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Resumo: O desenvolvimento de sistemas poliméricos para liberação controlada de fármacos (SLF) vem crescendo nos 

últimos anos. Polímeros utilizados para obtenção de SLF no sistema nervoso central (SNC) devem ser biodegradáveis e 

biocompatíveis. Neste contexto, destaca-se a Policaprolactona (PCL), que além de apresentar ambas características, é 

degradado lentamente in vivo em produtos não tóxicos, podendo chegar a meses. Isso pode ser um problema para o 

desenvolvimento de SLF no SNC visto que este requer que o polímero apresente uma biodegradabilidade curta, para 

que não acumule. Neste estudo foram preparados sistemas com diferentes concentrações de PCL (30, 50 e 75mg) por 

nanoprecipitação e por emulsão, sendo caracterizados por DRX, TGA, FTIR e RMN. Observou-se que houve uma 

redução da cristalinidade do PCL e uma alteração da posição dos picos cristalinos. 
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Effect of nanoprecipitation and emulsion in polymeric matrices of Polycaprolactone to 

pharmaceutical applications  

 
Abstract: The development of controlled drug delivery systems (DDS) using polymers has been growing on the last 

years. Polymers used to obtain DDS to the central nervous system (CNS) must be biodegradable and biocompatible. In 

this context, Polycaprolactone (PCL) is a promising polymer because, besides it presents both characteristics, PCL is 

also slowly degraded in vivo into non-toxic products and it can last for months. This slow degradation can be a problem 

to the development of DDS to CNS as it requires that the polymer must present a short biodegradability, not to 

accumulate. In this study, systems with different PCL concentrations (30, 50 and 75 mg) were prepared by 

nanoprecipitation and emulsion, and were evaluated by XDR, TGA, FTIR and NMR. We can observe that there was a 

reduction in PCL crystallinity and an alteration on its crystal peaks positions. 
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Introdução  

 

Diversas doenças neurológicas contribuem para a porcentagem de patologias relacionadas 

ao sistema nervoso central (SNC) pelo mundo e esse número tende a aumentar junto com os gastos 

econômicos em saúde pública [2]. Devido a isso, o desenvolvimento de terapias para doenças 

neurológicas ganhou importância nos últimos anos [2], havendo um crescimento de estudos para 

desenvolver nanossistemas voltados para a área médica visando a obtenção de benefícios [1]. 

Para este fim, os materiais poliméricos são promissores já que apresentam uma estabilidade 

adequada, além de permitir uma maior eficiência de encapsulação do fármaco, um controle de 

liberação do princípio ativo, a presença de ligantes na superfície, além de apresentar um histórico 

seguro no uso em humanos [2]. 
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As nanopartículas poliméricas são capazes de alterar a distribuição corporal de um fármaco, 

podendo aumentar a concentração do mesmo no cérebro, assim reduzindo a dose necessária a ser 

administrada para se obter o efeito terapêutico [5] e, consequentemente, pode levar também a uma 

redução nos efeitos adversos [2, 3]. 

Porém, o tratamento de doenças do SNC ainda é um desafio devido à presença da barreira 

hemato-encefálica (BHE), a qual dificulta a transposição do fármaco através da mesma [2, 3, 5]. A 

BHE protege o SNC e o emprego de nanopartículas poliméricas representa uma solução promissora 

na terapia em questão, já que esses sistemas permitiriam que os fármacos finalmente atingissem o 

seu alvo [2, 5] para então ocorrer a liberação do princípio ativo em concentrações terapêuticas 

relevantes no cérebro [5]. Tal liberação já se mostrou mais efetiva quando nanopartículas 

poliméricas biodegradáveis foram empregadas [3]. 

A escolha do polímero presente na formulação é uma etapa essencial no desenvolvimento 

das nanopartículas visto que influencia, por exemplo, na eficiência de encapsulação e no padrão de 

liberação do fármaco [3]. Além disso, essa escolha depende da finalidade do nanossistema, por 

exemplo, nanopartículas poliméricas aplicadas à liberação de fármacos no SNC devem ser 

compostas preferencialmente por polímeros biodegradáveis, biocompatíveis [2] e não-tóxicos [1]. 

Por apresentar tais características, a Policaprolactona (PCL) é um polímero promissor para o 

desenvolvimento de nanossistemas aplicados à transposição de fármacos através da BHE [4]. 

