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O câncer de próstata é o tipo de câncer mais incidente no sexo masculino, sendo 
estimados 68.220 novos casos no Brasil para cada ano do biênio 2018-2019. Embora 
tenha-se observado um enorme progresso no tratamento do câncer de próstata nas 
últimas décadas, esta doença continua sendo a segunda maior causa de mortes 
relacionadas ao câncer em homens. Entre os fármacos indicados para o seu 
tratamento, o docetaxel aparece como escolha de primeira-linha dada sua grande 
eficácia terapêutica. Entretanto, efeitos adversos severos estão relacionados ao uso 
deste fármaco. Para superar estes problemas, a veiculação de quimioterápicos em 
sistemas de liberação nanoestruturados vem sendo amplamente estudada nos últimos 
anos, dados os diversos benefícios que oferece. Deste modo, o presente trabalho 
visou desenvolver, caracterizar e avaliar biologicamente nanopartículas poliméricas a 
base de um copolímero de policaprolactona-DL-α-tocoferol-polietilenoglicol-1000 
(PCL-TPGS) contendo docetaxel para uso na terapia do câncer de próstata. As 
nanopartículas foram obtidas pela técnica de nanoprecipitação e caracterizadas por 
suas características físico-químicas, morfológicas e biológicas. Os sistemas foram 
obtidos com sucesso e possuem distribuição de tamanhos adequada para os objetivos 
propostos (PSD 130 ± 18 nm, PDI 0,10 ± 0,04 e ZP -30,1 ± 2,3 mV), alto rendimento, 
eficiência de encapsulação e capacidade de carga (98,7 ± 3,2%, 96,2 ± 1,1% e 5,01 
± 0,32%, respectivamente). Os estudos calorimétricos e espectroscópicos permitiram 
avaliar o estado físico do fármaco na nanopartícula e sugerir a encapsulação. Ensaios 
biológicos demonstraram elevada capacidade dos nanocarreadores contendo 
docetaxel em causar dano celular em linhagem de câncer de próstata (PC-3), 
atingindo EC50 de 0,4760 ± 0,092 nM. A avaliação da internalização celular resultou 
em 97,64 ± 1,21%, coerentes com os resultados de citotoxicidade. Estudos in vivo 
demonstraram eficácia do sistema desenvolvido em modelo animal, cuja capacidade 
de redução tumoral foi superior à formulação comercial de docetaxel. O sistema 
desenvolvido tem potencial para o aprimoramento da terapia citotóxica convencional 
em humanos, sendo necessários estudos posteriores para a assegurar sua segurança 
clínica. 
 
Palavras-chave: nanocarreador, nanopartículas poliméricas, nanotecnologia, PCL-
TPGS, sistemas de liberação de fármacos, tumor 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Câncer de próstata 

O câncer de próstata é o tipo de câncer mais incidente no sexo masculino, 

considerando todas as regiões do Brasil e excetuando-se os tumores de pele tipo não-

melanoma. Segundo estimativa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, estima-

se 68.220 novos casos no Brasil para cada ano do biênio 2018-2019 - o que 

corresponde a 31,7% do total de casos de neoplasias malignas no país em homens. 

(INCA, 2017). A sua origem ocorre por mutação ou ativação anormal de genes 

controladores do crescimento e mitose celular, as células tumorais atuam competindo 

com os tecidos normais pelos nutrientes do organismo. Com seu crescimento 

incontrolável pode danificar tecidos e órgãos, levando assim a sérios 

comprometimentos na saúde (FERNÁNDEZ et al., 2014). 

