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RESUMO 

As redes metalo-orgânicas são polímeros de coordenação cristalinos e altamente porosos constituídos 

por interações covalentes entre íons ou clusters metálicos e ligantes orgânicos. Dentre algumas 

superestruturas que podem ser construídas com base em MOFs, destacam-se as cápsulas, que tem 

atraído muito interesse dos pesquisadores por ser um material que além da porosidade usualmente 

encontrada neste tipo de material, podem apresentar cavidades no seu interior. O uso de cápsulas 

construídas a partir de MOFs como sistemas de liberação de fármaco tem progredido, particularmente 

para superar as limitações dos carreadores já explorados pela literatura, proporcionando a possibilidade 

de transportar moléculas grandes ou uma elevada massa da molécula de interesse. Dentro desse 

contexo, foram desenvolvidas nesse trabalho cápsulas à base das MOFs HKUST, ZIF-8 e MIL-100 por 

três métodos diferentes: utilização de moldes, emulsão de pickering e spray drying, com o objetivo de 

formar um sistema de duplo carreamento para o tratamento de câncer. Os materiais foram 

caracterizados físico-quimicamente e as cápsulas à base da MIL-100 desenvolvidas por spray drying 

mostraram-se mais promissoras para a aplicação farmacêutica, apresentando diametro médio de 800 

nm. As cápsulas exibiram maior eficiência de encapsulação para o fármaco metotrexato (MTX) quando 

comparada com a sua oclusão em nanopartículas do mesmo material, o que corrobora com as suas 

propriedades e a presença de cavidades ocas observadas por microscopia eletrônica, além do aumento 

de tamanho do sistema. Além disso, as cápsulas apresentaram também uma alta capacidade de 

encapsulação de moléculas grandes, como a enzima colagenase (91,7%). O ensaio de atividade 

enzimática mostrou que a colagenase permaneceu com sua atividade preservada mesmo após o 

processo de encapsulação. Quanto aos processos de liberação da matriz porosa, o perfil de liberação do 

fármaco MTX mostrou que as cápsulas têm maior capacidade para prolongar a liberação do 

metotrexato, de maneira que após 48 horas, apenas 50% do fármaco foi liberado, enquanto quase 93% 

do fármaco presente na nanopartículas da MOF MIL-100 já haviam sido liberados, o que também pode 

ser justificado pela maior área superfícial da nanopartícula. Além disso, a cápsula também controla a 

liberação da colagenase, permitindo o uso desse sistema como um material capaz de transportar e liberar 

o fármaco e a enzima em associação. A avaliação da citotoxicidade em células e A-375 revelou alta 

viabilidade celular das cápsulas de MIL-100 e, que após 24 horas de incubação, as cápsulas contendo 

MTX e colagenase causaram aumento da citotoxicidade, principalmente na linhagem celular 

cancerígena, o que confirma a ação antitumoral do sistema composto pelo fármaco e pela proteína. 

 

Palavras-chave: Cápsulas de MOF, metotrexato, colagenase, sistemas duplos de liberação. 
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ABSTRACT  

 

Metal-Organic Frameworks are highly porous and crystalline coordination polymers made up of 

covalent interactions between metallic ions or clusters and organic ligands. Among some 

superstructures that can be developed based on MOFs, the capsules stand out, which has attracted a lot 

of interest from researchers because it is a material that, in addition to the porosity usually found in this 

type of material, can have cavities (hollow capsules) inside. The use of capsules based on MOFs as 

drug delivery systems has progressed, particularly to overcome the limitations of carriers already 

explored in the literature, providing the possibility of transporting large molecules or a high mass of 

the molecule of interest. Within this context, capsules based on MOFs HKUST, ZIF-8 and MIL-100 

(Fe) were developed in this work by three different methods: using molds, pickering emulsion and 

spray drying, aiming to form a double loading system for the treatment of cancer. The materials were 

physically and chemically characterized and the capsules based on MIL-100 (Fe) developed by spray 

drying proved to be more promising for pharmaceutical application, presenting an average diameter of 