Além disso, o PCL é semicristalino [6] e é degradado in vivo em produtos não tóxicos [4], 

sendo um dos polímeros sintéticos biodegradáveis mais utilizados em sistemas de liberação de 

fármacos (SLF) [4]. A biodegradação do PCL é lenta e ocorre em duas etapas, permitindo que ele 

seja usado em SLF com liberação de até mais de um ano [6]. Essa biodegradação lenta se deve à 

hidrofobicidade da superfície e à alta cristalinidade do PCL [4]. Dessa forma, a alta cristalinidade 

do PCL pode ser um problema para o desenvolvimento de SLF no SNC visto que este requer que o 

polímero apresente uma biodegradabilidade curta, para não gerar bioacumulações [5].  

A fim de observar as alterações do PCL, incluindo o efeito sobre sua cristalinidade, que 

pode reduzir o seu tempo de biodegradação, e somar as vantagens deste polímero a um tempo mais 

curto de degradação in vivo, nanossistemas foram produzidos pelas técnicas de nanoprecipitação e 

emulsão e o efeito destas técnicas sobre a cristalinidade e a dinâmica molecular foram avaliados. 

 

Experimental  

 

Materiais 

 Foram utilizados no presente estudo: matriz polimérica de Policaprolactona Mn 80.000 g/mol 

(Sigma Aldrich); Acetona (Quimex) e Diclorometano (Tedia) como solventes; Poloxamer-407 

(Sigma Aldrich) e Poli (alcool vinílico) – PVA – Mw 78.000 g/mol, 88% hidrolisado (Vetec 

Química Fina) como surfactantes. 

 

Métodos 

 Foram produzidos três sistemas pela técnica de emulsão simples e três sistemas por 

nanoprecipitação. Para ambos, a Policaprolactona foi dissolvida em  ml de fase orgânica e essa 

solução foi vertida, sob agitação constante, sobre 10 ml de uma solução aquosa com surfactante. O 

sistema permaneceu sob agitação constante por cerca de 24 horas até a evaporação total do solvente 

orgânico. No caso da emulsão, o solvente orgânico utilizado foi o Diclorometano e a fase aquosa foi 

de PVA 1% enquanto para a nanoprecipitação, o solvente utilizado foi a Acetona, a qual foi 

aquecida a 45°C a fim de viabilizar a solubilização, e a solução aquosa era constituída por 

Poloxamer-407 a 0,5%. Para cada técnica, foram usadas três quantidades distintas de polímero, 

sendo elas: 30 mg, 50 mg e 75 mg. 

 Todos os sistemas produzidos foram congelados para posteriormente serem liofilizados durante 

48 horas. Espécimes em forma de pó foram obtidas dos sistemas e suas características foram 
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avaliadas por: Difração de Raios X (DRX), Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR), Análise Termogravimétrica (TGA) e Ressonância Magnética Nuclear (RMN). 

 

Resultados e Discussão  

 

Após realização do DRX foram obtidos os difratogramas apresentados na Fig.1 e Fig. 2.  

 

Figura 1 

 
Difratograma do PCL puro 

 
 O PCL é um polímero semicristalino, o qual se organiza sob a forma cristalina do tipo 

ortorrômbica [7]. O difratograma do PCL puro permite observar dois picos cristalinos, os quais são 

semelhantes aos de espectros já publicados em estudos anteriores para a mesma matriz polimérica 

[9]. Tais picos de reflexão, em 2θ = 21,4o e 23,8o, apresentam espaçamento basal de 0,412 e 0,325 

nm, os quais correspondem aos planos cristalinos (110) e (220), respectivamente [7].  

 

Figura 2 

 
Difratogramas dos sistemas obtidos por emulsão (E) e por nanoprecipitação (P) 

 

 Os difratogramas obtidos permitiram observar que o método de emulsão levou a uma alteração 

da ordenação estrutural do PCL, fazendo com que os picos cristalinos do polímero se apresentassem 

mal definidos, revelando um aspecto mais amorfo. Já o método da nanoprecipitação permitiu que o 

polímero mantivesse sua cristalinidade, todavia, levou à alteração do posicionamento de seus picos 

cristalinos. Após a nanopreciptação observam-se 3 picos cristalinos nos espectros obtidos centrados 

em 2θ = 17,3o, 22,6o e 25,8o. O posicionamento destes picos corresponde aos planos cristalinos 

(010), (110) e/ou (200), e (203), os quais indicam que o PCL manteve sua célula unitária na forma 

ortorrômbica, contudo a alteração do posicionamento dos planos demonstra uma alteração do 

distanciamento das lamelas do cristal (mais distantes), o que altera sua perfeição [8]. É possível, 
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ainda, observar que, para as ambas as técnicas, quanto menor foi a concentração de PCL utilizado 

na obtenção do nanossistema, houve uma tendência em aumentar a intensidade do pico de reflexão, 

indicando que maiores concentrações de polímero geraram um menor empacotamento das cadeias 

poliméricas, levando à redução da cristalinidade do sistema. 