Embora tenha-se observado um enorme progresso no tratamento do câncer de 

próstata nas últimas décadas, esta doença continua sendo a segunda maior causa de 

mortes relacionadas ao câncer em homens. Considera-se um marco revolucionário 

na história do câncer a associação do antígeno específico da próstata (PSA, em inglês 

prostate-specific antigen) com o desenvolvimento da doença, o que facilitou o 

diagnóstico e aumentou os casos de sobrevida por meio da detecção do tumor em 

estadios iniciais (SHEN; ABATE-SHEN, 2010). Homens com elevados níveis de PSA 

são geralmente submetidos a uma biópsia para avaliar a potencial presença de câncer 

de próstata. A partir da biópsia, análises histopatológicas são conduzidas de modo a 

definir o estadiamento do câncer – cujo resultado implicará em diferentes tipos de 

tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Atualmente, existem três tipos principais de tratamento para o câncer de próstata: 

quimioterapia, radioterapia e remoção cirúrgica total ou parcial da próstata. A escolha 

da conduta terapêutica depende principalmente do estadio do câncer (Figura 1). No 

estadio I não há extravasamento das células tumorais para outros tecidos, tornando o 

câncer restrito à próstata. Neste caso, a doença é predominantemente assintomática 

ou levemente sintomática, tendo como conduta mais recomendada a remoção 

cirúrgica. Entretanto, opções como criocirurgia e ultrassom focalizado de alta 

intensidade (HIFU, do inglês high intensity focused untrassound) também estão 
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disponíveis (AL EKISH et al., 2013; KOMURA et al., 2014). No estadio II, o câncer já 

tem dimensões maiores dentro da próstata e se encontra em fase de crescimento, 

sendo necessária intervenção quimioterápica por meio de fármacos como docetaxel, 

mitoxantrona e platina/etoposidio (APARICIO et al., 2013; SONG et al., 2013). No 

estadio III, já há branda proliferação das células tumorais para outros tecidos do corpo, 

sendo necessária a complementação com outros quimioterápicos e incidência de 

radiação (FERNÁNDEZ et al., 2014; SONG et al., 2013; SORENSEN et al., 2013). Ao 

chegar ao estadio IV – caracterizado por metástase generalizada – o tratamento é 

feito de forma paliativa e visando amenizar a dor, com o auxílio de radiação (GANJU 

et al., 2014). 

Figura 1. Esquema geral do estadiamento de neoplasias de próstata. Adaptado de 
HealthCare Online®. 

 

1.2. Docetaxel 

O docetaxel é um quimioterápico antimitótico da classe dos taxanos. Atualmente 

bem estabelecido na terapêutica do câncer, é aprovado para uso em diversos países 

para o tratamento de câncer de mama, cabeça e pescoço, gástrico, próstata e fígado 

(BAKER et al., 2009). Consta na Lista Modelo de Medicamentos Essenciais da 
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Organização Mundial da Saúde (WHO, 2017) como um dos principais quimioterápicos 

necessários para manutenção da saúde pública. Embora seja eficaz e 

consideravelmente seguro, seu uso está relacionado a importantes efeitos colaterais 

como neutropenia febril e distúrbios neurosensoriais. Estes efeitos adversos já foram 

documentados nos estudos clínicos de fase II e III, sendo potencialmente previstos e 

manejados (KELLY; ALKEN, 2013), mas ainda assim geram desconforto e diminuição 

da qualidade de vida do paciente. 

É um pró-fármaco quimicamente análogo ao paclitaxel, obtido por semi-síntese a 

partir do mesmo (Figura 2). Lipofílico, sofre oxidação ao ser internalizado na célula, 

gerando então o metabólito ativo com ação farmacológica. Este se liga aos 

microtúbulos e os estabiliza durante a mitose, interrompendo a divisão celular na fase 

G2M e causando morte celular. Sua baixa solubilidade, coeficiente de partição e alto 

peso molecular, bem como outras propriedades físico-químicas (Tabela 1), tornam 

sua veiculação um desafio para a tecnologia farmacêutica. 

Tabela 1. Propriedades físico-químicas do docetaxel. 

