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RESUMO  

A utilização de plataformas nanotecnológicas para a veiculação de fármacos é hoje uma 

realidade que interessa e projeta demanda sobre o setor de pesquisa acadêmica e de indústrias 

farmacêuticas. Tal interesse se dá pela ampla gama de possibilidades que está estratégia de 

administração possibilita: controle da liberação, aumento da biodisponibilidade, 

direcionamento do fármaco ao seu sítio de ação, entre outras. O presente trabalho, buscou 

desenvolver uma plataforma de veiculação baseada em um sistema composto por 

nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) associadas a excipientes (diluentes para compressão 

direta – DCD) usualmente utilizados na fabricação de comprimidos, com a proposta de 

promover uma maior biodisponibilidade de fármacos lipossolúveis quando administrado 

oralmente. Para a produção das NLS utilizou-se dos processos de emulsificação por inversão 

de fases e homogeneização a alta pressão. Junto a formulação utilizada para a produção das 

nanopartículas, a fim de avaliar a capacidade de incorporação de substâncias lipofílicas no 

sistema, o corante oil red foi adicionado a formulação, e utilizado como substância modelo, 

sendo quantificado por UV-vis à 511 nm. Uma vez obtidas as nanoestruturas, estas foram 

associadas a celulose microcristalina 200 através do processo de liofilização. Após este 

processo as misturas foram avaliadas quanto ao aspecto, teor de oil red e liberação das NLS das 

misturas. Por fim, partindo do material liofilizado obtido, foi realizado o processo de aquisição 

de comprimidos a partir do processo de compressão direta. Os comprimidos obtidos foram 

caracterizados frente a aspectos de dureza, peso, dimensões e perfil de liberação. Dentro dos 

principais resultados obtidos com o projeto, destacam-se os associados a liberação das 

nanopartículas, onde foi possível comparar o quanto de oil red se mostrou disponível no meio 

na ausência e na presença das NLS: 84,5±2,0%  do corante disponível foi encontrado no meio 

aquoso quando associado as nanopartículas, enquanto somente 9,9±1,6% do corante disponível 

foi encontrado no meio quando não associado as nanoestruturas. Essa liberação uma vez 

vinculada a biodisponibilidade da substância lipofílica carreada, pode ser de interessante para 

a administração de formas farmacêuticas sólidas por via oral. A quantidade disponível para 

substância modelo permanece na faixa de 84,0% após o processo de obtenção de comprimidos 

por compressão direta, sendo este um indicador da compatibilidade do sistema nanoestruturado 

para com esta forma farmacêutica.  

   

Palavras-chave: nanopartículas lipídicas, micropartículas lipídicas, fármacos de baixa 

biodisponibilidade, compressão direta  

 



                                                                                                                             

ABSTRACT 

The use of nanotechnology platforms for drug delivery is today a reality who interest and 

project demand on the sector of academic research and pharmaceutical industries. That 

interest comes by the vast range of possibilities attached to this strategic way of 

administration: release control, increased bioavailability, targeting drugs to its action site, 

among others. The present project sought develop a platform of drug delivery based on a 

system compound by solid lipids nanoparticles (SLN) associated to excipients (diluents for 

direct compression – DDC) usually used for the manufacture of tablets. With the propose 

of promote an increased bioavailability on lipophilic drugs when administered orally. For 

the production of this SLN was used the process of emulsification by reverse phases and 

high press homogenization. United to the formulation used for the production of the 

nanoparticles, with the purpose of measure the capacity of lipophilic substances 

incorporation on the system, the colorant oil red was add to the formulation as model 

substance able to be quantified by UV-vis at 511nm. Once obtained the nanostructures, they 

were associated with microcrystalline cellulose 200 through the lyophilization process. 

After this process, the mixtures were evaluated for appearance, residual humidity, oil red 

content and SLN release from the mixtures. Finally, starting from the lyophilized material 

obtained, the process of acquiring tablets from the direct compression process was 

performed. The tablets obtained were characterized in terms of hardness, weight, 

dimensions and release profile. Within the main results obtained with the project, stand out 

those associated with the release of nanoparticles, where it was possible to compare how 

much oil red was available in the medium in the absence and presence of SLN: 84,5 ± 2.0% 

of the colorant was found available in the aqueous medium when associated with 

nanoparticles, while only 9.9 ± 1.6% of the colorant was found available in the medium 

when not associated with nanostructures. The release once attached to the bioavailability of 

the lipophilic substance carried could be interesting for the administration of solids dosage 

forms orally. The amount available for the model substance remains in the range of 84,0% 

after the process of obtaining tablets by direct compression, which is an indicator of the 

compatibility of the nanostructured system with this pharmaceutical form.  

 

Key words: lipid nanoparticles, lipid microparticles, low bioavailability drugs, direct 

compression 
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1. INTRODUÇÃO TEÓRICA  

 

Define-se como nanotecnologia, a área de estudo responsável pelo desenvolvimento e 

manipulação de partículas/materiais que se situem em uma faixa de tamanho de 1 a 1000 

nanômetros. Seu estudo apresenta grande potencial como fonte de inovação, visto que à medida 

que diferentes substâncias/materiais são reduzidas a escala nanométrica, suas propriedades 

físicas, químicas e até mesmo sua interação com organismos vivos, mudam. (MATHEW; JOY; 

GEORGE, 2019) 

Hoje é possível ver a influência subsequente ao advento das nanoestruturas em diversas 

e distintas áreas, tais como: a cosmética, farmácia, tecnologia da informação e comunicação, 

automóveis, esportes, síntese químicas, purificação de água, aplicação magnética e elétrica, 

indústria de alimentos, biotecnologia, medicina, etc. (KARGOZAR, SAEID, 2018; MATHEW; 

JOY; GEORGE, 2019; PUROHIT et al., 2017)  

Dentre as áreas abrangidas pela nanotecnologia, uma que merece destaque é a voltada 

para seu estudo em aplicações biológicas e terapêuticas, a nanomedicina. A escala nanométrica 

é por muitas vezes considerada a escala funcional biológica, sendo por conta disso, para as 

nanoestruturas, atribuído forte potencial de interação para com os sistemas biológicos. (ZHAO 

et al., 2019) A nanomedicina é interdisciplinar e combina os campos da biologia, química, 

engenharia e medicina para promover ferramentas mais eficientes para prevenção, tratamento 

e diagnósticos de várias doenças, sendo sobretudo atualmente utilizadas em estudos que buscam 

alternativas para o câncer e doenças cardiovasculares. (KARGOZAR, SAEID, 2018; ZINGG; 

FISCHER, 2019) 

Dentro do que abrange a nanomedicina, encontramos o nicho de pesquisa e 

desenvolvimento de nanoestruturas (nanopartículas) voltadas para o carreamento de fármacos. 

Nicho este que gera demanda e interesse sobre os setores de pesquisa acadêmica e de indústrias 

farmacêuticas, em virtude da ampla gama de possibilidades que está estratégia de administração 

possibilita: controle de liberação, aumento da biodisponibilidade, direcionamento do fármaco 

ao seu sítio de ação entre outras. (GUGU; CHIME; ATTAMA, 2015; HANIF et al., 2017; 

HECQ; AMIGHI; GOOLE, 2016) Entre os nomes aplicados a estas nanoestruturas, utilizadas 

para veiculação de fármacos, temos: nanoveículos, nanocarreadores, nanoconstrutores, 

nanoesferas, dendrímeros, etc.  (JEEVANANDAM; SAN CHAN; DANQUAH, 2016; 

KARGOZAR SAEID, 2018) 
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Mecanismos que propiciem o aumento desta propriedade biofarmacêutica, são de 

interesse a pesquisa acadêmica e para indústria, uma vez que aumentando-se a 

biodisponibilidade diminui-se a quantidade de fármaco necessária para atingir a concentração 

mínima necessária para ação terapêutica, sendo uma alternativa para diminuição de gastos, além 

de abrir portas para a utilização de fármacos anteriormente descartados pela inviabilidade de 

atingir-se uma concentração sistêmica mínima.  

Entende-se como “aumento da biodisponibilidade”, o aumento da quantidade de 

fármaco absorvida pelo organismo ainda capaz de realizar sua ação biológica. De fato, temos 

por definição de biodisponibilidade, a medida da extensão de uma substância terapeuticamente 

ativa, que atinge a circulação sistêmica e está disponível em seu local de ação. (SHARGEL; 

ANDREW; WU-PONG, 1999)  

Uma das medidas utilizadas como parâmetro da biodisponibilidade de fármacos, é a 

sua posição no sistema de classificação biofarmacêutica (SBC). O SCB é um padrão 

classificação de bioativos criado por Amidon e colaboradores em 1995, vinculado as 

características de permeabilidade e solubilidade de fármacos que levam a um prognóstico da 

biodisponibilidade esperada destes fármacos. Os fármacos são dispostos neste sistema em 4 

classes, sendo estas: Classe I – Alta Solubilidade e Alta Permeabilidade; Classe II – Baixa 

Solubilidade e Alta Permeabilidade; Classe III – Alta Solubilidade e Baixa Permeabilidade; 

Classe IV – Baixa Solubilidade e Baixa Permeabilidade. (AMIDON et al.,1995; HAN VAN 

DE, 2009) 

Neste âmbito, temos resultados envolvendo o uso de nanopartículas como estruturas 

carreadoras de fármacos classe II (baixa solubilidade e alta permeabilidade) do sistema de 

classificação biofarmacêutica (SCB), onde o desenvolvimento de nano/microestruturas 

contendo fármacos como gliburida, fenofibrato e candesartana resultaram em um aumento da 

biodisponibilidade e redução da variabilidade sistêmica. (GUGU; CHIME; ATTAMA, 2015; 

VIJAYKUMAR.; VENKATESWARLU; RAVIRAJ, 2010) Somado a estes resultados, temos 

a possibilidade de redução de efeitos adversos, fator que beneficiaria fármacos classe IV (Baixa 

solubilidade e baixa permeabilidade). (NOTHNAGEL; WACKER, 2018; YIN; XIANG; 

SONG, 2016) 

Pesquisas tem mostrado vantagens do emprego de bioativos associados a carreadores 

estruturados frente ao uso de medicamentos convencionais. Como exemplo temos a veiculação 

de ácido acetilsalicílico em micropartículas lipídicas onde observou-se significativa inibição da 

úlcera provocada pelo uso do fármaco livre, e com representativa diferença na eficácia frente 
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ao medicamente convencional. (GUGU; CHIME; ATTAMA, 2015) Evidências também 

apontam para o fato de a encapsulação ser capaz de promover maior biodisponibilidade de 

macromoléculas, como a insulina, aplicada pela via subcutânea para o tratamento da Diabetes 

Mellitus. (HECQ; AMIGHI; GOOLE, 2016) 

De forma mais específica dentro da pesquisa de nanoestruturas para o carreamento de 

fármacos, temos as nanopartículas/micropartículas lipídicas sólidas. As NLS são nanoestruturas 

carreadoras de fármacos compostas por lipídios sólidos de alto ponto de fusão. Estes sistemas 

podem combinar vantagens, como proteção de fármacos suscetíveis a degradação, liberação 

controlada do fármaco, podem veicular e favorecer melhorias na absorção de ativos lipofílicos, 

além da habilidade de mascarar sabores desagradáveis de certos fármacos e evitar efeitos 

colaterais como irritação gástrica provocada por anti-inflamatórios não esteroidais. (GUGU; 

CHIME; ATTAMA, 2015) 

Dentro da área de pesquisa acadêmica, estudo realizado comparando o efeito do 

tamoxifeno em formulação convencional e em sistema vinculado a nanopartícula lipídica sólida 

para tratamento de câncer, demonstrou melhor efeito, fato correlacionado a eficiência na 

encapsulação e estabilidade, menor tamanho de partícula e consequente maior absorção celular. 

