero via funcionalização pós-

polimerização (HABNOUNI et al., 2011). As principais desvantagens de muitas 

destas abordagens são: sínteses complexas, onerosas e com várias etapas 

sequenciais; além do risco de quebra da cadeia polimérica durante a polimerização 

e a obtenção de polímeros com baixos rendimentos e massas molares.  

Outro método de funcionalização do PLA é a polimerização estatística por 

abertura de anel do monômero D,L-lactídeo, utilizando comonômeros de inserção no 

meio reacional. Assim, podem ser citadas as copolimerizações entre lactídeos e 

glicidil éteres (GE), tais como o benzil glicidil éter (BGE) (RABANEL et al., 2015) e 

alil glicidil éter (AGE) (BANQUY et al., 2008) (Figura 9). 
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Figura 9: Esquema reacional teórico da copolimerização estatística do D,L-lactídeo com 
BGE ou AGE, em função do tempo e da temperatura; na presença de um catalisador e de 
um iniciador de cadeia, originando os copolímeros PLA-co-AGE ou PLA-co-BGE. Δ = 
Temperatura; t = tempo. 
 

Em teoria, o anel epóxido é aberto nas condições reacionais e aleatoriamente 

inserido à cadeia de PLA durante a ROP do D,L-lactídeo (KOMAROVA et al., 1978; 

TESKE; VOIGT; SHASTRI, 2014). O carácter inerte do grupo alila e benzila nas 

condições de síntese via ROP confere vantagem na escolha do AGE e BGE, 

respectivamente, como agentes de acoplagem de cadeia e permitem seu uso 

juntamente com os reagentes no meio reacional. No contexto da utilização do DMAP 

nas copolimerizações entre anidridos de acido carboxílicos e epóxidos por abertura 

de anel (NEJAD et al., 2013) e no uso deste catalisador na polimerização de 

epóxidos (DELL'ERBA; WILLIAMS, 2006; BROCAS et al., 2013). O DMAP torna-se 

uma alternativa interessante a ser avaliada na inserção de epóxidos na cadeia 

polimérica do PLA. 

A inserção de grupamentos alila e benzila ao longo da cadeia de PLA 

possibilita pós-modificações químicas dos copolímeros para a inserção de ligantes 

funcionais de interesse. São exemplos dessas modificações as reações de 

desproteção por hidrogenação catalítica com paládio/carbono para copolímeros com 

benzila (BANQUY et al., 2008) e com tiol-eno para copolímeros com alila 

(OBERMEIER; FREY, 2011). 

Alternativamente à inserção de ligantes funcionais de interesse na cadeia de 

PLA, a presença de benzila nas cadeias poliméricas abre perspectiva para o 

encapsulamento de fármacos contendo grupos aromáticos em sua estrutura, a partir 

das interações entre polímero e fármaco (SHI et al., 2013). Alguns fármacos 
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hidrofóbicos, tal como o benznidazol (BNZ), em teoria, poderiam ser mais facilmente 

associados às NP preparadas a partir destes polímeros modificados por meio da 

afinidade entre grupamentos aromáticos.  

 

2.6. Benznidazol 

 

O benznidazol (BNZ) (N-benzil-2-nitro-1-imidazol acetamida) é o fármaco de 

primeira escolha na terapia da doença de Chagas, sendo bastante efetivo na fase 

aguda da doença, mas com baixa ou nenhuma eficácia na fase crônica tardia da 

doença. Efeitos tóxicos associados à utilização deste fármaco têm sido reportados, 

tendo como consequência a interrupção do tratamento medicamentoso (CALDAS et 

al., 2008). Sua fórmula estrutural é apresentada na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Fórmulas estruturais da molécula de BNZ. (A) Fórmula estrutural condensada 
linear evidenciando as ligações de hidrogênio entre as moléculas. (B) Fórmula estrutural 
espacial do estado de mais baixa energia da molécula evidenciando os três grupamentos 
planares: 1 – imidazol, 2 – fragmento acetamida, 3 – anel benzila. Adaptado de SOARES-
SOBRINHO e colaboradores (2008). 

 

A conformação estrutural do BNZ pode ser descrita em termos da orientação 

relativa aos três fragmentos planares (Figura 10B): o grupo imidazol (1), um 

fragmento de acetamida (2) e o grupo benzila (3). O BNZ forma cristais visíveis em 

água, o que torna sua a encapsulação em NS problemática, uma vez que esses 
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cristais não são bem acomodados na matriz hidrofóbica polimérica. O 

empacotamento cristalino é reforçado por uma rede de interações intermoleculares 

fortes do tipo ligação de hidrogênio (Figura 10A) (SOARES-SOBRINHO et al., 2008). 

A molécula do BNZ se caracteriza por ser pouco solúvel em água 

(MAXIMIANO et al., 2010). As NP têm desempenhado um papel importante no 

aumento da dispersibilidade em água de um grande número de fármacos 

hidrofóbicos com baixa solubilidade aparente em água. É bem conhecido que muitas 

moléculas candidatas à fármacos são insolúveis em água, configurando um dos 

principais obstáculos para o desenvolvimento de formulações farmacêuticas 

clinicamente viáveis (SERAJUDDIN, 2007). Nestes casos é possível aprimorar a 

encapsulação destes fármacos em nanossistemas poliméricos. 

 

2.7. Métodos para aprimorar a encapsulação de fármacos 

 

A encapsulação de fármacos em NP poliméricas pode ser realizada por meio 

de três técnicas: o fármaco é ligado covalentemente ao polímero; o fármaco é 

adsorvido na superfície do polímero; ou o fármaco é aprisionado na matriz 

polimérica durante a preparação das NP (KAMALYA et al., 2012). O aprisionamento 

de um fármaco durante o preparo de NP consiste na técnica mais comum para a 

incorporação de fármacos. Para fármacos hidrofóbicos a codissolução com 

polímeros hidrofóbicos em solventes orgânicos faz com que seja muito mais fácil o 

preparo da formulação. Porém, nem todos os fármacos são facilmente encapsulados 

no interior de NP poliméricas por meio desta abordagem devido às suas 

características estruturais cristalinas ou amorfas (KAMALYA et al., 2012). 

Visando o aprimoramento da encapsulação de fármacos via aprisionamento 

durante o preparo das NP, algumas estratégias podem ser adotadas: uso de agente 

de reticulação (ABULATEEFEH; TAHA, 2014); modificações do método de preparo 

(GOVENDER et al., 1999; SONG et al., 2008), uso de nanoreservatórios (GAO et al., 

2008); uso de sais policátions (JANES et al., 2001); uso de pares iônicos (FATTAL et 

al., 1998); derivatização do fármaco (ZHIGALTSEV et al., 2010); modificação da 

composição estrutural da matriz polimérica (DE MARTIMPREY et al., 2010). 

Dentre os métodos da modificação da composição estrutural da matriz 

polimérica estão as estratégias que têm como alvo as interações intermoleculares 

entre fármaco e polímero, as quais incluem: sobreposição pi-pi (π-π) (CARSTENS et 
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al., 2008; LAI et al., 2012), ligações intermoleculares (KIM; PARK; HAMMOND, 

2008), formação de estereocomplexos (KANG et al., 2005) e cristalinidade (ZHANG 

et al., 2006). Estas abordagens podem aumentar a porcentagem de encapsulação, a 

solubilidade de fármacos no interior dos vetores e a estabilidade das partículas (KIM 

et al., 2010; SHI et al., 2013).  

A sobreposição de orbitais π-π (do inglês π-π stacking), foco inicial deste 

estudo, refere-se à interações atrativas, não covalentes entre anéis aromáticos ou 

entre anéis aromátios e elétrons π de um grupamento vinil (HUNTER; SANDERS, 

1990). As interações π-π têm desempenhado um papel importante na melhoria da 

capacidade de encapsulamento de moléculas aromáticas em vetores que 

apresentam grupamentos aromáticos em sua composição (YAN et al., 2011; 

ZHENG; LI, 2012; SHI et al., 2013). 

Neste trabalho foram então sintetizados polímeros modificados do PLA com 

inserções de alila e benzila na cadeia polimérica a partir da ROP do lactídeo. Foi 

também realizado o estudo da influencia do DMAP e da quantidade de epóxido no 

meio reacional sobre a formação dos polímeros. A citotoxicidade das NS produzidas 

a partir destes polímeros foi estudada frente a duas linhagens celulares com 

diferentes susceptibilidades a presença de xenobióticos. Também foi investigada 

experimentalmente a hipótese de interação dos grupamentos alila e benzila com o 

fármaco modelo BNZ, por meio de um estudo dos teores de encapsulação de BNZ a 

partir de NS constituídas pelos polímeros modificados. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho teve como objetivo geral sintetizar copolímeros de D,L-lactídeo 

com glicidil éteres como possíveis plataformas para aprimorar a encapsulação de 

fármacos, inserção de marcadores fluorescentes ou de ligantes biológicos. Para tal, 

foi buscado investigar o papel dos catalisadores e da proporção dos comonômeros 

no meio reacional na inserção dos grupamentos alila e benzila nas cadeias 

poliméricas de PLA e analisar a influência destes grupos no preparo de nanoesferas, 

na citotoxicidade dos polímeros e na capacidade de encapsulação de um fármaco 

modelo, no caso o benznidazol. 

 

Para uma melhor compreensão a dissertação foi divida em dois capítulos: 

 

 Capítulo I - Polímeros: síntese e caracterização; 

 

 Capítulo II - Nanoesferas: preparo, caracterização, estudo de encapsulação 

do benznidazol e avaliação de citotoxicidade. 
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CAPÍTULO I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polímeros: síntese e caracterização 
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I.1. INTRODUÇÃO 

 

A síntese de polímeros envolve a padronização dos parâmetros experimentais 

que influenciam no rendimento da reação. O estudo destas variáveis é importante na 

obtenção de polímeros com massas molares mais elevadas, com menos impurezas 

e na diminuição da formação de produtos de secundários no meio reacional 

(KAIHARA et al., 2007). As técnicas de caracterização de polímeros são 

normalmente utilizadas para se determinar a massa molar média, a estrutura 

molecular, propriedades térmicas e as propriedades mecânicas destes materiais 

(CANEVAROLO JÚNIOR, 2010). 

Polímeros geralmente possuem estruturas complexas e são formados por 

uma mistura de moléculas com diferentes tamanhos de cadeia, o que dificulta a 

caracterização destes materiais. Assim é necessário cruzar os resultados de várias 

técnicas de caracterização para a obtenção de informações de interesse 

(CAMPBELL; PETHRICK; WHITE, 2000). Duas técnicas merecem destaque na 

caracterização de polímeros, cromatografia de permeação em gel (CPG) e 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN-1H). 

A CPG é utilizada na determinação da distribuição de massa molar de 

materiais poliméricos. É caracterizada como uma técnica rápida, simples e segura 

de fracionamento das cadeias poliméricas com relação ao volume hidrodinâmico que 

cada uma delas ocupa em solução (SKOOG et al., 2006). 

A distribuição de massa molar da amostra é descrita pela razão de dois 

parâmetros: massa molar ponderal média (�̅�𝑤) e massa molar numérica média (�̅�𝑛) 

onde o primeiro descreve o peso molecular médio em massa de moléculas nas 

diferentes faixas de distribuição e o outro o peso molecular médio em número de 

moléculas nas diferentes faixas de distribuição (CANEVAROLO JÚNIOR, 2010). 

Na recomendação da União Internacional de Química Pura e Aplicada 

(IUPAC) (2009) foi criada a palavra “dispersity” (dispersidade), representada pelo 

símbolo Đ (pronunciado D-stroke), para representar a razão (�̅�𝑤/�̅�𝑛). Foram 

também adotados os termos uniforme (Đ < 1,3) e não uniforme (Đ > 1,3) para 

denotar uma medida da dispersão de uma distribuição das espécies 

macromoleculares em amostras (IUPAC, 2009).  

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear é uma técnica bastante 

usada para determinação estrutural de compostos, permitindo determinar as 
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propriedades de uma substância através do registro gráfico das frequências dos 

picos de absorção contra suas intensidades, sendo a frequência regida pelas 

características estruturais da amostra (FEINSTEIN, 1995). Os espectros obtidos por 

RMN-1H permitem confirmar estruturas químicas relativas aos polímeros 

sintetizados. Além de estimar quantitativamente as impurezas presentes nos 

polímeros e no D,L-lactídeo antes e após a purificação. 

Com os resultados obtidos por CPG é possível avaliar se houve influência de 

vários parâmetros nas sínteses dos polímeros sintetizados, tais como: temperatura, 

tempo de reação, quantidade de catalisador, de monômero e de iniciador de cadeia 

nas massas molares e Đ dos polímeros obtidos. Os espectros obtidos por RMN-1H 

permitem confirmar estruturas químicas relativas aos polímeros sintetizados. Além 

de estimar quantitativamente as impurezas presentes nos polímeros e no D,L-

lactídeo antes e após a purificação. A análise combinada dos resultados de CPG e 

RMN-1H permite avaliar a influência da quantidade de comonômeros adicionada no 

meio reacional em relação à massa do polímero obtida. 

Neste estudo a inserção dos comonômeros AGE e BGE no bloco de PLA foi 

estimada por CPG e RMN-1H. Foi avaliada também a influência do DMAP nas 

polimerizações, em relação ao número de unidades glicidil éter (GE) inseridas por 

cadeia, efeitos na massa molar e na dispersidade de massa molar obtidos para os 

polímeros sintetizados. 
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I.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a influência de certas variáveis na polimerização por abertura de anel 

do D,L-lactídeo, tais como: temperatura, tempo, razão catalisador/iniciador, 

razão monômero/iniciador e a ativação do mPEG nas massas molares e 

dispersidades dos polímeros obtidos; 

 

 Desenvolver uma metodologia satisfatória para sintetizar os copolímeros 

funcionalizados; ácido poliláctico-co-glicidil éter de alila (PLA-co-AGE) e ácido 

poliláctico-co-glicidil éter de benzila (PLA-co-BGE); 

 

 Avaliar a influência do catalisador DMAP nas sínteses e na inserção de alila e 

benzila nas cadeias poliméricas; 

 

 Avaliar a influência da quantidade de epóxido no meio reacional em relação à 

inserção de alila e benzila nas cadeias poliméricas. 
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I.3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

I.3.1. Materiais 

 

Os reagentes e insumos utilizados nesta parte do trabalho são apresentados 

na Tabela 1 com seus respectivos fornecedores comerciais, massas molares e 

densidades, quando aplicável. 

 

Tabela 1: Reagentes e insumos utilizados com seus respectivos fornecedores comerciais, 
massas molares e densidades. 

Reagentes e insumos 
Fornecedor 
comercial 

M 
(g/mol) 

Densidade (g/mL) 
(1atm a 20 °C) 

D,L-lactídeo Sigma-Aldrich® 144,13 - 

Alil glicidil éter (AGE) Sigma-Aldrich® 114,14 0,962 

Benzil glicidil éter (BGE) Sigma-Aldrich® 164,20 1,077 

Octanoato de estanho (Sn(Oct)2) Sigma-Aldrich® 405,12 1,251 

4-(dimetilamino)piridina (DMAP) Sigma-Aldrich® 122,17 - 

Álcool benzílico (P.A.) (BzOH) Vetec® 108,14 1,045 

Metoxi-polietileno glicol (mPEG) Sigma-Aldrich® 2000 - 

Metoxi-polietileno glicol (mPEG) Sigma-Aldrich® 5000 - 

Tolueno anidro (UV/CLAE) Sigma-Aldrich® 92,14 0,867 

Metanol (P.A.) (MeOH) Tedia® 32,04 0,792 

Diclorometano (P.A.) (DCM) Tedia® 84,93 1,330 

Clorofórmio (P.A.) (TCM) Tedia® 119,38 1,490 

n-hexano (P.A.) (HEX) Merck® 86,18 0,655 

Éter etílico (P.A.) (Et2O) Vetec® 74,12 0,713 

Nitrogênio líquido (N2) (99,99% de pureza) White Martins® 28,01 0,808* 

Argônio (Ar) (99,99% de pureza) White Martins® 39,94 1,666 

Tetrahidrofurano (THF) (UV/CLAE) Sigma-Aldrich® 72,11 0,889 

2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (BHT) Sigma-Aldrich® 220,35 1,048 

Graxa de silicone para alto vácuo Vetec® - - 

Óleo de silicone Sigma-Aldrich® - - 

Legenda: (M) massa molar; (-) dado não aplicável ou não fornecido; (*) densidade no ponto de 
ebulição a 1 atm. 
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I.3.2. Preparo e purificação dos reagentes 

 

Para o preparo da solução estoque de BzOH, certa quantidade de BzOH foi 

destilada à vácuo (7 × 102 mbar, 148 °C) para remoção de impurezas, sendo 

preparada uma solução a 10% (v/v) do destilado em tolueno anidro. 

Para o preparo da solução estoque de Sn(Oct)2, 1 mL de Sn(Oct)2 foi seco em 

alto vácuo (≤ 2,8 × 10-2 mbar) por no mínimo 5 horas. Este volume foi então diluído 

em 9 mL de tolueno anidro de modo a obter uma solução 10% (v/v). Para o preparo 

da solução estoque de DMAP, 31,4 mg de DMAP foi diluída em 2 mL de tolueno 

anidro de modo a obter uma solução 1,57% m/v. Todas as soluções foram 

acondicionadas em frascos de vidro hermeticamente fechados. 

Não foi necessário preparar solução estoque diluída dos monômeros AGE e 

BGE, já que estes foram usados em volumes maiores nas sínteses. Em todos os 

frascos de reagentes preparados foram adicionadas peneiras moleculares (3 Å) e os 

frascos armazenados sob atmosfera de Ar. A cada abertura dos frascos era 

renovada a atmosfera inerte. Os reagentes descritos foram depositados em 

dessecador com sílica gel anidra azul (Synth®) com exceção do D,L-lactídeo e do 

BGE, acondicionados em geladeira (4 ºC). 

 

I.3.3. Purificação do D,L-lactídeo 

 

O monômero foi purificado através de recristalizações em tolueno para que as 

reações de síntese não fossem influenciadas por impurezas residuais e umidade. A 

certa quantidade de D,L-lactídeo foi adicionado tolueno anidro na proporção de 1:1 

(m/v). Em seguida a mistura foi aquecida a 80 ºC para completa solubilização dos 

cristais. A solução foi então resfriada à temperatura ambiente até a completa 

recristalização, sendo os cristais recuperados manualmente. A fração líquida 

contendo impurezas foi descartada e este processo foi realizado três vezes para 

maior purificação. 

Finalizada as três recristalizações o tolueno residual foi removido por 

evaporação da mistura azeotrópica formada em rotavapor (Büchi® R3) (60 RPM, 40 

°C, 10 mbar, 1 h). Após este período o monômero foi submetido à alto vácuo (≤ 3,6 × 

10-1 mbar) por no mínimo 5 h para eliminação do solvente residual. Foi realizada 

análise do ponto de fusão (triplicata) (Büchi® M-560) e de RMN-1H (400 MHz) 
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(Bruker Avance® Drx-400 MHz) do D,L-lactídeo antes e após a recristalização para 

se verificar a eficiência do processo na eliminação de impurezas. A pureza foi 

estimada a partir integração da área dos prótons relativos à impureza majoritária, no 

caso o lactato de lactila, um produto formado a partir da abertura do monômero por 

hidrólise. Assim, a porcentagem de pureza foi calculada através da Equação 1. 

 

Equação (1): 

 𝑃𝑈 =
𝐴5.07

𝐴5.07 + 𝐴5.18 + 𝐴4.37
 × 100 

 

 Onde:  

 

PU = Pureza (%); 

A5.07 = Integração da área dos picos dos prótons metínicos do D,L-lactídeo (δ = 5.07 

ppm); 

A5.18  e A4.37 = Integração da área dos picos dos prótons metínicos do lactato de 

lactila (δ = 5.18 ppm) e (δ = 4.37 ppm), respectivamente. 