800 nm. The capsules exhibited greater encapsulation efficiency for the drug methotrexate (MTX) 

when compared to its occlusion in nanoparticles of the same material, which corroborates with its 

properties and the presence of hollow cavities observed by electron microscopy, besides the increase 

of the system size. In addition, the capsules also showed a high capacity to encapsulate large molecules, 

such as the collagenase enzyme (91.7%). The enzyme activity test showed that the collagenase 

remained with its activity preserved even after the process of encapsulation by spray drying. As for the 

release processes of the porous matrix, the MTX drug release profile showed that the capsules have a 

greater capacity to prolong the release of methotrexate, so that after 48 hours, only 50% of the drug 

was released, while almost 93% of the drug was released. drug present in the MOF MIL-100 

nanoparticles had already been released, which can also be justified by the larger surface area of the 

nanoparticle. In addition, the capsule also controls the release of collagenase, allowing the use of this 

system as a material capable of transporting and releasing the drug and enzyme in combination. The 

evaluation of cytotoxicity in HaCat and A-375 cells revealed high cell viability of MIL-100 (Fe) 

capsules and, after 24 hours of incubation, capsules containing MTX and collagenase caused an 

increase in cytotoxicity, mainly in the cancer cell line, which confirms the antitumor action of the 

system composed of the drug and the protein. 

 

Keywords: MOF capsules, methotrexate, collagenase, dual release systems. 
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I.1. Introdução ao Capítulo I 

 

 Neste capítulo foi apresentada uma revisão dos assuntos relevantes discutidos nessa tese. 

Primeiramente, foi feita uma breve introdução sobre as redes metalo-orgânicas, as MOFs 

biocompatíveis mais estudadas e a sua aplicação como sistema carreador de fármaco. Também 

foram abordados temas relacionados às capsulas de MOFs e os principais mecanismos envolvidos 

na sua formação. 

I.2. Redes metalo-orgânicas 

 

 Os materiais cristalinos porosos vêm sendo estudados há muito tempo para diversas 

aplicações, e com o avanço das técnicas de caracterização e de métodos de síntese, a partir da 

primeira metade do século XIX, houve o desenvolvimento da síntese de zeólitas e, posteriormente, 

materiais mesoporosos. No entanto, as zeólitas apresentam pequenas dimensões de poros, o que 

limita adsorção de outros constituintes e os materiais mesoporosos, descobertos posteriormente 

para solucionar essa limitação, continuavam apresentando poros limitados e impossibilidade de 

variação das propriedades estruturais1. Em 1954, surgiram os polímeros de coordenação, que são 

estruturas cristalinas inorgânicas em que os íons metálicos se ligam com componentes orgânicos, 

chamados de espaçadores, capazes de combinar a capacidade de modulação das propriedades 

estruturais com a porosidade2. 

 Durante muitos anos, diversos trabalhos foram realizados na área de polímeros de 

coordenação, até que em 1995 o termo “Metal-Organic Framework” (MOF) surgiu na literatura de 

periódicos nos trabalhos do grupo de Yaghi3, sendo que em nenhum trabalho ainda havia dados 

específicos sobre a porosidade e o foco era para a aplicação catalítica.  

 Assim como Yaghi e colaboradores 4, Robson e seu grupo 5 e o grupo de pesquisa de Ferey 

6 continuaram impulsionando esse amplo campo de pesquisa. Em 1999 foi publicado o primeiro 

caso de sucesso de síntese da MOF com altíssima porosidade e estabilidade, feito com grupamentos 

Zn4O e ácido tereftálico como ligante orgânico, nomeado como MOF-5. A partir deste trabalho 

muitas MOFs foram sintetizadas com diversas propriedades estruturais e tamanho de poros 4.  

 Dentro das recomendações da IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry), através de um projeto denominado “Coordination polymers and metal- organic 

frameworkrs: terminology and nomenclature guidelines”7, o termo MOF deve ser usado para 
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compostos cristalinos constituídos a partir de íons metálicos interconectados por espaçadores 

orgânicos contendo espaços vazios (poros), como está ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1: Ilustração dos blocos de construção e estrutura de uma MOF com topologia cúbica.  

  

Fonte: A autora (2020).  

 

 A nomenclatura das MOFs vem sendo descrita, na maioria das vezes, com uma abreviatura 

seguida de um número sequencial de acordo com a descoberta. As abreviaturas indicam o tipo de 

material, como MOF (Metal-Organic Framework) e COF (Covalent-Organic Framework), o tipo 

de estrutura, como ZIF (Zeolitic Imidazole Framework) e IRMOF (MOF isoreticular) ou até mesmo 

o laboratório em que o material foi desenvolvido, como por exemplo, CPO (coordination polymer 

of Oslo), HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) e MIL (Materials of Institut 

Lavoisier). Outra maneira de nomear este tipo de material é usar a estequiometria da célula unitária, 

podendo conter também a molécula visitante, por exemplo: [Zn4(O)(bdc)3].3H2O, sendo que o 

oxigênio e a molécula 1,4-benzeno dicarboxilato (bdc) são os ligantes orgânicos e a H2O é uma 

molécula hóspede1. 