(GUNEY et al., 2018) 

Por outra perspectiva, dentro do setor da indústria farmacêutica, temos o exemplo do 

Taxol® (paclitaxel) produto comercial, utilizado para o tratamento do câncer que foi 

aprimorado com o uso da nanotecnologia. A aplicação do Taxol® é intravenosa com tempo de 

distribuição médio de 0,34h e meia vida de eliminação de 5,8h. A alternativa é o Abraxane®, 

preparado por homogeneização de alta pressão, resultando em uma suspensão coloidal com 

nanopartículas de 130 - 150 nm do fármaco associado a albumina humana. Não possuindo 

etanol, e administrada num período menor de tempo, não requerendo utilização de tubo 

intravenoso especial, é melhor tolerado pelos pacientes, demonstrando também maior efeito 

que o Taxol®. (FENG; MUMPER, 2013) 

Ainda no que se refere as vantagens associadas as nanopartículas sólidas, temos a 

possibilidade de produção em larga escala por homogeneização a alta pressão. Sendo a 

homogeneização a alta pressão, o método mais efetivo para a produção de dispersão de 

partículas lipídicas sólidas, de tamanho submicrométrico, quando comparado a agitação de alto 

cisalhamento ou ultrassom. Dispersões obtidas por homogeneização a alta pressão são 

caracterizadas por faixa de tamanho de partícula abaixo de 500 nm e baixa quantidade de 

micropartículas. (RAINER; KARSTEN, 2000) 
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Alternativamente para a obtenção das NLS, temos o processo de emulsificação por 

inversão de fases, conhecido como um dos métodos de emulsificação de baixa energia 

(procedimentos de emulsificação onde utiliza-se das propriedades físico químicas do sistema 

como forma de atingir a dispersão de interesse). Tal processo consiste na alteração espontânea 

da curvatura/face do tensoativo. Onde para tensoativos não iônicos, isso pode ser alcançado ao 

alterar a temperatura do sistema, forçando uma transição de uma emulsão óleo em água (O/A) 

em baixas temperaturas para uma emulsão água em óleo (A/O) em temperaturas mais elevadas 

(inversão de fase). Durante o resfriamento, o sistema cruza um ponto de curvatura espontânea 

novamente, promovendo a formação de gotículas da fase lipídica finamente dispersas. 

Nanoemulsões obtidas através desse processo são conhecidas por ficarem na faixa entre 20 – 

500 nm. (FERNANDEZ et al., 2004; MORALES et al., 2003; ENGELS; FÖRSTER; VON 

RYBINSKI, 1995) 

As nanoestruturas carreadoras de forma geral são produzidas como dispersões 

aquosas, o que acarreta problemas quanto a estabilidade, transporte e administração. 

(ABDELWAHED et al., 2006; CHINGUNPITUK, 2007; SCHMIDT et al., 2004) Como 

contrapartida a esta questão temos a possibilidade de incorporação destas nanoestruturas a 

formas farmacêuticas sólidas. Tal possibilidade já foi descrita pela literatura atual, no que se 

refere a produção de comprimidos por granulação úmida, tendo por alternativas para a secagem 

e utilização do fármaco nanoestruturado em pó, técnicas como o spray drying ou a liofilização. 

A utilização de nanopartículas em pó pode ser utilizada nos processos de enchimento de 

cápsulas duras, compressão direta para produção de comprimidos, ou alternativamente serem 

produzidas diretamente em líquido com PEG 600 e realizar enchimento de cápsula mole. De 

outra forma, as suspenções de nanopartículas lipídicas sólidas também podem ser direcionadas 

para a produção de pellets como agentes aglutinantes para o processo de extrusão. (RAINER; 

KARSTEN, 2000) 

Dentre as metodologias utilizadas para a produção de comprimidos após a aquisição 

das nanoestruturas na forma de pó, destaca-se a como alternativa que viabilize a implementação 

da associação de nanopartículas às formas farmacêuticas sólidas, a técnica de compressão 

direta. Nesta abordagem metodológica observa-se vantagens associadas a implementação no 

que se refere ao tempo de produção, diminuição de mão de obra, otimização da área produtiva 

além da simplificação da metodologia como um todo para aquisição do produto final. 

(TOLLER; SCHIMDT, 2016) 
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Um exemplo de produção de comprimidos associados a nanopartículas por 

compressão direta, é encontrado no estudo de utilização de nanopartículas de poli (DL-lático-

co-glicólico) para preparação de comprimidos de mini depósito por compressão direta. Ao 

longo deste estudo observou-se um comportamento de liberação bifásico por parte dos 

comprimidos produzidos, estando a primeira liberação correlacionada ao intumescimento, e a 

segunda liberação a erosão e degradação dos comprimidos. Neste exemplo observou-se que o 

aumento do peso molecular do polímero utilizado como base das nanopartículas produzidas 

levava a um aumento do tempo para o início da segunda etapa de liberação, sendo por conta 

disso pelos autores sugerido que a utilização dessas nanopartículas em particular, poderiam ser 

uma boa alternativa para sistema de liberação controlada. (MURAKAMI, H., KOBAYASHI, 

M., TAKEUCHI, H., & KAWASHIMA, 2000) 

A maior problemática vinculada a incorporação de nanoestruturas a formas 

farmacêuticas sólidas é a questão vinculada a manutenção da integridade estrutural a medida 

que as partículas nanométricas são submetidas as diferentes etapas de processamento. Uma das 

formas de se fazer o acompanhamento dessas nanoestruturas é a associação ainda no processo 

de produção a uma substância modelo (no caso específico das NLS uma substância lipofílica), 

de fácil caracterização. A partir da quantificação desta substância modelo inicialmente 

adicionada é possível acompanhar a integridade das nanoestruturas, uma vez que a perda dos 

nanocarreadores, se reflete em uma menor quantificação da substância modelo. Exemplos de 

substâncias modelo utilizadas para esta finalidade são os corantes lipofílicos, que por 

absorverem radiação ultravioleta no espectro do visível de forma específica são fáceis de serem 

caracterizados por técnicas cromatográficas como a espectrofotometria UV-vis. (MEHLEM et 

al., 2013; RAINER; KARSTEN, 2000; WANG et al., 2016; XU et al., 2010) 

Uma vez associada a formas farmacêuticas sólidas temos a união das vantagens 

inerentes aos nanocarreadores, com as vantagens inerentes e aceitabilidade desta classe de 

medicamentos. De fato, a utilização da via oral é a mais confortável e favorável rota de 

administração e tem sido estudada para uso crônico de peptídeos e proteínas para maior adesão 

de pacientes. (DUMONT et al., 2018; SOUDRY-KOCHAVI et al., 2015) O uso de 

nanopartículas para a administração oral de proteínas e peptídeos permite proteção das 

biomoléculas contra degradação no trato gastrointestinal. Além de também possuírem 

propriedades adesivas inerentes ao tamanho e ao aumento na superfície de contato, favorecendo 

o transporte pela mucosa. Nanopartículas é uma solução inovadora para transporte de fármacos, 

como exenatida, um peptídeo que atualmente é administrado pela via subcutânea para 
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tratamento de Diabetes. (SOUDRY-KOCHAVI et al., 2015) A utilização de micropartículas 

lipídicas sólidas também é vista como promissora estratégia, para o aumento da aceitabilidade 

por parte dos pacientes, além de diminuir os riscos de infecções, em especial em doenças 

crônicas como hipertensão, que demandam liberação sustentada/controlada de fármaco para 

obter melhores resultados. (HANIF et al., 2017; HECQ; AMIGHI; GOOLE, 2016) Outra 

vantagem das nanopartículas por via oral é o transporte paracelular e o transporte transcelular, 

não apenas através das placas de Peyer (Peyer’s patches) mas também por meio das junções 

intercelulares dos enterócitos. (HECQ; AMIGHI; GOOLE, 2016) Uma vez que a absorção 

paracelular e transcelular das nanopartículas é considerada possível, o interesse na veiculação 

de fármacos com os mais diferentes objetivos terapêuticos assume um vasto campo de 

exploração. 

Um exemplo onde é possível observar os efeitos e vantagens da associação de 

nanocarreadores a formas farmacêuticas sólidas, é o caso do estudo promovido com o fármaco 

prednisolona, um glicocorticoide sintético usado como anti-inflamatório ou agente 

imunossupressor, utilizado em tratamentos como alergias, asma, leucemia, diabetes mellitus 

tipo I, imunossupressão e colites ulcerativas. Para a formulação de comprimidos com 

nanopartículas o perfil de dissolução do fármaco foi maior que 80% em 30 minutos, enquanto 

o comprimido com a prednisolona livre apenas 30,65%. Descreve-se também o aumento da 

solubilidade da prednisolona (classe II) quando veiculado a nanopartículas (970±6 mg/L) frente 

a prednisolona convencional (350±5 mg/L), fator atribuído ao aumento da área superficial e 

dissolução do fármaco. (CHEN et al., 2015) 

Apesar de todas vantagens apresentadas, a produção de produtos farmacêuticos 

contendo nanopartículas ou micropartículas lipídicas sólidas é um grande desafio devido à 

complexidade dos sistemas e caracterização. Para preparação dos comprimidos as partículas 

estruturadas têm que se manter íntegras em todas etapas de produção, como preparo da 

suspenção, secagem, mistura dos excipientes e compressão direta, e ser possível sua 

identificação em todas etapas. Devido a todos os desafios, ainda não são encontradas muitas 

referências na literatura científica.  

Neste trabalho obteve-se a produção de nanopartículas lipídicas sólidas associadas a 

diluentes para compressão direta usualmente empregados na obtenção de comprimidos, sendo 

observado a manutenção dos parâmetros relativos à sua integridade e caracterização ao longo 

das etapas de desenvolvimento, envolvendo: produção, incorporação e secagem. Deseja-se que 

o trabalho contribua para futuras pesquisas destinadas a veiculação de fármacos de baixa 
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biodisponibilidade, melhorando a segurança e eficácia de fármacos veiculados com 

nano/micropartículas. 

 

2. OBJETIVOS   

 

2.1 Gerais  

  

Desenvolver plataforma nanotecnológica para a veiculação de nanopartículas lipídicas 

na forma farmacêutica sólida de comprimidos a ser produzida por compressão direta.  