 

I.3.4. Sínteses dos polímeros 

 

I.3.4.1. Procedimentos gerais 

 

Os polímeros foram sintetizados através da reação de polimerização em 

massa por abertura de anel do monômero D,L-lactídeo, com base no protocolo 

adaptado de KAIHARA e colaboradores (2007). Uma polimerização típica foi 

realizada da seguinte maneira: em um balão volumétrico de 50 mL previamente seco 

em estufa a 70 °C foram adicionados 2 g de D,L-lactídeo recristalizado, 14 µL de 

uma solução a 10% (v/v) em tolueno de Sn(Oct)2 e 20 µL de uma solução a 10% 

(v/v) de BzOH destilado em tolueno sob agitação magnética. Foi adaptada uma 

torneira ao balão e a esta uma mangueira de silicone que permitiu a dosagem dos 

reagentes em 9 ciclos alternados de Ar/alto vácuo terminando em Ar, com o suporte 

de um aparato experimental conforme ilustrado na Figura 11A. 
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Figura 11: Ilustração dos módulos experimentais utilizados. (A) O Ar é fornecido 
diretamente para a linha de gás a partir de um cilindro de gás comprimido, saindo da linha 
de distribuição através de um borbulhador de óleo. Entre a linha de vácuo e a bomba de alto 
vácuo (Edwards® RV5) é conectada uma câmara de captação de vapores, com a função de 
impedir que vapores de solventes entrem na bomba e degradem o seu óleo ou motor. A 
câmara de captação é imersa em um frasco de Dewar (Nalgene®) contendo N2 líquido para 
resfriamento da mesma. Com o vácuo ligado, os vapores do balão volumétrico são sugados 
para o interior frio da câmara de captação e condensados. (B) Esquema do aparato 
reacional durante a condução das sínteses. O balão volumétrico contendo os reagentes é 
imerso em um banho de óleo de silicone sobre placa agitadora magnética (IKA® RCT) com 
controlador de temperatura (IKA® ETS-D5). 
 

O balão volumétrico foi fechado e transferido para um banho de óleo de 

silicone termostatizado (147 ou 137 °C) sobre placa agitadora magnética (300 RPM) 

com controlador de temperatura (Figura 11B). Não foram pré-determinados tempos 

de reação para as sínteses, salvo quando indicado ao contrário, as reações foram 

interrompidas após observação visual indireta da formação de polímero, indicada 

pelo impedimento do movimento do agitador magnético, devido ao aumento da 

viscosidade do meio reacional. Finalizadas as reações, as polimerizações foram 

interrompidas submetendo o frasco a um banho de gelo (0 ºC) e os polímeros foram 

isolados por precipitação e acondicionados em geladeira (4 ºC). 
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I.3.4.2. Síntese dos homopolímeros PLA 

 

As diferentes condições utilizadas na síntese dos homopolímeros PLA são 

apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Variações das condições experimentais utilizadas na síntese do PLA. 

Código TBO (ºC) Catalisador 
Razão molar 

LAC:CAT 
Razão molar 

INI:CAT 
Razão molar 

LAC:INI 

GP1026 147 Sn(Oct)2 900:1 1:1 1000:1 

L0601 147 Sn(Oct)2 900:1 1:1 1000:1 

L0602 147 Sn(Oct)2 900:1 1:1 1000:1 

L0801 137 Sn(Oct)2 900:1 1:1 1000:1 

L1201 137 DMAP 500:1 1:2 1000:1 

L1202 137 DMAP/Sn(Oct)2 500:1 1:2 1000:1 

Legenda: (TBO) temperatura do banho de óleo; (LAC) D,L-lactídeo; (INI) iniciador; (CAT) catalisador. 

 

I.3.4.3. Síntese dos copolímeros PLA-b-mPEG 

 

Os copolímeros PLA-b-mPEG foram sintetizados usando o mPEG como 

iniciador de cadeia no lugar do BzOH. Em cada balão volumétrico de 50 mL (secos 

em estufa a 70 °C) foram adicionados 2 g do iniciador mPEG e 2 mL de tolueno 

anidro. O tolueno foi evaporado em rotavapor (Büchi® R3) (60 RPM, 40 °C, 10 mbar, 

0,5 h) para remoção de potenciais traços de água por evaporação azeotrópica, o 

processo foi repetido duas vezes. Diferentemente das demais sínteses, na síntese 

de L0901, o catalisador foi adicionado ao balão contendo mPEG juntamente com 2 

mL de tolueno no segundo ciclo de evaporação no rotavapor, um processo 

denominado ativação do mPEG. Na sequência foram adicionados o Sn(Oct)2, exceto 

no caso de L0901, e o D,L-lactídeo em cada balão e aplicados os ciclos de Ar/vácuo 

como descrito anteriormente. As diferentes condições de sínteses são apresentadas 

na Tabela 3.  
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Tabela 3: Variações das experimentais utilizadas na síntese do PLA-b-mPEG. 

Código 
�̅�𝒏 mPEG 

(g/mol) 
TBO (ºC) 

Razão molar 
LAC:CAT 

Razão molar 
INI:CAT 

Razão molar 
LAC:INI 

GP1027 2.000 147 555:1 1:1 555:1 

L0802 2.000 137 555:1 1:1 555:1 

L0803 5.000 137 555:1 1:1 555:1 

L0804 5.000 137 2200:1 4:1 555:1 

L0903 5.000 137 2200:1 8:1 278:1 

L0901 5.000 137 2200:1 4:1 555:1 

Legenda: (�̅�𝑛) massa molar numérica média; (TBO) temperatura do banho de óleo; (LAC) D,L-
lactídeo; (CAT) catalisador; (INI) iniciador. 

 

I.3.4.4. Síntese dos copolímeros PLA-co-AGE e PLA-co-BGE 

 

Os copolímeros PLA-co-AGE e PLA-co-BGE foram sintetizados 

acrescentando ao meio reacional os comonômeros AGE e BGE, respectivamente, 

nas porcentagens molares de 6, 24 e 46% em relação ao D,L-lactídeo. Sínteses 

usando DMAP como co-catalisador foram realizadas mantendo uma razão molar de 

Sn(Oct)2:DMAP = 1:1. As diferentes condições de sínteses são apresentadas na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4: Condições experimentais utilizadas nas sínteses dos copolímeros PLA-co-AGE e 
PLA-co-BGE. 

CAT GE Código 
% molar 
GE:LAC 

Razão molar 
LAC:CAT:INI 

Razão molar 
(LAC+GE):INI 

Sn(Oct)2 

AGE 

L0902 6 968:1:1 1032:1 

GP1030 24 864:1:1 1137:1 

GP1031 46 702:1:1 1300:1 

BGE 

L1205 6 967:1:1 1136:1 

L0207 24 864:1:1 1136:1 

L0206 46 224:1:1 413:1 

Sn(Oct)2 

/DMAP 

AGE 

L0201 6 968:1:1 1032:1 

L1206 24 864:1:1 1137:1 

L0202 46 704:1:1 1296:1 

BGE 

L0203 6 968:1:1 1032:1 

L0204 24 864:1:1 1136:1 

L0205 46 704:1:1 1296:1 

Legenda: (CAT) catalisador; (GE) glicidil éter; (BGE) benzil glicidil éter; (AGE) alil glicidil éter; (LAC) 
D,L-lactídeo; (INI) iniciador. 
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I.3.5. Purificação dos polímeros 

 

Foram testadas diferentes condições de purificação para os polímeros. Para 

cada 2 g destes foram testados como solventes 15 mL de metanol, diclorometano e 

clorofórmio, com agitação até completa dissolução. Depois de dissolvidos foram 

testadas as precipitações em 300 mL de não solvente (n-hexano ou éter etílico). Os 

polímeros foram recuperados por filtração e/ou manualmente com o auxílio de uma 

espátula, dependendo das características do material. Sendo este processo 

realizado em duplicata para alguns polímeros. O resíduo de solvente/não solvente 

foi removido em rotavapor (Büchi® R3) (60 RPM/40 °C/10 mbar/1 h). Após este 

período foi avaliada a aplicação de alto vácuo com e sem aquecimento a 40 °C para 

eliminar quaisquer traços de solvente/não solvente residuais dos polímeros 

purificados. O processo foi realizado em diferentes tempos. 

 

I.3.6. Caracterização físico-química dos polímeros 

 

I.3.6.1. Cromatografia de permeação em gel 

 

A análise por CPG foi realizada em cromatógrafo de permeação em gel 

(Agilent® 1260 Series) com detector de índice de refração (Infinity G1362ARID), pré-

coluna PL gel 5 µm Mini MIX-D Guard (50 x 4,6 mm), duas colunas PL gel 5 µm Mini 

MIX-D (250 x 4,6 mm), unidas em série e aquecidas a 35 °C. O THF (estabilizado 

com 250 ppm de BHT) foi utilizado como fase móvel e no preparo das amostras nas 

concentrações de 4 mg/mL. 

Após a filtração em filtros de seringa de 0,22 μm (Millex®) as amostras foram 

injetadas por sistema automatizado em volumes de 20 μL, com eluição ao fluxo de 

0,25 mL/min. A curva de calibração foi gerada a partir de padrões de poliestireno 

(Supelco®) injetados, com massas molares compreendidas na faixa de 162 a 

371.100 g/mol. A análise por CPG permitiu determinar os valores médios de �̅�𝑛, �̅�𝑤 

e a Đ. O tratamento dos dados foi realizado utilizando o programa Agilent GPC/SEC 

versão 1.2 (Agilent Technologies©) e os cromatogramas foram reproduzidos com o 

auxílio do programa OriginPro versão 9.0.0 (OriginLab Corporation©). 
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I.3.6.2. Espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio 

 

Os espectros de RMN-1H foram obtidos no espectrômetro (Bruker Avance® 

Drx-400 MHz) do Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear (LAREMAR) do 

Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os 

deslocamentos químicos (δ) foram expressos em ppm. As multiplicidades das 

bandas foram indicadas segundo as convenções: s (simpleto), d (dupleto), t 

(tripleto), q (quarteto) e m (multipleto). Como referência interna foi utilizado 

tetrametilsilano (TMS) (δ = 0 ppm) e como solventes clorofórmio deuterado (CDCl3) 

ou dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6). O tratamento dos dados foi realizado com 

o auxílio do programa SpinWorks versão 4.1.0.0 (University of Minitoba©). 

A partir dos espectros obtidos foi calculada a razão molar entre os hidrogênios 

alila ou benzila e hidrogênios lactídeos. Foi calculado também o grau de 

polimerização, ou seja, a razão molar entre a �̅�𝑛 obtida por CPG e a massa molar 

do monômero D,L-lactídeo. O produto destes cálculos permitiu estimar 

quantitativamente a proporção dos comonômeros AGE ou BGE inseridos no bloco 

de PLA, conforme representado na Equação 2.  

 

Equação (2): 

 𝑈𝐺𝐸/𝐶𝐴𝐷 =
�̅�𝑛 𝐶𝑃𝐺 

𝑀 𝐿𝐴𝐶 ÷ 2
 ×  

𝐼𝑝𝐺𝐸
𝑛° 𝑝𝐺𝐸
𝐼𝑝𝑀𝑒𝑡

𝑛° 𝑝𝑀𝑒𝑡

 

 

Onde:  

 

UGE/CAD = Número de unidades glicidil éter por cadeia polimérica; 

�̅�𝑛 CPG = �̅�𝑛 obtida por CPG (g/mol); 

M LAC = Massa molar do D,L-lactídeo (M LAC = 144,13 g/mol); 

IpGe = Integração da área relativa aos prótons dos glicidil éteres: para o AGE (δ = 

5.8-5.9 ppm) e para o BGE (δ = 7.2-7.4 ppm); 

n° pGE = Número de prótons glicidil éteres correspondentes à IpGe: para o AGE (n° 

pGE = 1) e para o BGE (n° pGE = 5); 

IpMet = Integração da área relativa aos prótons metínicos do PLA (δ = 4.9-5.5 ppm); 
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n° pMet = Número de prótons correspondentes à um grupamento metínico da cadeia 

de PLA (n° pMet = 1). 

 

O cálculo estimado da proporção dos comonômeros AGE ou BGE inseridos 

no bloco de PLA e o grau de polimerização do monômero D,L-lactídeo permitiram 

estimar a porcentagem molar de GE no polímero, conforme representado na 

Equação 3. 

 

Equação (3): 

 % 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝐺𝐸 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 =
𝑈𝐺𝐸/𝐶𝐴𝐷

𝑈𝐺𝐸/𝐶𝐴𝐷 +
�̅�𝑛 𝐶𝑃𝐺
𝑀 𝐿𝐴𝐶

 ×  100 

 

Onde:  

 

UGE/CAD = Número de unidades glicidil éter por cadeia polimérica; 

�̅�𝑛 CPG = �̅�𝑛 obtida por CPG (g/mol); 

M LAC = Massa molar do D,L-lactídeo (M LAC = 144,13 g/mol). 

 

Os espectros obtidos permitiram estimar a �̅�𝑛 para os copolímeros diblocos 

PLA-b-mPEG sintetizados, a partir da integração dos prótons metila do mPEG e da 

integração dos prótons metínicos do bloco PLA conforme representado na Equação 

4. Neste cálculo foi considerado que no espectro de RMN-1H todas as cadeias foram 

iniciadas pelo mPEG. Foi utilizado o próton metila do grupo metoxila do mPEG como 

referência para a integração dos picos marcados, com valor de integração de (3,000) 

(δ = 3.3 ppm). 

 

Equação (4): 

�̅�𝑛 𝑅𝑀𝑁-1𝐻 = (
𝐼𝑝𝑚𝑃𝐸𝐺

𝑛° 𝑝𝑚𝑃𝐸𝐺
 ×  𝑀 𝑚𝑃𝐸𝐺 ) + ([𝑀 𝐿𝐴𝐶 ÷ 2] × 

𝐼𝑝𝑀𝑒𝑡

𝑛° 𝑝𝑀𝑒𝑡
) 

 

 Onde: 

 

IpmPEG = Integração dos prótons metilenos do mPEG (δ = 3.4-3.8 ppm); 



47 

nº pmPEG = Número de prótons metilenos do monômero mPEG (nº pmPEG = 4); 

M mPEG = Massa molar do monômero mPEG (M mPEG = 44 g/mol); 

M LAC = Massa molar do D,L-lactídeo (M LAC = 144,13 g/mol); 

IpMet = Integração da área relativa aos prótons metínicos do PLA (δ = 4.9-5.5 ppm); 

n° pMet = Número de prótons correspondentes à um grupamento metínico da cadeia 

de PLA (n° pMet = 1). 

 

Com base na razão entre as �̅�𝑛 obtidas por CPG e as estimada por RMN-1H 

para os copolímeros PLA-b-mPEG sintetizados, foi calculada a porcentagem de 

cadeias que foram iniciadas pelo mPEG (Equação 5). Este cálculo foi possível uma 

vez que no cálculo estimado da �̅�𝑛 por RMN-1H foi considerado que todas as 

cadeias foram iniciadas pelo mPEG, enquanto que a �̅�𝑛 obtida por CPG não leva 

em consideração o iniciador de cadeia. 

 

Equação (5): 

 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑃𝐸𝐺 (%) =  
�̅�𝑛 𝐶𝑃𝐺

�̅�𝑛 𝑅𝑀𝑁-1𝐻 
 ×  100 

 

 Onde:  

 

�̅�𝑛 CPG = �̅�𝑛 obtida por CPG (g/mol); 

�̅�𝑛 RMN-1H = �̅�𝑛 estimada por RMN-1H (g/mol). 

 

A técnica de RMN-1H também permitiu estimar as porcentagens em mol de 

monômero e de não solvente residuais nos polímeros purificados em relação ao 

bloco PLA, conforme explicitado na Equação 6.  

 

Equação (6): 

 𝑀𝑜𝑙% 𝑋 =  
𝐼𝑝𝑋

𝑛° 𝑝𝑋
 × 

𝑛° 𝑝𝑀𝑒𝑡

 𝐼𝑝𝑀𝑒𝑡 + 𝐼𝑝𝑋
 ×  100 

 

 Onde:  
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Mol% X = Porcentagem em mol de monômero ou não solvente; 

IpX = Integração da área do pico relativo aos prótons de interesse do monômero ou 

do não solvente; 

n° pX = Número prótons do monômero ou do não solvente relativos à área de 

interesse; 

IpMet = Integração da área relativa aos prótons metínicos do PLA (δ = 4.9-5.5 ppm); 

n° pMet = Número de prótons correspondentes à um grupamento metínico da cadeia 

de PLA (n° pMet = 1). 

 

Os polímeros foram pesados após a secagem, com a finalidade de determinar 

as massas reais dos produtos das reações. As massas obtidas foram comparadas 

com as massas teóricas para um rendimento de 100% (massa total dos reagentes). 

O rendimento experimental das reações foi corrigido levando-se em consideração as 

porcentagens molares de monômero e de não solventes residuais encontradas 

conforme descrito anteriormente. Assim, o rendimento experimental corrigido foi 

calculado conforme a Equação 7. 

 

Equação (7): 

 𝑅𝐸𝐶 =  
𝑀𝑂 

𝑀𝑅 
 ×  [1 − (𝑀𝑜𝑙% 𝑋1 + 𝑀𝑜𝑙% 𝑋2)]  ×  100 

 

 Onde:  

 

REC = Rendimento experimental corrigido (%); 

MO = Massa do produto obtido (g); 

MR = Massa total dos reagentes (g); 

Mol% X1 = Porcentagem em mol de monômero; 

Mol% X2 = Porcentagem em mol de não solvente. 

 

Com base na �̅�𝑛 teórica e no rendimento experimental corrigido foi calculada 

a �̅�𝑛 teórica corrigida para os copolímeros PLA-b-mPEG, conforme explicitado na 

Equação 8. Este cálculo corresponde à proporção inicial de D,L-lactídeo e iniciador 

no meio reacional (�̅�𝑛 teórica) corrigida pela conversão de D,L-lactídeo 

experimental. 
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Equação (8): 

�̅�𝑛 𝑇𝐶 =  
𝑅𝐸𝐶 ×  �̅�𝑛  𝑇𝐸 

100
 

 

 Onde: 

 

�̅�𝑛 TC = �̅�𝑛 teórica corrigida (g/mol); 

REC = Rendimento experimental corrigido (%); 

�̅�𝑛 TE = �̅�𝑛 teórica (g/mol). 

 

Foram considerados altos os rendimentos experimentais acima de 50%. Nos 

resultados foram apresentados apenas os espectros de RMN-1H dos polímeros 

sintetizados e que foram utilizados no preparo de NS; com as suas respectivas 

estruturas moleculares, contendo as atribuições dos prótons.  



50 

I.4.  RESULTADOS 

 

I.4.1. Purificação do D,L-lactídeo 

 

Foram obtidos espectros de RMN-1H do monômero antes e após a 

recristalização com o intuito de verificar a eficiência do processo na eliminação de 

impurezas. Os espectros do D,L lactídeo comercial são apresentados na Figura 12. 

 

 

 

Figura 12: Espectros de RMN-1H do monômero comercial. (A) Espectro do monômero antes 
da recristalização; (B) Espectro do monômero após a recristalização. 

 

Nos espectros de RMN-1H apresentados foram considerados para o D,L-

lactídeo, os picos localizados nos seguintes deslocamentos químicos: δ = 1.64-1.68 

ppm (d, 3 H, a) e δ = 5.04-5.14 ppm (q, 1 H, b). Foi adotado como referência o 

próton (b) do monômero para a integração das áreas dos picos marcados, com valor 

de integração de (1,000). A razão de 3:1 entre os valores de integração das áreas 

dos prótons (a) e (b) do D,L-lactídeo confirma a sua estrutura. 

