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Resumo 
 

O potencial de uso de nanopartículas poliméricas para o sistema de liberação de 

fármacos tem sido extensivamente investigado nos últimos anos, uma das vantagens é a 

grande estabilidade de fármacos voláteis e seu baixo custo podendo ser fabricado em grandes 

quantidades por diversos métodos. As nanopartículas DMPU1 e DMPU2 foram obtidas por 

dois métodos de preparação, um com duas etapas (DMPU1) e outro com uma única etapa 

(DMPU2). O processo de duas etapas, onde a primeira etapa seria a síntese do pré-polímero e 

a segunda etapa a dispersão do pré-polímero em água. A reação de síntese do poliuretano 

ocorreu entre o poliol (policapropalctona) e o isocianato (isoforona diisocianato) com 1,5 de 

razão NCO/OH, na presença de dibutil dilaurato de estanho como catalisador. O poliuretano 

foi disperso em uma solução de água deionizada, lauril éter sulfato de sódio e etilenodiamina 

(como extensor de cadeia) sob agitação durante 30 min a temperatura ambiente. O óleo foi 

adicionado no início da síntese do poliuretano obtendo nanopartículas contendo óleo miglyol.  

No processo de uma única etapa a dispersão foi realizada desde o início da reação 

adicionando a solução aquosa logo após a adição do isocianato mantida sob agitação 

magnética sob aproximadamente 4 h a uma temperatura de 60 °C. Ao final das 4 h de reação a 

dispersão foi mantida por 15 min sob agitação no ultraturrax (7200 rpm). As nanopartículas 

foram caracterizadas por espectroscopia de infravermelho, cromatografia de permeação em 

gel, calorimetria exploratória diferencial, microscopia eletrônica de varredura, microscopia 

eletrônica de transmissão, tamanho de partículas e eficiência de encapsulamento. As 

caracterizações mostram a formação de nanocápsulas do tipo core-shell, sendo que as 

nanopartículas obtidas no processo de preparação de duas etapas apresentaram massa 

molecular igual a 34026 g/mol e tamanho de partícula aproximadamente 185 nm. As 
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nanocápsulas obtidas no processo de obtenção de uma única etapa apresentam massa 

molecular igual a 31456 g/mol e tamanho de partículas de aproximadamente 100 nm. Nas 

análises por MEV pode-se observar uma mudança significativa na superfície das amostras, 

sendo que a superfície do DMPU1 é irregular enquanto que a superfície do DMPU2 é 

irregular com presença de grãos regulares e com porosidade. Pode-se observar o aumento da 

razão polímero/óleo com o aumento da razão NCO/OH. Concluí-se que os dois métodos são 

eficientes para a obtenção de nanopartículas.  
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