 

2.2 Específicos 

 

a- Obter e caracterizar nanopartículas lipídicas sólidas para veiculação em 

comprimidos;  

b- Estabelecer processo de incorporação das dispersões de nanopartículas lipídicas em 

excipientes em pó para incorporação em formulações de comprimidos;  

c- Estabelecer processo de secagem por liofilização dos excipientes contendo 

nanopartículas lipídicas sólidas;  

d- Caracterizar as misturas excipiente – nanopartículas lipídicas quanto a integridade 

das partículas e liberação;  

e- Desenvolvimento de formulações de comprimidos veiculando a associação 

excipiente – nanopartículas lipídicas;  

g- Caracterização dos comprimidos obtidos quanto aos aspectos físicos e a integridade 

das nanopartículas e liberação.  
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 Materiais e equipamentos  

 

A seguir são apresentadas as listas dos principais materiais e equipamentos utilizados 

para o desenvolvimento do projeto, abrangendo suas especificações quanto a origem, 

fornecedor e função na metodologia empregada neste trabalho. 

 

Tabela 1. Lista dos principais materiais utilizados nos experimentos. 

Materiais (Sigla) Origem e Fornecedor Função metodológica 

Álcool cetílico (AC) Mapric, São Paulo, Brasil Matriz lipídica sólida 

Oil Red (OR) 
Sigma-Aldrich, St. Louis, 

EUA 
Corante - Marcador 

lipofílico 
Polivinilpirrolidona K30 

(PVP-K30) –  
Kollidon® 30 

BASF, São Paulo, Brasil 
Agente de dispersão fase 

aquosa 

Álcool polivinílico 
(PVA) 

DC Química, Diadema, 
Brasil 

Agente de dispersão fase 
aquosa 

Água Purificada ---- Meio dispersante 
Álcool Oleico Etoxilado 

20E (AOE) 
Mapric, São Paulo, Brasil Tensoativo não iônico 

Lauril Sulfato de Sódio 
(LSS) 

Mapric, São Paulo, Brasil Tensoativo aniônico 

Triglicerídeos de ácido 
graxo de cadeia curta 

(TCC) – Polymol® 812 
Aqia, São Paulo, Brasil Matriz lipídica líquida  

Álcool Etílico Labsynth, Diadema, Brasil 
Solvente da matriz lipídica 

sólida 
Celulose microcristalina 

101 (MCC101) – 
Microcel® 101 

Blanver, Cotia, Brasil 
Diluente para compressão 

direta 

Celulose microcristalina 
102 (MCC102) - 
Microcel® 102 

Blanver, Cotia, Brasil 
Diluente para compressão 

direta 

Celulose microcristalina 
200 (MCC200) - 
Microcel® 200 

Blanver, Cotia, Brasil 
Diluente para compressão 

direta 

Amido pré gelatinizado 
(APG) – Starch 1500® 

Colorcon, Cotia, Brasil 
Diluente para compressão 

direta 
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Tabela 2. Lista dos principais equipamentos utilizados nos experimentos. 

Equipamentos/modelo Origem e Fornecedor Função metodológica 

Espectofotômetro UV-vis 

Spectrophotometer, 
modelo Evolution 201, 

Thermo Fisher Scientific, 
MA, EUA  

Quantificação do marcador 
lipofílico 

Homogeneizador de alta 
pressão NanoBee 

NanodeBEE, BEE 
International Inc, South 

Easton, USA 

Diminuição do tamanho de 
partícula para escala 

nanométrica 

Centrífuga refrigerada 
Ultracentrifuge Sorvall 
WX80+, Thermo Fisher 

Scientific, MA, EUA 

Separação de partículas 
microscópicas por 

centrifugação 

Incubadora orbital 
Shaker SL 222, Solab, 

Piracicaba, Brazil 

Agitação mecânica 
homogênea e controle de 

temperatura 

Liofilizador 
Liobras Liotop modelo 

L108, São Carlos, Brasil 
Secagem de amostras por 

sublimação da água 

Analisador de Partículas 
por difração a laser  

Cilas Modelo 1190 - Cilas, 
Orleans, França 

Análise de tamanho de 
partículas e distribuição 

granulométrica 
Chapa de agitação 

magnética com 
aquecimento 

Modelo HSC, Velp 
Scientifica, Usmate 

Velate, Itália 

Agitação mecânica com 
controle de temperatura 

Compressora Rotativa RIVA, Piccolla Nova   
Obtenção dos comprimidos 

por compressão direta 

Durômetro 
Nova Ética modelo 298-

ATTS 

Analise do aspecto de 
dureza dos comprimidos 

obtidos 
 

 

3.2 Teste de Solubilidade para lipídio sólido 

 

3.2.1 Fundamentação 

 

Os ensaios de solubilidade foram realizados com o intuito de selecionar o melhor 

solvente a ser utilizado nos procedimentos de quantificação do corante oil red, substância 

escolhida como modelo a fim de avaliar a capacidade de incorporação de substâncias lipofílicas 

no sistema nanoestruturado. 

O solvente selecionado deve ser capaz de solubilizar completamente a matriz sólida do 

sistema nanoparticulado (álcool cetílico), escolhido devido a sua já avaliada capacidade de se 

dispor na forma de nanoestruturas que apresentam alta biodisponibilidade oral e baixa 

toxicidade. (CHEN et al., 2015) 
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Uma vez tendo sido dissolvida a matriz sólida ocorre a dispersão do corante em sua 

forma livre em solução, possibilitando sua quantificação por Espectrofotometria UV-vis, 

através da correlação entre os valores de absorbância e concentração. 

 

3.2.2 Procedimento 

Para avaliação da solubilidade de álcool cetílico nos diferentes solventes, cerca de 

50 mg da matéria-prima em estado sólido foram misturadas a nove solventes de diferentes 

polaridades: dimetil sulfóxido (ε = 47,0 F/m), acetonitrila (ε = 36,64 F/m), metanol (ε = 32,6 

F/m), propilenoglicol (ε = 28,67 F/m), álcool etílico (ε = 24,6 F/m), álcool isopropílico (ε = 

19,92 F/m), acetona (ε = 19,5 F/m), álcool octílico (ε = 10,3 F/m), e acetato de etila (ε = 6,02 

F/m). (BURDICK, 2020; JENNING; LIPPACHER; GOHLA, 2002; MYERS, 2019; WEAST, 

[s.d.]; WOHLFARTH, 2008) 

Para tanto, foram utilizados nove frascos de 10mL, cada qual contendo a massa 

especificada de álcool cetílico. Em cada frasco adicionou-se porções de 1 mL com intervalos 

de 1 minuto entre cada adição, sendo verificado a presença de resíduo de álcool cetílico nos 

frascos. Durante o intervalo de adição de cada porção, exercia-se agitação mecânica sobre o 

sistema, e então avaliava-se se houvera ou não a completa solubilização da massa inicial de 

álcool cetílico. Uma vez ainda não completa a solubilização do material sólido presente no 

frasco realizava-se uma nova adição seguida de agitação até o volume máximo de 5mL de 

solvente orgânico. 

Ao término dos testes, selecionou-se entre os solventes capazes de dissolver todo o 

álcool cetílico aquele que atendeu mais adequadamente aos critérios de seleção, entre eles 

solubilidade relativa do álcool cetílico, toxicidade e risco ambiental, disponibilidade de uso e 

custo. 

 

3.3 Obtenção do sistema nanoparticulado 

 

3.3.1 Fundamentação  

O sistema nanoparticulado objetivado é baseado em nanopartículas lipídicas sólidas 

(NLS), partículas nanométricas capazes de veicular fármacos lipofílicos a sua matriz sólida, 

atuando dentro do organismo como carreadores para essas substâncias, potencializando sua 

absorção. (TROTTA; DEBERNARDI; CAPUTO, 2003) 
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Dois procedimentos de obtenção das NLS foram realizados, um sendo embasado nos 

processos de emulsificação por inversão de fases seguido de homogeneização a alta pressão, e 

outro onde apenas o processo de emulsificação de fases foi utilizado.  Durante o processo de 

emulsificação por inversão de fases ocorre a formação de micelas em escala micro – 

nanométrica, que variam em tamanho de acordo com a porcentagem de matriz lipídica e 

tensoativo assim como em função de propriedades inerentes do agente anfipático (presença de 

carga, tamanho da porção lipofílica, etc.). Em ambos os processos, na etapa de emulsificação, 

durante o processo de fusão da matriz lipídica sólida (MLS) faz-se a incorporação do material 

lipofílico a ser veiculado. As micelas resultantes uma vez em escala nanométrica ao voltarem a 

temperatura ambiente se solidificam, formando assim as NLS de interesse. 

Nas formulações obtidas onde obteve-se gotículas micrométricas de material lipídico, 

realizou-se a passagem por um homogeneizador de alta pressão, como forma de se atingir a 

escala nanométrica. Neste tipo de homogeneização submete-se a emulsão ainda quente 

(havendo manutenção de temperatura acima do ponto de fusão da porção lipídica) a uma 

pressão e contrapressão específicas fornecidas pelos pistões do aparelho, em um número 

determinado de ciclos. De acordo com as pressões submetidas e o número de ciclos pelos quais 

a emulsão foi submetida, varia-se a distribuição de tamanho das NLS, razão pela qual diferentes 

pressões e número de ciclos foram testados durante a consolidação do método de obtenção. 

(JENNING; LIPPACHER; GOHLA, 2002; TROTTA; DEBERNARDI; CAPUTO, 2003)  

 

3.3.2 Formulação da Emulsão 

Procedimento que compreende a definição das proporções de reagentes que se 

encontram em cada uma das fases da emulsão (fase aquosa e fase oleosa), objetivando 

consolidar a melhor condição para a formação das NLS. Em cada emulsão formulada foram 

avaliados os critérios de: distribuição de tamanho de partícula e recuperação do marcador 

lipofílico. A Tabela 3 apresenta os materiais utilizados na elaboração das formulações 

nanoparticuladas e suas respectivas funções. 

As formulações testadas utilizando os componentes listados na Tabela 3 encontram-se 

descritas na Tabela 4. Foram avaliadas um total de 6 formulações, sendo observando entre elas 

a influência entre diferentes agentes dispersantes (PVA e PVPK30), diferentes tensoativos (LSS 

e AOE), bem como diferentes proporções entre as matérias primas utilizadas. A obtenção de 

NLS com distribuição de tamanho mais reduzido, levou a utilização do PVPK30 em detrimento 

do PVA como agente dispersante. Uma vez que ambos os tensoativos (LSS e AOE) se 
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mostraram viáveis para a formação das nanopartículas, optou-se pela continuidade do projeto 

com o uso do AOE (tensoativo não iônico), devido ao seu menor potencial irritante, quando 

comparado ao LSS (tensoativo iônico). Tensoativos iônicos usualmente possuem maiores 

efeitos tóxicos e irritantes do que os não iônicos. (Gloxhuber; 1974). Por fim, em última análise, 

trabalhou-se com a formulação 6, visto que a proporção entre os materiais utilizados nesta 

formulação, levou a obtenção de micelas em tamanho nanométrico durante o processo de 

emulsificação, sem a necessidade do processo de homogeneização a alta pressão. 
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Tabela 3. Lista de materiais utilizados para o desenvolvimento das formulações de NLS, 

discriminando a função normalmente e finalidade desempenhada na formulação. 

Matéria prima Função Finalidade 

Água Purificada Meio Dispersante 
Sua interação com a porção hidrofílica do 

surfactante permite a formação das micelas 

PVA 
Dispersante de fase 

aquosa 

Responsável por revestir as micelas e por meio 

disso diminuir a agregação micelar, contribuindo 

assim para a estabilidade da emulsão 

PVPK30 
Dispersante de fase 

aquosa 

Responsável por revestir as micelas e por meio 

disso diminuir a agregação micelar, contribuindo 

assim para a estabilidade da emulsão. 