Foi observado que o espectro A, correspondente ao D,L-lactídeo não 

recristalizado, possui mais picos de impureza referentes ao lactato e em maior 
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quantidade do que o espectro B, obtido para o monômero após a recristalização. As 

porcentagens de pureza quantificadas para o monômero antes e após a 

recristalização foram de 23% e 86% respectivamente. A determinação do ponto de 

fusão do monômero antes e após a recristalização indicou faixa de fusão entre 

121,0-123,6 °C e 125,4-125,9 °C respectivamente, ou seja, um aumento e 

estreitamento da faixa de fusão.  

Nos espectros de RMN-1H apresentados foram considerados para a impureza 

lactato de lactila, os picos localizados nos seguintes deslocamentos químicos: δ = 

1.66 ppm (t, 3 H, c), δ = 1.56 ppm (d, 3 H, d), δ = 4.37 ppm (m, 1 H, b) e δ = 5.18 

ppm (q, 1 H, a). A razão entre os valores de integração das áreas dos prótons 

confirma a estrutura da molécula. 

 

I.4.2. Purificação dos polímeros 

 

Na Tabela 5 são apresentados os valores das porcentagens molares de 

monômeros e não solventes residuais calculados a partir dos espectros de RMN-1H 

dos polímeros sintetizados. São também apresentados dados experimentais, tais 

como tempo de secagem em alto vácuo, a utilização ou não de aquecimento no 

processo, o sistema de solvente/não solvente testado e o número de purificações 

(ciclos de solubilização/precipitação) realizadas. 

Não foi observada diferença entre a utilização de clorofórmio ou 

diclorometano como solventes na dissolução dos polímeros. Já o uso de metanol a 

frio como não solvente na purificação de GP1027 não se mostrou eficiente, pois o 

aspecto viscoso do polímero dificultou a sua recuperação, além de alta turbidez no 

sobrenadante. 

Em relação ao não solvente foram observados para os copolímeros de PLA-

co-AGE e PLA-co-BGE precipitados em éter, um aspecto muito fluido que dificultou 

o recolhimento dos mesmos após a precipitação em béquer. Com base nesta 

observação foi utilizado para as sínteses com glicidil éter, o n-hexano como não 

solvente, com uso do éter etílico apenas para “lavar” superficialmente os polímeros 

antes da aplicação do alto vácuo/40° C. 

Em suma, os resultados sugerem que: tempos maiores de aplicação de vácuo 

com aquecimento durante a secagem, propiciaram a evaporação mais eficiente dos 

solventes residuais. Já o processo de purificação realizado duas vezes favoreceu 
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uma melhor eliminação do monômero que não reagiu, enquanto o uso do éter etílico 

favoreceu a evaporação do n-hexano. Estes processos foram úteis na obtenção de 

polímeros sem cheiro residual de solvente, com bom aspecto visual, tátil e mais 

puros como indicado pelos espectros de RMN-1H e foram considerados sistemas 

satisfatórios para purificação dos polímeros neste estudo. 

 

Tabela 5: Impurezas residuais estimadas por RMN-1H para os polímeros sintetizados em 
função das condições de purificação empregadas. 

Tipo de 
amostra 

Código 
TS 
(h) 

AQ 
(40 °C) 

Solvente 
/Não 

solvente 
NU 

RMN-1H 

mol% de 
monômero# 

mol% de 
solvente/não 

solvente# 

PLA 

GP1026 01,00 Sim DCM/MeOH 1 < 1 < 1 

L0601 01,00 Não DCM/HEX 1 18 3 

L0602 01,00 Não DCM/HEX 1 - - 

L0801 02,00 Não TCM/HEX 1 24 2 

L1202 07,00 Sim TCM/Et2O 1 < 1 < 1 

PLA-b-
mPEG 

GP1027 02,00 Não DCM/HEX 1 1 4 

L0802 02,50 Não DCM/HEX 1 13 1 

L0803 02,00 Não DCM/HEX 1 20 3 

L0804 02,00 Não TCM/HEX 1 32 < 1 

L0903 13,17 Sim TCM/Et2O 1 < 1 < 1 

L0901 09,00 Não TCM/Et2O 1 < 1 < 1 

PLA-co-
AGE 

L0902 08,25 Sim TCM/Et2O 1 < 1 < 1 

GP1030 - Sim DCM/HEX 1 27 4 

GP1031 - Sim TCM/HEX 1 6 3 

L0201 06,67 Sim TCM/Et2O 2 < 1 < 1 

L1206 04,00 Sim TCM/Et2O 1 < 1 < 1 

L0202 05,50 Sim TCM/HEX * 2 < 1 < 1 

PLA-co-
BGE 

L1205 06,00 Sim TCM/Et2O 1 < 1 < 1 

L0207 10,30 Sim TCM/HEX * 2 < 1 < 1 

L0206 11,17 Sim TCM/HEX * 2 < 1 < 1 

L0203 07,83 Sim TCM/HEX * 2 < 1 < 1 

L0204 07,50 Sim TCM/HEX * 2 < 1 < 1 

L0205 07,00 Sim TCM/HEX * 2 < 1 < 1 

Legenda: (TS) Tempo de secagem; (AQ) Aquecimento; (NU) Número de purificações; (DCM) 
Diclorometano; (MeOH) Metanol; (HEX) n-hexano; (TCM) clorofórmio; (Et2O) Éter etílico; (–) Dados 
não coletados; (*) Purificação seguida de lavagem com Et2O antes da aplicação de vácuo; (

#
) 

Calculado em relação ao bloco PLA. 
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I.4.3. Caracterização físico-química dos polímeros 

 

I.4.3.1. Caracterização físico-química dos homopolímeros PLA 

 

Os resultados das caracterizações obtidos para os homopolímeros de PLA 

sintetizados em função das alterações dos parâmetros de síntese avaliados podem 

ser observados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Efeito da variação das condições experimentais na síntese de homopolímeros 
PLA caracterizados por CPG e RMN-1H. 

Variáveis avaliadas 
em pares 

Tempo reacional 
Temperatura 

reacional 
Tipo de Catalisador 

Código GP1026 L0601 L0602 L0801 L1201 L1202 

TEO 

TBO (ºC) 147 147 147 137 137 137 

Catalisador Sn(Oct)2 Sn(Oct)2 Sn(Oct)2 Sn(Oct)2 DMAP 
DMAP/ 

Sn(Oct)2 

EXP 
Tempo de 

reação (min) 
120 60 17 34 960* 72 

EXP + 
RMN 

REC (%) 84 100 100 85 - 50 

CPG 

�̅�𝒏  
(g/mol) 

77.500 40.100 59.600 31.500 6.100 25.600 

Đ 1,9 1,4 1,3 1,4 1,9 1,2 

Legenda: (TEO) teórico; (EXP) experimental; (TBO) temperatura do banho de óleo; (REC) 
rendimento experimental corrigido; (-) polímero não purificado; (*) síntese interrompida sem que 
houvesse término da agitação pelo agitador magnético. 

 

Entre as sínteses dos polímeros GP1026 e L0601 o tempo de reação variou. 

A síntese de GP1026 foi encerrada com 2 h, sendo que o agitador magnético cessou 

a agitação aos 50 min. Nesta reação foi obtido o produto de maior �̅�𝑛, não obstante, 

com maior Đ observada, sendo classificado como um polímero não uniforme. A 

síntese de L0601 foi interrompida quando o agitador magnético cessou a agitação, 

com 1 h. A análise de CPG mostrou um polímero com �̅�𝑛 e Đ menores que GP1026. 

A cessação da agitação do meio reacional pelo agitador magnético está intimamente 

ligada ao aumento da viscosidade do meio devido à conversão do monômero D,L-

lactídeo em polímero em proporção significativa. 
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O segundo parâmetro observado foi a alteração de temperatura. O polímero 

L0801 foi sintetizado nas mesmas condições reacionais que o polímero L0602, com 

variação das temperaturas de sínteses, 137 °C e 147 °C respectivamente. Os 

resultados mostram que a síntese de L0801 foi duas vezes mais lenta e formou um 

polímero com �̅�𝑛 reduzida à metade em relação à L0602, enquanto a Đ não variou. 

O terceiro parâmetro avaliado foi o tipo de catalisador utilizado, no caso, 

L1201 e L1202 foram sintetizados nas mesmas condições reacionais e modificados 

os sistemas de catalisadores, DMAP e DMAP/Sn(Oct)2 respectivamente. Na síntese 

do PLA L1201 unicamente com DMAP, o meio reacional foi se tornando amarelado 

gradualmente até atingir a cor marrom. Não houve formação visível de polímero, ou 

seja, o meio reacional não ficou viscoso e o agitador magnético não cessou a 

agitação sendo necessária a interrupção mecânica da síntese com 960 min. O 

polímero não precipitou em nenhum dos não solventes testados, o que inviabilizou a 

sua purificação. 

Quando foi utilizado o DMAP/Sn(Oct)2 na síntese do PLA L1202, a agitação 

magnética cessou com 72 min, em virtude da viscosidade. Assim, a utilização de 

apenas DMAP como catalisador na condição de síntese avaliada, não reduziu o 

tempo de síntese, com base na observação visual do aumento da viscosidade do 

meio reacional. Todos os PLA purificados apresentaram altos rendimentos 

experimentais (≥ 50%). Os perfis de distribuições das massas molares analisados 

por CPG dos homopolímeros de PLA sintetizados são mostrados na Figura 13. 

 

 

Figura 13: Distribuições de massas molares obtidas por CPG dos polímeros PLA em função 
das alterações de parâmetros: tempo de reação, temperatura e tipo de catalisador. 

 

Largos perfis de distribuição de massas molares foram visualizados para os 

polímeros sintetizados em tempos maiores GP1026 e L1201. Para os outros 
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polímeros as distribuições de massas molares foram mais estreitas, embora as 

curvas tenham apresentado perfis de distribuição bimodais. Na Figura 14 é 

apresentado o espectro de RMN-1H do PLA L1202. 

 

 

Figura 14: Espectro de RMN-1H do PLA L1202. 

 

No espectro de RMN-1H do PLA L1202 foram avaliados os picos localizados 

nos seguintes deslocamentos químicos: δ = 1.0-1.8 ppm (m, 3 H, a) e δ = 4.9-5.5 

ppm (m, 1 H, b). Foi adotado como referência o sinal b para a integração dos picos 

marcados, com valor de integração de (1,002). A razão de ≅ 1:3 entre os valores de 

integração dos prótons (a) e (b) corrobora para a confirmação da estrutura do 

homopolímero PLA.  

Com base nos perfis de distribuições de massas molares e nos valores de �̅�𝑛 

e Đ encontrados para os PLA sintetizados até então, foi inferido que com a 

interrupção da reação no momento que o agitador magnético cessasse a agitação 

seriam obtidos polímeros de Đ mais baixas; a condução das sínteses a 147 °C 

propiciaria reações mais rápidas e na formação de polímeros de �̅�𝑛 maiores; e que 

a utilização de apenas DMAP na concentração avaliada não permitiria o término da 

reação com base no aspecto visual do incremento da viscosidade. 
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I.4.3.2. Caracterização físico-química dos copolímeros PLA-b-mPEG 

 

Os resultados das caracterizações obtidos para os copolímeros PLA-b-mPEG 

sintetizados em função das alterações dos parâmetros de síntese avaliados podem 

ser observados na Tabela 7.  

 

Tabela 7: Efeito da variação das condições experimentais na síntese de copolímeros PLA-b-
mPEG caracterizados por CPG e RMN-1H. 

Parâmetros  
avaliados em pares 

A A B B,C,D C D 

Código GP1027 L0802 L0803 L0804 L0903 L0901 

TEO 

�̅�𝒏 mPEG  
(g/mol) 

2.000 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Razão molar 
mPEG:Sn(Oct)2 

1:1 1:1 1:1 4:1 8:1 4:1 

Temperatura do 
banho de óleo (ºC) 

147 137 137 137 137 137 

EXP 

Tempo  
reacional (min) 

120 19 16 50 260 180 

�̅�𝒏 teórica 
corrigida (g/mol) 

82.000 78.000 68.900 53.600 28.400 62.000 

EXP + 
RMN 

REC (%) 100 95 81 63 63 73 

RMN �̅�𝒏 (g/mol) 81.000 65.000 61.000 58.000 27.000 70.000 

CPG 

�̅�𝒏 (g/mol) 46.900 47.800 44.800 47.200 17.500 26.200 

Đ 2,0 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 

RMN 
+ 

CPG 

Cadeias iniciadas 
por mPEG (%) 

79 74 73 81 65 37 

Legenda: (A) temperatura do banho de óleo e tempo reacional; (B) quantidade de catalisador; (C) 
quantidade de iniciador; (D) ativação do catalisador; (TEO) teórico; (EXP) experimental; (REC) 
rendimento experimental corrigido. 

 

Entre as sínteses do PLA-b-mPEG GP1027 e L0802, foram alterados 

concomitantemente os parâmetros temperatura e tempo de reação. Foi observado 

que embora as �̅�𝑛 obtidas por CPG fossem próximas para os dois copolímeros, 

GP1027 resultou em polímero não uniforme (Đ = 2,0), o que também foi encontrado 

na síntese do PLA GP1026. A síntese de GP1027 foi interrompida com 2h, com a 

agitação magnética cessada a partir dos 14 min de reação. Na síntese de L0802 a 
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reação foi interrompida em função da alta viscosidade do meio, resultando em um 

copolímero com boa dispersidade (Đ = 1,3). 

A literatura indica que copolímeros anfifílicos de PLA com PEG 5.000 g/mol 

utilizados no preparo de NS e nanocápsulas foram efetivos no prolongamento do 

tempo de circulação sanguínea in vivo (GREF et al., 1994; MOSQUEIRA et al., 

2001). Portanto, o PEG (�̅�𝑛 = 5.000 g/mol) resultou em melhor estabilização estérica 

frente à adsorção de proteínas em comparação ao PEG (�̅�𝑛 = 2.000 g/mol) na 

superfície de NS poliméricas (GREF et al., 2000). Assim, nas sínteses subsequentes 

deste trabalho foi utilizado o PEG 5.000 g/mol como macroiniciador. 

Embora a condução das sínteses a 147 °C tenha propiciado até então a 

obtenção de polímeros de PLA e PLA-b-mPEG com �̅�𝑛 mais elevadas que a 137 °C; 

optou-se nas sínteses subsequentes conduzir as sínteses a 137 °C, uma vez que 

esta temperatura foi suficiente para fundir o monômero e que quanto maior a 

temperatura do meio reacional maiores as possibilidades de reações de 

transesterificação na polimerização do D,L-lactídeo (SCHWACH et al., 1994). Optou-

se também nas sínteses subsequentes, interromper as reações quando fosse 

observada alta viscosidade no meio reacional com imobilidade do agitador. 

Comparando-se as sínteses de L0803 com L0804 foi observado que o 

aumento da razão molar entre iniciador e catalisador não resultou em variação da Đ 

e da �̅�𝑛 do polímero, resultou somente no prolongamento do tempo de reação. Com 

o objetivo de avaliar o efeito da variação da razão molar entre monômero e iniciador, 

o copolímero PLA-b-mPEG L0903 foi sintetizado com o dobro de iniciador em 

comparação à L0804. Houve um prolongamento do tempo de reação de cerca de 

cinco vezes e os resultados obtidos por CPG mostraram que a relação entre as �̅�𝑛 

foi de quase três vezes. O copolímero PLA-b-mPEG L0901 foi sintetizado com as 

mesmas razões molares de reagentes que L0804. Com a exceção do processo de 

ativação do mPEG com o catalisador na síntese de L0901. Na ativação, o PEG e 

catalisador são colocados em contato antes da adição do monômero para permitir 

uma formação mais eficiente do alcóxido de estanho, o verdadeiro iniciador da ROP 

do D,L-lactídeo (HERZBERGER et al., 2015). Foi observado que com este processo 

a �̅�𝑛 do copolímero foi menor e a Đ maior do que a do copolímero sem a ativação, 

porém era esperado o inverso.  
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Foi encontrada boa correlação entre a �̅�𝑛 teórica corrigida pela conversão em 

monômero D,L-lactídeo e a �̅�𝑛 calculada por RMN-1H. Para todos os copolímeros 

sintetizados foi observado que a �̅�𝑛 calculada por RMN-1H foi maior que a �̅�𝑛 obtida 

por CPG. Os rendimentos experimentais foram altos para todos os copolímeros 

também (≥ 63%). A exceção do copolímero L0901 as porcentagens de cadeias 

iniciadas por mPEG foram altas para os copolímeros sintetizados (≥ 64%). As 

distribuições de massas molares dos copolímeros PLA-b-mPEG sintetizados são 

mostradas na Figura 15.  

 

 

Figura 15: Distribuições de massas molares obtidas por CPG dos copolímeros PLA-b-
mPEG em função das alterações de parâmetros: temperatura e tempo de reação, 
quantidade de catalisador, quantidade de iniciador e ativação do catalisador. 

 

Um perfil largo de distribuição de massa molar foi obtido para o copolímero 

sintetizado pelo maior tempo GP1027. Para os demais polímeros as distribuições de 

massas molares foram mais estreitas e semelhantes entre si, apresentando perfis de 

distribuição bimodais. Na Figura 16 são apresentados os espectros de RMN-1H dos 

copolímeros diblocos PLA-b-mPEG L0901 e L0903. 
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Figura 16: Espectro de RMN-1H dos copolímeros PLA-b-mPEG. (A) L0901. (B) L0903. 

 

No espectro de RMN-1H dos copolímeros L0901 e L0903 foram avaliados os 

picos localizados nos seguintes deslocamentos químicos: δ = 1.2-1.8 ppm (m, 3 H, 

a); δ = 3.3 ppm (s, 3 H, b); δ = 3.4-3.8 ppm (m, 4 H, c) e δ = 4.9-5.5 ppm (m, 1 H, d). 

Foram adotados como referência os prótons (b) referentes ao grupo metoxila do 

mPEG para a integração dos picos marcados, com valor de integração de (3,000). A 

razão de ≅ 1:3 entre os prótons (a) e (d), em ambos os espectros, corrobora para a 

confirmação da estrutura do bloco PLA.  

 

I.4.3.3. Caracterização físico-química dos copolímeros PLA-co-AGE e 

PLA-co-BGE 

 

Com base nos resultados da influência de alguns parâmetros experimentais 

na síntese do PLA e do PLA-b-mPEG, nas �̅�𝑛 e Ð dos produtos formados: 

temperatura, momento de encerrar a reação, quantidade de iniciador, de catalisador 
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e associação de catalisadores; foram sintetizados os copolímeros PLA-co-AGE e 

PLA-co-BGE. Os resultados das caracterizações físico-químicas por CPG e RMN-1H 

obtidos para os copolímeros PLA-co-AGE e PLA-co-BGE sintetizados podem ser 

observados na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Caracterização dos copolímeros PLA-co-AGE e PLA-co-BGE por CPG e RMN-1H. 

GE CAT Código 

TEO EXP 
EXP+ 
RMN 

CPG RMN + CPG 

% molar 
de GE no 

meio 
reacional 

TR 
(min) 

REC 
(%) 

�̅�𝒏 
(g/mol) 

Đ 
Unidades 
GE/CAD 

% molar 
de GE no 
polímero 

A
G

E
 S
n

(O
c
t)

2
 L0902 6 52 71 25.600 1,3 0,3 < 1 

GP1030 24 99 61 18.500 1,6 2,1 2 

GP1031 46 192* 59 6.900 1,5 4,0 8 

S
n

(O
c
t)

2
/

D
M

A
P

 L0201 6 152 21 20.700 1,1 1,1 < 1 

L1206 24 107* 57 21.300 1,2 2,4 2 

L0202 46 260* 86 10.100 1,4 2,5 4 

B
G

E
 S
n

(O
c
t)

2
 L1205 6 63 45 24.400 1,2 2,6 2 

L0207 24 264* 58 8.000 1,2 3,4 6 

L0206 46 267* 99 6.800 1,4 5,6 11 

S
n

(O
c
t)

2
/

D
M

A
P

 L0203 6 191* 49 11.800 1,2 1,8 2 

L0204 24 270* 69 5.500 1,4 2,2 5 

L0205 46 272* 71 4.100 1,4 2,4 8 

Legenda: (GE) glicidil éter; (CAT) catalisador; (TEO) teórico; (EXP) experimental; (TR) tempo de 
reação; (REC) rendimento experimental corrigido; (CAD) cadeia; (*) sínteses interrompidas sem que 
houvesse término da agitação pelo agitador magnético. 

