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Resumo 

Tacrolimus (TAC) é um fármaco que atua no sistema 

imunológico e, quando aplicado sobre a pele para 

tratamento de doenças cutâneas pode ocasionar efeitos 

adversos que levam a problemas de continuidade do 

tratamento. Sendo assim, a nanoencapsulação do 

fármaco torna-se uma alternativa para melhoria da 

adesão do paciente ao tratamento. O objetivo deste 

trabalho foi desenvolver, caracterizar e avaliar in vitro 

nanocápsulas de poli(ԑ-caprolactona) (PCL) contendo 

TAC. 

Introdução  

O TAC é um fármaco de origem natural cujo mecanismo 

de ação é a inibição da calcineurina. Quando aplicado 

topicamente pode gerar efeitos adversos que levam a 

suspensão do tratamento. Há estudos relatando a 

melhora da ação terapêutica e dos efeitos adversos com 

o uso de partículas poliméricas, sendo possível 

aumentar a permeação e reduzir a sua dose de uso (YU 

et al., 2018).  

Material e Métodos 

As nanocápsulas de PCL foram desenvolvidas pelo 

método de deposição interfacial do polímero pré-

formado, obtendo-se uma suspensão final de 10 mL 

contendo nanocápsulas de TAC na concentração de 

1mg/mL. Para comparação foi desenvolvida uma 

suspensão sem adição de fármaco. Em seguida, foram 

realizadas as análises de pH, tamanho de partícula, 

índice de polidispersão (IPD) e potencial zeta. As 

análises morfológicas e de superfície foram realizadas 

por microscopia eletrônica de varredura por emissão de 

campo (FEG-SEM) e as análises estruturais foram 

obtidas por difração de raios X e espectroscopia na 

região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR). A análise térmica foi analisada pelas técnicas de 

termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC). Por fim, o estudo de estabilidade 

físico-química foi conduzido com as amostras 

armazenadas em temperatura ambiente (25 ± 2°C) e 

protegidas da luz. As formulações foram monitoradas 

durante 120 dias de armazenamento, verificando 

mensalmente o pH, tamanho de partícula, distribuição de 

tamanho e potencial zeta. 

Resultados e Discussão 

As nanocápsulas foram obtidas com sucesso pelo 

método selecionado. O pH das formulações obteve 

resultado levemente ácido, por conta do polímero 

utilizado. O diâmetro das partículas foi de 226,64 nm, 

estando dentro dos valores esperados. O IPD obtido foi 

de 0,23, o que indicou um comportamento unimodal e o 

potencial zeta ficou em -38,11 mV, sugerindo uma ótima 

estabilidade eletrostática das partículas. Os resultados 

obtidos com FEG-SEM mostraram formato esférico bem 

definido das nanocápsulas, assim como, superfície lisa e 

uniforme e não houve presença de cristais do fármaco 

na parte externa, indicando sua encapsulação. A análise 

por difração de raios X evidenciou o desaparecimento 

dos picos de cristalinidade do fármaco, indicando que 

ocorreu a amorfização do TAC durante o 

encapsulamento. No espectro de FTIR foi possível 

observar os sinais referentes a lactose utilizada para 

liofilizar e bandas pertencentes ao polímero, não sendo 

possível verificar sinais do fármaco. A TG mostrou quatro 

eventos de degradação em todas as formulações e o 

DSC indicou os dois eventos da lactose, tanto de fusão 

como desidratação e não foi possível observar sinais dos 

eventos característicos do TAC, o que confirma a total 

amorfização do mesmo pelo processo de 

nanoencapsulação. Por fim, as análises de estabilidade 

mostraram que não houve alteração significativa no pH e 

no tamanho de partícula acima de 90 dias. O IPD 

permaneceu aceitável no tempo decorrido e o potencial 

zeta das amostras sofreu mudanças significativas após 

120 dias de armazenamento. 

Conclusões 

As formulações foram desenvolvidas e caracterizadas 

com sucesso pelos métodos empregados e a avaliação 

da estabilidade físico-química indicou que as partículas 

se mantiveram estáveis até 90 dias após seu preparo.  
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