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RESUMO 

O ibuprofeno é um derivado do ácido fenil propiônico largamente utilizado como anti-

inflamatório não esteroidal, analgésico e antipirético com meia-vida de 1,8 – 2 horas. Pertence 

ao grupo II do Sistema de Classificação Biofarmacêutica possuindo alta permeabilidade e 

baixa solubilidade em água, tendo absorção oral limitada pela dissolução. Assim, é desejado o 

emprego de estratégias para o aumento de sua velocidade de dissolução para que ocorra 

liberação imediata e, consequentemente, rápida absorção. SSEDDS (do Inglês: Solid self-

emulsifying drug delivery system) são sistemas autoemulsificantes sólidos formados por um 

sistema autoemulsificante líquido e um sólido carreador. Sistemas líquidos são definidos 

como um tipo de emulsão pré-concentrada, livre de água, que possuem alta eficiência na 

incorporação de fármacos pouco solúveis em meio aquoso. Quando administrados por via 

oral, espalham-se rapidamente pelo trato gastrointestinal e sua motilidade promove a agitação 

necessária para que ocorra a autoemulsificação espontânea do sistema. Apresentam vantagens 

em relação às formas líquidas como incremento na biodisponibilidade de fármacos 

hidrofóbicos, boa capacidade de fabricação e estabilidade. Foi objetivo desse estudo a 

incorporação dos sistemas autoemulsificantes contendo ibuprofeno em carreadores sólidos, de 

modo a obter sistemas com potencial para o desenvolvimento de formas farmacêuticas 

sólidas. Previamente, houve a seleção do sólido carreador. O Neusilin
®
 US2, um silicato de 

magnésio, foi o escolhido, pois apresentou melhores características de fluxo (IC = 27,6515 ± 

3,7498 e RH = 1,3201 ± 0,1218), além de incorporar maiores quantidades de sistema líquido, 

mantendo o aspecto seco. As formulações desenvolvidas foram baseadas em um planejamento 

experimental do tipo Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) a fim de avaliar as 

proporções entre sólido carreador, sistema e fármaco. As variáveis resposta foram os 

parâmetros derivados do perfil dissolução obtidos no estudo de liberação in vitro. Não foi 

possível obter um modelo matemático capaz de descrever, no domínio experimental estudado, 

o comportamento dos fatores estudados sobre a resposta eficiência de dissolução. Entretanto 

foi possível observar um aumento da velocidade de dissolução, especialmente entre 

formulações que apresentavam maior quantidade de sólido carreador (ED3CIBF = 91,56 % ± 

0,6867). O modelo de Higuchi foi o que melhor descreveu a cinética de liberação do fármaco. 

As formulações foram analisadas, ainda, utilizando técnicas de caracterização, como, 

espectroscopia no infravermelho, difração de raios X de pó, calorimetria diferencial de 

varredura e microscopia eletrônica de varredura. Através das caracterizações foi possível 

comprovar a tendência do ibuprofeno em adsorver na superfície ou mais internamente no 

silicato, dependendo da quantidade de fármaco presente na formulação, de acordo com os 

diferentes comportamentos de transição endotérmica apresentados. Constatou-se que houve 

modificação na estrutura cristalina das amostras. Todas as formulações assumiram a 

característica amorfa apresentada pelo Neusilin
®
 US2 indicando que todo o ibuprofeno estava 

solubilizado no sistema líquido e que este conjunto (sistema líquido + ibuprofeno) foi 

adsorvido pelo carreador. Estes resultados evidenciaram o potencial do SSEDDS 

desenvolvido em veicular, de maneira eficiente, altas concentrações de fármaco e otimizar a 

velocidade de liberação do fármaco a partir desses sistemas, quando comparado ao ibuprofeno 

em pó. 

 

Palavras-chave: Ibuprofeno, Neusilin
®
 US2, sistemas autoemulsificantes, SSEDDS, 

solubilidade, dissolução. 