AC 
Matriz lipídica 

sólida 

Material lipídico que majoritariamente compõe 

as NLS 

LSS Tensoativo 

Responsável por englobar o material lipídico, 

formando as micelas a partir de suas interações 

hidrofílicas com o meio dispersantes e 

hidrofóbicas com o material lipídico 

AOE Tensoativo 

Responsável por englobar o material lipídico, 

formando as micelas a partir de suas interações 

hidrofílicas com o meio dispersantes e 

hidrofóbicas com o material lipídico 

TCC 
Matriz lipídica 

liquida 

Utilizado como solvente para composição da 

solução lipídica que contém o marcador 

lipofílico Oil Red. 

OR Marcador Lipofílico 

Corante incorporado a matriz lipídica sólida, 

permitindo posterior avaliação da capacidade do 

sistema nanoparticulado em funcionar como 

plataforma de veiculação para substâncias 

lipofílicas 
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Tabela 4. Formulações testadas para o desenvolvimento das NLS. 

Componentes 
Componente 

de fase 

Composição (% p/p)  

F1a F2a F3a F4b F5b F6c 

Água Purificada* Aquosa 100 100 100 100 100 100 

PVA Aquosa 1 ------ ------ ------ ------ ----- 

PVPK30 Aquosa ------ 1 1 1 1 2 

Álcool Cetílico Oleosa 4 4 4 4 4 2 

Álcool Oleico 

Etoxilado 
Oleosa 4 ------ 4 4 4 4 

LSS Oleosa ------ 4 ------ ------ ------ ----- 

TCC Oleosa 1 1 1 ------ ----- ----- 

Solução Oil Red** Oleosa ------ ------ ------ 1 3 2 

* A quantidade de água utilizada foi suficiente para se completar 100g de formulação 

** Solução de Oil Red em TCC 5mg/mL 
a Condições de homogeneização em diferentes testes: NanoBee 5 ciclos de processamento, 

pressão 10000psi/1000psi (HPH1); NanoBee 10 ciclos processoamento, pressão 

10000psi/1000psi (HPH2); Nanobee 5 ciclos processamento, 15000psi/1500psi (HPH3), 

NanoBee 10 ciclos processamento, pressão 15000psi/1500psi (HPH4). 
b Condição de homogeneização: HPH4. 
c obtenção de nanoemulsão sem processo de homogeneização a alta pressão 

 

3.3.3 Obtenção do sistema emulsionado 

A emulsão primária (100 g) obtida para a produção dos sistemas nanoestruturados foi 

elaborada pelo aquecimento das fases oleosa (álcool cetílico - AC, álcool oleico etoxilado 20 

OE – AOE ou lauril sulfato de sódio - LSS, triglicerídeo de cadeia curta - TCC e oil red - OR) 

e aquosa (água e polivinilpirrolidona K30 – PVPK30 ou álcool polivinílico - PVA) 

separadamente em béqueres de vidro de 125 mL em banho aquecido à 70 -80 °C em placa de 

agitação e aquecimento. A temperatura de 70-80 °C foi utilizada para garantir a completa fusão 

dos componentes da fase oleosa. A composição qualitativa e quantitativa da formulação 

encontra-se descrita na Tabelas 4. Após aquecimento, a fase aquosa foi vertida sobre a oleosa 

sob agitação constante para formação da emulsão por inversão de fases. O sistema emulsionado 
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foi mantido sob aquecimento e agitação magnética entre 15 – 20 minutos para plena dispersão 

das fases. 

Finalizado o processo de emulsificação por agitação mecânica (AM), amostras desta 

etapa do processo foram retiradas para realização da avaliação da recuperação do marcador 

lipofílico OR e caracterização do tamanho das partículas formadas por difração a laser. 

A emulsão primária (EP), ainda quente, foi submetida à homogeneização em alta 

pressão para redução do tamanho das gotículas da fase dispersa para formação das 

nanoestruturas (processo valido para o intervalo das formulações F1 a F5). 

 

3.3.4 Homogeneização por alta pressão  

Obtida a emulsão formulada (100g), ainda a quente, iniciou-se o processo de 

homogeneização por alta pressão, sendo que cada passagem do volume total da emulsão pelo 

equipamento representou um ciclo de passagem. Entre cada ciclo de passagem o produto da 

homogeneização era recolhido em um béquer de 100mL mantido em banho maria para 

manutenção da temperatura de 70-80 °C. Os parâmetros de processamento referente ao número 

de ciclos e pressão/contrapressão utilizados ao longo dos testes de obtenção das NLS foram: 5 

ciclos a pressão e contrapressão 10000psi/1000psi (HPH1), 10 ciclos a pressão e contrapressão 

10000psi/1000psi (HPH2), 5 ciclos a pressão e contrapressão 15000psi/1500psi (HPH3) e 10 

ciclos a pressão e contrapressão 15000psi/1500psi (HPH4). As formulações F1 a F3 foram 

obtidas pelos processamentos HPH1, HPH2 e HPH3, enquanto as formulações F4 e F5 foram 

obtidas apenas com o processamento HPH4. 

Finalizado o processo de homogeneização por alta pressão, amostras das formulações 

foram analisadas quanto a recuperação do marcador lipofílico OR, o tamanho médio de 

partícula e distribuição de tamanho por difração a laser. 

 

3.4 Incorporação da formulação de NLS aos diluentes para compressão direta (DCD) 

 

3.4.1 Fundamentação  

Esse procedimento buscou a associação entre as nanopartículas lipídicas sólidas do 

sistema nanoparticulado obtido e excipientes diluentes na forma de pó, usualmente utilizados 

na produção de comprimidos por compressão direta (DCD). Tal associação permitiria utilizar 

a mesma como insumo farmacêutico sólido (NLS-DCD) para composição de formulação de 

comprimidos a serem obtidas por compressão direta. Espera-se que após a associação com 
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excipientes, as nanopartículas lipídicas possam prontamente ser liberadas dos diluentes quando 

em contato com o meio aquoso, disponibilizando as nanoestruturas para absorção direta no trato 

gastrintestinal ou liberação do fármaco no meio para posterior absorção. 

Os excipientes pertencentes a classe dos diluentes para formas sólidas são insumos 

utilizados na produção de medicamentos como material de preenchimento, fornecendo volume 

às formulações de comprimidos e cápsulas. Nestes excipientes são dispersos os fármacos, assim 

como os demais componentes facilitando as etapas de mistura, transferência de material e 

compressão de determinada formulação de medicamento. 

 

3.4.2 Procedimento  

O processo de incorporação das NLS aos DCD tem início com a definição das 

proporções a serem utilizadas na mistura. Cinco diferentes proporções foram testadas, 9:1, 8:2, 

7:3, 6:4 e 5:5 se referindo a quantidade percentual de DCD e NLS, respectivamente. Definida 

as proporções, misturou-se a dispersão de NLS ao DCDs manualmente com o auxílio de gral e 

pestilo de vidro, até que haja confirmação visual da homogeneidade. Realizada a mistura, a 

associação obtida NLS-DCD foi mantida em freezer para congelamento há temperatura -20 °C 

por 24 h. Após, as amostras congeladas foram levadas a secagem a frio por liofilização sob 

vácuo (35 µmHg), a -52 °C por 24 - 72h, dependendo da quantidade de dispersão de NLS 

incorporado e quantidade da mistura NLS-DCD produzida. 

 Foram produzidas misturas NLS-DCD com 4 diferentes DCDs, sendo estes celulose 

microcristalina 101 (MCC101), 102 (MCC102) e 200 (MCC200), além do amido pré 

gelatinizado (APG). 

 Ao final do processo, amostras das misturas NLS-DCD foram avaliadas quanto a 

umidade residual, tamanho médio e distribuição de tamanho de partícula por difração a laser, 

recuperação do marcador lipofílico OR e liberação das NLS veiculando OR. 

 

3.5 Caracterização dos sistemas nanoparticulados  

 

3.5.1 Avaliação do tamanho de partícula por difração a lazer  

As amostras das formulações F1 a F5 foram analisadas em triplicata por meio de 

analisador de partículas por difração a laser. Para tanto, foram utilizados seguintes parâmetros 

de análise: a- ultrassom: tempo de para dispersão da amostra de 60s, sendo que durante a análise 

permaneceu ligado; b- determinação do tamanho segundo tratamento matemático de Lorenz-
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Mie, considerando índice de refração do material particulado igual a 1,460 e do meio de 

dispersão igual a 1,333; c- faixa de obscuração para análise de 10 a 30%. Para amostras que 

não atingiam obscuração mínima adotou-se a adição de até 4 mL de dispersão de NLS. Para a 

última formulação F6 o mesmo procedimento foi efetuado, excetuando-se o uso do ultrassom, 

uma vez observado que este não influenciava nos resultados obtidos. Os dados coletados foram 

inicialmente expressos em volume passante (onde a distribuição do tamanho de partículas é 

baseada na proporção de partículas presentes em razão do seu volume frente ao volume global 

ocupado por todas as partículas) e posteriormente expressos em número passante (onde a 

distribuição do tamanho de partículas é baseada na proporção do número partículas presentes 

de um dado tamanho frente ao número total de partículas). Para ambas as formas de expressão 

de resultados foram registrados os valores de diâmetro limite para as frações de 10 (D10), 50 

(D50) e 90% (D90) das partículas, além do diâmetro médio. A razão entre diâmetros médios 

expressos em volume passante e número passante foi denominada razão de uniformidade (RU) 

(Equação 1), sendo que quanto mais próxima de 01 (um) mais uniforme tende a ser a 

distribuição das partículas formadas. Foram consideradas adequadas as formulações testadas 

com RU ≤ 5,0. 

 𝑅𝑈 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒)𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒)    Equação 1. 

 

 

3.6 Quantificação Oil Red  

 

3.6.1 Fundamentação 

O corante oil red (OR) foi a substância lipofílica modelo escolhida para mensurar a 

capacidade de incorporação pelas NLS e liberação das mesmas a partir da associação com os 

diluentes para compressão direta. O corante foi selecionado pois absorve radiação ultravioleta 

no espectro do visível de forma muito específica na faixa de 510nm, fator que viabiliza sua 

quantificação por espectrometria UV-vis com boa precisão, sensibilidade e especificidade. 

(MEHLEM et al., 2013; WANG et al., 2016; XU et al., 2010) 

O método analítico de quantificação por espectrometria UV-vis se baseia na correlação 

existente entre a concentração presente de uma dada substância em solução, com o quanto essa 

mesma solução é capaz de absorver um específico comprimento onda emitido pelo aparelho. 

Nesse sentido, quanto maior a concentração de OR em uma solução, maior será a absorção da 
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solução na faixa do espectro eletromagnético de 510 nm. Com base nessa correlação entre 

absorbância e concentração é possível construir uma curva analítica que prevê o comportamento 

de absorção de soluções contendo a substância de interesse em diferentes concentrações. É com 

base nesta curva que foi possível determinar a concentração do marcador lipofílico nas 

diferentes etapas do processo de obtenção das NLS. 