 As inúmeras possibilidades de combinações variadas entre os conectores metais e ligantes 

proporcionam o desenvolvimento de estruturas cristalinas diferenciadas, resultando em variações 

de tamanho de poros, forma, estruturas e possibilita ainda muitas oportunidade de 

funcionalizações8. As características dos metais utilizados podem dar origem a diversas geometrias 

da estrutura, de acordo com o estado de oxidação e os números de coordenação possíveis, que 

podem variar de 2 a 12. Da mesma maneira, as diferentes propriedades estruturais dos ligantes 

orgânicos permitem uma ampla variedade de sítios de coordenação9. A Figura 2 mostra alguns 

exemplos dos ligantes orgânicos mais utilizados para o desenvolvimento de MOFs. 

+ 

Metal-Organic Framework 
Ligante orgânico Íon metálico 
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Figura 2: Alguns ligantes orgânicos que são usualmente utilizados na síntese de MOFs. 

  

Fonte: A autora (2020).  

 

 A síntese das MOFs pode ocorrer de diferentes maneiras, geralmente seguindo a adição de 

uma solução contendo o metal e outra contendo o componente orgânico. A junção das duas 

soluções promove um processo de auto-arranjo, em que o ligante orgânico cede elétrons para o 

centro metálico formando a ligação coordenada10.   

 Somente nos últimos anos surgiu a preocupação de sintetizar MOFs constituídas por 

compostos naturais e biocompatíveis11, antes disso sua composição era feita, na maioria das vezes, 

por ligantes orgânicos não renováveis ou derivados de petróleo e metais pesados, apresentando alta 

toxicidade. Entre as MOFs biocompatíveis que são mais utilizadas atualmente destaca-se a 

HKUST, ZIF-8 e MIL-100.  

 

I.3. MOFs biocompatíveis 

 

  A MOF HKUST é composta por íons de cobre (II) e pelo ligante orgânico ácido trimésico, 

também conhecido como BTC (ácido 1,3,5-benzeno tricarboxílico), de maneira que cada íon 

metálico é coordenado a quatro átomos de oxigênio provenientes do ligante orgânico formando a 

estrutura mostrada na Figura 3.  Esta MOF foi relatada pela primeira vez em 1999 por Chui e 
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colaboradores 12 e o nome HKUST se refere ao local da sua primeira síntese ser em Hong Kong 

University of Science and Technology.   

 

Figura 3: Estrutura da MOF HKUST, [Cu3(BTC)2]
13. 

(verde: cobre; vermelho: oxigeno; preto: carbono e branco: hidrogênio).  

 

  

  Esta MOF apresenta propriedades físico-químicas típicas de uma estrutura aberta altamente 

porosa, composta por cristais com morfologia octaédrica14. Dentro deste contexto, sabendo que 

esta é uma MOF promissora e biocompatível, ela foi utilizada neste trabalho para desenvolver 

cápsulas de HKUST.   

 A MOF ZIF-8 apresenta topologia zeolítica, ou seja, a presença de um ligante orgânico com 

5 membros, como é o caso do imidazol. O estudo destes materiais à base de imidazolato ganhou 

significância quando Chen e colaboradores15 observaram que o ângulo entre o ligante orgânico e o 

metal era de 145º, semelhantemente com o ângulo de ligação presentes em ligações Si-O-Si nas 

zeólitas 16. A partir de então, estes materiais foram chamados de Zeolitic Imidazolate Framework 

(ZIFs), formando uma subfamília das MOFs15. Essa classe também merece uma convenção de 

nomenclatura distinta das outras MOFs por apresentar incrível estabilidade térmica e química. 

Entre as ZIFs existentes, a ZIF-8, constituída por íons de Zinco (II) e o ligante orgânico 2-

metilimidazol (2-MeIM), é um dos compostos mais estudados17, e a sua estrutura é mostrada na 

Figura 4.  
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Figura 4: Estrutura da ZIF-8, [Zn(2-metilimidazol)2]
18.  

(azul tetraédrico: zinco; preto: carbono; verde: nitrogênio; amarelo: representação do poro). 

 

   Desta maneira, este material é composto por um metal biocompatível (zinco) e um ligante 

não tóxico, e por isso essa MOF vem sendo muito utilizada para aplicações biomédicas, e foi 

escolhida para ser utilizada neste trabalho para o desenvolvimento de cápsulas à base de ZIF-8.   