ABSTRACT 

Ibuprofen is a derivative of phenyl propionic acid widely used as a non-steroidal anti-

inflammatory, analgesic and antipyretic with a half-life of 1.8-2 hours. It belongs to Group II 

of the Biopharmaceutical Classification System, having high permeability and low solubility 

in water, and oral absorption limited by dissolution. Thus, it is desired to employ strategies for 

increasing the rate of dissolution for immediate release and hence rapid absorption. SSEDDS 

(solid self-emulsifying drug delivery system) are self-emulsifying solid systems formed by a 

liquid self-emulsifying system and a solid carrier. Liquid systems are defined as a type of 

preconcentrated, water-free emulsion which have high efficiency in the incorporation of 

poorly soluble drugs in aqueous medium. When administered orally, they spread rapidly 

through the gastrointestinal tract and their motility promotes the agitation necessary for the 

spontaneous self emulsification of the system to occur. They have advantages over liquid 

forms such as increased bioavailability of hydrophobic drugs, good manufacturing capacity 

and stability. The objective of this study was the incorporation of self-emulsifying systems 

containing ibuprofen into solid carriers in order to obtain systems with potential for the 

development of solid dosage forms. Previously, there was the selection of the solid carrier. 

Neusilin
®
 US2, a magnesium silicate, was chosen because it presented better flow 

characteristics (CI = 27,6515 ± 3,7498 and HR = 1,3201 ± 0,1218), besides incorporating 

larger amounts of liquid system , keeping the appearance dry. The formulations developed 

were based on an experimental design of the Rotational Central Compound Design (RCCD) 

in order to evaluate the ratios between carrier solid, system and drug. The response variables 

were the parameters derived from the dissolution profile obtained in the in vitro release study. 

It was not possible to obtain a mathematical model capable of describing, in the studied 

experimental domain, the behavior of the factors studied on the dissolution efficiency 

response. However, it was possible to observe an increase in the dissolution rate, especially 

between formulations with the highest carrier solids content (DE3CIBF = 91.56 % ± 0.6867). 

The Higuchi model best described the kinetics of drug release. The formulations were also 

analyzed using characterization techniques such as infrared spectroscopy, powder X - ray 

diffraction, differential scanning calorimetry and scanning electron microscopy. Through the 

characterizations it was possible to prove the tendency of ibuprofen to adsorb on the surface 

or more internally in the silicate, depending on the amount of drug present in the formulation, 

according to the different endothermic transition behaviors presented. It was verified that 

there was modification in the crystalline structure of the samples. All formulations assumed 

the amorphous character of Neusilin
®
 US2 indicating that all ibuprofen was solubilized in the 

liquid system and that this set (liquid + ibuprofen) was adsorbed by the carrier. These results 

evidenced the potential of SSEDDS developed in efficiently transporting high concentrations 

of drug and optimizing the rate of drug release from these systems when compared to 

ibuprofen powder. 

 

Key words: Ibuprofen, Neusilin
®
 US2, self-emulsifying systems, SSEDDS, solubility, 

dissolution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para a fabricação de um medicamento são empregados fármacos ou insumos 

farmacêuticos ativos (IFA) que são responsáveis pela ação farmacológica. A maioria dos 

fármacos comercializados é formulada em formas farmacêuticas sólidas de uso oral, por ser 

esta uma via conveniente de administração (SASTRY; NYSHADHAM; FIX, 2000). 

Do ponto de vista farmacêutico, as formas sólidas, especialmente os comprimidos, 

possuem maior estabilidade se considerado o baixo teor de umidade; são de fácil transporte e 

armazenagem por ocupar menor volume do que as formas líquidas correspondentes; permitem 

mascarar o sabor desagradável que um fármaco possa ter e possibilitam obter formas 

gastrorresistentes ou de liberação prolongada (PRISTA et al., 2002). 

As formas sólidas são também as formas mais utilizadas graças à facilidade de 

administração de uma dose única e exata do fármaco, além de apresentarem alta 

produtividade e custos de produção relativamente baixos (LAMOLHA; SERRA, 2007; 

ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2013). Estima-se que 70 % das prescrições sejam de formas 

sólidas e, deste percentual, dois terços sejam de comprimidos (ALLEN; POPOVICH; 

ANSEL, 2013). 