Peso molecular 807,89 g/mol 

Fórmula molecular C43H53NO14 

Ponto de fusão 232 °C 

Solubilidade em água 0,274 mg/L 

Absorções máximas no UV 230, 275, 283 nm 

pKa 10,96 

logP 2,59 
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Figura 2. Estrutura química do docetaxel. 

 

Na terapêutica, considera-se o docetaxel como um fármaco bem estabelecido que 

gera resultados positivos na maioria dos casos – apresentando menor toxicidade 

sistêmica e maior captação celular, quando comparado ao paclitaxel. Entretanto, 

limitações clínicas como resistência pelas células tumorais, baixa solubilidade aquosa, 

rápida atividade fagocítica, clearance renal e distribuição não-seletiva (JAIN et al., 

2016; ZHAO et al., 2010) devem ser consideradas. Além disto, a formulação comercial 

contendo docetaxel (Taxotere®) emprega o uso de polissorbato 80, um tensoativo não-

iônico relacionado a relações de hipersensibilidade (DOU et al., 2014). Considerando 

os pontos levantados, é clara a necessidade de otimização da terapia do câncer de 

próstata; seja isto feito por meio da busca por novas moléculas ou pela tecnologia 

farmacêutica, como o emprego de nanopartículas, que podem permitir maior eficiência 

do tratamento. 

1.3. Sistemas de liberação e nanotecnologia 

O processo de desenvolvimento de um medicamento, desde o desenvolvimento 

da molécula até a chegada ao mercado, é um processo lento e caro. Porém, melhorar 

as propriedades de um medicamento já existente através das ferramentas que a 

tecnologia farmacêutica dispõe possibilita o melhor aproveitamento do seu potencial 

farmacológico, o que pode permitir o desenvolvimento de um novo medicamento de 

maneira mais econômica e em um período de tempo inferior, já que não há a etapa 

de síntese de um novo fármaco. Dentro deste contexto, têm destaque os sistemas de 

liberação de fármacos, ferramentas de tecnologia farmacêutica que possibilitam 
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melhorar a eficácia do tratamento e reduzir os efeitos indesejados. Estes sistemas 

permitem alterar as características de farmacocinética dos fármacos, como absorção, 

distribuição e excreção, gerando a possibilidade de um melhor planejamento para a 

ação do fármaco veiculado. Dentre os diversos benefícios concedidos ao fármaco 

pelos sistemas de liberação, destaca-se a possibilidade de liberação sustentada, o 

que certamente permite a redução da frequência de administração do medicamento e 

também redução de efeitos colaterais (HALEY; FRENKEL, 2008). 

Particularmente, o emprego da nanotecnologia aplicada ao tratamento do câncer 

vem sendo largamente explorado nos últimos anos e resultados promissores têm sido 

alcançados. Isso se dá em função de propriedades desejáveis que sistemas de 

liberação nanoestruturados permitem, como a elevada razão superfície-volume da 

partícula, estabilidade, especificidade, encapsulação de fármacos, e 

biocompatibilidade. Estas propriedades em conjunto podem resolver problemas de 

muitos fármacos empregados no tratamento do câncer (SINGH; SHARMA; 

ROBERTSON, 2012).   

Os sistemas de liberação de fármacos baseados em nanotecnologia são 

largamente empregados na veiculação de fármacos com propriedades antitumorais, 

já que direcionam a droga ao local do tumor, mantendo sua concentração em níveis 

suficientes até que a ação terapêutica seja exercida (KAWASAKI; PLAYER, 2005). A 

atual terapêutica utilizada no tratamento de câncer vem passando por mudanças, 

principalmente devido à necessidade de melhorar o índice terapêutico de 

quimioterápicos e reduzir seus efeitos colaterais, poupando as células sadias (HALEY; 