 

Figura 3 

 
 

Espectro de FTIR dos sistemas obtidos por emulsão (E) e por nanoprecipitação (P) 

 

 Conforme observado nos espectros da Fig.3, todas as amostras apresentaram bandas em 1724-

1726cm-1 e 2865-2871cm-1, referentes às vibrações de estiramento das ligações C=O e CH2 do PCL, 

respectivamente. Para todas as amostras preparadas por nanoprecipitação, foram observadas bandas 

características dos Poloxamers em 1108cm-1 e 2893cm-1, atribuídos às vibrações de estiramento das 

ligações C-O e C-H, respectivamente. Já para todas as amostras preparadas por emulsão, o espectro 

mostra uma banda em 3200-3500 cm-1, a qual se refere ao estiramento O-H das ligações de 

hidrogênio inter e intramoleculares do PVA. Além disso, pode-se observar picos característicos do 

PVA em 2939cm-1 e 1739cm-1, correspondentes ao estiramento das ligações C-H dos grupos alquila 

e C=O, respectivamente. Os resultados apresentados estão de acordo com a literatura [10-13]. 

 

 As Tabelas 1 e 2 mostram os valores de T onset e T22 dos sistemas obtidos por emulsão e os 

valores de T onset e T1H dos sistemas obtidos por nanoprecipitação, respectivamente. 

 

Tabela 1 - Valores de T onset e T22 dos sistemas obtidos por emulsão (E) 

 

Amostra T onset (°C) (±1°C) T22 (ms) 2% 

PCL 30mg-E 276 9032 

PCL 50mg-E 280 6305 

PCL 75mg-E 279 7854 

 

Tabela 2 - Valores de T onset e T1H dos sistemas obtidos por nanoprecipitação (P) 

 

Amostra T onset (°C) (±1°C) T1H (ms) 2% 

PCL 30mg-P 256 110 

PCL 50mg-P 258 102 

PCL 75mg-P 321 136 

  

 O estudo por relaxometria apresentou duas abordagens distintas, de acordo com o método de 

obtenção dos nanossistemas, a fim de melhor caracterizá-los. Para o método de emulsão, foi 

utilizada a sequência CPMG a fim de observar a presença de água nos sistemas e sua possível ação 
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como plastificante dos mesmos. Tal análise foi escolhida para os sistemas obtidos por emulsão 

devido a presença de PVA como surfactante nos mesmos. Devido à presença de hidroxilas em sua 

estrutura, o PVA tende a interagir com a água através de pontes de hidrogênio, possibilitando que a 

mesma permaneça adsorvida na matriz. 

 Os resultados apresentados na Tabela 1 demonstraram que o aumento da concentração de 

polímero no sistema levou ao aumento da quantidade de água adsorvida agindo como plastificante. 

Desta forma, os resultados de RMN corroboraram os achados do TGA, já que o sistema 

plastificado, com mais água, possui o início de degradação mais rápido, enquanto o sistema com 

menos água, menos plastificado, apresenta um Tonset maior.  Essa ação plastificante pôde, ainda, 

ser observada no DRX, já que os sistemas obtidos por emulsão apresentaram uma maior porção 

amorfa, reduzindo a cristalinidade do polímero pela ação da água como plastificante. 

 Na nanoprecipitação, por sua vez, não se identificou essa ação plastificante, indicando que a 

presença do Poloxamer não agiu alterando a dinâmica molecular do sistema, bem como demonstrou 

que na ausência do PVA não existe uma tendência à permanência de água adsorvida no sistema. 

Como não houve um componente agindo como plastificante na nanoprecipitação, o DRX destes 

sistemas demonstrou que o polímero foi capaz de melhor empacotar suas cadeias levando a 

observação de picos cristalinos bem definidos no difratograma. Neste caso, optou-se por sua análise 

através da técnica de inversão recuperação a fim de obter os valores de T1H (Tabela 2), os quais 

demonstraram que há uma tendência em aumentar a rigidez dos sistemas à medida que se eleva a 

concentração de polímero nos mesmos. Tais resultados corroboram a técnica de TGA, a qual 

demonstrou maior resistência térmica do sistema com maior percentual de polímero. 

 

Conclusões 

 

 Os sistemas apresentaram um ganho de mobilidade molecular. Logo, a liberação de um 

princípio ativo será facilitada e isso leva a crer que as técnicas citadas para a geração dos materiais 

sejam promissoras para o desenvolvimento de SLF no SNC. 
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