 

Nas sínteses dos copolímeros PLA-co-AGE foi observado que o aumento da 

porcentagem molar de epóxido de 6% para 46% em relação ao D,L-lactídeo resultou 

na obtenção de polímeros com menores �̅�𝑛, maiores Đ e maiores inserções dos 

comonômeros. Foi observado que a inserção de AGE na cadeia de PLA variou entre 

as séries de catalisadores utilizadas. No caso da série sintetizada com DMAP houve 

um limite da inserção de AGE por cadeia (2,4-2,5) em relação ao aumento da 

porcentagem molar de epóxido de 24% para 46%. Já na série sintetizada sem 

DMAP o aumento da inserção do comonômero foi progressivo de 0,3 para 4,0 e foi 
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acompanhado da diminuição da �̅�𝑛 do copolímero e aumento da Đ. Quantidades 

maiores de AGE no meio reacional dificultaram a determinação do ponto de 

interrupção da síntese, não havendo formação visível de copolímero, ou seja, o meio 

reacional não ficou viscoso ao ponto de cessar a agitação do agitador magnético. Os 

rendimentos experimentais foram altos à exceção da síntese de L0201 cujo 

rendimento foi de 21%. Este copolímero foi precipitado duas vezes em éter, 

apresentando um aspecto viscoso que dificultou o seu recolhimento do béquer de 

precipitação, o que pode explicar o baixo rendimento encontrado. 

Na síntese dos copolímeros PLA-co-BGE foi observado que maiores 

porcentagens molares de BGE no meio reacional em relação ao D,L-lactídeo 

resultaram na obtenção de polímeros com menores �̅�𝑛, maiores Đ e maiores 

inserções dos comonômeros. A inserção de BGE na cadeia de PLA variou entre as 

séries de catalisadores utilizadas. No caso da série sintetizada com DMAP também 

parece ter havido um limite da inserção de BGE por cadeia (2,2-2,4) em relação ao 

aumento da porcentagem molar de epóxido de 24% para 46%. Já na série 

sintetizada sem DMAP o aumento da inserção do comonômero foi progressivo de 

2,6 para 5,6 e acompanhado da diminuição da �̅�𝑛 do copolímero e aumento da Đ. À 

exceção do que foi observado para a síntese de L1205, para as demais sínteses não 

foi possível determinar um ponto de interrupção das mesmas, não havendo 

formação visível de polímero pela mudança de viscosidade do meio reacional. Os 

rendimentos experimentais foram altos a exceção da síntese de L1205 e L0203 

cujos rendimentos foram inferiores a 50%. 

Na Figura 17 são apresentadas as curvas das porcentagens molares de GE 

nos polímeros, das �̅�𝑛 e do número de GE por cadeia em função das porcentagens 

molares de GE no meio reacional para os polímeros PLA-co-AGE e PLA-co-BGE 

sintetizados com as séries de catalisadores avaliadas. 
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Figura 17: Gráfico da porcentagem molar de glicidil éter (GE) no polímero, �̅�𝑛 e do número 
de GE por cadeia em função da porcentagem molar de GE no meio reacional variados os 
tipos de comonômeros (AGE ou BGE) e os sistemas de catalisadores (Sn(Oct)2 ou 
Sn(Oct)2/DMAP) utilizados nas sínteses. 

 

Para a série sintetizada apenas com Sn(Oct)2 foi observado que a diminuição 

da �̅�𝑛do polímero com o aumento da quantidade epóxido no meio reacional, foi 

relacionada à maiores porcentagens molares de GE nos polímeros e inserções dos 

comonômeros nas cadeias. Para os copolímeros sintetizados com Sn(Oct)2/DMAP, 

foi observado que a diminuição da �̅�𝑛 do polímero com o aumento da quantidade 

epóxido no meio reacional, favoreceu maiores porcentagens molares de GE nos 

polímeros, embora não tenha favorecido um aumento do número de inserções dos 

comonômeros nas cadeias. Assim, a utilização do DMAP como co-catalisador com o 

Sn(Oct)2 não favoreceu a inserção do epóxido da cadeia. Houve um limite de 

número de GE inseridos por cadeia quando foi utilizado DMAP (≈ 2,3), enquanto 

para a série catalisada apenas com Sn(Oct)2 o número de GE por cadeia foi 

crescente mesmo com a redução da �̅�𝑛 do polímero. Para uma mesma série de 

catalisador, a porcentagem molar de benzila inserida nos copolímeros foi maior que 

a inserção de alila independente da porcentagem molar inicial de GE no meio 
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reacional. As distribuições de massas molares dos copolímeros sintetizados com 

AGE e BGE são mostradas na Figura 18. 

 

 

Figura 18: Distribuições de massas molares obtidas por CPG dos copolímeros sintetizados 
variando-se os catalisadores. (A) PLA-co-AGE. (B) PLA-co-BGE. 

 

Para os copolímeros PLA-co-AGE (Figura 18A) as distribuições de massas 

molares mostram que a série de copolímeros sintetizados somente com Sn(Oct)2 

resultaram em picos de distribuição bimodal, enquanto a série sintetizada com 

DMAP e Sn(Oct)2 apresentou perfil monomodal. Para os copolímeros PLA-co-BGE 

(Figura 18B) foram observadas para ambas as séries de catalisadores distribuições 

de massas molares com aspectos bimodais, embora o caráter bimodal tenha sido 

mais pronunciado para os copolímeros sintetizados sem DMAP. Os aspectos físicos 

dos copolímeros sintetizados com DMAP e Sn(Oct)2 são apresentados na Figura 19. 

A 

B 
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Para a série PLA-co-AGE (Figura 19A) o copolímero L0202 apresentou 

coloração marcante amarela, sendo este copolímero sintetizado com a maior 

proporção de AGE e DMAP no meio reacional em relação ao D,L-lactídeo. Para a 

série PLA-co-BGE (Figura 19B) os copolímeros apresentaram coloração amarela 

gradativa, assim como nas sínteses com AGE, esta coloração foi mais marcante 

para o copolímero sintetizado com a maior proporção de GE e DMAP no meio 

reacional em relação ao D,L-lactídeo.  

 

 

 

Figura 19: Aspecto físico dos copolímeros sintetizados com DMAP/Sn(Oct)2. (LAC) D,L-
lactídeo. (A) PLA-co-AGE. (B) PLA-co-BGE. 

 

Na Figura 20 é apresentado o espectro de RMN-1H do copolímero PLA-co-

AGE L1206. Neste espectro foram avaliados os seguintes deslocamentos químicos: 

δ = 1.3-1.7 ppm (s, 3 H, a); δ = 4.9-5.5 ppm (s, 3 H, c + d); δ = 5.8-5.9 ppm (m, 1 H, 

e) e δ = 3.9 ppm (d, 2 H, b). Foi usado como referência o próton (e) para a 

integração dos picos marcados, com valor de integração de (1,000). A razão de ≅ 

1:3 entre os valores de integração dos prótons (a) e (c) corrobora para a 

confirmação da estrutura do bloco PLA, sendo que da integração dos prótons (c + d) 

foram subtraídos dois hidrogênios relativos aos prótons (d). 
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Figura 20: Espectro de RMN-1H do PLA-co-AGE L1206. 

 

Na Figura 21 é apresentado o espectro de RMN-1H do copolímero PLA-co-

BGE L1205.  

 

 
 

Figura 21: Espectro de RMN-1H do PLA-co-BGE L1205. 
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Neste espectro foram avaliados os seguintes deslocamentos químicos: δ = 

1.1-1.9 ppm (m, 3 H, a); δ = 4.9-5.5 ppm (s, 1 H, b); δ = 4.0-4.4 ppm (m, 2 H, c) e δ = 

7.2-7.4 ppm (m, 5 H, d). Foi utilizado como referência o próton (d) para a integração 

dos picos marcados, com valor de integração de (5,000). A razão de ≈ 1:3 entre os 

valores de integração dos prótons (a) e (b) corrobora para a confirmação da 

estrutura do bloco PLA.  
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I.5. DISCUSSÃO 

 

O D,L-lactídeo comercial pode apresentar impurezas tais como a água, ácido 

láctico e oligômeros. No espectro de RMN-1H foram observados os sinais 

correspondentes ao dímero do ácido lático (lactato de lactila), produto de hidrólise do 

lactídeo, como maior contaminante. Este composto e a água, mesmo que em 

quantidades residuais, podem interferir com o curso das reações de polimerização, 

resultando na diminuição da �̅�𝑛, juntamente com o alargamento da distribuição da 

massa molar do polímero formado. Assim, a purificação, secagem e manutenção do 

lactídeo em atmosfera inerte são etapas críticas a serem realizadas antes da 

polimerização (ZHANG et al., 1992; GUPTA; KUMAR, 2007; KAIHARA et al., 2007). 

O método de purificação escolhido para o monômero foi a recristalização com 

tolueno, por ser o método mais simples e eficiente descrito na literatura para esta 

finalidade. Foi obtido monômero com pureza de 86% e não foram encontrados picos 

residuais de tolueno, único solvente utilizado na recristalização. No rótulo do produto 

é descrito que a faixa de fusão do D,L-lactídeo é entre 116-119 °C, na literatura é 

proposta esta faixa (SÖDERGÅRD; INKINEN, 2011) e a faixa entre (124-126 °C) 

(TSUJI, 2002). Assim o resultado de ponto de fusão encontrado para o D,L-lactídeo 

após a recristalização está compreendido na segunda faixa citada. O aumento e 

estreitamento da faixa de fusão para o lactídeo recristalizado e o espectro de RMN-

1H indicam que o processo de recristalização minimizou as impurezas presentes no 

monômero comercial.  

Em relação às purificações dos polímeros, a otimização dos processos 

empregados propiciou a evaporação mais eficiente dos solventes residuais e melhor 

eliminação do monômero que não reagiu. Em trabalho de HYON, JAMSHIDI e 

IKADA (1998) foi mostrado que a existência de monômero residual aumentou a 

degradação hidrolítica do PLA. Assim, são encontrados trabalhos na literatura nos 

quais o processo de purificação do PLA foi repetido três vezes, com secagem do 

polímero em alto vácuo e com aplicação de temperatura a 40 °C por até por uma 

semana (SCHWACH et al., 2002). Todavia, o processo de purificação otimizado 

neste estudo foi considerado satisfatório para a obtenção de polímeros mais puros 

como indicado pelos espectros de RMN-1H. 

Com relação às sínteses do homopolímero PLA e do copolímero PLA-b-

mPEG, foram estudados os efeitos da temperatura e do tempo reacional na �̅�𝑛 e Đ 
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dos polímeros obtidos. O incremento da temperatura de 137 para 147 °C aumentou 

a cinética de polimerização, porém acréscimos de temperatura favorecem a 

ocorrência de reações de transesterificações e consequentemente a formação de 

polímeros com maiores Đ, como observado neste estudo e em trabalhos anteriores 

(SCHWACH et al., 1994; PLADIS et al., 2014). A interrupção das sínteses com o 

incremento da viscosidade do meio reacional foi necessária, sendo que sínteses por 

tempos mais longos até alcançar conversões próximas a 100% levam à obtenção de 

PLA com maiores �̅�𝑛; porém favorecem a formação de produtos de 

transesterificações e aumento da Đ, tal como foi observado neste estudo e descrito 

por SCHWACH e colaboradores (1997). 

Foi avaliado também na síntese do PLA o uso de apenas DMAP como 

catalisador. Nesta condição foi obtido um polímero com �̅�𝑛 semelhante às 

encontradas no trabalho de NEDERBERG e colaboradores (2001). Os autores 

encontraram uma �̅�𝑛 máxima de 17.000 g/mol quando foi utilizado excesso de 

DMAP em relação ao iniciador BzOH (2DMAP:1BzOH) porém as Đ encontradas 

foram maiores. O tempo elevado de reação (960 min) pode ter favorecido até 

mesmo a degradação da cadeia polimérica e aumento de Đ. Assim, a utilização de 

DMAP em excesso em relação ao iniciador poderia ter formado polímero em maior 

proporção. 

Na síntese do PLA-b-mPEG, foram estudados os efeitos da variação da 

quantidade de iniciador e de catalisador na �̅�𝑛 e Đ dos copolímeros obtidos. 

Reduzida à quarta parte a concentração de catalisador, mantendo as concentrações 

de monômero e iniciador constantes, foram obtidos polímeros com �̅�𝑛 e Đ 

semelhantes; foi alterado apenas o tempo de reação, praticamente três vezes mais 

lento, uma vez que havia mais cadeias para serem iniciadas para uma mesma 

quantidade de catalisador. Os resultados mostraram que duplicada a quantidade de 

iniciador foi reduzida à metade a �̅�𝑛 dos polímeros porque foi aumentado o número 

de cadeias em crescimento para uma mesma quantidade de monômero, e como o 

catalisador foi mantido constante as reações foram mais lentas. Estes resultados 

eram esperados, pois estão de acordo com o mecanismo de polimerização via ROP, 

onde cada molécula de iniciador inicia uma cadeia e o catalisador acopla com o final 

da cadeia permitindo a inserção de lactídeo. Assim a �̅�𝑛 das cadeias é pré-

determinada pela razão entre monômero e iniciador e aumenta proporcionalmente à 
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conversão do monômero D,L-lactídeo (KRICHELDORF; KREISER-SAUNDERS; 

STRICKER, 2000). 

Foi buscado entender melhor o efeito destas variáveis nas condições 

experimentais disponíveis e utilizadas na ROP do D,L-lactídeo antes de sintetizar os 

copolímeros com AGE e BGE visando a obtenção de polímeros modificados com 

melhores características. Uma vez que o rendimento das reações e as 

transesterificações são afetados, em ordem, pela temperatura de polimerização > 

razão monômero/catalisador > tempo de polimerização > tempo de secagem do 

monômero (SCHWACH et al., 1994); o estudo de algumas destas variáveis foi 

importante. 

Neste estudo, muitos polímeros sintetizados quando analisados por CPG 

apresentaram picos de distribuição de massas molares bimodais, o que não era 

esperado. Em trabalho de PENCZEK, DUDA e SZYMANSKI (1998) envolvendo ciclo 

ésteres foi observado o aspecto bimodal de distribuição de massa molar, sendo este 

aspecto explicado pelo fato de existirem duas populações coexistentes de cadeias 

poliméricas com distribuições de massas molares que são suficientemente diferentes 

para distinguir-se no cromatograma. 

Nem todos os polímeros sintetizados apresentaram perfis bimodais de 

distribuição. Nestes casos, o perfil monomodal foi acompanhado de elevada Đ dos 

polímeros (1,9-2,0) e de maiores tempos de reação. Alguns trabalhos explicam que 

o caráter bimodal das distribuições de massas molares é ocultado com tempos 

maiores de reação e com rendimentos experimentais mais altos, observando-se 

picos mais largos e achatados; embora as �̅�𝑛 destes polímeros sejam mais altas, 

suas Đ também o são (BARAN et al., 1997; PENCZEK; DUDA; SZYMANSKI, 1998).  

A presença de impurezas residuais, como o lactato de lactila e água oriunda 

da umidade no meio reacional podem ter influenciado no aparecimento da 

bimodalidade nos cromatogramas por CPG. Ambas as moléculas possuem 

grupamentos hidroxilas suscetíveis de interagir com o Sn do catalisador e 

consequentemente de agirem como iniciadores de cadeias poliméricas. Nos 

trabalhos de KARIDI e colaboradores (2015) e KORHONEN, HELMINEN e 

SEPPÄLÄ (2001), os autores observaram bimodalidade e concluíram que algumas 

cadeias foram iniciadas por grupos hidroxilas provenientes de vestígios de água 

presentes no meio reacional. 
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A ROP ideal do lactídeo deve ocorrer em uma câmara purgada em atmosfera 

inerte mantendo a seco catalisador, monômeros, iniciador e o meio reacional, e 

assim evitando umidade, pois traços de água no meio poderão provocar reações 

secundárias como: competição com o iniciador formando um copolímero de baixa 

massa molar e/ou decomposição do catalisador a ácido, inativando-o. Durante a 

polimerização, a acidificação do meio na presença de umidade, pode catalisar a 

hidrolise do bloco PLA em formação (LI; MCCARTHY, 1999). A água deve ser 

removida do lactídeo e do catalisador antes da polimerização, porém traços de água 

são difíceis de remover (GARLOTTA, 2002; HYON; JAMSHIDI; IKADA, 1997). 

Além do aspecto bimodal, a presença de água residual no meio reacional e do 

lactato de lactila poderia também explicar porque o valor das �̅�𝑛 obtidas em todas as 

sínteses foram abaixo do esperado para a polimerização do D,L-lactídeo por 

abertura de anel pelo mecanismo de coordenação-inserção. Este valor depende da 

razão molar entre monômero e iniciador, podendo ser limitado pela ocorrência de 

reações secundárias. Foram descritos na literatura valores de �̅�𝑛 na faixa de 70.000 

a 540.000 g/mol para o sistema Sn(Oct)2 na temperatura entre 130-180 °C em 

massa (DEGÉE et al., 1999; SCHWACH et al., 2002). Os rendimentos experimentais 

corrigidos a partir da massa de polímero obtida foram elevados para a maioria das 

sínteses, não obstante, a obtenção por CPG de �̅�𝑛 menores do que o esperado a 

partir da razão inicial entre iniciador e D,L-lactídeo sugerem que nem todas as 

cadeias foram iniciadas pelo iniciador de escolha BzOH e PEG. 

ZHANG e colaboradores (1994) estudaram o efeito do grupamento hidroxila 

sobre a polimerização do lactídeo na presença de Sn(Oct)2. O grupo contendo a 

hidroxila que permite a formação do alcóxido de estanho, verdadeiro iniciador da 

ROP, poderia afetar a polimerização por meio de reações que levam à formação de 

produtos de transesterificações. Por esta razão, foi usado o catalisador em pequeno 

excesso em relação ao iniciador para garantir que não sobrassem espécies 

contendo hidroxila durante a polimerização, não obstante, como nem todas as 

cadeias foram iniciadas pelo BzOH ou mPEG, houve espécies livres para formação 

de produtos de transesterificações. 

A ativação do mPEG foi realizada previamente à síntese do copolímero 

L0901, colocando o mPEG em contato com o catalisador no rotavapor durante a 

remoção azeotrópica da água. Pelo espectro de RMN-1H do copolímero foi possível 

quantificar a proporção de mPEG no copolímero e comparar com a quantidade 
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inicialmente introduzida no meio reacional. Foi verificado que grande parte do mPEG 

foi removido no processo de purificação, pois apenas 37% das cadeias foram 

iniciadas pelo mPEG neste caso, o que indicou que mais da metade do iniciador 

mPEG adicionado ao meio reacional não participou da formação deste copolímero. 

Este processo resultou na obtenção de um polímero com baixa �̅�𝑛 e alta Đ quando 

comparado ao polímero sintetizado sem ativação. Era esperado que com menos 

cadeias iniciadas o polímero tivesse �̅�𝑛 mais alta. Porém os resultados obtidos 

indicaram a possível presença de água em quantidade maior. Consequentemente, 

nas sínteses subsequentes não foi aplicado este processo, pois ele não favoreceu a 

obtenção de maior �̅�𝑛 do copolímero e nem garantiu a participações de todo mPEG 

na formação das cadeias. 