FRENKEL, 2008). O efeito de permeabilidade e retenção aumentada dos tumores 

(Enhanced Permeability and Retention Effect, EPR) é um fator que contribui para os 

benefícios da utilização de nanoestruturas em casos de tumores sólidos - esta é uma 

propriedade que faz com que tumores tendam a acumular passivamente 

nanopartículas em seu interior, conforme esquematizado na Figura 3. A explicação 

para este fenômeno é que objetivando uma rápida divisão, as células tumorais 

estimulam a produção de vasos sanguíneos fenestrados. A presença das 

fenestrações facilita o extravasamento e permeação das nanopartículas para o interior 

dos tumores, que acumulam estas partículas. Entretanto, o mesmo não ocorre com 

os vasos linfáticos, tornando a remoção das nanopartículas prejudicada. A sinergia 

entre estes fatores gera um maior acúmulo de sistemas nanoestruturados no interior 
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de tumores (MATSUMURA; MAEDA, 1986; SINGH; SHARMA; ROBERTSON P, 2012; 

YOSHIZAWA et al., 2011). 

Figura 3. Representação esquemática do efeito EPR. Adaptado de KOZLOVA; 
EPPLE, 2013. 

 

No atual cenário global, a utilização de nanoestruturas com finalidade terapêutica 

na oncologia ultrapassa a fase de desenvolvimento e encontra-se no mercado. 

Através de uma análise do mercado de sistemas de liberação nanoestruturados no 

setor oncológico por meio de abordagens de pesquisas de patentes em bancos de 

dados especializados, é possível traçar um perfil do desenvolvimento tecnológico da 

área e entender as perspectivas do mercado, bem como compreender as 

particularidades das patentes do setor. Dados gerados pela pesquisa de patentes 

através da plataforma Derwent World Patents Index (Clarivate Analytics®, EUA) 

indicam que até 2017, o setor de medicamentos nanoestruturados voltados para 

oncologia possui 2.212 patentes distribuídas em 567 famílias de patentes. 

A análise da Figura 4, permite observar que o principal crescimento de patentes 

no segmento farmacêutico-oncológico de base nanotecnológica se deu entre 2010 e 

2012, o que é coerente com o desenvolvimento científico da tecnologia nos anos 
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antecedentes. As técnicas de avaliação de sistemas de liberação de fármacos 

evoluíram satisfatoriamente de maneira a prever as características físico-químicas e 

biológicas dos sistemas apenas em meados dos anos 2000, possibilitando um 

desenvolvimento tecnológico robusto ao final da década. A oscilação observada entre 

2012 e 2014 foi mínima, não sendo possível inferir conclusões sobre diminuição do 

desenvolvimento. Nos anos 2015 e 2016, a redução do número de publicações é 

explicada pela fase de sigilo intrínseca do processo patentário, que acaba por perder 

os dados de algumas famílias de patentes não ser contada na criação banco de dados 

(NAMBISAN; NAMBISAN, 2017; SAMPAT; SHADLEN, 2017). 

Figura 4. Perfil temporal de publicações de patentes no setor de medicamentos 
nanoestruturados voltados para a oncologia, entre os anos de 2006 e 2016. 

  

Entretanto, nanocarreadores de fármacos apresentam potencial não apenas na 

terapia do câncer, mas em diversas outras doenças. Abriata e colaboradores (2017) 

evidenciaram os benefícios que nanopartículas poliméricas podem trazer ao 

tratamento da doença de Chagas (estágio avançado de infecções por Trypanosoma 

cruzi) ao avaliar a capacidade citotóxica de nanopartículas compostas por 

policaprolactona e ácido ursólico frente ao protozoário (ABRIATA et al., 2017). Saraiva 

e colaboradores (2011) apresentaram as diversas nanoestruturas descritas na 

literatura capazes de carrear óxido nítrico, molécula de produção endógena com 

diversas funções fisiológicas, principalmente no endotélio. Entre os carreadores, 