Entretanto são mais susceptíveis aos problemas biofarmacêuticos, pois a absorção e 

consequentemente o efeito farmacológico dependem do processo de liberação/dissolução do 

fármaco. Por isso, o grande desafio das formas sólidas é o desenvolvimento de sistemas bem 

sucedidos, em especial para os fármacos pertencentes às classes II e IV do Sistema de 

Classificação Biofarmacêutica (SCB). Com o advento de entidades terapêuticas contendo 

porções insolúveis, peptídeos e proteínas, os principais obstáculos no desenvolvimento de 

formas sólidas são relacionados às variabilidades de absorção, o que incluem a estabilidade do 

fármaco no trato gastrointestinal e o desejado perfil farmacocinético como a resistência ao 

metabolismo pelo citocromo da família P450 e interações com os sistemas transportadores de 

efluxo. Fármacos pouco solúveis apresentam como dificuldades de formulação número 

limitado de tecnologias que possibilitem aumento de biodisponibilidade (BANSAL et al., 

2008; SINGH et al., 2009). 
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O ibuprofeno é um derivado do ácido fenilpropiônico largamente utilizado como anti-

inflamatório não esteroidal (AINE), analgésico e agente antipirético com meia-vida de 1,8 – 2 

horas. É um fármaco pertencente ao grupo II do SCB e é pobremente solúvel em água e tem 

absorção oral limitada pela dissolução. Assim, é desejado o incremento de sua dissolução para 

que ocorra liberação imediata e, consequentemente, sua rápida absorção (SARITHA et al., 

2014). Assim, para o ibuprofeno, o desenvolvimento de sistemas moduladores de dissolução é 

interessante, em termos tecnológicos.  

Algumas abordagens, durante o desenvolvimento de formulação, têm sido utilizadas 

para melhorar a biodisponibilidade oral de diversos fármacos. Entre estas, sistemas orais à 

base de lipídios demonstram imenso potencial no incremento da fraca e inconsistente 

absorção de fármacos pobremente solúveis em água. Estas abordagens incluem vários tipos de 

suspensões lipídicas e emulsões (SINGH et al., 2009). 

Os sistemas autoemulsificantes (SEDDS - self-emulsifying drug delivery systems) são 

formulações lipídicas, definidas como um tipo de emulsão pré-concentrada, livre de água, que 

ganharam destaque por demonstrarem alta eficiência na incorporação de fármacos pouco 

solúveis em meio aquoso. Trata-se de uma mistura isotrópica (homogênea) de óleos (naturais 

ou sintéticos), tensoativos e, opcionalmente, cossolventes e cotensoativos (WADHWA; 

NAIR; KUMRIA, 2011). Ao serem submetidos a suave agitação, seguida de diluição em meio 

aquoso, os SEDDS formam, espontaneamente, uma fina emulsão do tipo óleo em água (O/A). 

Quando administrados por via oral espalham-se rapidamente pelo trato gastrointestinal (TGI), 

e a motilidade do estômago e do intestino promovem a agitação necessária para que ocorra a 

autoemulsificação espontânea do sistema (QI et al., 2011; VILLAR et al., 2012). 

A incorporação de sistemas autonanoemulsificantes, por exemplo, em formas sólidas 

pela adição de adsorventes de fluxo livre já foi relatada (ABDALLA; MÄDER, 2007; 

KRUPA et al., 2014). Certos adsorventes, como por exemplo os silicatos, conferem aos 

sistemas sólidos vantagens em relação às formas líquidas como, além de incremento na 

biodisponibilidade e dissolução de fármacos pouco solúveis em água, boa capacidade de 

fabricação e melhor fluidez dos pós pela redução da coesão e adesão interparticular 

(GUMASTE et al., 2013).  

Considerando as vantagens das formas sólidas e o potencial incremento de 

solubilidade de fármacos pouco solúveis adicionados a sistemas autoemulsificantes, foi 

objetivo deste trabalho a incorporação de sólidos carreadores em um sistema 
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autoemulsificante líquido contendo ibuprofeno com vista ao desenvolvimento de formas 

farmacêuticas sólidas. Tal proposta trata-se de uma continuação do trabalho de pesquisa do 

grupo no qual já foi observado um incremento da velocidade de dissolução do fármaco, 

carreado em alta dosagem, em sistema autonanoemulsificante líquido (FEITOSA, 2015). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 IBUPROFENO 

 