Nas sínteses do dibloco PLA-b-mPEG foi verificado por RMN-1H que a 

proporção de mPEG no copolímero correspondeu a proporção inicial no meio 

reacional corrigida pela conversão em monômero D,L-lactídeo, baseando-se na 

hipótese de que cada cadeia de mPEG iniciaria uma cadeia de PLA e levaria à 

formação de copolímero em bloco PLA-b-mPEG. Assim, foi avaliada a ocorrência de 

reações secundárias levando à formação de homopolímero PLA. Estas podem 

decorrer da iniciação de cadeias de PLA por outras moléculas que o mPEG, por 

exemplo contaminantes como água e lactato de lactila, ou da cisão de cadeias, 

como no caso de transesterificações entre cadeia e monômero, entre outros. As �̅�𝑛 

obtidas por RMN-1H foram maiores que as obtidas por CPG. Por CPG a 

bimodalidade indicou duas espécies de cadeias poliméricas crescendo 

concomitantemente, como no caso das amostras de homopolímero PLA. 

Comparando as �̅�𝑛 calculadas a partir do espectro de RMN-1H e determinadas por 

CPG, foram calculadas porcentagens de cadeias iniciadas pelo mPEG entre 37% e 

81%. Estes resultados fortalecem a hipótese que nem todas as cadeias no meio 

reacional foram iniciadas por este iniciador. Assim, possivelmente, outras espécies 

químicas presentes no meio reacional competiram pela iniciação das cadeias. Esta 

discrepância entre �̅�𝑛 obtida por RMN-1H e por CPG também foram encontradas em 

outros estudos (STEFANI; COUDANE; VERT, 2006; LI et al., 2009).  

Em relação à copolimerização do D,L-lactídeo com epóxidos, foi observado 

que os GE inseriram nas cadeias de PLA, como verificado pela presença dos sinais 

relativos aos prótons dos grupamentos alila e benzila nos espectros de RMN-1H dos 
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copolímeros PLA-co-AGE e PLA-co-BGE sintetizados. A inserção de benzila às 

cadeias poliméricas foi mais favorável que a inserção de alila independente da 

porcentagem molar inicial GE. Esse resultado era esperado, pois como a ROP do 

D,L-lactídeo é exotérmica, as polimerizações ocorreram acima da temperatura em 

que foram conduzidas as sínteses (137 °C); e uma vez que a temperatura de 

ebulição do AGE (154 °C) é menor que a temperatura de ebulição do BGE (171 °C), 

o comonômero AGE estaria menos disponível para ser inserido nas cadeias. Outra 

hipótese para maior inserção de BGE seria a de que o Sn do catalisador interagiria 

com os elétrons π aromáticos deste comonômero, levando a sua aproximação com 

o catalisador no meio reacional e aumentando a probabilidade de inserção em 

detrimento ao AGE que possuí menos densidade eletrônica no grupo alceno. Esta 

hipótese é baseada na interação entre metais de coordenação e elétrons π e é 

descrita na literatura (MEISNER et al., 2012; HAZARI et al., 2016).  

A maioria das copolimerizações com os GE foram encerradas sem aumento 

de viscosidade aparente do meio reacional. Uma vez as conversões experimentais 

foram altas para a maioria das sínteses com epóxidos, há a possibilidade que haja 

uma competição entre os comonômeros AGE e BGE com o D,L-lactídeo na etapa de 

propagação das cadeias de PLA, o que tornaria o crescimento destas mais lentos e 

a na obtenção de maiores tempos de reação. 

Em geral, maiores inserções de GE nos copolímeros foram acompanhadas da 

diminuição de sua �̅�𝑛 e aumento da Đ. Algumas hipóteses foram sugeridas para 

explicar este fato: uma vez inserido o GE, a reatividade do final de cadeia para 

inserção da próxima unidade de lactídeo pode ter diminuído, levando a tempos de 

ração mais longos e maiores Đ, o que foi observado neste estudo. A diminuição da 

�̅�𝑛 com aumento da quantidade inicial de GE sugere cisão de cadeias. Neste caso, 

a determinação da estrutura química dos finais de cadeias, poderia ajudar na 

identificação de reações secundárias como reações de eliminação ou reações de 

transferências de grupo intra e/ou intermoleculares.  

Com o aumento da porcentagem molar inicial de GE de 6% para 46%, foram 

obtidas maiores inserções de GE nos copolímeros, mas este aumento foi limitado há 

quatro e seis unidades por cadeia, respectivamente, quando a porcentagem molar 

de GE no meio reacional foi de 46%. Isto indica baixa taxa de copolimerização entre 

lactídeo e GE, como já observado em outros trabalhos (NADEAU et al., 2005; 

TESKE; VOIGT; SHASTRI, 2014). Estes resultados eram esperados, uma vez que o 
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Sn(Oct)2 é um bom catalisador do D,L-lactídeo e permite a coordenação do Sn pelos 

grupamentos carboxilas, o que não acontece no caso de epóxidos. Assim, foi 

introduzido DMAP como co-catalisador numa tentativa de aumentar a reatividade 

dos GE. Este procedimento foi executado no contexto das copolimerizações entre 

anidridos de acido carboxílicos e epóxidos por abertura de anel (NEJAD et al., 

2013); e na observação que o DMAP favorece a homopolimerização de epóxidos 

(DELL'ERBA; WILLIAMS, 2006; BROCAS et al., 2013) e do D,L-lactídeo via ROP 

(NEDERBERG et al., 2001) . No entanto, neste estudo não foi observada influência 

deste catalisador na inserção dos GE nas cadeias poliméricas; ao contrário, houve 

um limite para a inserção dos comonômeros com o DMAP, acompanhado de 

diminuição da �̅�𝑛 e aumento da Đ dos polímeros. 

A influência do catalisador também precisa ser questionada na síntese do 

bloco PLA, pois a extensão das reações de transesterificação depende fortemente 

do catalisador utilizado. Com a utilização de Sn(Oct)2, ocorrem reações secundárias 

desde o início da polimerização do D,L-lactídeo (KRICHELDORF; KREISER-

SAUNDERS; STRICKER, 2000). Neste contexto, embora a utilização do DMAP não 

tenha propiciado uma maior incorporação dos epóxidos ao longo das cadeias, os 

perfis de distribuição de massas molares obtidos quando este catalisador foi usado 

concomitantemente com o Sn(Oct)2 foram mais estreitos. 

No RMN-1H não aparecem sinais relativos ao DMAP, ou seja, é pouco 

provável que a cor amarelada observada para os copolímeros contendo GE seja 

devida à presença de DMAP residual. O significado da cor observada pode ser 

proveniente de elétrons π conjugados, o que pode sugerir a presença de 

insaturações na cadeia polimérica. Por outro lado, mesmo em quantidade muito 

baixa, uma impureza ou uma imperfeição na cadeia polimérica pode gerar uma cor 

intensa. Seriam necessárias análises de espectrometria de massa para estudos 

mais conclusivos sobre impurezas formadas na presença deste catalisador. 

Este estudo permitiu avaliar o processo de copolimerização do lactídeo com 

GE como estratégia sintética para a inserção de grupamentos funcionais na cadeia 

de PLA. O processo de inserção de GE durante a etapa de propagação da cadeia 

polimérica permitiu a inserção de até seis unidades de GE por cadeia no polímero; 

porém este processo foi limitado em relação à �̅�𝑛 e inserção de epóxidos. Assim, 

quando foram obtidas melhores inserções dos GE, as �̅�𝑛 foram mais baixas. 
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Consiste como alternativa sintética para introdução de grupamentos 

funcionais em cadeias poliméricas o uso de um iniciador e/ou de um agente de 

terminação de cadeia funcionalizados, podendo-se obter até duas inserções na 

cadeia polimérica (WOLF; FRIEDEMANN; FREY, 2009). Alternativa mais eficiente 

para inserir ligantes em cadeias poliméricas é a copolimerização do lactídeo com o 

seu comonômero funcionalizado. Desse modo, a taxa de copolimerização entre as 

espécies reacionais é alta (LEEMHUIS et al., 2006; NOGA et al., 2008). Porém esta 

abordagem é limitada devido à necessidade de sintetizar o comonômero 

funcionalizado, tornando o processo laborioso e caro.  

Assim, a abordagem utilizada para inserir ligantes em cadeia de PLA nesse 

estudo mesmo que limitada à (4) AGE e (6) BGE por cadeia, pode ser uma boa 

estratégia para a obtenção de polímeros funcionalizados. Principalmente para a 

ligação de marcador fluorescente ou de ligante biológico, onde um ligante por cadeia 

já é interessante. A inserção de até seis moléculas por cadeia também é possível, 

quando se leva em consideração a obtenção de polímeros com �̅�𝑛 mais baixas (< 

10.000 g/mol) e a formação de micelas. 

As avaliações individuais e combinadas dos resultados de caracterização por 

CPG e RMN-1H permitiram selecionar dentre os polímeros sintetizados aqueles com 

melhores perfis para o preparo de NS. Com base nos resultados de CPG foram 

selecionados polímeros com �̅�𝑛 semelhantes (≅ 23.000 g/mol) e com menores Đ 

(1,1-1,3). As análises dos espectros de RMN-1H propiciaram a escolha de polímeros 

com inserções de AGE e BGE por cadeia próximas (2,2 e 2,4, respectivamente) e 

com menos traços de impurezas (monômeros e solventes residuais). 

Assim, os polímeros escolhidos foram: PLA L1202, PLA-b-mPEG L0903 e 

L0901, PLA-co-AGE L1206 e PLA-co-BGE L1205. No Capítulo II estes polímeros 

foram denominados: PLA26K; PLA12K-b-mPEG5k; PLA21K-b-mPEG5k; PLA21K-co-AGE2,4 

e PLA24K-co-BGE2,6 respectivamente, em função das suas massas molares, 

composições químicas e do número de GE inseridos por cadeia. 
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I.6. CONCLUSÃO PARCIAL 

 

A avaliação da influência de certas variáveis na ROP do D,L-lactídeo foram 

úteis na otimização experimental da síntese de copolímeros com alila e benzila. 

Foram obtidos copolímeros com inserção máxima de (4) AGE e (6) BGE por cadeia, 

respectivamente. Foi constada uma discrepância entre a composição inicial da 

mistura reacional e composição química dos polímeros obtidos em relação à 

iniciação das cadeias. Houve redução da �̅�𝑛 com a presença de quantidades 

maiores de epóxidos no meio reacional, embora maiores inserções dos 

comonômeros tenham sido obtidas. O uso de DMAP como co-catalisador não foi 

capaz de melhorar os rendimentos das inserções de GE. Além disso, as �̅�𝑛 obtidas 

foram baixas em relação ao que foi objetivado neste estudo para estes copolímeros 

(�̅�𝑛 ≥ 45.000 g/mol). Nesse estudo foi possível observar, nas condições de síntese 

avaliadas, que embora a reatividade dos comonômeros epóxidos com o D,L-lactídeo 

seja baixa; essa é uma estratégia útil para a inserção de um ou poucos ligantes na 

cadeia de PLA. 
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CAPÍTULO II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanoesferas: preparo, caracterização, estudo de 

encapsulação do benznidazol e avaliação de 

citotoxicidade 
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II-1. INTRODUÇÃO 

 

Existem várias técnicas úteis para o preparo de nanoesferas (NS) poliméricas 

biodegradáveis (RAO; GECKELER, 2011). O método de precipitação de polímero 

pré-formado seguido do deslocamento do solvente, também denominado de 

nanoprecipitação (FESSI et al., 1989); se destaca por ser uma técnica simples, 

rápida, de baixo custo, de fácil transposição de escala e bastante reprodutível 

(VAUTHIER; BOUCHEMAL, 2009). Na técnica de nanoprecipitação descrita 

originalmente por FESSI e colaboradores (1989), basicamente, uma solução de um 

solvente orgânico miscível com a água (geralmente acetona ou etanol), contendo o 

fármaco e o polímero dissolvidos; é vertida sobre um não solvente, geralmente água 

sob agitação moderada e constante. Um polímero anfifílico tal como o PLA-b-mPEG 

pode ser adicionado na fase orgânica (GREF et al., 2000). 

A rápida difusão da fase orgânica na fase aquosa gera uma turbulência na 

interface entre as fases. Assim, o fármaco e o polímero são precipitados e se 

aglomeram, formando instantaneamente uma dispersão coloidal de NS estabilizadas 

pelo polímero anfifílico que se auto-organiza com a parte hidrofóbica formando a 

matriz interna (core interno) da NP e com direcionamento das cadeias de PEG para 

a fase aquosa (corona externa) (GREF et al., 2000). A mistura de solventes é 

evaporada à pressão reduzida para remoção do solvente orgânico e da água até o 

volume cuja concentração de NS e fármaco sejam de interesse (Figura 22) (FESSI 

et al., 1989; MORA-HUERTAS, 2010).  

Para a administração segura e eficaz de nanopartículas poliméricas (NP), 

particularmente por vias parenterais, é necessário o conhecimento de suas 

características físico-químicas, as quais influenciam diretamente nas suas 

propriedades farmacocinéticas (MOGHIMI; HUNTER; ANDRESEN, 2012). Estas 

características são importantes parâmetros na avaliação do método de preparo, na 

predição da estabilidade das NP em meio biológico e no entendimento da 

associação fármaco/vetor (WU; ZHANG; WATANABE, 2011). Assim, a determinação 

do tamanho médio e sua dispersão na população de partículas, a determinação do 

potencial zeta (ζ), bem como as características morfológicas são amplamente 

investigadas por diferentes técnicas complementares. 
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Figura 22: Ilustração esquemática do preparo de nanoesferas pelo método de 
nanoprecipitação. Os polímeros e o fármaco são solubilizados na fase orgânica e esta é 
vertida sobre a fase aquosa. A rápida difusão do solvente orgânico no meio aquoso propicia 
a formação de nanoesferas após completa evaporação dos solventes. Adaptado de MORA-
HUERTAS (2010). 

 

Existem várias técnicas para determinação dos parâmetros supracitados, 

cada uma apresentando vantagens e limitações. A espectroscopia de correlação de 

fótons (ECF) é uma técnica não destrutiva para determinar a dispersão e o tamanho 

das partículas com tamanho menor que 1 µm em uma formulação (BROWN, 1996). 

A ECF se baseia na determinação das variações, em função do tempo, da 

intensidade de luz espalhada pelas partículas em um dado ângulo, quando 

iluminadas por um feixe de luz laser. A técnica fornece informações diretas sobre o 

movimento translacional das partículas no meio e permite o cálculo do raio 

hidrodinâmico (XU, 2008; LIU et al., 2015). 

O potencial ζ é determinado a partir da técnica de microeletroforese 

associada à anemometria do laser Doppler, através da aplicação de um campo 

elétrico a uma dispersão coloidal. Cada partícula, bem como os íons mais 

fortemente ligados à mesma, se move como uma unidade e o potencial no plano de 

cisalhamento entre esta unidade e o meio circundante é denominado potencial ζ. O 

potencial ζ reflete indiretamente o potencial de superfície das partículas, o qual é 

influenciado pelas mudanças na interface com o meio dispersante, em razão da 

dissociação de grupos funcionais na superfície da partícula ou da adsorção de 

espécies iônicas presentes no meio aquoso de dispersão (LEGRAND et al., 1999). 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica que permite a 

obtenção de imagens de alta resolução em escala nanométrica, com a vantagem da 
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relativa facilidade de preparação da amostra (GOLDSTEIN et al., 1992). O 

revestimento desta por um filme metálico condutor é necessário para aumentar a 

emissão de elétrons secundários, o que possibilita a aquisição de imagens das NP 

com maior qualidade (REIMER, 1998). 

Os diferentes polímeros e suas diferentes características de 

hidrofilicidade/hidrofobia podem ser selecionados para o design de nanopartículas 

com alta capacidade de carreamento de bioativos, particularmente fármacos de 

natureza hidrofóbica (KAMALYA et al., 2012). Diante disso, novos polímeros podem 

ser concebidos para uma melhor interação entre a matriz e o material carreado. 

Fármacos modelos que exibem grandes dificuldades de encapsulamento devido as 

suas energias de interação intermoleculares são um grande desafio neste campo. 

Neste trabalho foi utilizado o benznidazol (BNZ) como modelo deste tipo de 

fármaco para o estudo da interação entre os copolímeros modificados com AGE e 

BGE. O estudo envolvendo a quantificação do BNZ encapsulado e/ou associados às 

NS preparadas é importante para a determinação da eficiência de carreamento 

pelas NS desenvolvidas. A observação experimental da influência dos grupamentos 

alila e benzila inseridos ao longo do bloco PLA na encapsulação do BNZ foi também 

foco do estudo neste capítulo. 

A avaliação da citotoxicidade de NPs é a fase inicial do teste de 

biocompatibilidade de um material com potencial para aplicações farmacêuticas, o 

qual é avaliado quanto à sua interação com um tecido biológico in vitro. Assim, 

alterações no crescimento e na permeabilidade da membrana celular, bem como 

citólise frente às diferentes substâncias podem ser verificadas (SCHMALZ, 1994; 

FRESHNEY, 2010). Um dos métodos de avaliação de citotoxicidade é o ensaio 

colorimétrico com o sal brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil tetrazólio 

(MTT), sendo o ensaio desenvolvido originalmente por MOSMANN (1983). O método 

é baseado na avaliação quantitativa de células viáveis, pois as células 

metabolicamente saudáveis reduzem o MTT por meio da enzima succinil 

desidrogenase em cristais de formazan de coloração violácea (FRESHNEY, 2010).  

Diante da importância de todas as técnicas abordadas tanto para o preparo 

quanto para a caracterização físico-química de NP. Neste capítulo são apresentados 

e discutidos os resultados da caracterização físico-química, da análise por MEV, do 

estudo de encapsulação do BNZ, bem como da avaliação de citotoxicidade das NS 

preparadas a partir dos polímeros sintetizados e selecionados no capítulo 1.  
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II-2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar a estabilização de nanoesferas de PLA com o uso de copolímeros 

PLA-b-mPEG pelo método de nanoprecipitação; 

 

 Avaliar a influência dos glicidil éteres inseridos nas cadeias poliméricas na 

encapsulação do benznidazol, nas características físico-químicas e 

morfológicas das nanoesferas; 

 

 Avaliar a influencia dos glicidil éteres inseridos nas cadeias poliméricas 

quando na forma de nanoesferas na citotoxicidade de células Vero e J774A.1. 
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II-3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

II-3.1. Materiais 

 

Os reagentes, tipos celulares e insumos utilizados nesta parte do trabalho 

estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Materiais utilizados com seus respectivos fornecedores comerciais. 

Material 
Fornecedor 

comercial 

Acetona (UV/CLAE) Vetec® 

Benznidazol (BNZ) Lote: 0442380 Roche® 

Acetonitrila (UV/CLAE) Baker® 

Raspador de células “cell scraper” Biofil® 

Placas de cultivo de 96 poços Sarstedt® 

Tampão fosfato salino (PBS) com Ca2+ e Mg2+ Lonza® 

Brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil tetrazólio (MTT) Sigma-Aldrich® 

Dimetilsulfóxido (DMSO) Tedia® 

Meio “Dulbecco's Modified Eagle's” (DEMEM) Lonza® 

Soro fetal de bovino (SFB) Cultilab® 

Antibiótico penicilina/estreptomicina em tampão citrato Sigma-Aldrich® 

Meio “Roswell Park Memorial Institute” (RPMI) Lonza® 

Células Vero ATCC® 

Células J774A.1 BCRJ® 

Filtro de seringa de 0,45 μm Millipore® 

Filtro de seringa de 0,8 μm Millipore® 

Dispositivo Amicon de 100 kD Millipore® 

Membrana PTFE (47 mm de diâmetro e poro de 0,45 μm) Millipore® 

Sistema purificador de água Milli-Q (Symplicity/System 185) Millipore® 

Legenda: (ATCC) American Type Culture Collection; (BCRJ) Banco de Células do Rio de Janeiro; 
(PTFE) Politetrafluoretileno. 