destacaram-se as micelas, nanopartículas poliméricas, lipossomas, nanopartículas 

lipídicas sólidas e diversas nanopartículas inorgânicas (SARAIVA et al., 2011). 
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Quanto ao uso destes sistemas de liberação na terapia do câncer, Eloy e 

colaboradores (2016) demonstraram o processo de desenvolvimento, caracterização 

e avaliação in vitro e in vivo de lipossomas carreadores de paclitaxel e rapamicina, 

simultaneamente. Ao testar a formulação frente a linhagens celulares de câncer de 

mama, foi detectada sinergia entre os fármacos coencapsulados, diminuindo o EC50 

em aproximadamente 4 vezes (ELOY et al., 2016). Em sua tese de doutorado, Oliveira 

(2014) desenvolveu nanopartículas de PLA e PLA-PEG contendo tamoxifeno 

objetivando um possível tratamento para o câncer de mama (OLIVEIRA, 2014).  

Nos últimos anos, avanços significativos têm sido feitos no desenvolvimento de 

nanoestruturas funcionalizadas que permitem um direcionamento ativo e sítio-

específico. Um imunolipossoma carreador de paclitaxel e rapamicina, semelhante ao 

citado anteriormente, foi desenvolvido por Eloy e colaboradores empregando o uso de 

trastuzumab, um anticorpo monoclonal com alta especificidade para HER2 - marcador 

tumoral expresso em determinados tipos de câncer de mama (ELOY et al., 2017). 

Quando comparado ao lipossoma não funcionalizado, o imunolipossoma 

desenvolvido apresentou maior citotoxicidade in vitro frente a linhagem celular 

HER2+, possivelmente devido a uma maior captação celular gerada pela ligação e 

consequente direcionamento do anticorpo. 

Desta forma, o desenvolvimento de novos agentes carreadores se faz necessário 

tanto para moléculas novas quanto para moléculas já existentes. Cabe mencionar a 

existência de diversas formulações nanoestruturadas no mercado de diferentes 

composições contendo fármacos antitumorais, tais como Doxil® (doxirrubicina), 

Ambisome® (anfotericina), Abraxane® (paclitaxel), evidenciando o potencial e sucesso 

comercial de sistemas nanoestruturados na terapia do câncer. Entretanto, não há no 

mercado um produto nanoestruturado contendo docetaxel, o que estimula o 

desenvolvimento de formulações nanoestruturadas contendo este fármaco, 

abordados na presente proposta. 

1.4. Nanopartículas poliméricas 

Uma das principais limitações dos agentes quimioterápicos é a restrição de 

dosagem relacionada ao seu uso, uma vez que estas substâncias não são 

completamente seletivas para as células tumorais e acabam causando danos 
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teciduais em outras regiões do organismo. O uso de nanopartículas poliméricas como 

carreadores para estas moléculas vem sendo estudado como uma possibilidade de 

veiculação direcionada ao sítio de ação, reduzindo os efeitos colaterais e 

possibilitando uma maior eficácia terapêutica (DANHIER et al., 2012). Destaca-se a 

elevada estabilidade das nanopartículas poliméricas frente a outros sistemas com 

diferentes composições. Além disto, o número de administrações é diminuído e não 

oferece riscos para administração endovenosa, já que o tamanho em escala 

nanométrica das partículas não é capaz de obstruir os vasos (com calibre entre 4µm 

e 7µm). Cabe também mencionar que a superfície polimérica protege o fármaco de 

possíveis degradações metabólicas (MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010; 

SOPPIMATH et al., 2001). As nanopartículas poliméricas podem ser preparadas a 

partir de polímeros naturais como a quitosana, gelatina e alginato; ou sintéticos como 

a policaprolactona (PCL) (Figura 5), poli-ácido lático (PLA), poli(ácido lático-co-ácido 

glicólico (PLGA), entre outros (SINHA et al., 2004). Também podem ser 

biodegradáveis, gerando metabólitos facilmente eliminados pelo organismo e 

excretados sem danos. A policaprolactona foi um dos primeiros polímeros sintéticos a 

ser utilizado para aplicações biomédicas, uma vez que é biodegradável, biocompatível 

e têm seu uso aprovado por agências regulatórias europeias e norte-americanas. Sua 

baixa cristalinidade também pode prolongar a liberação de determinados fármacos, 

útil em situações terapêuticas em que se deseja uma liberação controlada. 