 

3.6.2 Obtenção da curva analítica de oil red em etanol 

Inicialmente foi preparada uma solução etanólica de OR 25 µg/mL, partindo de uma 

solução estoque 5 mg/mL em DMSO. Tal obtenção se deu pela diluição da solução estoque em 

um balão volumétrico de 25 mL, sendo utilizada uma pipeta automática graduada entre 100 – 

1000 µL para assegurar o volume preciso da solução estoque (125 µL). Obtida a solução 

etanólica, fez então uma diluição seriada desta primeira em outras 5 soluções. Para tal, 5 tubos 

Falcon de 15 mL foram primeiramente preenchidos com 5 mL de etanol, sendo que para a 

primeira diluição 5 mL da solução de OR 25 µg/mL foram acrescentados e homogeneizados, 

formando assim uma nova solução com metade da concentração da anterior. O procedimento 

foi repetido em sequência para os 5 tubos Falcon sendo, portanto, ao final obtidas 6 soluções 

de concentração igual a: 25,00, 12,50, 6,25, 3,13, 1,56 e 0,78 µg/mL. As soluções obtidas foram 

analisadas quanto a seu perfil de absorbância em espectrofotômetro UV-vis, utilizando cubeta 

de quartzo de 10,0 mm de caminho óptico. A faixa de comprimentos de onda analisada foi de 

200 a 600 nm. A partir da análise do perfil de absorbância definiu-se os comprimentos de onda 

de 352 e 510 nm para análise das formulações de NLS nas diferentes etapas. Uma vez 

associados os valores de absorbância registrados nestes comprimentos de onda com as 

concentrações conhecidas de OR foi construído gráfico correlacionando absorbância e 

concentração de OR. Todo o procedimento foi realizado em triplicata. 

 

3.6.3 Recuperação preliminar associação Oil Red – Álcool Cetílico 

Inicialmente foi pesado cerca de 0,50g de AC e levado a fusão em banho maria 70 – 

80 °C, seguido da adição de 50 μL da solução estoque de OR 5 mg/mL e agitação até 

homogeneização. Uma vez incorporado o marcador lipofílico procedeu-se ao resfriamento da 

mistura por 5 min a temperatura ambiente e outros 5 min em freezer -20 °C. A mistura 

solidificada foi então devidamente pesada (100mg) e transferida para balões volumétricos de 

10 mL sendo completado volume com etanol para solubilização do álcool cetílico e liberação 

do OR. A solução obtida foi analisada em espectrofotômetro na faixa de 200 a 600 nm e os 
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valores de absorbância registrados. Os valores de absorbância nos comprimentos de onda de 

352 e 510 nm foram aplicados nas equações de reta e os valores de concentração de OR em 

solução calculados. Todo o procedimento foi realizado em triplicata. 

 

3.6.4 Recuperação de OR no sistema nanoparticulado  

A análise foi iniciada com a pesagem de 0,50 g da amostra da formulação de NLS e 

transferência para balão volumétrico de 10 mL, sendo o volume completado com etanol para 

solubilização da amostra. A solução obtida foi analisada conforme descrito em 3.6.3. 

 

3.6.5 Recuperação do sistema nanoparticulado incorporado ao excipiente 

A análise foi iniciada com a pesagem de cerca de 1,0 g da amostra de NLS associada do 

diluente para compressão direta e transferência para tubos Falcon de 15 mL. Aos tubos foram 

adicionados 10 mL de etanol para solubilização completa da porção lipídica sólida das NLS. 

Para tanto, os tubos foram submetidos a agitação mecânica em agitador de tubos durante 1 min. 

Após isso, os tubos foram mantidos parados em posição vertical para deposição do diluente 

sólido. Cerca de 3 mL do sobrenadante foram coletados e filtrados em filtro PTFE 0,22 µm, 

para análise em espectrofotômetro conforme descrito no item 3.6.3. 

 

3.6.6 Curva de liberação do sistema nanoparticulado incorporado a excipiente (F5) 

Três amostras da associação de NLS e diluente sólido foram pesados (≅ 1,5g) e 

transferidos para garrafas de vidro de 100 mL com fechamento hermético contendo 20mL de 

água purificada. As garrafas foram posicionadas em mesa de agitador orbital sendo mantidos 

sob agitação de 200 rpm a 37 °C por 2 h. Durante o ensaio foram coletadas amostras de 1 mL 

do sobrenadante destas misturas nos tempos 0, 10, 20, 40, 60, 90, e 120 minutos, sendo que 

para as coletas a agitação orbital era interrompida e aguardado 2 minutos para sedimentação 

das partículas. Após cada coleta, realizou-se a reposição imediata de mesmo volume do meio 

retirado. Junto a cada amostra coletada adicionou-se 4mL de etanol para solubilização do 

material lipídico e liberação do OR. Os 5mL da mistura sobrenadante-etanol foram submetidos 

a rotação de 5000 rpm por 15 minutos em uma centrifuga a fim de sedimentar a porção 

correspondente ao diluente para compressão direta. Cerca de 3mL do sobrenadante foram 

filtrados em filtros PTFE 0,22 µm e analisados em espectrofotômetro conforme descrito no 

item 3.6.3.  
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Este procedimento foi realizado para o diluente para compressão direta sem qualquer 

material associado a ele (controle negativo) e em associação do diluente com: a- NLS contendo 

OR, b- NLS sem OR; c- solução etanólica de OR. A quantidade de OR em solução etanólica 

adicionado diretamente ao diluente para compressão direta (0,2 mg/g) foi equivalente ao teor 

de OR veiculado nas NLS incorporado ao mesmo diluente. 

 

3.6.7 Curva de liberação do sistema nanoparticulado incorporado a excipiente (F6) 

O mesmo procedimento descrito em 3.6.6 foi realizado, excetuando-se: a quantidade 

de material inicialmente pesado para as amostras em triplicata foi de (≅ 4,0g), o tempo 

decorrido no ensaio foi de 1h com tempos de coleta situados em: 0, 10, 20, 30, 40 e 60 minutos, 

e junto as alíquotas coletadas de 1mL foi adicionado um total de 2mL de etanol.    

 

3.6.8 Curva de liberação do sistema nanoparticulado incorporado ao comprimido 

 Em garrafas de vidro 100mL, dois comprimidos (≅ 1,0g) foram adicionados, junto a 

10mL de água purificada. As garrafas foram hermeticamente fechadas, e posicionadas em mesa 

de agitador orbital, onde foram mantidas sob agitação de 200 rpm a 37 °C por 1 h. Durante o 

ensaio foram coletadas amostras de 2 mL do sobrenadante destas misturas nos tempos 0, 20, 40 

e 60 minutos, sendo para cada coleta interrompida a agitação orbital e aguardado um período 2 

minutos para sedimentação das partículas, antes do recolhimento da alíquota. Um conjunto de 

3 garrafas cada qual contendo 2 comprimidos foram utilizadas para cada um dos pontos de 

coleta (20, 40 e 60 minutos). Após cada coleta, junto as alíquotas, foram adicionados 4 mL de 

etanol para solubilização do material lipídico e liberação do OR. Os 6 mL da mistura 

sobrenadante-etanol foram submetidos a rotação de 5000 rpm por 15 minutos em uma 

centrifuga a fim de sedimentar a porção correspondente ao diluente para compressão direta.  

Cerca de 3mL do sobrenadante foram filtrados em filtros PTFE 0,22 µm e analisados em 

espectrofotômetro conforme descrito no item 3.6.3. 

 Este procedimento foi submetido para os comprimidos contendo as NLS, e para 

comprimidos de formulação equivalente, sem a presença das NLS ou do marcador lipofílico.   
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3.7 Obtenção dos comprimidos associados ao sistema nanoparticulado  

 

3.7.1 Fundamentação  

Neste processo, buscou-se a obtenção de comprimidos associados ao sistema 

nanoparticulado projetado, utilizando para isso o insumo farmacêutico sólido composto pela 

associação NLS-DCD.  

O processamento utilizado para a obtenção destes comprimidos foi a compressão 

direta, uma das metodologias mais preferíveis no que se refere a obtenção de comprimidos 

dentro da indústria farmacêutica, por ser um processo relativamente barato, simples e rápido.  

A compressão direta, consiste na união entre os pós que constituem o comprimido por 

uma força compressora externa, essa compactação leva os constituintes a uma proximidade que 

favorece a ação de forças intermoleculares, que atuam permitindo que os constituintes 

permaneçam unidos e o comprimido mantenha sua forma. É importante ressaltar, que para 

melhores condições de processo e melhor obtenção dos comprimidos, a formulação de pós que 

constituem o comprimido deve apresentar algumas características especificas, dentre elas: boa 

capacidade de coesão entre as partículas constituintes, baixa coesão com a máquina 

compressora, e boas características de fluxo de preenchimento.  

A fim de melhorar estas características em uma formulação de comprimidos, são 

utilizados os ditos “Excipientes”, substâncias inertes biologicamente, capazes de mudar as 

características inerentes de uma formulação farmacêutica.   

 

3.7.2 Formulação dos comprimidos 

Procedimento que compreende a definição das proporções dos excipientes e IFA’s que 

iram compor o comprimido. Objetivando em última análise consolidar a melhor condição para 

obtenção de comprimidos que atendam a características de interesse como: uniformidade de 

peso, dureza e dimensões, bem como a não adesão a máquina de compressão. A Tabela 5 

apresenta os materiais utilizados na elaboração das formulações, bem como suas respectivas 

funções e finalidades dentro de cada formulação. A Tabela 6 apresenta as proporções utilizadas 

dos componentes utilizados, em cada formulação.  
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Tabela 5. Lista de materiais utilizados para o desenvolvimento das formulações de 

comprimidos, sendo descrita sua função e finalidade dentro das formulações propostas. 

Matéria prima Função Finalidade 

Hidroxipropilcelulose 

(HPC) 
Aglutinante 

Promove interações intermoleculares entre as 

partículas que compõem o comprimido, 

promovendo uma maior coesão do mesmo 

Estearato de 

Magnésio 
Lubrificante 

Diminui a interação da formulação como um 

todo, com as peças metálicas da máquina de 

compressão  

Dióxido de Silício Deslizante 
Melhora as características de fluxo da 

formulação, melhorando seu escoamento  

Crospovidona Desintegrante 
Promove a desagregação do comprimido 

quando em contato com meio aquoso 

NLS – MCC200 IFA / Diluente 

Responsável pelo preenchimento do 

comprimido, usualmente a mistura IFA – 

Diluente ocorre como facilitador da pesagem 

do IFA para baixas dosagens terapêuticas  

MCC200 Diluente 
Responsável pelo preenchimento do 

comprimido 

 

 

Tabela 6. Formulações utilizadas para a obtenção dos comprimidos. 

Componentes 
Composição (% p/p) 

FC1* FC2** 

HPC 2 2 

Estearato de Magnésio 1 1 

Dióxido de Silício 1 1 

Crospovidona 1 1 

NLS – MC200 95 ------ 

MCC200 ------ 95 

*FC1 – Formulação de Comprimidos 1  

**FC2 – Formulação de Comprimidos 2  
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3.7.3 Procedimento 

 O processo de obtenção dos comprimidos tem início, com preparo da formulação a ser 

utilizada a partir dos processos de pesagem, tamisação e homogeneização dos componentes 

formulados. Uma vez realizada a pesagem com auxílio de balança analítica e semi-analítica, 

segue-se para o processo de tamisação manual, realizada junto a tela perfurada de 1mm. Uma 

vez finalizada a tamisação faz-se então o processo de homogeneização (mistura) da formulação 

de forma manual com auxílio de saco plástico, por ≅ 3 minutos.   