O ibuprofeno, ácido (RS)-2-(4-(2-metilpropil) fenil) propanoico (nomenclatura 

IUPAC), um ácido fraco, é um anti-inflamatório não esteroidal de primeira linha largamente 

utilizado também como agente analgésico e antipirético (GILMAN, 2005). Foi sintetizado 

pela primeira vez em 1961, no Reino Unido, por Stewart Adams e seus colegas John 

Nicholson e Colin Burrows (HALFORD; LORDKIPANIDZÉ; WATSON, 2012). É eficiente 

no tratamento de diversos tipos de dores como cefaleia, dor dentária e muscular, osteoartrite, 

artrite reumatóide, espondilite anquilosante, gota e dismenorréia primária (GOLAN et al., 

2009). Sua ação analgésica está relacionada às suas propriedades anti-inflamatórias devido à 

inibição não-seletiva das cicloxigenases 1 e 2 (COX-1 e COX-2, respectivamente) 

(RAINSFORD, 2009). O ibuprofeno (Figura 1) é um derivado simples do ácido 

fenilpropiônico e contém em sua estrutura um carbono quiral e, por isso, possui dois 

enantiômeros (R) e (S) – ibuprofeno (CRUPI et al., 2013). 

 

 

Figura 1: Estrutura química dos enantiômeros do ibuprofeno (IBP): (a) (R)–Ibuprofeno, 

(b) (S)–Ibuprofeno (CRUPI et al., 2013). 

 

As duas formas enantioméricas exibem diferentes desempenhos farmacológicos, sendo 

a forma (S) a biologicamente ativa e responsável pela sua ação anti-inflamatória. No entanto, 

o ibuprofeno é atualmente utilizado clinicamente como a forma de racemato (R, S) – 

Ibuprofeno devido à conversão metabólica in vivo da forma (R) em (S) (CRUPI et al., 2013). 
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O ibuprofeno é um sólido cristalino que tem pKa de 4,5 sendo, portanto, um ácido 

fraco. Possui solubilidade de 0,078 μg/mL em água, ou seja, tem baixa solubilidade, porém 

alta permeabilidade, pertencendo, portanto, à Classe II do Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica (RIVERA-LEYVA et al., 2012). Possui massa molar de 206,27 g/mol com 

fórmula molecular C13H18O2. 

Quanto à morfologia, ibuprofeno exibe diferentes formas quando cristalizado em 

solventes distintos apresentando variados hábitos cristalinos dependendo das condições de 

síntese a que foi submetido (CANO; GABAS; CANSELIER, 2001). Já foram relatados 

cristais de ibuprofeno em forma de placas achatadas quando cristalizados utilizando alcoóis e 

agulhas, quando cristalizados a partir de acetona, hexano ou éter etílico. Nestes trabalhos as 

diferenças morfológicas dos cristais estavam relacionadas ao hábito cristalino e não a 

diferentes polimorfos (CANO; GABAS; CANSELIER, 2001; GAREKANI et al., 2001; 

RASENACK; MÜLLER, 2002). O hábito cristalino refere-se a uma característica relacionada 

à taxa de crescimento em cada face do cristal enquanto que o polimorfismo refere-se a 

diferentes organizações do arranjo cristalino (TIWARY, 2001). Já foram descritas estrutura 

cristalina e conformações de moléculas de dois polimorfos de ibuprofeno. Foi demonstrado 

que essas modificações polimórficas são caracterizadas por dois confôrmeros moleculares, 

que diferem um do outro pelos valores de dois ângulos diédricos (DEROLLEZ et al., 2010). 

Estas características do estado sólido influenciam no desempenho das formas farmacêuticas 

quanto à compressibilidade, fluidez e dissolução (ANDRIOLI et al., 2014). 