 A MOF MIL-100 apresenta este nome devido ao local em que foi sintetizada pela primeira 

vez (Material of Institut Lavoisier). Este material é constituído por trímeros oxocentrados de 

octaedros de ferro ligados por grupos de ácido trimésico formando um arranjo 3D de redes 

mesoporosas acessíveis através de estruturas superficiais microporosas19, como mostra a Figura 5. 

 

Figura 5: Estrutura da MIL-100 (Fe) 20. 

(laranja: ferro; carbono: preto). 
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 A MOF MIL-100 é composta por um ligante hidrofílico e por isso apresenta também 

características hidrofílicas. Existem na literatura diversos relatos da sua biocompatibilidade e da 

sua utilização como carreador de fármacos21, o que mostra ser um material muito promissor para a 

área farmacêutica. Com isso, este trabalho consiste também em desenvolver cápsulas à base de 

MIL-100. 

 

I.4. MOFs como sistemas carreadores de fármacos 

 

Os sistemas carreadores de fármacos são frequentemente usados para ampliar a 

biodisponibilidade do fármaco, melhorar sua estabilidade em meio biológico, manter e controlar 

as taxas de liberação e ainda direcioná-los para locais específicos do corpo caso seja 

funcionalizado, visando sempre reduzir a frequência de administração do fármaco e favorecer o 

conforto do paciente22,23. 

As interações que ocorrem entre os fármacos e sistemas supramoleculares representam 

um importante aspecto na pesquisa científica na área médica e de tecnologia farmacêutica, devido 

às implicações biológicas desses novos compostos que podem interferir no perfil de 

biodisponibilidade ou modificar a estabilidade de grande número de substâncias de uso terapêutico. 

Os fármacos administrados através de um carreador exibem perfis cinéticos e biológicos diferentes 

daqueles obtidos quando o fármaco é administrado de forma convencional24,25. 

Alguns sistemas têm sido muito explorados como carreadores de fármaco, dentre eles, 

destacam-se: lipossomas26, dispositivos revestidos implantáveis27, nanopartículas22, dendrímeros23, 

ciclodextrina28 e recentemente as redes metalo-orgânicas21. 

Dessa maneira, as MOFs são sistemas promissores para liberação de fármacos por terem 

a possibilidade de ajustar os grupos funcionais e o tamanho dos poros. A Figura 6 apresenta um 

esquema para ilustrar como pode ocorrer a incorporação e a liberação de um fármaco a partir dos 

poros das MOFs.  
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Figura 6: Esquema de uma das estratégias de incorporação e liberação de fármaco de uma MOF29. 

 

 

Um dos primeiros grupos que pesquisaram as MOFs  como potencial para aplicação em 

sistema de liberação de fármacos é de Ferey e colaboradores30 que sintetizaram a família MIL 

desenvolvido em Versalhes.  Horcajada e colaboradores, por exemplo, avaliaram a incorporação e 

a liberação de ibuprofeno a partir da MOF mesoporosa MIL-10031. A liberação do fármaco não 

levou a perda da cristalinidade ou decomposição da estrutura. A cinética do ibuprofeno liberada 

através da MOF foi monitorada por HPLC, evidenciando a liberação sustentada do fármaco durante 

as primeiras 8h e a liberação completa ao final de 6 dias. Além disso, este mesmo grupo de pesquisa 

também sintetizaram outras MOFs não tóxicas a base de ferro (III), como MIL-53, MIL-88A, MIL-

88B, MIL-89, MIL-100 e MIL-101-NH2, que variam os seus ligantes orgânicos, como 

nanocarreadores para liberação eficiente de antitumorais e retrovirais (bussufano, trifosfato de 

azidotimidina, doxorrubicina ou ciclovir) para o tratamento de câncer e da AIDS. Os autores 

investigaram a toxicidade, biocompatibilidade, eficiência de carga do fármaco e perfil de liberação 

para estas MOFs. O ensaio de toxicidade foi feito in vitro, através da citotoxicidade em macrófagos 

de ratos utilizando o método de MTT, e in vivo, através da administração intravenosa das MOFs, 

sendo que a não toxicidade foi confirmada através da ausência de respostas imune ou de reações 

inflamatórias. Estes materiais podem ser obtidos em soluções aquosas e etanólicas e podem 

encapsular fármacos com diferentes polaridades, tamanhos e grupos funcionais.  