 Preparada a formulação a ser utilizada, seguiu-se para o procedimento de compressão 

direta propriamente dito. O processo foi realizado junto a compressora rotativa Piccolla, sendo 

utilizado jogo de pulsões e matrizes de 11mm redondo, contendo logo comercial. Parâmetros 

de peso e dureza foram ajustados manualmente de forma que utilizando a FC1 fossem obtidos 

comprimidos inteiriços, que permitissem o manuseio, tendo peso médio próximo a 500mg. Os 

mesmos parâmetros de peso e dureza ajustados para a obtenção dos comprimidos utilizando 

FC1, foram utilizados para a obtenção de comprimidos com FC2. Ambos os processos de 

obtenção foram realizados com uma velocidade de rotação de 12 RPM. 

  

3.7.4 Caracterização dos comprimidos 

Os comprimidos obtidos foram caracterizados sob os aspectos: peso, dureza, 

dimensões, e perfil de liberação.  

A caracterização do peso se sucedeu pela pesagem em balança analítica de 10 

comprimidos de forma individual, sendo deste conjunto de dados calculado o valor de peso 

médio amostral, bem como desvio padrão amostral.  

O aspecto de dureza por sua vez foi avaliado com o uso de um durômetro Nova Ética 

modelo 298-ATTS, novamente utilizou-se como amostra um conjunto de 10 comprimidos, 

sendo ao final avaliados os valores de dureza média para a amostra, bem como seu desvio 

padrão  

Com relação as dimensões, avaliou-se os valores de diâmetro e altura dos comprimidos 

obtidos. Tais dimensões foram avaliadas com auxílio de micrômetro analógico, sendo 

novamente utilizado um conjunto de 10 comprimidos como conjunto amostral, sendo como nos 

aspectos anteriores calculados os valores média e desvio padrão para cada dimensão avaliada.     

Por fim, o processo de caracterização do perfil de liberação dos comprimidos obtidos se sucedeu 

como descrito em “3.6.8 Curva de liberação do sistema nanoparticulado incorporado ao 

comprimido” 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Testes de solubilidade 

  

Ao total foram testados 9 diferentes solventes orgânicos objetivando a dissolução da 

MLS constituintes das NLS. Esta dissolução leva a formação de uma solução contendo oil red 

em sua forma livre, permitindo assim a quantificação do marcador lipofílico por 

espectrofotometria UV-vis. 

Os critérios utilizados para a escolha do solvente foram: solubilidade relativa do álcool 

cetílico e toxicidade, risco ambiental e custo do solvente orgânico. A relação entre os solventes 

orgânicos testados e os critérios considerados para a escolha encontram-se descritos na Tabela 

7. 

 

Tabela 7. Parâmetros considerados para escolha dos solventes orgânicos: solubilidade relativa 

de 50 mg de álcool cetílico, toxicidade/risco ambiental e custo relativo. Todos os experimentos 

foram conduzidos a temperatura ambiente (22– 27 °C). 

Solvente  
Volume 

(mL)  

Solubilidade 

relativa  

Toxicidade/ 

Risco 

Ambiental* 

Custo Relativo 

1L (R$) 

Álcool Etílico  1  Solúvel   Baixo 17,33 – 34,33 

Acetona  1  Solúvel  Baixo 38,28 – 81,74 

Propilenoglicol  5  Insolúvel  Baixo 19,76 – 35,00 

Álcool Isopropílico  1  Solúvel  Moderado 21,58 – 32,00 

Álcool Octílico  5  Solúvel  Moderado 50,00 – 62,56  

Álcool Metílico  1  Solúvel  Alto 15,00 – 34,32 

Acetonitrila  5  Insolúvel  Alto 54,03 - 91,11  

Acetato de Etila  1  Solúvel  Baixo 35,00 - 51,69  

Dimetil Sulfóxido   5  Insolúvel  Baixo 39,90 – 97,20 

* Joshi et al. (2019) 
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A classificação quanto à toxicidade e risco ambiental dos solventes como baixo, 

moderado e alto foram utilizados de acordo com a categorização feita em estudo realizado por 

Joshi et al. (2019), que levou em conta fatores como toxicidade associada a ingestão, inalação, 

contato com a pele e olhos, inflamabilidade e risco ambiental. (DA SILVA et al., 2015; JOSHI; 

ADHIKARI, 2019; LORENA DE OLIVEIRA; SANDRA DE CÁSSIA, 2017) 

Finalizada a avaliação dos diferentes solventes, optou-se pela utilização do álcool 

etílico como solvente padrão a ser utilizado nas etapas seguintes de desenvolvimento do projeto. 

 

4.2 Formulações do sistema nanoestruturado  

 

Cada uma das emulsões produzidas ao longo do processo de desenvolvimento do 

projeto, foram analisadas quanto ao tamanho de partícula, pela técnica de difração a laser 

realizado em equipamento Cilas 1190. Neste processo infere-se o tamanho da população de 

partículas presente na dispersão pelo espalhamento de luz produzido pelas mesmas, sendo 

possível o cálculo do valor de tamanho médio da população, assim como perfil de distribuição 

de tamanho. 

A partir da análise dos dados populacionais das diferentes formulações, é possível 

demonstrar a importância do processo de formulação no que se refere a obtenção do sistema 

nanoestruturado ao observar a discrepância do comportamento entre as partículas obtidas 

inicialmente somente com agitação mecânica simples na formulação 6, em comparação as 

demais (Tabela 8). Somado a isso é nítido o impacto que o processo de homogeneização a alta 

pressão exerce no que se refere a produção de partículas na faixa nanométrica (Figura 1) nas 

formulações em que este se fez necessário.  
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Figura 1. Gráfico de correlação entre tamanho médio de partícula das diferentes emulsões 

produzidas, e o processo de agitação/homogeneização empregado: agitação mecânica (AM) e 

processos de homogeneização 1, 2, 3 e 4 (HPH1 a 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgMec 1 2 3 4

F1 6,29 0,73 0,31 0,28 0,26

F2 3,87 0,36 0,22 0,25 0,24

F3 4,62 0,26 0,25 0,24 0,23

F6 0,3

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
ta

m
a

n
h

o
 m

é
d

io
 (

µ
m

)

 

---- ---- ---- ---- 



                                                                                                                             

40 
 

Tabela 8. Dados relativos ao tamanho de partícula adquiridos para as formulações de F1 a F6 

por difração a laser. Dados apresentados em número/passante e volume/passante, frente a sua 

condição de processamento. 

Formulação Processamento 
*DmV (µm); 

(Spam) 
**DmN (µm);  

(Spam) 
***RU = DmV/DmN 

F1 

AM 
6,29 ± 0,16; 

(6,85) 
0,10 ± 0 (1,64) 62,85 

HPH1 
0,73 ± 0,010 

(6,98) 
0,05 ± 0 (1,67) 14,6 

HPH2 
0,31 ± 0,070 

(2,8) 
0,05 ± 0 (1,7) 5,4 

HPH3 
0,28 ± 0,010 

(2,21) 
0,05 ± 0 (2) 5,6 

HPH4 
0,255 ± 0,090 

(2,85) 
0,05 ± 0 (1,72) 5,4 

F2 

AM 
3,866 ± 0,005 

(1,5) 
1,36 ± 0,038 

(1,27) 
2,85 

HPH1 
0,356 ± 0,005 

(0,93) 
0,31 ± 0,005 

(0,72) 
1,15 

HPH2 
0,215 ± 0,086 

(1,75) 
0,12 ± 0,111 

(1,49) 
2,74 

HPH3 
0,245 ± 0,005 

(2,34) 
0,05 ± 0 (1,63) 4,9 

HPH4 
0,235 ± 0,005 

(2,25) 
0,055 ± 0,005 

(1,63) 
5,67 

F3 

AM 
4,62 ± 0,262 

(3,23) 
0,09 ± 0,014 

(1,69) 
53,24 

HPH1 
0,26 ± 0,037 

(2,2) 
0,06 ± 0,008 

(1,64) 
4,44 

HPH2 
0,25 ± 0,033 

(2,1) 
0,06 ± 0,012 

(1,46) 
4,20 

HPH3 
0,243 ± 0,029 

(2,19) 
0,07 ± 0,012 

(1,18) 
3,89 

HPH4 
0,23 ± 0,029 

(2,03) 
0,07 ± 0,012 

(1,26) 
3,67 

F4 
AM 

10,47 ± 3,10 
(3,63) 

0,08 ± 0,02 
(1,81) 

151,80 

HPH4 
0,22 ± 0,02 

(2,00) 
0,07 ± 0,00 

(1,31) 
3,39 

F5 
AM 

4,23 ± 1,44 
(5,65) 

0,09 ± 0,02 
(1,81) 

55,81 

HPH4 
0,27 ± 0,02 

(2,35) 
0,05 ± 0,33 

(1,31) 
5,12 

F6 AM 
0,30 ± 0,000 

(8,93) 
0,05 ± 0,006 

(0,75) 
6,00 

*Diâmetro médio em volume passante; **Diâmetro médio em número passante; 
***Razão de Uniformidade (RU) entre diâmetros médios em volume e número passante 

 

Os perfis populacionais das amostras antes e após a homogeneização em alta pressão 

também demonstram a importância dessa etapa de processamento no que se refere a diminuição 
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menos energético, resultou no pior resultado de uniformidade (RU = 14,6), cerca de 2,9 vezes 

superior ao limite estabelecido como adequado. Ao contrário, o agente dispersante PVPK30 

mostrou-se adequado em fornecer sistemas com tamanho de partícula e uniformidade 

adequados quando combinado ao tensoativo LSS (F2). Na verdade, com exceção do 

processamento mais energético (HPH4) os demais processamentos de F2 revelaram-se 

adequados com valores de RU < 5,0. A mais alta uniformidade de tamanho de partículas com 

valor de RU = 1,15 foi conseguida com a combinação de F2 com HPH1. Apesar disso, o 

tamanho médio das partículas em volume passante superou 300 nm, superando o limite em 

tamanho estabelecido como adequado. 

Já a combinação entre o agente dispersante PVPk30 e o tensoativo AOE permitiu a 

obtenção de nanopartículas com tamanho médio em volume passante entre 200 e 300 nm e RU 

entre 3,67 e 4,44, sendo os valores inversamente proporcionais ao nível de energia do 

processamento (HPH1<HPH2<HPH3<HPH4). Tendo em vista o interesse na produção das 

NLS com o tensoativo não iônico AOE e a positiva associação do mesmo com o agente 

dispersante PVPK30, optou por utilizar a formulação F3 para encapsulação do marcador 

lipofílico OR por meio do processamento HPH4, uma vez que foi capaz de produzir partículas 

com tamanho médio de 0,230 ± 0,029 µm, SPAM de 2,03, e RU de 3,67. 

Os testes sequenciais, realizados junto as formulações F4 e F5 contendo o marcador 

lipídico demonstraram que enquanto a formulação contendo a menor concentração de OR (F4) 

manteve a razão de uniformidade (RU) abaixo de 5,0, para a formulação de maior concentração 

(F5) o valor de RU foi ligeiramente superior a 5,0, indicando perda de uniformidade no tamanho 

das partículas. Apesar disso, optou-se por dar continuidade aos experimentos de incorporação 

das NLS em DCD utilizando a formulação F5 devido a maior concentração de marcador 

carreada, o que representaria uma maior capacidade de carreamento de substâncias bioativas de 

interesse.  