 

II-3.2. Preparo das nanoesferas 

 

Os polímeros em bloco anfifílicos PLA21K-b-mPEG5k e o PLA12K-b-mPEG5k foram 

testados quanto à capacidade de atuarem como estabilizantes estéricos ou 
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surfactantes não-iônicos das partículas. Assim, foram utilizadas blendas destes 

copolímeros com o homopolímero de PLA26K em diferentes proporções conforme 

apresentado na Tabela 10. Para o preparo das NS, em um béquer de 10 mL foram 

adicionados 4 mL de acetona, o PLA26K e os copolímeros em bloco PLA-b-mPEG 

nas quantidades descritas na Tabela 10; previamente pesados em balança analítica 

(Shimadzu® AUY220). Os constituintes foram então mantidos sob agitação 

magnética a 500 RPM em agitador magnético (Corning® PC-220) até a completa 

solubilização. 

Na sequência, a solução (fase orgânica) foi vertida em 8 mL de água ultrapura 

contida em um béquer de 20 mL, sob agitação magnética a 500 RPM (Corning® PC-

220). A mistura foi então mantida sob agitação por mais 10 min para permitir a 

formação das NS. Posteriormente, o solvente foi evaporado à pressão reduzida de 

20 mbar, a temperatura de 40 ºC em rotavapor (Büchi® R3), até o volume final de 2 

mL, obtendo-se dispersões com concentrações poliméricas finais variadas. As 

formulações foram classificadas como estáveis (sem precipitado) e instáveis (com 

presença de precipitado). 

 

Tabela 10: Relação dos constituintes PLA-b-mPEG, solventes e suas quantidades utilizadas 
no preparo de nanoesferas de PLA26K. 

Fase orgânica FA 

Blendas poliméricas 
AC 

(mL) 
H2O 
(mL) 

VF 
(mL) 

CF 
(mg/mL) PLA-b-mPEG (mg) 

PLA26K 

(mg) 
% mPEG 

(p/p) 

PLA21K-b-mPEG5k 

4 20 3 

4 8 2 

12 

7 20 5 13,5 

10,5 20 7 15,3 

10 10 10 

10 15,8 4,2 15 

PLA12K-b-mPEG5k 10 10 14 

Legenda: (mPEG) metoxi-polietileno glicol; (AC) acetona; (FA) fase aquosa; (VF) volume final; (CF) 
concentração polimérica final. 

 

Selecionado o PLA12K-b-mPEG5k como polímero anfifílico de escolha para as 

formulações subsequentes; os polímeros PLA26K, PLA21K-co-AGE2,4 e PLA24K-co-

BGE2,6 foram utilizados na formação de NS para os estudos de encapsulação do 

BNZ. Para a produção de formulações homogêneas quanto ao teor de BNZ e por 
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serem requeridas massas pequenas do fármaco, foi utilizada uma solução estoque 

de BNZ em acetona na concentração de 1 mg/mL. Assim, foram aliquotados os 

volumes correspondentes às massas desejadas com o objetivo de produzir 

formulações com concentrações finais teóricas de 0,10; 0,30 ou 0,65 mg/mL de 

BNZ. Os constituintes das formulações preparadas e suas quantidades utilizadas 

são apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Relação dos constituintes e suas quantidades utilizadas ao preparo das 
diferentes formulações. 

CT de BNZ 
(mg/mL) 

FA Fase orgânica 
VF 

(mL) 
CF 

(mg/mL) H2O 
(mL) 

S.E. 
BNZ (mL) 

AC 
(mL) 

Polímeros 

0,10 

4,0 

0,2 1,8 10 mg de (PLA, PLA-co-

AGE ou PLA-co-BGE) + 

10 mg PLA12K-b-mPEG5k 

2 10 0,30 0,6 1,4 

0,65 1,3 0,7 

Legenda: (CT) Concentração teórica; (FA) Fase aquosa; (S.E.) Solução estoque; (AC) Acetona; (VF) 
Volume final da dispersão de nanoesfera; (CF) Concentração polimérica final. 

 

De forma geral, para o preparo das NS contendo BNZ, em um béquer de 5 

mL foram adicionados 10 mg de polímero (PLA, PLA-co-AGE ou PLA-co-BGE) e 10 

mg do copolímero dibloco PLA12K-b-mPEG5k, previamente pesados em balança 

analítica (Shimadzu® AUY220). O BNZ foi adicionado a partir da solução estoque 

(1mg/mL) e o volume da fase orgânica foi completado com acetona para um volume 

de 2 mL de modo a obter as diferentes concentrações teóricas finais de BNZ 

conforme apresentado na Tabela 11. A solução foi então colocada sob agitação 

magnética a 500 RPM (Corning® PC-220) até completa solubilização dos 

constituintes.  

Na sequência, a fase orgânica foi vertida em 4 mL de água ultrapura contida 

em um béquer de 10 mL  sob agitação magnética a 500 RPM (Corning® PC-220). A 

mistura foi então mantida sob agitação por mais 10 min para permitir a formação das 

NS. As formulações de NS brancas foram produzidas da mesma forma, sem o 

acréscimo da solução estoque de BNZ e adicionados 2 mL de acetona na fase 

orgânica. Posteriormente, o solvente foi evaporado à pressão reduzida de 20 mbar, 

a temperatura de 40 ºC em Rotavapor (Büchi® R3), até o volume final de 2 mL, no 

qual a concentração de polímero na dispersão é de 10 mg/mL e as concentrações 
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de BNZ na formulação são de 0,10; 0,30 ou 0,65 mg/mL. As formulações foram 

armazenadas em geladeira (4 °C). 

 

II-3.3. Caracterização físico-química das nanopartículas 

 

II-3.3.1. Determinação de tamanho e dispersão 

 

O diâmetro hidrodinâmico médio (Dh) e a dispersão de tamanho das NS foram 

determinados por ECF, utilizando o equipamento Zetasizer Nano ZS (Malvern 

Instruments®) com laser de Hélio/Neônio, λ = 633 nm e com detecção no ângulo de 

173°. As amostras foram analisadas após diluição de 1 μL em 1000 μL de água 

ultrapura à temperatura de 25 ºC. As leituras das formulações brancas foram obtidas 

a partir de três formulações distintas e realizadas em triplicata utilizando-se alíquotas 

da mesma amostra. Para as formulações com BNZ as leituras foram realizadas em 

triplicata utilizando-se alíquotas da mesma amostra. Os resultados obtidos foram 

expressos como média + desvio padrão. 

 

II-3.3.2. Determinação do potencial zeta 

 

As formulações, previamente filtradas em filtro de seringa de 0,8 μm, foram 

analisadas no equipamento Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments®) após diluição 

de 1 μL em 1000 μL de água ultrapura à temperatura de 25 ºC. As amostras foram 

introduzidas em uma cubeta com dois eletrodos de cargas opostas e a esta foi 

aplicado um potencial elétrico de 150 V/cm. As leituras das formulações brancas 

foram obtidas a partir de três formulações distintas e realizadas em triplicata 

utilizando-se alíquotas da mesma amostra. Para as formulações com BNZ as leituras 

foram realizadas em triplicata utilizando-se alíquotas da mesma amostra. Os 

resultados obtidos foram expressos como média + desvio padrão. 

 

II-3.3.3. Análise das formulações por microscopia eletrônica de varredura 

 

As análises de MEV foram realizadas no Laboratório NanoLab do Centro 

Mínero-Metalúrgico da Rede Temática em Engenharia de Materiais da UFOP (CMM-

REDEMAT-UFOP). Esta análise permitiu observar a forma e o tamanho médio das 
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NP. As formulações foram analisadas em microscópico de varredura por emissão de 

campo (Tescan® MIRA-3) após diluição de 100 μL em 1000 μL de água ultrapura. 

Cerca de 300 µL de cada diluição foi então depositada sobre uma lamínula de vidro, 

que foi seca à temperatura ambiente e revestida em um metalizador com ouro 

(Quorum Tech® 150RES) durante 10 min sob vácuo (1x10-1 mbar). As amostras 

foram analisadas com aplicação de um potencial elétrico de 15 a 25 kV. As imagens 

foram registradas em diferentes ampliações. 

 

II-3.3.4. Estudo de encapsulação do benznidazol nas nanopartículas 

 

II-3.3.4.1. Condições de quantificação do benznidazol por cromatografia líquida 

de alta eficiência 

 

A quantificação do BNZ nas amostras foi realizada empregando-se um 

método analítico por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com o uso de 

detector ultravioleta (UV), descrito e validado por MOREIRA DA SILVA e 

colaboradores (2012). Foi empregada uma pré-coluna C18 (2 mm x 4,6 mm, 5 µm) 

(Phenomenex® AJO-7597) e uma coluna analítica C18 (150 mm x 4,6 mm, 5 µm) 

(Phenomenex® Gemini-NX). A fase móvel foi composta da mistura: acetonitrila e 

água, na proporção 30:70 (v/v), filtrada em membrana de PTFE e degaseificada em 

banho ultrassônico (Unique® Ultracleaner 1400 A) por 30 min.  

O cromatógrafo líquido de alta eficiência (Waters® Alliance 2695) foi 

programado para um fluxo isocrático de 1 mL/min, temperatura do forno de colunas 

de 40°C, volume de injeção das amostras e das soluções padrões de 25 μL e tempo 

de corrida de 6 min. O eluente da coluna foi monitorado com um detector de UV 

(Waters® UV 2489) no comprimento de onda de 324 nm. As amostras das 

formulações e os padrões de calibração foram preparados e injetados em triplicata 

no mesmo dia da quantificação das amostras. 

 

II-3.3.4.2. Estabelecimento da curva padrão 

 

Uma curva analítica padrão foi preparada para que a quantificação do BNZ, 

presente nas amostras, fosse realizada a partir da equação da reta obtida. A curva 

foi preparada a partir de diluições seriadas de uma solução estoque de BNZ em 



86 

acetonitrila na concentração de 1 mg/mL até a obtenção de seis amostras com 

concentrações iguais a 0,005; 0,01; 0,05; 0,15; 0,3 e 0,5 mg/mL; que foram injetadas 

no cromatógrafo. A média das áreas (n=3) correspondentes às concentrações foi 

utilizada para determinar a equação da reta de linearidade e o coeficiente de 

determinação (R2). 

 

II-3.3.4.3. Determinação da porcentagem de encapsulação 

 

Na Figura 23 estão representados os procedimentos gerais empregados a 

partir das formulações para a obtenção das frações de interesse na determinação da 

porcentagem de encapsulação, eficiência de encapsulação, porcentagem de BNZ 

precipitado e capacidade de carga. 

 

 

Figura 23: Representação esquemática do procedimento adotado para a dosagem de 
benznidazol (BNZ) nas formulações de nanoesferas (NS) para os estudos de encapsulação. 

 

A porcentagem de encapsulação é a quantidade percentual de fármaco 

associado às NS em relação ao total de fármaco presente na dispersão coloidal final 

de NS. O seu cálculo foi realizado pela diferença entre a concentração total de BNZ 

no coloide após a filtração em filtro de seringa de 0,8 μm (Figura 23B) e a 

concentração solúvel não encapsulada representada pelo ultrafiltrado (Figura 23E), 

dividido pela concentração total na formulação após a filtração (Figura 23B), 

conforme a Equação 9. 
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Equação (9): 

 % 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎çã𝑜 =
(𝐶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐵) −  𝐶  𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐸))

𝐶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐵)
× 100 

 

Assim, para calcular a concentração total de BNZ não precipitada no coloide 

(C total (B) em mg/mL), uma alíquota de 300 μL da formulação filtrada em filtro de 0,8 

μm foi diluída em 1200 μL de acetonitrila em tubo Eppendorf®, que foi levado ao 

vórtex (IKA® Genius 3) por 5 min e posteriormente submetido à força gravitacional de 

500 × g por 30 min em microcentrífuga (Eppendorf® 5415D). Este procedimento 

dissolveu as NS e solubilizou o BNZ encapsulado. O sobrenadante foi filtrado em 

filtro de seringa de 0,45 μm e injetado no cromatógrafo para a quantificação. 

Para determinar a concentração de BNZ livre solúvel (C ultrafiltrado (E) em mg/mL) 

400 μL da amostra filtrada previamente em filtro de 0,8 μm foi colocada em um 

dispositivo Amicon® de 100 kD acoplado a um tubo Eppendorf® (Figura 23C). O 

sistema foi então submetido à força gravitacional de 500 × g por 30 min em 

microcentrífuga (Eppendorf® 5415D) (Figura 23D) de maneira que todo BNZ 

associado às NS ficou retido no dispositivo, passando através da membrana 

somente a quantidade solúvel na fase aquosa externa da dispersão (ultrafiltrado, 

Figura 23E). Em seguida, 170 μL do ultrafiltrado foi diluído em 170 μL de acetonitrila. 

A solução foi agitada em vórtex (IKA® Genius 3) por 15 min e centrifugada à força 

gravitacional de 500 × g por 15 min em microcentrífuga (Eppendorf® 5415D). O 

sobrenadante foi filtrado em filtro de seringa de 0,45 μm e injetado no cromatógrafo 

para a quantificação. 

 

II-3.3.4.4. Determinação da eficiência de encapsulação 

 

A eficiência de encapsulação é a determinação do rendimento do processo de 

encapsulação como um todo. É a porcentagem de BNZ efetivamente associada às 

NS sobre a quantidade total colocada na formulação (expressa pela concentração 

teórica de BNZ na formulação). Desta forma, esse cálculo evidencia as perdas que 

ocorrem durante todas as etapas de preparo, conforme explicitado na Equação 10. 
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Equação (10): 

 % 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎çã𝑜 =
(𝐶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐵) −  𝐶  𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐸))

𝐶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎
× 100 

 

II-3.3.4.5. Determinação da porcentagem de benznidazol precipitado  

 

A porcentagem de BNZ precipitado nas formulações foi calculada pela 

diferença entre a concentração total de BNZ no coloide (C total (A) em mg/mL) (Figura 

23A) e a concentração total de BNZ no coloide após a filtração em filtro de seringa 

de 0,8 μm (C total (B) em mg/mL) dividido pela concentração total de BNZ na 

formulação como mostrado na Equação 11. 

 

Equação (11):  

% 𝐵𝑁𝑍 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =
(𝐶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐴) −  𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐵))

𝐶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐴) 
× 100 

 

Assim, para calcular a concentração total de BNZ no coloide (C total (A) em 

mg/mL), uma alíquota de 300 μL de cada formulação foi adicionada a 1200 μL de 

acetonitrila em tubo Eppendorf®, que foi levado ao vórtex (IKA® Genius 3) por 5 min 

e posteriormente submetido à força gravitacional de 500 × g por 30 min em 

microcentrífuga (Eppendorf® 5415D). Este procedimento dissolveu as NS e 

solubilizou todo o BNZ presente na amostra. O sobrenadante foi filtrado em filtro de 

seringa de 0,45 μm e injetado no cromatógrafo para a quantificação. 

 

II-3.3.4.6. Determinação da porcentagem de capacidade de carga 

 

A relação massa/massa entre fármaco e polímero (capacidade de carga, 

chamado em Inglês de “payload”), conforme Equação 12. 

 

Equação (12): 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (%)  =
𝐸𝐸 % ×  𝐶𝑇 (𝑚𝑔/𝑚𝐿)

𝐶𝑃 (𝑚𝑔/𝑚𝐿)
× 100 
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Onde: 

 

EE = Eficiência de encapsulação; 

CT = Concentração teórica de BNZ na formulação; 

CP = Concentração polimérica. 

 

A capacidade de carga foi calculada através da razão entre (o produto da 

eficiência de encapsulação com a concentração teórica de BNZ na formulação) e a 

concentração de polímero na formulação, no caso 10 mg/mL para todas as 

formulações. 

 

II-3.4. Avaliação da citotoxicidade das nanopartículas 

 

II-3.4.1. Manutenção da cultura de células 

 

Na manutenção da linhagem de células Vero (linhagem isolada de células 

normais do epitélio renal de macaco verde africano “Chlorocebus aethiops”) foram 

utilizados meio DEMEM contendo vermelho de fenol, glucose e L-glutamina; 

suplementado com 10% (v/v) de SFB e 1% de antibiótico (10.000 UI/mL de penicilina 

e 10 mg de estreptomicina/mL) solubilizado em tampão citrato. As células foram 

incubadas em estufa (Thermo Scientific® 3111) a 37 °C e 5% CO2.  

Na manutenção da linhagem de células J774A.1 (linhagem isolada de 

macrófagos tumorais de camundongo) foram utilizados meio RPMI contendo 

vermelho de fenol, glucose e L-glutamina; suplementado com 10% (v/v) de SFB e 

1% de antibiótico (10.000 UI/mL de penicilina e 10 mg de estreptomicina/mL) 

solubilizado em tampão citrato. As células foram incubadas em estufa (Thermo 

Scientific® 3111) a 37 °C e 5% CO2.  

O desprendimento dos macrófagos a partir das garrafas de cultivo foi 

realizado através de PBS sem cálcio e magnésio, seguido do uso de “cell scraper”, 

enquanto que para as células Vero o procedimento foi realizado utilizando tripsina a 

5%. Ambas as células foram centrifugadas a 1500 RPM por 7 min a 4 °C em 

centrífuga para microplaca (Heraeus Multifuge® X3R). O sobrenadante foi 

descartado e as células ressuspendidas nos meios respectivos como descrito 
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anteriormente. Em seguida, foi realizada a contagem manual das células em câmara 

de Neubauer acoplada ao microscópio óptico invertido (Zeiss® Axio Vert. A1), 

através do teste de exclusão de viabilidade pelo azul de tripan, no qual as células 

inviáveis são coradas de azul. Finalmente, o volume de suspensão celular foi 

ajustado para uma concentração de 12.000 células/poço para J774A.1 e 3.000 

células/poço para Vero, conforme padronizado no Laboratório de Cultivo de 

Células/Nanobiomg para a realização do ensaio colorimétrico de citotoxicidade. 

 

II-3.4.2. Ensaio colorimétrico de citotoxicidade 

 

As formulações brancas de NS nas concentrações poliméricas de 10 mg/mL 

foram filtradas em filtro de seringa de 0,8 μm e a partir delas preparadas soluções 

estoque na concentração de 500 μg/mL em meio DEMEM com 10% de soro fetal 

bovino (SFB) e em meio RPMI com 10% SFB, para os testes com células Vero e 

J774A.1 respectivamente. Em ambos os meios foi adicionado 1% de antibiótico 

(10.000 UI/mL de penicilina e 10 mg de estreptomicina/mL) solubilizado em tampão 

citrato. Foram realizadas diluições seriadas a partir das soluções estoque de modo a 

obter concentrações poliméricas nas concentrações de 500, 100, 50, 10, 5; e 1 

μg/mL.  

As suspensões de células foram plaqueadas a uma concentração de (12.000 

ou 3.000 células/poço) para um volume de 200 μL em microplacas de 96 poços e 

incubadas por 24 h a 37 °C e 5% CO2 em estufa (Thermo Scientific® 3111) para 

aderência das células no fundo dos poços. Após este tempo de incubação foram 

removidos os sobrenadantes dos poços, sendo estes lavados com PBS contendo 

cálcio e magnésio. Foram adicionados 200 μL das formulações diluídas em meio de 

cultivo nas devidas concentrações conforme descrito acima. As placas de cultura 

foram incubadas por 24 horas a 37 °C e 5% CO2 em estufa (Thermo Scientific® 

3111). 