 Apesar de as MOFs apresentarem capacidade de transportar fármacos, o tamanho dos poros 

destes materiais ainda assim é limitado, o que consequentemente torna restrita a eficiência de carga 

de fármaco, ou ainda de moléculas maiores, como as proteínas. Desta maneira, para superar esta 

limitação, alguns grupos de pesquisa estão desenvolvendo cápsulas de MOF 32,33. 
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I.5. Cápsulas à base de MOFs 

 

 Dentro da classe das MOFs, recentemente, um novo grupo de materiais, que é capaz de 

formar cápsulas, têm atraído muito interesse por apresentar propriedades desejáveis, como 

presença de poros e cavidades ocas, além de também ter a possibilidade de apresentar 

permeabilidade seletiva32, elevada resistência térmica e mecânica, estabilidade e ser pH- sensível 

para a desestruturação34,35. 

A utilização de cápsulas de MOFs como sistemas de liberação de fármacos é muito 

promissora para a área farmacêutica, visto que este material possui os poros intrínsecos das MOFs 

e cavidades da cápsula, permitindo a incorporação de uma grande quantidade de fármacos, bem 

como biomoléculas maiores, como proteínas, o que é uma vantagem notável em comparação com 

o uso de apenas partículas MOF com tamanho de poro limitado. 

 Apesar de todas as vantagens da utilização das cápsulas à base de MOFs, muitos desafios 

devem ser superados, como a obtenção de uma boa estabilidade química e mecânica, e ainda exibir 

uma morfologia homogênea e uma distribuição de tamanho de partícula controlada, podendo estar 

na escala nanométrica ou micrométrica. Para isso, existem diversas técnicas desenvolvidas para 

sintetizar cápsulas à base de MOFs, sendo que as mais utilizadas são: formação mediada por molde 

sólido36, formação mediada por molde líquido32, emulsão de “pickering”37 e spray drying38. 

 As cápsulas a base de MOFs sintetizadas a partir de moldes são desenvolvidas a partir da 

formação de filmes metalo-orgânicos na superfície do molde, que posteriormente é removido, 

resultando em uma cápsula oca36. O processo de desenvolvimento deste material pode ocorrer com 

molde rígido e com molde líquido.  

 A estratégia de molde rígido pode ser exemplificada pelo uso de partículas esféricas sólidas 

como molde. Hee Jung Lee e colaboradores desenvolveram cápsulas ocas de MOF ZIF-8 utilizando 

partículas de poliestireno (PS) como molde esférico. Foram preparadas estruturas casca-caroço 

PS@ZIF-8, através de uma solução de metanol contendo PS, 2-metilimidazol e Zn(NO3)2. Em 

seguida as microesferas formadas foram adicionadas em uma solução de dimetilformamida (DMF), 

que dissolve de forma seletiva o núcleo de PS39. A Figura 7 apresenta um esquema do sistema 

formado por molde sólido desenvolvido pelos autores.  
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Figura 7: Esquema da preparação de cápsulas de ZIF-8 desenvolvidas utilizando molde sólido39.  

 

  

 Outros autores também obtiveram microesferas ocas com o MIL-100 e Cu-BTC utilizando 

a mesma estratégia40. Apesar de as estratégias que utilizam molde rígidos para o desenvolvimento 

de cápsulas ocas serem simples e diretas, elas são limitadas às estruturas de casca e caroço com 

propriedades de dissolução significativamente diferentes. Além disso, a etapa de remoção do molde 

rígido exige a utilização de solventes orgânicos que muitas vezes deteriora as propriedades 

inerentes da capsula oca formada, desestruturando as MOFs.  

 Visando superar essas dificuldades, o estudo de moldes líquidos é cada vez mais promissor, 

visto que permite a remoção fácil do molde das estruturas. A estratégia da utilização de molde 

líquido pode ser preparada usando duas fases diferentes, sendo que a interface entre dois líquidos 

imiscíveis favorece a formação controlada de camadas finas com diferentes componentes. Desta 

maneira, a formação da cápsula ocorre através de uma dispersão aquosa como gotículas em uma 

fase imiscível, de maneira que as gotículas servem como molde para formar as cápsulas32.  