Figura 5. Estrutura química da policaprolactona (PCL). 

 

Modificações na superfície das nanopartículas poliméricas podem possibilitar um 

maior tempo de circulação e consequentemente colaboram para o efeito de 

permeabilidade e retenção aumentada dos tumores. Entre as moléculas utilizadas 

para realizar tais modificações, o DL-α-tocoferol polietilenoglicol-1000 (TPGS) (Figura 

6) – um derivado da vitamina E – é mencionado como inibidor da resistência tumoral 

mediada por glicoproteína-P (P-gp), bem como aumenta a permeação e 

biodisponibilidade oral de antitumorais. Guo e colaboradores apontam o TPGS como 

uma molécula versátil e de ampla utilização no desenvolvimento de sistemas de 
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liberação, atuando como tensoativo não-iônico que pode formar micelas estáveis em 

baixas concentrações (GUO et al., 2013). É utilizado em diversas formulações 

comerciais como solubilizante e dispersante, bem como possui alta capacidade de 

promoção de permeação celular – fator este intimamente relacionado com a 

resistência a múltiplos fármacos. Além disso, a porção PEG do TPGS aumenta a 

hidrofilicidade do sistema em que é empregado, sendo a PEGuilação uma estratégia 

clássica para aumentar o tempo de circulação de nanopartículas devido a redução do 

clearance por macrófagos (GUO et al., 2013).  

Figura 6. Estrutura química do DL-α-tocoferol polietilenoglicol-1000 (TPGS) 

 

 O desenvolvimento de nanopartículas de copolímero de policaprolactona e DL-

α-tocoferol polietilenoglicol-1000 (PCLPCL-TPGS) confere à estrutura do sistema um 

equilíbrio hidrofóbico-hidrofílico adequado, bem como une vantagens inerentes às 

duas moléculas. 

 Choudhury e colaboradores comentam avanços recentes em nanocarreadores 

empregando TPGS para a veiculação de docetaxel e ressaltam a alta incidência de 

abordagens bem sucedidas, principalmente empregando micelas poliméricas, 

nanopartículas poliméricas e lipossomas (CHOUDHURY et al., 2017). Nesse contexto, 

Zhang e colaboradores (2015) desenvolveram nanopartículas poliméricas compostas 

por um copolímero de PCL-TPGS encapsulando genisteína, uma isoflavona da soja 

com potencial antitumoral. A atividade citotóxica foi avaliada pela incubação da 

formulação junto a células HeLa. O EC50 foi avaliado ao longo do tempo e após 72 

horas as nanopartículas apresentaram um valor de 5,0 ± 0,8μg/mL, enquanto solução 

do fármaco apresentou EC50 de 13,6 ± 0,9 μg/mL. O aumento da citotoxicidade e 

consequente redução do EC50 pode ser explicado pelo aumento da captação celular 

e inativação de Pgp conferidos pelo TPGS. Ensaios em modelos animais mostraram 

uma maior capacidade das nanopartículas poliméricas associadas ao TPGS em 

reduzir o volume tumoral, quando comparadas ao fármaco livre e nanopartículas sem 
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TPGS (GUO et al., 2013; ZHANG et al., 2015). Bernabeu e colaboradores produziram 

nanopartículas poliméricas compostas por copolímero de PCL-TPGS carreando 

paclitaxel e avaliaram a eficácia in vitro e in vivo em modelo de câncer de mama, 

comparando-as com formulações referência de paclitaxel e nanopartículas de 

albumina carreando paclitaxel (Taxol® e Abraxane®, respectivamente). De um ponto 

de vista clínico, todos os parâmetros farmacocinéticos obtidos foram superiores às 

formulações comerciais, incluindo a área sobre a curva, tempo de meia vida, 

clearance e o volume de distribuição em estado de equilíbrio. (BERNABEU et al., 

2014). 