Após 24 h o sobrenadante foi retirado e os poços lavados 2 vezes com PBS 

com cálcio e magnésio. Foram adicionados 200 μL de solução de MTT (0,5 mg/mL) 

diluído em meio de cultivo em cada poço. As placas de cultivo foram incubadas por 

mais 4 horas em estufa a 37 °C e 5% CO2. Após este tempo as placas foram 

coletadas, retirado o MTT e adicionados 200 μL de DMSO 10% v/v diluído nos 

respectivos meios de cultura celular em todos os poços. Em seguida, as placas de 
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cultura foram centrifugadas por 5 min a 1700 RPM, novamente incubadas em estufa 

nas condições descritas acima por um período de 15 min e agitadas em vórtex por 

mais 10 min. Todos estes procedimentos são adotados para a máxima solubilização 

dos cristais de formazan, o que foi confirmado em microscópio óptico invertido 

(Zeiss® Axio Vert. A1). 

Em alguns poços foram feitos os controles com células cultivadas sem 

tratamento correspondendo a 100% de viabilidade celular. As diferentes diluições 

foram colocadas na placa em triplicata e o teste foi realizado três vezes em dias 

diferentes. A leitura das absorbâncias (A) foi realizada em espectrômetro leitor de 

microplaca (Molecular Devices®) no comprimento de onda de 570 nm com referência 

em 650 nm. A citotoxicidade foi calculada conforme a Equação 13. 

 

Equação (13):  

% 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =
(𝐴 𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 −  𝐴 𝑑𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)

(𝐴 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 −  𝐴 𝑑𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)
× 100 

 

II-3.5. Análise estatística dos dados 

 

Os dados coletados foram analisados, sendo as diferenças entre as variáveis 

avaliadas através do teste de ANOVA (análise de variância), seguida do pós-teste 

de Tukey para comparações múltiplas, com o auxilio do programa Prisma versão 

6.01 (GraphPad Software©). Empregou-se intervalo de confiança de 95%, sendo os 

valores de P inferiores a 0,05 considerados como estatisticamente significativos.  
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II-4. RESULTADOS 

 

II-4.1. Preparo das nanoesferas 

 

Na Tabela 12 são apresentados os resultados relativos à estabilidade física 

macroscópica das formulações obtidas a partir do uso dos copolímeros PLA-b-

mPEG como surfactantes. 

 

Tabela 12: Avaliação da estabilidade de nanoesferas de PLA26K obtidas a partir dos 
copolímeros PLA-b-mPEG em diferentes porcentagens nas formulações. 

Copolímero Porcentagem (p/p) de mPEG  Estabilidade 

PLA21K-b-mPEG5k 

3 

Precipitou 

5 

7 

10 

15 

PLA12K-b-mPEG5k 14 Não precipitou 

 

O copolímero PLA21K-b-mPEG5k não foi eficiente para formar NS nas 

quantidades testadas em misturas com o PLA. As formulações precipitaram 

grosseiramente durante a remoção do solvente no rotavapor; enquanto o copolímero 

PLA12K-b-mPEG5k na quantidade usada foi adequado como surfactante, uma vez 

que as NS foram estáveis quando armazenadas em geladeira e não houve formação 

de agregados visíveis por pelo menos 1 mês. Assim, para o preparo das NS 

objetivando o estudo de encapsulação do BNZ foi utilizado o copolímero PLA12K-b-

mPEG5k como agente estabilizador estérico em misturas com o homopolímero de 

PLA ou com os copolímeros contendo glicidil éteres. 

Os polímeros PLA26K, PLA21K-co-AGE2,4 e PLA24K-co-BGE2,6 sintetizados se 

mostraram adequados para o preparo de NS brancas quando estabilizados pelo 

copolímero PLA12K-b-mPEG5k, uma vez que não houve formação de precipitados 

visíveis para estas formulações por pelo menos 1 mês. Já para as NS contendo 

BNZ, apenas as formulações com (0,1 mg/mL de BNZ) não apresentaram 

precipitados na forma de cristais visíveis. Para as demais concentrações 
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desenvolvidas (0,3 e 0,65 mg/mL) foi observada a formação de cristais de BNZ 

poucos minutos após o preparo das formulações. 

 

II-4.2. Caracterização físico-química das nanopartículas 

 

II-4.2.1. Determinação de tamanho, dispersão e potencial zeta 

 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados de Dh, dispersão média e 

potencial ζ das formulações preparadas. 

 

Tabela 13: Valores médios de diâmetro hidrodinâmico, dispersão de tamanho e potencial 
zeta das formulações de nanoesferas brancas e com benznidazol. 

Formulação Polímero Dh ± DP (nm) 
Dispersão 
média ± DP 

Potencial zeta 
± DP (mV) 

Branca 

PLA26K 92 ± 10 0,15 ± 0,05 - 25 ± 4 

PLA21K-co-AGE2,4 91 ± 7 0,17 ± 0,05 - 32 ± 6 

PLA24K-co-BGE2,6
 92 ± 6 0,11 ± 0,02 - 31 ± 4 

BNZ 0,1 mg/mL 

PLA26K 103,1 ± 1,0 * a 0,06 ± 0,02 - 18,6 ± 0,2 * 

PLA21K-co-AGE2,4 105,2 ± 0,3 * a 0,10 ± 0,01 - 17 ± 1 * 

PLA24K-co-BGE2,6 96,1 ± 0,3 * 0,06 ± 0,03 - 18,2 ± 0,6 * 

BNZ 0,3 mg/mL 

PLA26K 96,5 ± 0,3 * a b 0,07 ± 0,01 - 18,8 ± 0,9 * 

PLA21K-co-AGE2,4 111,2 ± 0,5 * a b 0,08 ± 0,02 - 21 ± 3 * 

PLA24K-co-BGE2,6
 94,3 ± 0,2 * b 0,06 ± 0,01 - 18 ± 1 * 

BNZ 0,65 mg/mL 

PLA26K 93,5 ± 0,2 b 0,07 ± 0,01 - 16,8 ± 0,5 * 

PLA21K-co-AGE2,4 117,1 ± 0,9 * b 0,1 ± 0,03 - 21 ± 1 * 

PLA24K-co-BGE2,6
 98,5 ± 0,1 * b 0,07 ± 0,02 - 17,4 ± 0,3 * 

Legenda: (BNZ) Benznidazol. (Dh) diâmetro hidrodinâmico. (DP) desvio padrão. (*) diferença 
estatisticamente significativa em relação à formulação branca para um mesmo tipo de polímero. (

a
) 

diferença estatisticamente significativa entre as concentrações de 0,1 e 0,3 mg/mL de BNZ para um 
mesmo tipo de polímero. (

b
) diferença estatisticamente significativa entre as concentrações de 0,3 e 

0,65 mg/mL de BNZ para um mesmo tipo de polímero.  

 

As formulações avaliadas apresentaram NP com Dh médio entre 91,1-92,4 nm 

(brancas) e 93,5-117,1 nm (BNZ). Não foi observada diferença estatisticamente 

significativa do Dh entre as NS brancas contendo comonômeros em relação às 

obtidas com o homopolímero PLA. Com a exceção da NS de PLA26K (0,65 mg/mL de 

BNZ), um aumento significativo do Dh foi observado nas NS contendo BNZ em 
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relação às NS brancas. Houve diferença significativa do Dh das NS de um mesmo 

polímero conforme foram variadas as concentrações de BNZ nas formulações. Os 

valores de dispersão obtidos para todas as NS foram inferiores a 0,3, o que 

caracterizou estes sistemas coloidais como monodispersos. 

As análises do potencial ζ para as formulações avaliadas indicaram a 

obtenção de NS de carga predominantemente negativas. As formulações avaliadas 

apresentaram NP com potencial ζ em módulo entre 25-32 mV (brancas) e 16,8-21,1 

mV (BNZ). Não foi observada diferença significativa de potencial ζ entre as NS 

brancas contendo comonômeros em relação às obtidas com o homopolímero PLA. 

Uma diminuição estatisticamente significativa do potencial ζ em módulo foi 

observada nas NS contendo BNZ em relação às NS brancas para um mesmo tipo de 

polímero.  

 

II-4.2.2. Análise das formulações por microscopia eletrônica de varredura 

 

Na Figura 24 são apresentadas as imagens obtidas por MEV das formulações 

brancas e das formulações contendo BNZ na concentração de 0,3 mg/mL. As 

imagens obtidas por MEV mostraram que as NS preparadas com e sem BNZ 

apresentaram tamanho de partícula muito disperso, com estruturas em escala 

nanométrica e diâmetros compreendidos entre 50 e 120 nm. Embora as amostras 

fossem analisadas sob um feixe de elétrons de energia relativamente baixa (15-20 

kV) e sob camada fina de ouro (100 Å), a rápida deformação e o alargamento de 

diâmetro das NS em virtude da fusão destas sob aquecimento foi observada com o 

aumento do potencial aplicado de 20 para 25 kV. Este efeito foi exemplificado para 

as NS brancas de PLA26K na Figura 25. As imagens de MEV da Figura 25B mostram 

NS de diâmetros aumentados em relação à Figura 25A, sendo possível observar nas 

regiões demarcadas a deformação e alargamento das NS, inclusive com 

sobreposição na região circundada. 
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Figura 24: Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura das nanoesferas (NS) 
preparadas. À esquerda são mostradas as NS brancas e à direita as NS contendo 
benznidazol 0,3 mg/mL. (A e B) NS de PLA26K; (C e D) NS de PLA21K-co-AGE2,4; (E e F) NS 
de PLA24K-co-BGE2,6. (C) circunferência. (r) raio. 

A B 

C D 

F E 
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Figura 25: Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura da formulação branca 
de PLA26K. Ambas as imagens são do mesmo campo amostral, à esquerda (A) são 
mostradas as nanoesferas após aplicação de um potencial de 20 kV. À direita (B) as 
nanoesferas após aplicação de um potencial de 25 kV. 

 

II-4.2.3. Estudo de encapsulação do benznidazol nas nanoesferas 

 

Um pico único e uniforme, com tempo de retenção de 1,94 min foi encontrado 

em todas as concentrações do padrão e amostras avaliadas e atribuído ao BNZ. A 

curva de calibração do padrão de BNZ juntamente com a equação da reta e o 

coeficiente de determinação (R2) são apresentados na Figura 26.  

 

 

Figura 26: Curva de calibração obtida a partir do padrão de benznidazol com o respectivo 
coeficiente de determinação (R2) e com a equação da reta. 

A B 
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O valor do R2 obtido foi de 0,9992; assim o valor do coeficiente de correlação 

(r) foi de 0,9995. Na Figura 27 estão apresentados os resultados referentes às 

quantificações de BNZ por CLAE a partir das formulações preparadas. Foi utilizada a 

equação da reta apresentada na Figura 26 para calcular a quantidade de fármaco 

em cada amostra. 

 

 

Figura 27: Gráficos relativos ao estudo da encapsulação do benznidazol (BNZ). (A) BNZ 
precipitado (B) porcentagem de encapsulação (C) eficiência de encapsulação (D) 
capacidade de carga; sendo todos apresentados em função da concentração teórica de BNZ 
na formulação. (ns) grupos comparados e que não apresentaram diferença estatisticamente 
significativa entre si. Todas as demais comparações intragrupos (partículas de diferentes 
polímeros em uma mesma concentração) e intergrupos (partículas do mesmo polímero em 
diferentes concentrações) apresentaram diferença estatística. 

 

Foi observado que os valores de porcentagem e eficiência de encapsulação; 

além da porcentagem de capacidade de carga foram baixos para as NS preparadas, 

C 

B A 

D 
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enquanto a porcentagem de fármaco precipitado foi elevada, principalmente na 

maior concentração de BNZ (0,65 mg/mL). Um aumento significativo da 

porcentagem de BNZ precipitado foi observado na concentração de 0,65 mg/mL em 

relação às demais (Figura 27A), o que foi compatível com a observação visual de 

que a formulação de BNZ (0,65 mg/mL) possuía mais cristais que a formulação de 

BNZ (0,3 mg/mL); enquanto que a formulação de BNZ (0,1 mg/mL) não apresentou 

cristais visíveis. 

Em relação à porcentagem de encapsulação (Figura 27B) foi observada uma 

tendência significativa, na qual a porcentagem de encapsulação foi crescente para 

as NS de PLA21K-co-AGE2,4 conforme foram aumentadas as concentrações teóricas 

de BNZ na formulação; enquanto que para as demais NS foi observado o 

comportamento oposto. Quando avaliado o rendimento do processo de 

encapsulação como um todo, representado pela eficiência de encapsulação, tal 

comportamento foi análogo (Figura 27C), a eficiência de encapsulação foi crescente 

para as NS de PLA21K-co-AGE2,4 conforme foram aumentadas as concentrações 

teóricas de BNZ na formulação; enquanto que para as demais NS foi observado o 

comportamento oposto. 

Na avaliação da capacidade de carga (p/p) de BNZ em relação aos polímeros 

(Figura 27D) foi observada uma tendência significativa, na qual a porcentagem de 

capacidade de carga foi crescente para as NS de PLA21K-co-AGE2,4 conforme foram 

aumentadas as concentrações teóricas de BNZ na formulação. Para as demais 

formulações não foram observadas tendências. Quando foram relacionados os 

resultados de Dh e potencial ζ (Tabela 13) com os resultados de porcentagem de 

encapsulação (Figura 27B); foi observado que diâmetros e potenciais ζ 

estatisticamente diferentes para formulações de um mesmo polímero, em diferentes 

concentrações teóricas de BNZ, estavam relacionados às variações significativas 

das porcentagens de encapsulação. 

 

II-4.3. Avaliação da citotoxicidade dos polímeros na forma de nanoesferas 

 

Na Figura 28 são apresentadas as curvas de viabilidade de células Vero e de 

macrófagos J774A.1 em função da concentração de polímeros na forma de NS após 

incubação por um período de 24h. 
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Figura 28: Curvas de viabilidade celular das diferentes formulações em cultura de célula 
Vero (A) e macrófagos J774A.1 (B) em função da concentração de polímero na forma de 
nanoesferas (µg/mL) em 24h. Para (A) (*) diferença significativa das NS de PLA-co-AGE e 
PLA-co-BGE em relação as NS de PLA. Para (B) (*) diferença significativa entre as NS de 
PLA-co-AGE e PLA; (**) Diferença significativa entre as NS de PLA-co-AGE e PLA-co-BGE. 
 

A análise dos dados de citotoxicidade para Vero (Figura 28A) mostrou que há 

diferença significativa quando foram comparadas as viabilidades de NS de PLA com 

PLA-co-AGE e PLA-co-BGE nas maiores concentrações (50, 100 e 500 µg/mL), 

sugerindo que os dois últimos polímeros sejam mais tóxicos nestas concentrações. 

A análise dos dados de citotoxicidade para J774A.1 (Figura 28B) mostrou que há 

diferença significativa quando foram comparadas as viabilidades de NS de PLA com 

PLA-co-AGE na concentração de 50 e 100 µg/mL e as NS de PLA-co-AGE com 

PLA-co-BGE na concentração de 50 µg/mL. Não obstante, na maior concentração 

analisada não houve diferença significativa entre a viabilidade das formulações. Não 

houve citotoxicidade significativa para nenhuma das formulações nas concentrações 

poliméricas testadas. De acordo com a ISO 10.993 (2009) valores de viabilidade 

celular acima de 70% caracterizam toxicidade significativa da substância analisada. 
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II-5. DISCUSSÃO 

 

O copolímero PLA21K-b-mPEG5k quando utilizado como blenda com o PLA26K 

com porcentagem (p/p) de mPEG de 3-15%; não foi capaz de estabilizar as NS 

formadas na formação de NS estáveis, provavelmente devido ao baixo teor de 

cadeias de PEG. O uso de blendas de PLA-b-mPEG com PLA foi estudado por 

GREF e colaboradores (2000), os autores concluíram que uma porcentagem (p/p) 

de mPEG acima de 5% foi suficiente para garantir o efeito estabilizador estérico e 

formando NS estáveis. Logo, estes resultados ajudaram a fortalecer a hipótese de 

que nem todas as cadeias de PLA21K-b-mPEG5k são iniciadas pelo mPEG. De fato, 

como já abordado, este copolímero possui a menor porcentagem estimada de 

cadeias iniciadas pelo mPEG (37%). 

Já o copolímero PLA12K-b-mPEG5k quando utilizado como blenda com o 

PLA26K na porcentagem (p/p) de mPEG de 14%; foi capaz de estabilizar as NS pelo 

efeito de repulsão estérica. O bloco de mPEG ligado covalentemente ao bloco PLA 

exerce a função de redução da tensão superficial e estabilização estérica na 

interface de NP (LUCKE et al., 2000; MOSQUEIRA et al., 2001). O copolímero 

PLA12K-b-mPEG5k apresentou porcentagem estimada de cadeias iniciadas pelo 

mPEG de 65%, o que poderia explicar porque este formou NS estáveis em 

detrimento ao copolímero PLA21K-b-mPEG5k quando usados no preparo das 

formulações com porcentagem (p/p) de mPEG próximas (≈ 14%). 

O uso de PLA-b-mPEG atuando como surfactante não iônico na superfície de 

NS é uma estratégia que visa à obtenção de partículas estáveis retardando a 

interação com as opsoninas no plasma, reduzindo a captura de partículas pelas 

células do sistema retículo endotelial e aumentando o tempo de circulação 

sanguínea (GREF et al., 1995). Assim, o uso do PLA12K-b-mPEG5k como surfactante 

na formação de NS estáveis abriu perspectivas em relação à estudos in vivo 

posteriores. 

Os resultados de diâmetros hidrodinâmicos (Dh), dispersões de tamanho e 

potenciais ζ para as formulações brancas foram obtidos a partir da média de três 

formulações preparadas em dias diferentes, o que mostra reprodutibilidade da 

técnica de preparo das NS. Foram obtidas NS de populações uniformes, uma vez 

que os valores de dispersão foram inferiores a 0,3. Os Dh e as dispersões médias 

obtidas para as formulações foram condizentes com o preparo de NS por 
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nanoprecipitação, uma vez que a técnica é capaz de produzir NS nanométricas e 

com estreita dispersão de tamanho, resultando em dispersões coloidais, nas quais 

os Dh das NS de PLA são de aproximadamente 100 nm quando a �̅�𝑛 do polímero é 

inferior a 30.000 g/mol (LEGRAND et al., 2007) e quando é utilizado PLA-b-mPEG 

na estabilização estérica das partículas (GREF et al., 1994; MURAKAMI et al., 2000; 

CHORNY et al., 2002). 

A inserção de alila ou benzila nas cadeias poliméricas, não foi capaz de afetar 

o tamanho médio das NS, provavelmente devido à pequena quantidade destes 

grupamentos nas cadeias poliméricas. Provavelmente também, em função dos 

grupamentos alila e benzila possuírem massas molares baixas (< 100 g/mol) estes 

não foram capazes de causar um aumento do Dh na escala nanométrica. Em outros 

trabalhos que trataram da funcionalização de polímeros e da formação de NPs 

também não foram observados aumentos significativos dos diâmetros de partícula 

quando comparadas partículas com e sem ligantes (BANQUY et al., 2008; 

KORTHALS et al., 2010).  

O aumento do Dh das NS com BNZ em relação às NS brancas, possivelmente 

está relacionado à associação do BNZ na nanoestrutura. Desta forma, variações 

maiores do Dh das NS estariam relacionadas a uma maior associação de BNZ aos 

vetores, o que foi comprovado com os ensaios de porcentagem de encapsulação; 

especialmente para a formulação de PLA21K-co-AGE2,4 (0,65 mg/mL de BNZ) que 

apresentou maior porcentagem de encapsulação e maior variação do Dh nesta 

concentração em relação à formulação sem fármaco quando comparada às demais 

NS. Na literatura são encontrados casos de aumento do Dh de NS após 

incorporação do fármaco (ROUZES et al., 2003; HAMMADY et al., 2009). Quando 

foram comparados o Dh das NS de PLA26K com BNZ (0,65 mg/mL) com os Dh da 

respectiva NS branca foi observado que não houve variação significativa deste 

parâmetro. A porcentagem de encapsulação mostrou que nesta concentração a 

encapsulação do BNZ na NS de PLA26K é praticamente nula, o que poderia explicar 

a ausência de variação do Dh entre estas formulações. 