 O grupo de pesquisa de Ameloot 32 preparou cápsulas ocas de HKUST através do 

crescimento interfacial usando dois líquidos imiscíveis. As gotas da solução aquosa contendo íons 

metálicos (Cu2+) e PVA foram usadas como molde líquido ao entrar em contato com uma solução 

orgânica de 1-octanol contendo ligantes (BTC). O crescimento resulta da formação de uma 

membrana reticulada na interface das cápsulas ocas, como mostra a Figura 8, sendo que o molde 

de líquido foi removido durante o processo de lavagem em etanol.  
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Figura 8: Preparação interfacial de uma camada de MOF utilizando uma mistura bifásica formada 

por uma solução aquosa contendo íons metálicos (azul) e uma solução orgânica de ligante (lilás)32. 

 

 Outra metodologia utilizada para o desenvolvimento de cápsulas é a emulsão pickering. 

Emulsão de pickering é um tipo de emulsão estabilizada apenas por nanopartículas sólidas 

localizadas na interface óleo-água, substituindo os surfactantes tradicionais por nanopartículas 

sólidas biocompatíveis. As emulsões de pickering são estabilizadas, na maioria das vezes, por 

nanopartículas anfifílicas, como sílica, proteínas, óxidos metálicos. Recentemente, as MOFs 

também foram relatadas com sucesso como estabilizadora para as emulsões de pickering37,41. Desta 

maneira, as cápsulas de MOF obtidas por esta metodologia são desenvolvidas primeiramente pela 

formação de uma emulsão inversa (água/ óleo) seguida pela formação de uma “coroa” de MOF 

formado pelo efeito de pickering, como mostra a Figura 9. 
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Figura 9: Esquema de formação da cápsula de MOF por emulsão de pickering, proposto por Zijun 

Bian e colaboradores42. 

 

 Usando a microemulsão como processo de obtenção das cápsulas, Liu e colaboradores 

prepararam capsulas ocas e híbridas de ZIF/alginato através de emulsões de Picking. 

Primeiramente foram preparadas as nanopartículas de ZIF-8 em isoctanol e, em seguida, foram 

preparadas as cápsulas através da emulsão. A microemulsão foi preparada usando a suspensão de 

isoctanol contendo nanopartículas de ZIF-8 como fase contínua e solução aquosa de alginato-PEG-

2000 como fase dispersa. Por fim, as gotas de emulsão foram coletadas e recobertas com uma 

camada de polidimetilsiloxano para evitar aderência. Foram formadas cápsulas uniformes, capazes 

de carrear a Rodamina B (RhB) e libera-la de forma controlada, o que é promissor para aplicação 

de moléculas ativas 41.   

 Outro método que pode ser muito promissor para o desenvolvimento de cápsulas à base de 

MOFs é a técnica de spray drying. O spray drying é relatado na literatura como um método de 

secagem de suspensões, método de microencapsulação e também pode ser adaptada para a 

formação de um sistema do tipo esférico, partindo de uma mistura líquida contendo nanopartículas 

dispersas. Esse tipo de processo permite a formação de micro ou nanocápsulas, dependendo da 

formulação precursora e dos parâmetros utilizados no equipamento 43.  

 O princípio básico de funcionamento do equipamento spray dryer é a conversão de um 

líquido, podendo ser uma solução, suspensão ou emulsão, em um material seco, particulado, por 

meio da atomização do fluxo em uma câmara de secagem aquecida44.  

 Apesar de essa técnica ser muito conhecida em estudos de tecnologia farmacêutica com o 

objetivo de secar materiais sensíveis a temperatura, preparo de grânulos para produção de 

comprimidos e melhoria na solubilidade, a aplicação desse equipamento para sintetizar MOFs é 

uma inovação muito importante para a produção desse material em larga escala. A Figura 10 mostra 
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um esquema de como ocorre a síntese da MOF por spray drying, proposto por Arnau Carné- 

Sánchez e colaboradores38 . 

 

Figura 10: Esquema do processo de spray drying para sintetizar superestruturas de HKUST (a); 

Esquema de formação da estrutura esférica pelo spray drying, em que a MOF se cristaliza na 

superfície da estrutura esférica (b); fotografia do equipamento spray dryer após a síntese do 

HKUST 38.  

 

 

  

 Em outro exemplo, desenvolvido pelo grupo de pesquisa de Cedric Boissiere, desenvolveu-

se nanopartículas de HKUST, ZIF-8 e Fe3(BTC)2 a partir do spray drying. Foram utilizadas duas 

suspensões, sendo uma de ligante orgânico e uma do sal metálico, injetadas simultaneamente 

dentro do mesmo fluxo de ar quente para que a partícula de MOF fosse formada no interior do 

equipamento durante a secagem. Em seguida, o material coletado foi submetido ao ultrassom para 

obter as nanopartículas de MOFs, como era o objetivo do trabalho45.  Sendo assim, a utilização do 

spray drying para obter cápsulas de MOF é um método promissor, por ser um método rápido e 

escalonável. Esta metodologia também permite a produção em larga escala de superestruturas 

esféricas a partir de nanopartículas de MOFs na superfície de gotículas atomizadas 43.  