 No mais, destaca-se que de acordo com prévias buscas na literatura, nenhum 

tipo de nanopartícula polimérica composta por PCL-TPGS foi estudada para 

encapsulação de docetaxel objetivando a otimização da terapia do câncer de próstata, 

representando um aspecto de novidade da presente proposta.  
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Figura 45. Fotomicrografia de tumores de próstata extraídos dos animais utilizados 
no estudo in vivo. Coloração HE e aumento de 100x. A – grupo controle; B – NP; C – 

DTX; D – NP-DTX. 

 

5. CONCLUSÃO 

O polímero composto por PCL-TPGS foi sintetizado com sucesso seguindo 

adaptações dos métodos descritos na literatura. A caracterização pelas diversas 

técnicas sugere que a estrutura química e propriedades físico-químicas são coerentes 

com os resultados esperados, o que permitiu o prosseguimento para as etapas de 

formulação.  

O método analítico para avaliação da incorporação de docetaxel aos sistemas 

nanoestruturados foi desenvolvido e validado com êxito, mostrando-se seletivo, linear, 

preciso, exato e com limites de quantificação e detecção adequados aos objetivos 

propostos. 

De acordo com as técnicas selecionadas e os resultados obtidos na presente 

pesquisa, concluímos que os sistemas nanoestruturados foram obtidos com sucesso 

e possuem as características adequadas para a administração pretendida. 
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O planejamento de experimentos mostrou-se útil no que diz respeito à economia 

de tempo e recursos, bem como possibilitou a discussão dos parâmetros de 

formulação e processo com maior propriedade, garantindo um maior entendimento do 

sistema desenvolvido. As técnicas utilizadas para a caracterização foram robustas e 

indicam que o fármaco foi encapsulado de maneira eficiente em uma nanoestrutura 

passível de ser utilizada em via endovenosa, dado seu diminuto tamanho e dispersão 

monomodal, passível assim de se beneficiar do efeito EPR para uma melhoria na 

eficácia terapêutica. Os estudos calorimétricos e a espectroscopia de infravermelho 

por transformada de Fourier validam e corroboram com os dados de eficiência de 

encapsulação. A estabilidade do sistema foi assegurada por aproximadamente 1 mês, 

o que garantiu uma janela de trabalho satisfatória para o desenvolvimento dos 

experimentos subsequentes de citotoxicidade in vitro e eficácia in vivo.  

Os ensaios in vitro de citotoxicidade evidenciaram que o sistema de liberação 

nanoestruturado possui capacidade de reduzir a viabilidade celular significativamente, 

apresentando valores superiores à formulação comercial nas maiores concentrações 

estudadas. A avaliação da captação celular permite afirmar que as nanopartículas de 

PCL-TPGS são extensivamente internalizadas, sendo assim passíveis de exercer seu 

efeito citotóxico nas células tumorais. O estudo de eficácia in vivo reafirma os achados 

nos testes anteriores, diminuindo substancialmente o valor dos volumes dos tumores 

de maneira superior à formulação comercial, sem uma considerável redução de peso 

dos animais envolvidos. A avaliação dos cortes histológicos indica maior redução da 

proliferação e densidade celular no grupo tratado com a formulação desenvolvida. 

Deste modo, os efeitos antitumorais observados para o sistema desenvolvido 

sugerem potencialidade para aprimoramento da terapia citotóxica convencional em 

humanos, sendo necessários estudos posteriores para a assegurar sua segurança 

clínica e comprovar os dados obtidos até o presente momento. 
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