Sequencialmente a estes resultados, foram realizados os testes envolvendo a 

formulação F6. Sua característica de produção de nanopartículas com tamanho médio em 

volume ≤ a 300 nm, somente com a utilização de agitação mecânica e aquecimento despertaram 

grande interesse, sendo visualizado no futuro a implicação que a diminuição de uma etapa de 

produção (homogeneização a alta pressão), teria sobre a possibilidade de implementação da 

técnica em escala industrial. Representando com isso uma diminuição dos gastos 

correlacionados a obtenção das NLS bem como no tempo empregado para sua obtenção. 

Pensando nisso, apesar do elevado valor de Spam encontrado para as partículas em volume 
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passante (8,93) e do valor RU > 5,0 (6,0), a Formulação F6 passou para as etapas subsequentes 

de incorporação em excipiente e obtenção de comprimidos.      

 

4.3 Curva Analítica 

 

Gráfico da correlação entre absorbância e concentração do marcador lipídico OR foi 

utilizado como base para aferir a concentração dessa substância nas demais etapas de 

caracterização por espectrofotometria UV-vis. A partir dos dados de concentração obtidos desta 

maneira é possível o acompanhamento da quantidade de marcador lipídico presente no sistema 

nas diferentes etapas de desenvolvimento. A Figura 3 ilustra as curvas analíticas para o OR por 

espectrofotometria nos comprimentos de onda de 352 e 510 nm. 

 

Figura 3. Curva analítica de OR (0,781 a 25 µg/mL) em etanol absoluto obtida por 

espectrofotometria UV-vis, utilizando cubeta de quartzo de 10,0 mm de caminho óptico. 

 

 

Foram observados picos de absorção bem definidos nas regiões de 227, 352 e 510 nm. 

Apesar da região de 227 nm apresentar maior absorção relativa, sendo, portanto, a mais sensível 

e hábil a perceber leves nuances de concentração, ela apresenta variação por efeito de matriz, 

isto é, apresenta interferência na absorção devido a presença de outras substâncias, sendo pouco 

específica. Essa suscetibilidade a interferência não foi observada para as regiões de absorção 
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511nm e 352nm, sendo construídas curvas analíticas levando em consideração estes dois 

comprimentos de onda. 

Em decorrência dessa suscetibilidade ao efeito de matriz descartou-se a utilização da 

região de absorção em 227nm e deu-se continuidade com as análises de espectrofotometria UV-

vis tendo por base as regiões 352nm e 511nm. Ao longo das demais etapas de caracterização, 

atribuiu-se maior peso aos resultados de concentração encontrados com base na curva obtida 

em comprimento de onda de 511 nm. Essa preferência se deve a absorção neste comprimento 

de onda referir-se a coloração vermelha do marcador lipofílico permitindo maior especificidade 

na análise das amostras conforme referenciado na literatura, sendo esse o principal ponto de 

absorção do OR (MEHLEM et al., 2013; WANG et al., 2016; XU et al., 2010) 

 

4.4 Recuperação do marcador lipofílico OR 

 

No decorrer do desenvolvimento do trabalho foram reservadas amostras para avaliar a 

recuperação do marcador lipofílico (oil red - OR), com objetivo de verificar a variação de sua 

concentração ao longo do processo de obtenção do sistema nanoestruturado. A avaliação da 

recuperação do OR se caracteriza como a avaliação do percentual de marcador que permanece 

no sistema nanoestruturado após o processamento. Tal avaliação garante o acompanhamento 

do potencial das NLS como sistema carreador, sendo também uma forma de avaliação das 

etapas de processamento, uma vez que se uma determinada etapa está levando a perda do 

marcador lipofílico, perde-se a função do sistema nanoestruturado idealizado para ser um 

carreador de substâncias lipofílicas. 

Este processo de avaliação se deu pela solubilização da matriz lipídica sólida das 

nanopartículas, com a utilização do solvente orgânico álcool etílico, seguido da determinação 

da concentração de OR presente em solução por espectrofotometria UV-vis. As amostras 

reservadas para este processo foram respectivamente as das formulações F3, F5 e F6 que 

utilizavam o tensoativo AOE e o agente estabilizante PVPK30. Na Tabela 9 encontram-se os 

dados e cálculos referentes a recuperação de OR nas diferentes etapas de desenvolvimento do 

projeto. 
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Tabela 9. Dados de recuperação das formulações F3 a F6 durante processamento para obtenção 

de dispersão de NLS e após incorporação em DCD. 

Amostra 
(Processamento) 

Repetição 
ABS 

511 nm 
(UA) 

[OR] 
(µg/mL) 

Mamostra 

(g) 

MOR 

Teórica 
(µg) 

[OR]teórica 

(µg/mL)* 

Teor 
(%) 

F5 
(AM) 

1 0,4405 6,83 0,4972 73,0 7,30 93,52 
2 0,4375 6,78 0,4900 72,0 7,20 94,25 
3 0,4368 6,77 0,4830 70,9 7,09 95,46 

Média 0,4383 6,79 0,4901 72,0 7,20 94,41 
Desv.Pad 0,0016 0,03 0,0058 0,8 0,09 0,80 

CV% 0,3662 0,37 1,1830 1,18 1,18 0,85 

F5 
(HPH4) 

1 0,3937 6,10 0,4877 71,61 7,16 85,19 
2 0,4054 6,28 0,5020 73,71 7,37 85,23 
3 0,3942 6,11 0,4915 72,17 7,22 84,64 

Média 0,3978 6,16 0,4937 72,50 7,25 85,02 
Desv.Pad 0,0054 0,08 0,0060 0,89 0,09 0,27 

CV% 1,3579 1,36 1,2249 1,22 1,22 0,32 

F5MCC200 
(HPH4) 

1 0,2786 4,31 0,3823 51,03 5,10 84,53 
2 0,2777 4,30 0,3831 51,14 5,11 84,08 
3 0,2841 4,40 0,3819 50,98 5,10 86,29 

Média 0,2801 4,34 0,3824 51,05 5,11 84,97 
Desv.Pad 0,0028 0,04 0,0005 0,07 0,01 0,96 

CV% 1,0098 1,01 0,1305 0,13 0,13 1,12 

F3MCC200 
(HPH4) 

1 0,0041 0,05 0,3865 51,47 ----- 1,00 
2 0,0032 0,04 0,3835 51,07 ----- 0,73 
3 0,0019 0,02 0,3833 51,04 ----- 0,33 

Média 0,0031 0,04 0,3844 51,19 ----- 0,69 
Desv.Pad 0,0009 0,01 0,0015 0,19 ----- 0,27 

CV% 29,4483 25,00 0,3807 0,38 ----- 39,55 

F3 
(AM) 

1 0,0007 0,00 0,8259 41,27 ----- -0,04 
2 0,0014 0,01 0,8063 40,29 ----- 0,23 
3 0,0017 0,01 0,8253 41,24 ----- 0,34 

Média 0,0013 0,01 0,8192 40,94 ----- 0,18 
Desv.Pad 0,0004 0,01 0,0091 0,45 ----- 0,16 

CV% 33,0784 100,00 1,1111 1,11 ----- 89,20 

F6 (AM) 

1 0,6196 9,61 1,0054 100,54 10,05 95,57 
2 0,6183 9,59 1,0032 100,32 10,03 95,58 
3 0,5940 9,21 0,9982 99,82 9,98 92,28 

Média 0,6106 9,47 1,0023 100,23 10,02 94,48 
Desv.Pad 0,0144 0,22 0,0037 0,37 0,04 1,90 

CV% 0,0236 0,02 0,0037 0,00 0,00 0,02 

F6MCC200 
(AM) 

1 0,4975 7,71 0,996 91,85 9,19 83,97 
2 0,4930 7,64 1,0016 91,05 9,11 83,94 
3 0,5117 7,93 1,0104 90,55 9,05 87,62 

Média 0,5007 7,76 1,0060 91,15 9,12 85,17 
Desv.Pad 0,0098 0,15 0,0062 0,66 0,07 2,12 

CV% 0,0195 0,02 0,0062 0,01 0,01 0,02 
  

Ao analisar a progressão do valor médio de teor (%) encontrado ao longo das etapas 

de processamento, observa-se uma diminuição acontecendo entre as etapas pré e pós 
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homogeneização a alta pressão. Teoriza-se que tal diminuição possa ser oriunda da presença de 

água residual no aparelho de homogeneização, que se mistura a água presente na emulsão 

ocasiona um efeito de diluição. Essa diminuição do teor mencionada pode ser mais bem 

visualizada no gráfico representado na Figura 4. Outra possibilidade para essa diminuição do 

teor, seria que a etapa de homogeneização estivesse ocasionando a decomposição de parte do 

material lipofílico, contudo não foram encontrados resíduos, mudanças no espectro de absorção 

ou correlação entre as condições de homogeneização e esse efeito, o que dá credibilidade a 

teoria da diluição. De maneira semelhante observou-se a diminuição no teor encontrado ao 

material incorporado a formulação F6, que não passou pelo processo de homogeneização a alta 

pressão. Teoriza-se para este caso, que parte do marcador lipídico tenha sido perdida ao longo 

do processo de incorporação emulsão/excipiente. Devido à ausência de maiores evidencias que 

apontem para a etapa especifica do processo responsável por esta perda, acredita-se que a perda 

do material lipídico tenha ocorrido na etapa de mistura inicial do processo de incorporação, 

realizada junto a gral e pistilo de vidro. Tal responsabilidade é atribuída a essa etapa tendo em 

vista ser a mais fortemente ligada ao fator humano. Em ambos os casos, apesar deste efeito de 

diminuição do teor, as nanopartículas continuam mantendo seu aspecto de carreadores, estando 

vinculadas a 85% do material lipofílico inicialmente incorporado.  

 

Figura 4. Teor de OR na formulação F5 encontrado no decorrer das etapas de desenvolvimento 

do projeto.  

 

 

É valido ressaltar que os valores médios de teor de OR observados nas formulações 
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especificidade do método analítico quanto a quantificação do OR nas formulações, 

demonstrando que os valores encontrados de fato são referentes ao marcador lipofílico, e não a 

absorção cruzada oriunda de efeitos de matriz. 

 

4.5 Liberação do marcador lipofílico OR - sistema nanoparticulado incorporado a 

excipiente 

 

Esse ensaio foi realizado sobre os excipientes incorporados as nanopartículas com o 

intuito de avaliar a capacidade das NLS em serem liberadas do diluente MCC200, 

permanecendo dispersas no meio, indicando, dessa forma, que em ambiente in vivo as 

nanoestruturas estariam disponíveis para serem absorvidas e/ou liberar o fármaco de interesse. 

Nesta caracterização foi traçado o perfil de liberação em meio aquoso das NLS obtidas pelas 

formulações F5 e F6, composta pela matriz lipídica (AC:TCC:OR) estabilizada pelo tensoativo 

AOE ao longo de 2h e 1h respectivamente. Essa etapa de caracterização encontra-se 

intimamente ligada ao teor de OR determinado para o sistema em questão, uma vez que este 

representa a quantidade máxima de marcador lipofílico teoricamente possível de ser liberada.  