Assim sendo, a evolução dos processos farmacêuticos em direção a maior produtividade e 

simplificação das formulações garante a atratividade do uso do spray drying como um método útil 

para formular sistemas de liberação de fármacos. As condições de processamento têm um efeito 

sobre as características do produto final, que por sua vez influencia a capacidade de encapsulação 
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e o perfil de liberação do fármaco. Além disso, a capacidade de o equipamento produzir partículas 

de vários tamanhos oferece possibilidades para aplicação para o desenvolvimento de sistemas de 

liberação de fármaco para vias de administração nasais, oculares, pulmonares, oral, intramuscular, 

intravenosa, entre outras. A Figura 11 mostra os diferentes intervalos de tamanho de partículas para 

as diferentes vias de administração, segundo Shekunov e colaboradores46.  

 

Figura 11: Distribuição de tamanhos de partículas e vias de administração46. 

 

 

 

Além de determinar a via de administração, o tamanho e a forma das partículas podem 

influenciar uma grande variedade de propriedades físicas e processabilidade durante a fabricação, 

incluindo: taxa de dissolução e biodisponibilidade dos princípios ativos, taxa de liberação 

controlada do fármaco e tempo de depuração. 

 O desenvolvimento de cápsulas baseadas em MOFs é uma alternativa para melhorar a 

estabilidade e eficiência do fármaco durante tratamentos difíceis, como o câncer. No entanto, este 

material ainda não foi muito explorado na área farmacêutica, e desta maneira, existem poucos 

relatos da eficiência de encapsulação e do perfil de liberação de fármacos a partir das cápsulas de 

MOF. Como exemplo de trabalhos desenvolvidos, Tang e colaboradores sintetizaram nanocápsulas 

poliméricas pH- responsivas usando a MOF ZIF-8 (composta por zinco e 2-metilimidazol) como 

molde. As cápsulas preparadas apresentaram alta eficiência de encapsulação, em torno de 87%, do 
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antitumoral doxorrubicina. O perfil de liberação do fármaco mostrou maior liberação em meio 

ácidos, provavelmente devido à quebra das nanocápsulas erodidas pelo H+ 47.  

As cápsulas de MOFs são materiais promissores para um grande avanço nos sistemas de 

liberação controlada de fármacos visando especificamente nesse trabalho o tratamento do câncer, 

devido a capacidade de associar a incorporação de um fármaco, com ação anticancerígena, como 

por exemplo o metotrexato, nos poros intrínsecos das MOFs que constituem as cápsulas, e a 

incorporação de uma proteína, como por exemplo a colagenase, nas cavidades internas da estrutura 

da cápsula formada. O metotrexato é um fármaco antineoplásico que possui ampla atividade 

antitumoral e é utilizado para tratamentos de primeira linha de carcinomas colorretais, de mama e 

de pele48,49. A colagenase faz parte do grupo de enzimas denominado proteases, que têm a 

capacidade de hidrolisar ligações peptídicas, e vem sendo utilizada para degradar proteínas 

extracelulares e fatores de crescimento das células tumorais, evitando a progressão do tumor e a 

metástase50.  

  

I.6. Conclusões do Capítulo I 

 

 Neste capítulo foram apresentados alguns dos assuntos relevantes discutidos nessa Tese. O 

capítulo abordou uma breve introdução sobre as redes metalo-orgânicas, o surgimento e a 

importância das MOFs biocompatíveis, destacando-se as mais estudadas e a aplicação desse 

material como sistema de liberação de fármaco (DDS, drug delivery system). Também foram 

apresentados diferentes métodos para a formação de cápsulas baseadas em MOFs, como por molde 

sólido, molde líquido, emulsão de pickering e por spray drying.   

