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RESUMO. Diclofenaco foi associado a nanocápsulas e a nanoesferas, preparadas através do método de na-
noprecipitação, utilizando poli(ε-caprolactona) (PCL) ou Eudragit S90® (EUD) como polímeros. As sus-
pensões obtidas foram caracterizadas mediante a determinação do diâmetro médio particular, da taxa de
associação do diclofenaco às partículas e da estabilidade à temperatura ambiente, considerando-se o teor
total do fármaco e o pH como parâmetros de avaliação. Estudos de sorção/dissolução de filmes dos políme-
ros utilizados foram realizados através da imersão em água e nos óleos (Miglyol 810® e benzoato de benzi-
la) empregados para a preparação das nanocápsulas. Para todas as formulações, foi verificada uma dimi-
nuição do pH e do teor de diclofenaco em função do tempo de armazenamento. 
SUMMARY. “Characterization and Stability Evaluation of Diclofenac-loaded Polymeric Nanocapsules and
Nanospehres”. Nanocapsules or nanospheres containing diclofenac (DIC) were prepared by nanoprecipitation of
pre-formed polymers, using poly(ε-caprolactone) (PCL) or Eudragit S90® (EUD) as polymers. The mean parti-
cle size and the drug loading rate of each suspension were determined, as well as the stability study at room tem-
perature was carried out measuring the total of DIC and the pH of the suspensions. Dissolution/sorption experi-
ments of the polymeric films were carried out with water and the oils (Miglyol 810® and benzyl benzoate) used
as core of the nanocapsules. The results showed that pH and diclofenac content decreased as a function of time.