Durante o ensaio para avaliação do perfil de liberação das NLS a partir de F5MCC200, 

e F6MCC200 também foi avaliado o perfil de liberação de OR diretamente incorporado em 

MCC200 por meio da adição de solução etanólica do corante lipofílico em concentração 

equivalente a encontrada em F5MCC200, como forma de controle negativo, objetivando 

observar a influência do sistema nanoparticulado na dispersão do marcador lipofílico no meio 

e o comportamento dessa substância sem a presença das NLS. Somado a estes perfis um terceiro 

perfil de liberação, condizente a um excipiente incorporado junto a água foi produzido como 

sistema branco com o intuito de mostrar a especificidade do método ao marcador lipofílico. Os 

perfis de liberação para os diferentes excipientes incorporados, encontram-se nas Figuras 5 e 6. 
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Figura 5. Perfil de liberação OR incorporado como NLS (F5) ou como solução etanólica 

MCC200. Ensaio conduzido por 120 min em meio aquoso, à 37 °C e agitação em incubadora 

orbital a 200rpm. 

 

 

 

Figura 6. Perfil de liberação OR incorporado como NLS (F6) ou como solução etanólica 

MCC200. Ensaio conduzido por 60 min em meio aquoso, à 37 °C e agitação em incubadora 

orbital a 200rpm. 
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Analisando o perfil de liberação das amostras que contém OR é possível observar o 

impacto da presença da NLS na liberação do marcador lipofílico para o meio aquoso. Enquanto 

as amostras com nanopartículas obtiveram faixa máxima de liberação em torno de 67%, para 

as amostras F5MCC200, e 84% para as amostras de F6MCC200, as amostras sem as 

nanopartículas atingiram faixa máxima de liberação entorno de 12%. De fato, o OR como 

substância altamente lipofílica apresenta coeficiente de partição Log P = 7,12, dado que 

corrobora com sua baixa liberação em meio aquoso quando não veiculado às nanopartículas 

lipídicas. (“ChemSpider”, 2020) A diferença de comportamento observado com a presença e 

na ausência das nanopartículas pode ser encarado como um forte indicativo do potencial do 

sistema produzido no que se refere ao aumento da biodisponibilidade de substâncias lipofílicas 

quando administrada pelo trato gastrointestinal. 

 Ainda com relação ao perfil de liberação das amostras que continham as nanopartículas, 

é possível perceber que durante os 20 primeiros minutos liberou-se cerca de 85% - 95% do 

máximo observado no decorrer de todo o tempo de ensaio, o que demonstra uma rápida 

liberação das nanopartículas do diluente MCC200. Essa rápida liberação uma vez relacionada 

a biodisponibilidade da substância lipofílica carreada, pode ser interessante para a 

administração em comprimidos por via oral, em particular os ditos “comprimidos de ação 

imediata” que apresentam como característica a rápida liberação do princípio ativo de interesse, 

prevendo um consequente rápido efeito terapêutico subsequente. 

 Mais uma vez, é válido ressaltar a presença do sistema branco no processo de análise, e 

como este se manteve em valores negativos, ou próximos de zero, ao longo de todo a processo, 

sendo mais um indício que corrobora a especificidade do processo de caracterização, para o 

marcador lipofílico OR. 

 

4.6 Liberação do marcador lipofílico OR - sistema nanoparticulado incorporado a 

comprimido 

 

Ensaio realizado junto aos comprimidos obtidos com a utilização do sistema 

incorporado F6MCC200, objetivando observar o impacto que o processo de compressão direta 

exerce sobre a liberação de OR incorporado junto as NLS.  

Paralelamente ao ensaio realizado junto aos comprimidos obtidos com o incorporado 

F6MCC200, realizou-se o estudo de liberação de comprimidos de formulação equivalente, sem 

a presença das NLS ou marcador lipofílico. Este estudo de liberação em paralelo foi feito como 
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sistema branco com o intuito de mostrar a especificidade do método, objetivando demonstrar a 

não interferência dos excipientes utilizados para com a etapa de caracterização.  

O sistema incorporado F6MCC200 foi escolhido para a etapa de obtenção de 

comprimidos em detrimento do sistema incorporado F5MCC200, tendo em vista seu melhor 

desempenho na liberação da substancia lipofílica carreada, bem como pelas características 

inerentes de obtenção das NLS a partir da formulação F6, que como mencionado anteriormente, 

não necessita do processo de agitação a alta pressão para a obtenção de partículas em escala 

nanométrica. 

A seguir são exibidos ambos os perfis de liberação obtidos (Figura 7): 

 

Figura 7. Perfil de liberação OR incorporado como NLS - Comprimidos obtidos a partir do 

sistema incorporado F6MCC200 e excipiente isolado MCC200. Ensaio conduzido por 60 min 

em meio aquoso, à 37 °C e agitação em incubadora orbital a 200rpm 

 

 

 Comparando-se as curvas de liberação entre o ensaio realizado com o excipiente 

incorporado F6MCC200 em sua forma livre, com o ensaio realizado junto aos comprimidos 

obtidos utilizando este mesmo insumo, observa-se a manutenção do platô de liberação do 

marcador lipofílico disponível (75,9% - 84,5%) na faixa de tempo de 20min – 60min. Essa 
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manutenção do platô de liberação representa um forte indicativo de compatibilidade entre o 

processo de obtenção de comprimidos por compressão direta, e o sistema incorporado de 

nanopartículas (F6MCC200).  

 Este indicativo de compatibilidade entre o sistema nanoparticulado com o processo de 

compressão direta, corrobora a viabilidade de futura utilização de maior força de compressão 

para a aquisição dos comprimidos junto ao sistema incorporado (F6MCC200). Dado que no 

procedimento atualmente utilizado, esta força foi minimizada, por conta da preocupação que o 

sistema nanoestruturado fosse degradado, ou tivesse sua função deteriorada, em função da 

energia fornecida pelo procedimento.  

 O aumento da força de compressão utilizada na aquisição dos comprimidos, é capaz de 

refletir na aquisição de comprimidos com maiores parâmetros de dureza, e menor friabilidade, 

fatores que corroboram para uma melhor manipulação da forma farmacêutica, tanto para o 

usuário final, quanto para procedimentos de embalagem dentro da própria indústria 

farmacêutica  

 

4.7 Caracterização física dos comprimidos obtidos – dureza, peso e dimensões 

 

Análises realizadas com o intuito de avaliar a uniformidade dos parâmetros físicos 

adquiridos nos comprimidos obtidos, sendo com isso concomitantemente avaliado a robustez 

do processo. 

As formulações de comprimidos FC1 e FC2 foram avaliadas de forma paralela, com o 

objetivo de observar eventuais diferenças entre a utilização do excipiente incorporado as NLS 

(F6MCC200 – FC1), da utilização do excipiente em sua forma isolada (MCC200 – FC2). Sendo 

valido ressaltar que ambas as formulações foram submetidas ao mesmo processo de compressão 

direta, tendo por isso parâmetros como: valores de força de compressão, jogo de pulsões e 

matrizes, bem como nível preenchimento da câmara de compressão, idênticos.   
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Tabela 10. Dados de dureza, peso e dimensões dos comprimidos obtidos FC1 e FC2. Valores 

obtidos pela média aritmética e desvio padrão dos resultados obtidos para 10 comprimidos. 

 Peso (g) Dureza (N) Diâmetro (mm) Altura (mm) 

FC1 0,50 ± 0,01 14,02 ± 2,13 11,27 ± 0,02 6,32 ± 0,05 

FC2 0,54 ± 0,003 121,13 ± 6,78 11,19 ± 0,01 6,13 ± 0,02 

 

 Comparando-se os dados obtidos para ambas as formulações (FC1 e FC2), destacam-se 

as divergências entre os valores de peso (diferença de ≈ 0,04g) e dureza (diferença de ≈ 117,0N). 

Tais discrepâncias são correlacionadas ao fato do excipiente incorporado (F6MCC200) ter 

passado pelo processo de liofilização. Neste processo de secagem, a expansão da água na etapa 

de congelamento, seguido de sua sublimação, criam poros pela extensão do material liofilizado. 

(RATTI; 2001) Teoriza-se que esta nova estrutura porosa, confira ao excipiente incorporado 

(F6MCC200) menor densidade e maior espaçamento entre as partículas que compõem o pó. 

Correlacionou-se, portanto, a diferença entre os pesos dos comprimidos obtidos a diferença de 

densidade conferida pelo processo de liofilização, ao mesmo passo, conferiu-se a discrepância 

nos valores de dureza, ao maior espaçamento entre as partículas que compõem o pó, sendo 

correlacionado o fato que um maior espaçamento entre as partículas, resulta em um menor 

numero de interações físico-químicas entre as mesmas, o que em última análise diminui as 

forças de coesão que permitem a formação do comprimido, diminuindo assim sua dureza.   

  

5. CONCLUSÃO 

 

 Ao longo do projeto, foi possível observar e avaliar duas formas destintas, para a 

aquisição de NLS, a partir do processo de emulsificação por inversão de fases. A primeira 

estando fortemente vinculada a etapa de processamento “homogeneização a alta pressão” (F1 

– F5) e outra fortemente ligada a etapa de formulação, com a formação espontânea de 

nanoemulsão (F6).  

Para a metodologia vinculada ao processo de homogeneização a alta pressão, verificou-

se menor espalhamento no tamanho das nanopartículas adquiridas (maior homogeneidade entre 

a população de partículas) fator que se correlaciona a um método mais robusto, no que diz 

respeito a aquisição das NLS de forma isolada. Paralelamente para a metodologia de formação 
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espontânea, temos com a diminuição de uma das etapas produtivas (homogeneização a alta 

pressão) um processo de aquisição de NLS mais simples, e do ponto de vista econômico mais 

viável, em virtude da diminuição do tempo produtivo, e do gasto energético vinculado a etapa 

não utilizada. Somado a isso, posteriormente observou-se que a formulação obtida com a 

metodologia de formação espontânea (F6) quando associada ao diluente MCC200, apresentava 

melhores características de liberação da substância lipofílica carreada, sendo por conta disso 

avaliada como um melhor sistema de carreamento para fármacos. 

Em ambas as estratégias de obtenção das NLS, foi observado seu potencial de aplicação 

como sistema de carreamento para substâncias lipofílicas. A partir do que foi observado nos 

testes de liberação e teor, as partículas produzidas são capazes de carrear em sua matriz a 

substância lipofílica de interesse e ao dissociar-se do excipiente ao qual estavam incorporadas, 

favorecer a liberação da substância para o meio aquoso.  

Por fim, observou-se a compatibilidade entre o sistema nanoestruturado obtido, e o 

processo de obtenção de comprimidos por compressão direta, onde verificou-se a manutenção 

do perfil de liberação, do sistema incorporado (F6MCC200) em sua forma livre. Verificou-se 

também junto a caracterização dos comprimidos obtidos, o impacto que o processo de 

liofilização apresenta para os parâmetros de peso e dureza, dos comprimidos. Sendo vinculado 

a característica formadora de poros deste processo, a diminuição do peso e dureza dos 

comprimidos FC1 quando comparados aos comprimidos FC2.  
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