Não houve diferenças significativas de potencial ζ entre as formulações 

brancas contendo comonômeros em relação às obtidas com o homopolímero PLA. 

Isto sugeriu que os grupamentos alila e benzila inseridos nos copolímeros, bem 

como as características estruturais das cadeias poliméricas, não modificaram a 

carga superficial das NS, uma vez que o potencial ζ é influenciado pela carga dos 
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diferentes componentes das formulações dissociados na superfície das NP 

(LEGRAND et al., 1999; USKOKOVIC, 2007). 

GREF e colaboradores (2000) determinaram o potencial ζ de NS formadas a 

partir de blendas de PLA com PLA-b-mPEG; os autores observaram que para uma 

porcentagem (p/p) de mPEG de aproximadamente 15%, o potencial ζ das partículas 

foi próximo a (-15 mV), entretanto, o valor de potencial ζ médio obtido para as NS 

brancas de PLA foi de aproximadamente (-25 mV). GREF e colaboradores (2000) 

utilizaram meio salino (NaCl 10−3 M) enquanto neste estudo foi utilizada água 

ultrapura. É conhecido que as diferenças entre as espécies presentes no meio são 

mais distintas em água do que na solução de NaCl. Isso se deve ao fato de que o 

sal no meio circundante reduz e equaliza os potenciais ζ devido à compressão da 

camada difusa, aproximando o plano de cisalhamento da interface da partícula. Este 

efeito foi observado no trabalho de HOFFMANN e colaboradores (1997). 

O potencial ζ pode também ser usado comparativamente para determinar o 

grau de associação de uma molécula à interface de uma NP ou na sua superfície. 

Foi observada diferença estaticamente significativa de potencial ζ entre as 

formulações com e sem BNZ, que possivelmente está relacionada à presença de 

parte do BNZ associado à superfície das NS. O BNZ poderia interagir com os grupos 

ionizados da superfície das NS e consequentemente reduzir o potencial ζ da 

formulação. Dentre as formulações preparadas, a formulação de PLA21K-co-AGE2,4 

(0,65 mg/mL de BNZ) foi a que apresentou maior variação do potencial ζ nesta 

concentração em relação à formulação branca. Esta formulação apresentou maior 

quantidade de BNZ associado às NPs, como mostrou os ensaios de porcentagem de 

encapsulação. 

A determinação do potencial ζ permite prever a estabilidade de dispersões 

coloidais, após a sua produção, sendo esta relação diretamente proporcional, pois 

quanto maiores os valores observados para o potencial ζ maior a repulsão entre as 

partículas e menor tendência à formação de agregados (SCHAFFAZICK et al., 2003; 

MORA-HUERTAS, 2010). Em geral o limite que configura as dispersões em estáveis 

e instáveis é da ordem de 30 mV em módulo, assim, partículas com potencial 

maiores que 30 mV em módulo são normalmente consideradas fortemente aniônicas 

ou catiônicas, tornando a dispersão coloidal estável devido às repulsões elétricas 

entre as partículas em meio aquoso (XU, 2008; CLOGSTON; PATRI, 2011). Todas 

as formulações com BNZ apresentaram potencial ζ menor que 30 mV em módulo, 
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não obstante, estas formulações foram estáveis quando armazenadas em geladeira 

a uma temperatura de 4 °C por um período de até 1 mês, não apresentando 

precipitados. Estes resultados comprovam que as NS deste estudo são realmente 

estabilizadas por forças estéricas devido ao uso de copolímero anfifílico não iônico, 

o PLA21K-b-mPEG5k. 

A avaliação de parâmetros tais como: forma, tamanho e superfície das 

partículas por meio de microscopias eletrônicas corroboram no estudo morfológico 

de sistemas nanoestruturados (LIU, 2005; ZHOU; WANG, 2007). A técnica de MEV 

foi útil na confirmação das formas esféricas das NS. O fundo de algumas imagens 

apresentou estruturas condizentes de agregação entre as NS. Este aspecto também 

foi observado no trabalho de HOLBAN e colaboradores (2014) para NS de PLA. 

Provavelmente isto foi associado às condições de fusão das NS sob o feixe de 

elétrons durante a análise de MEV, pois os índices de polidispersão obtidos por ECF 

foram relativamente baixos para estas partículas (≤ 0,17). 

Em relação à variação de potencial elétrico aplicado sobre as amostras de 20 

para 25 kV; foi possível atribuir o aumento dos diâmetros das partículas à 

deformação causada pela fusão das NS sob aquecimento pelo feixe de elétrons em 

virtude do aumento do potencial elétrico aplicado. Em outros trabalhos foram 

observados efeitos semelhantes para nanocápsulas de PLA (ATTILI-QADRI et al., 

2013; GARCIA et al., 2015). GARCIA e colaboradores (2015) atribuíram o efeito de 

diâmetro aumentado com o aumento do potencial elétrico aplicado, à natureza 

líquida do núcleo e a sua fina membrana polimérica, adicionado ao fato de o PLA 

apresentar baixa temperatura de transição vítrea (50-84 °C). Portanto, a obtenção de 

imagens de MEV para NP a base de PLA é limitada pela escolha adequada da 

potência do feixe de elétrons capaz de gerar um aquecimento que funde e alarga o 

diâmetro das NPs. 

É válido ressaltar que dependendo da técnica utilizada podem ser verificadas 

diferenças de tamanho de partícula. A microscopia eletrônica fornece uma imagem 

do diâmetro geométrico de poucas partículas isoladas após aplicação de um 

potencial elétrico capaz de fundir e deformar as amostra (REIMER, 1998), enquanto 

a ECF possibilita a determinação do diâmetro das partículas dispersas em meio 

aquoso (BROWN, 1996). Foi observado neste trabalho, que as medidas de ECF 

foram maiores que as obtidas por MEV nos campos observados, provavelmente 

devido as partículas estarem hidratadas durante a leitura na técnica de ECF 
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possibilita a obtenção de maiores diâmetros. HOFFMANN e colaboradores (1997) 

também observaram esta variação entre as duas técnicas. 

Estes resultados sugerem que a avaliação morfológica dos diâmetros das NS 

deve ser feito por duas ou mais técnicas complementares de dimensionamento, 

considerando as limitações e vantagens de cada uma (HASSELLÖV et al., 2008). 

Por exemplo, a utilização complementar neste caso da técnica de microscopia de 

força atômica poderia proporcionar uma alta resolução de mapeamento em três 

perfis tridimensionais da superfície das NP, o que não é possível com a MEV, uma 

vez que as imagens obtidas com esta técnica possuem caráter bidimensional 

(NEVES; VILELA; ANDRADE, 1998). 

Em relação ao estudo de encapsulação do BNZ, a formação de cristais 

visíveis de BNZ nas formulações com concentrações entre 0,3 e 0,65 mg/mL, 

sugerem uma saturação do sistema e uma baixa capacidade de encapsulamento do 

BNZ. No trabalho de MAXIMIANO e colaboradores (2010) o BNZ foi caracterizado e 

sua solubilidade em água destilada foi determinada (0,237 mg/mL). Na concentração 

de 0,1 mg/mL de BNZ não foi possível identificar visualmente os cristais, pois 

mesmo que houvesse BNZ não associado às NS, ele estaria solúvel no meio aquoso 

da formulação. Os resultados de porcentagem de encapsulação e de porcentagem 

de BNZ precipitado nesta concentração corroboram com esta observação. 

Assim como neste estudo, na literatura são encontrados trabalhos que 

também apresentaram baixas porcentagens de encapsulação em NS de PLA para 

fármacos como o paclitaxel (MUSUMECI et al., 2006), aciclovir (GIANNAVOLA et al., 

2003) e lidocaína (ROUZES et al., 2003). A encapsulação de um fármaco em um 

dado vetor é governada essencialmente pelas interações intermoleculares entre 

eles. As fracas interações intermoleculares entre o fármaco e polímero levam o 

fármaco a precipitar mesmo após a encapsulação, indicando menor retenção do 

fármaco na matriz e baixa estabilidade física (LI; YANG, 2015). Provavelmente o 

BNZ e estes fármacos apresentaram baixa interação em relação ao constituinte 

polimérico da formulação.  

Era esperado devido ás interações entre grupamentos aromáticos do BNZ e 

do polímero que as NS de PLA24K-co-BGE2,6 apresentassem melhores resultados de 

porcentagem de encapsulação e de eficiência de encapsulação, bem como de 

capacidade de carga, em relação às NS obtidas a partir dos demais polímeros. Esse 

copolímero apresenta grupos benzila na cadeia polimérica e por meio de interações 
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intermoleculares de sobreposição de orbitais π esperar-se-ia uma melhor interação 

com as moléculas do BNZ após a nanoprecipitação. Não obstante, os parâmetros 

avaliados foram mais favoráveis para a encapsulação do BNZ nas NS de PLA21K-co-

AGE2,4. 

Como já mencionado, o empacotamento cristalino do BNZ é reforçado por 

uma rede de interações intermoleculares fortes do tipo ligação de hidrogênio que 

possuem energias mais altas que as interações intermoleculares do tipo π-π, (10-40 

kJ/mol e 8-9 kJ/mol) respectivamente (LI; YANG, 2015). O entendimento das 

interações π-π também não é tão simples. No trabalho de MARTINEZ e IVERSON 

(2012) é discutido que estas interações são afetadas por variados fatores, 

reservadas para casos muito específicos, ou mesmo, não são aplicáveis às 

interações intermoleculares de moléculas aromáticas comuns. Estes fatos 

apresentados quando relacionados à baixa inserção de benzila nas cadeias de PLA 

podem ter desfavorecido as interações entre o copolímero PLA24K-co-BGE2,6 e o 

BNZ. 

A constatação de que as NS de PLA21K-co-AGE2,4 conseguiram encapsular o 

BNZ em maior porcentagem na maior concentração avaliada (0,65 mg/mL) e de 

como a porcentagem de encapsulação aumentou com o aumento da concentração 

de BNZ foi instigante. Nesta concentração cerca de 60% do fármaco precipitou e 

40% foi encapsulado, assim houve um equilíbrio maior entre as forças que regem o 

empacotamento cristalino do fármaco e a sua associação com as NP. Estas 

observações podem ser resultado da combinação de forças de interações 

intermoleculares que governam a encapsulação de um fármaco por um vetor, tais 

como interações do tipo ligações de hidrogênio, iônicas, hidrofóbicas, π-π e de van 

der Waals (LI; YANG, 2015).  

O aumento da relação massa/massa entre fármaco e polímero foi crescente 

para as NS de PLA21K-co-AGE2,4 em função da concentração de BNZ. Para a maior 

concentração de BNZ (0,65 mg/mL) a porcentagem de capacidade de carga foi de (≈ 

0,9%). NS em geral possuem capacidade de carga baixa (< 5%) quando há pouca 

afinidade entre o fármaco e a matriz polimérica (YOO et al., 1999; GIANNAVOLA et 

al., 2003). Interações fortes entre fármaco e polímero podem potencialmente reduzir 

a mobilidade molecular e reduzir a extensão de cristalização do fármaco (MISTRY et 

al., 2015).  
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Mesmo para a maior porcentagem de encapsulação obtida (NS de PLA21K-co-

AGE2,4 com BNZ 0,65 mg/mL) a eficiência de encapsulação foi baixa (≈ 14%) o que 

mostra o baixo rendimento do processo de encapsulação do BNZ como um todo. 

Uma vez que a porcentagem de encapsulação foi crescente e que o BNZ só 

precipitou efetivamente na concentração de 0,65 mg/mL para a NS de PLA21K-co-

AGE2,4; a eficiência de encapsulação acompanhou esta tendência. Assim como 

neste trabalho, no estudo de MUSUMECI e colaboradores (2006) também foi 

observado que a eficiência de encapsulação aumentou em NS de PLA conforme foi 

aumentada a concentração de paclitaxel na formulação. 

Ainda que as inserções principalmente de alila ao longo da cadeia de PLA 

tenham modificado a porcentagem e a eficiência de encapsulação de BNZ; os 

parâmetros avaliados no estudo de encapsulação (porcentagem de encapsulação, 

eficiência de encapsulação e capacidade de carga) apresentaram valores muito 

baixos o que não justificaria a síntese destes copolímeros para a finalidade proposta 

de aprimoramento de encapsulação do BNZ. 

Não obstante, a inserção destes grupos funcionais no PLA é uma estratégia 

interessante levada em consideração a possibilidade de encapsulação de moléculas 

com menor capacidade cristalina que o BNZ em meio aquoso, que contenha mais 

grupamentos aromáticos em sua estrutura; ou que ainda sejam menos sujeitas a 

realizarem interações intermoleculares fortes do tipo ligação de hidrogênio. 

Outra potencial vantagem da inserção destes grupamentos é a possibilidade 

de pós-modificações químicas dos copolímeros para a inserção de ligantes 

funcionais de interesse, como visto no trabalho de GESCHWIND, PHILLIPS e FREY 

(2013) para um copolímero com benzila e no trabalho de ERBERICH, KEUL e 

MÖLLER (2007) para um copolímero com alila. Assim, permitindo que estes ligantes 

de interesse aumentem também a encapsulação de ativos em NP (RABANEL et al., 

2015), atuem como sistemas sítio-específicos (BANQUY et al., 2008) ou 

biomarcadores (TESKE; VOIGT; SHASTRI, 2014). 

Em relação à citotoxicidade das NS, os resultados mostraram que os 

polímeros de PLA modificados contendo alila e benzila possuem baixa toxicidade 

nas concentrações avaliadas. NADEAU e colaboradores (2005) sintetizaram o 

copolímero PLA-co-AGE e avaliaram sua citotoxicidade em culturas de macrófagos 

murino RAW 264.7 e J774A.1. Utilizando a técnica do MTT foi demostrado que o 

copolímero em concentração de até 1000 µg/mL não apresentou efeito sobre a 
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viabilidade celular quando comparado ao PLA homopolímero, mostrando que a 

presença do grupo alila não interferiu na viabilidade celular. Porém, no estudo de 

NADEAU e colaboradores (2005) não foi avaliado o grau de inserção do 

comonômero na cadeia polimérica. 

A importância da utilização das linhagens celulares Vero e J774A.1 neste 

estudo é que se tratam de células não fagocíticas e fagocíticas, respectivamente, 

que respondem de forma diferente em relação à toxicidade na presença de NP, uma 

vez que as linhagens interagem de formas distintas com estas (SOHAEBUDDIN et 

al., 2010). Isto pode explicar as diferenças encontradas nas curvas de viabilidade 

entre os tipos celulares. 

Para J774A.1, as curvas de citotoxicidade foram semelhantes para as três 

formulações, enquanto que para as células Vero, as NS de PLA-co-AGE e PLA-co-

BGE foram mais tóxicas em relação às NS de PLA26K nas maiores concentrações. 

Não foi possível correlacionar o Dh com este efeito, visto que não houve diferença 

estatística entre os Dh destas NP. É conhecido que o diâmetro pode estar 

relacionado com o aumento da toxicidade das NP, pois áreas superficiais maiores 

permitem mais interações com as células (HE et al., 2010; SHINDE et al., 2012). 

As partículas de PLA26K podem ter interagido com as células Vero de uma 

maneira diferente do que as NS preparadas com copolímeros contendo alila e 

benzila, uma vez que os resultados de potenciais ζ sugeriram a influência destes 

grupos na superfície das NS. É documentado que as modificações de superfície de 

nanomateriais podem afetar tanto a sua via de internalização como o seu destino 

intracelular (DURÁN; GUTERRES; ALVES, 2014). O modelo utilizado foi útil para se 

estudar a interferência das NS na viabilidade celular de duas linhagens de células 

por 24h. Contudo, tal procedimento proporciona uma visão limitada dos complexos 

celulares intrínsecos ao funcionamento de um organismo e das possíveis vias de 

captação e internalização celulares, além da estabilidade das NS nos meios 

biológicos (MOORE et al., 2015). Logo, esses resultados in vitro são preliminares, 

porém encorajadores para mais estudos toxicológicos.   
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II-6. CONCLUSÃO PARCIAL 

 

A utilização de blendas de PLA-b-mPEG com polímeros contendo alila e 

benzila inseridos na cadeia de PLA se mostrou viável na formação de NS pelo 

método de nanoprecipitação, com NS apresentando tamanhos inferiores a 117 nm, 

forma esférica, estabilidade coloidal e baixa citotoxicidade até 500 µg/mL. 

A associação do BNZ às NS preparadas foi maior para as NS de PLA21K-co-

AGE2,4 em função do aumento da concentração de BNZ na formulação quando 

comparada aos demais tipos de NS. Essa maior associação foi indicativo de uma 

possível participação e interação dos grupamentos alilas presentes nas cadeias 

poliméricas com as moléculas de BNZ. As modificações das características das NP 

com BNZ, tais como aumento do tamanho e redução do potencial ζ em módulo 

quando comparadas às NS brancas indicou que o BNZ pode estar associado à 

matriz polimérica bem como à superfície das NS. Contudo, a estratégia de síntese 

de PLA funcionalizado utilizada neste trabalho não foi ideal para a finalidade 

proposta de aprimoramento de encapsulação do BNZ a partir da interação de grupos 

aromáticos; uma vez que os parâmetros avaliados (porcentagem de encapsulação, 

eficiência de encapsulação e capacidade de carga) apresentaram valores muito 

baixos.  
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4. CONCLUSÃO 

 

Em relação às sínteses de polímeros derivados do D,L-lactídeo por abertura 

de anel, nesse estudo foram obtidos polímeros modificados e avaliada a influência 

de alguns parâmetros reacionais nas características dos produtos sintetizados. Foi 

observada a influência da quantidade de epóxido no meio reacional nas massas 

molares obtidas, dispersidades e no número de inserções de GE por cadeia. O 

DMAP não contribuiu para maiores inserções dos comonômeros nas cadeias 

poliméricas em relação ao Sn(Oct)2. Os comonômeros GE foram pouco inseridos 

nas cadeias de PLA e as NS obtidas a partir desses copolímeros apresentaram 

baixa capacidade de encapsulação do BNZ, sendo obtido no máximo 40% de 

encapsulação para as NS de PLA21K-co-AGE2,4. 

A capacidade destes copolímeros modificados na formação de NS estáveis e 

de baixa toxicidade abre perspectivas de aprimoramento das rotas de síntese e 

obtenção de polímeros com maiores massas molares e maiores inserções de GE por 

cadeia. A partir das interações intermoleculares entre fármacos e grupos funcionais 

podem ser oferecidas novas plataformas poliméricas para o preparo de 

nanocarreadores e encapsulação de fármacos com diferentes composições 

químicas e que sejam melhores alternativas terapêuticas. 
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5. PERSPECTIVAS DO TRABALHO 

 

São perspectivas deste trabalho: 

 

 Aprimorar as metodologias de síntese desenvolvidas até o momento visando 

à obtenção de polímeros com maiores massas molares e melhorar a inserção 

de GE por cadeia; 

 

 Utilizar a espectroscopia de massa MALDI-TOF para identificar os locais de 

inserção dos grupamentos AGE e BGE; 

 

 Avaliar para uma mesma série polimérica a relação entre o número de GE por 

cadeia com a porcentagem de encapsulação de outra molécula modelo; 

 

 Analisar os polímeros sintetizados por técnicas calorimétricas; 

 

 Avaliar o perfil de liberação de uma molécula modelo a partir de NP 

preparadas com os polímeros modificados com GE; 

 

 Dosar possíveis traços metálicos provenientes dos catalisadores nos 

polímeros sintetizados. 
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