Dessa maneira, conclui-se que apesar de haver trabalhos que buscam opções de materiais 

biocompatíveis e que sejam capazes de carrear uma grande quantidade de fármacos ou uma 

molécula com maior massa molecular, como as proteínas, muitos desafios devem ser superados 

durante a sua síntese, como a obtenção de uma boa estabilidade, morfologia homogênea e 

distribuição de tamanho de partícula controlada. Nesse sentindo, o desenvolvimento de cápsulas 

de MOFs é uma alternativa promissora para esta aplicação. Fica evidente que mais estudos são 

necessários visando explorar o desenvolvimento de cápsulas de MOFs e a sua aplicação como 

sistema carreador de fármacos.  
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Objetivos  

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver cápsulas a base de redes metalo-orgânicas à 

base de diferentes íons metálicos e ligantes orgânicos, como HKUST (cobre e ácido trimésico), 

ZIF-8 (zinco e 2-metilimidazol) e MIL-100(Fe) (ferro e ácido trimésico), capazes de transportar 

simultaneamente grande quantidade de fármaco e moléculas de elevada massa molecular que 

possuam atividades terapêuticas. Para alcançar esse objetivo, diferentes métodos de obtenção de 

cápsulas, como o uso de molde sóldio, molde líquido, emulsão de pickeringe spray drying foram 

avaliados.  
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Considerações finais e perspectivas futuras 

 

 A preparação das cápsulas à base das MOFs compostas pelos íons metálicos biologicamente 

compatíveis cobre, zinco e ferro foi realizada com sucesso e, portanto podemos concluir que os 

objetivos gerais do trabalho foram alcançados. Em diversas situações, foi possível identificar a 

presença das nanopartículas das MOFs nas paredes das cápsulas obtidas por diferentes técnicas de 

preparação. 

 As cápsulas obtidas a partir da MOF de cobre(II) e o ácido trimésico (HKUST) foram 

desenvolvidas pelo método de molde líquido e apresentaram características cristalinas, como pode 

ser observado pelas análises de DRX que corroboram com dados apresentados na literatura.  

  Por outro lado, as cápsulas de ZIF-8 (à base de zinco e 2-metilimidazol) e MIL-100 (à base 

de ferro (III) e ácido trimésico) foram sintetizadas por outro método (emulsão pickering) no qual 

as nanopartículas atuaram como estabilizadoras da interface óleo/água das emulsões inversas 

desenvolvidas, formando uma “coroa” na gotícula que resultou nas cápsulas de MOF.  

 Cápsulas à base de MIL-100(Fe) foram também construídas por spray drying com 

estabilidade e tamanho de partícula controlado (~ 800 nm). É muito importante destacar que o uso 

desse método para desenvolver cápsulas baseadas nessa MOF de ferro foi um grande desafio e 

portanto consiste em uma contribuição significativa deste trabalho. Como o spray drying apresenta 

vantagens por ser uma técnica rápida e escalonável, os resultados obtidos neste trabalho são 

promissores para a produção semi-industrial de superestruturas esféricas com cavidades ocas à base 

de MOFs biocompatíveis.  

 Além disso, as cápsulas de MIL-100 obtidas por spray drying nesse trabalho podem ser 

consideradas como sistemas de dupla liberação, posto que apresentaram características que 

favoreceram a incorporação simultânea do fármaco metotrexato (pelos poros intrínsecos das 

nanopartículas de MIL-100) e encapsulação da colagenase (nas cavidades das cápsulas ocas) em 

um mesmo material. As cápsulas também mostraram um controle maior sobre a liberação do 

metotrexato (~ 50% após 48 horas) em comparação com as nanopartículas da MOF (93%), o que 

confirma as características promissoras deste material como sistema de liberação controlada de 

fármaco.  A permanência da atividade enzimática da colagenase após a encapsulação mostra que 

esse é um material interessante para a associação do fármaco antitumoral com a proteína, e assim 

potencializar a ação antitumoral do sistema.  
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 Por fim, as cápsulas obtidas por spray drying apresentaram baixa citotoxicidade em ensaio 

realizado com as células HaCat e A-375. Todavia, as cápsulas contendo MTX e colagenase 

apresentaram aumento da citotoxicidade, principalmente na linhagem celular tumoral, o que 

corrobora com a ação antitumoral do sistema composto pelo fármaco e pela proteína. 

 A diversidadede possibilidade de formação das MOFs, dsomada aos resultados positivos e 

desenvolvimento de cápsulas de MOF apresentados nesse trabalho, requer ainda uma pesquisa mais 

profunda destes materiais. Sendo assim, como perspectivia de trabalhos futuros destaca-se a 

possibilidade de realização de experimentos com os sitemas desenvolvidos, como a avaliação da 

internalização celular, liberação das moléculas ativas em meio celular e ainda ensaios in vivo, o 

que elucidará possíveis lacunas ainda não elucidadas na pesquisa com estes compostos e com as 

MOFs de modo geral.  
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