Quanto à absorção, ibuprofeno é bem absorvido por administração oral, sofrendo 

efeito de primeira passagem no fígado. As enzimas envolvidas na biotransformação incluem o 

citocromo P450 (CYP) e a uridina glucuronosil transferase. Por ser administrado em sua 

forma racêmica, 60% da forma (R)-ibuprofeno interconverte-se após a administração na 

forma (S)-ibuprofeno e, assim, 80% da dose administrada torna-se biodisponível como (S)-

ibuprofeno. As principais reações que ocorrem ao ser administrado por via oral são: 

metabolismo oxidativo, 2 e 3-hidroxilação e glucoronidação direta (CRISTOFOLETTI; 

DRESSMAN, 2014). Apresenta pico plasmático entre 1 a 2 horas e início de ação em 30 

minutos após sua administração com meia-vida de 1,8 - 2 horas (GILMAN, 2005; GOLAN et 

al., 2009). A CYP2C9 é a enzima responsável pela 3-hidroxilação enquanto que as CYP3A4, 

CYP2C8, CY2C19 e CYP2E1 são responsáveis pela 2-hidroxilação. A glucoronidação é 

realizada por UGT1A3, UGT1A9, UGT2B4 e UGT2A7 (RAINSFORD, 2009; 

CRISTOFOLETTI; DRESSMAN, 2014). É excretado na urina (GOLAN et al., 2009). 
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O fármaco liga-se amplamente (99%) às proteínas plasmáticas, principalmente à 

albumina, e passa lentamente para os espaços sinoviais, podendo permanecer em 

concentrações mais elevadas nestes locais à medida que os níveis plasmáticos diminuem 

(KATSUNG, 2006). Apresenta como efeitos adversos mais frequentes perfurações e 

sangramento gástrico ou intestinal que pode ocorrer em qualquer momento da administração 

crônica de ibuprofeno, porém são mais frequentes quando em doses elevadas, uso crônico, 

pacientes geriátricos, doença gástrica pré-existente, uso concomitante com corticosteroides e 

anticoagulantes. Apresenta como sintomas mais frequentes dor abdominal, queimação, 

náusea, flatulência, tontura e como sintomas menos frequentes irritabilidade, nervosismo, 

cefaleia e zumbidos (PEREIRA; DAHER; FONSECA, 2006). Apesar disso é um anti-

inflamatório de primeira escolha, pois apresenta pouca incidência de seus efeitos adversos em 

relação aos outros AINE’s (RAINSFORD, 2009). 

Medicamentos contendo ibuprofeno são comercializados sob a forma de comprimidos 

revestidos de 200, 400 e 600 mg. Sob a forma de suspensão oral nas dosagens de: 20, 30, 50 e 

100 mg/mL, cápsulas moles de 400 e 600 mg e granulados para solução oral de 400 e 600 mg 

(BRASIL, 2018). Para doenças inflamatórias são administrados de 400 a 800 mg 3 a 4 vezes 

ao dia para adultos. Para dor leve a moderada, 600 mg a cada 4 ou 6 horas, conforme a 

necessidade. E, para febre em crianças, de 5 a 10 mg/Kg, com dose diária máxima de 40 

mg/Kg (PEREIRA; DAHER; FONSECA, 2006). 

Ocorrem interações medicamentosas quando administrado concomitantemente com 

ácido acetilsalicílico, pois este diminui a concentração plasmática de AINE’s em geral. O 

ibuprofeno antagoniza efeitos anti-hipertensivos de diuréticos, inibidores da ECA, 

bloqueadores de receptores de angiotensina II e betabloqueadores (PEREIRA; DAHER; 

FONSECA, 2006). Há a possibilidade de reação hipertensiva aguda se for administrado 

concomitantemente com fenilpropanolamina. Pode causar sangramento gastrointestinal 

devido a sua associação com álcool. Aumenta o risco de nefrotoxicidade ao ser associado com 

ciclosporina ou com triantereno. Por outro lado, causa elevação dos níveis séricos de 

metotrexato, com riscos de toxicidade ao ser administrado juntamente com este fármaco 

dentre outros efeitos já relatados na literatura (GOLAN et al., 2009). 
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2.2 ASPECTOS BIOFARMACÊUTICOS DE SÓLIDOS ORAIS 

 

Os medicamentos são preferencialmente administrados por via oral e em formas 

farmacêuticas sólidas, especialmente em comprimidos. A via oral apresenta desvantagens 

como um lento início de efeito, presença de enzimas e secreções do trato gastrointestinal que 

degradam certos fármacos e absorção irregular. Apesar disso, essa via representa o meio mais 

simples, conveniente e seguro de se administrar um medicamento (ALLEN; POPOVICH; 

ANSEL, 2013). Sendo assim, para que o efeito terapêutico de um determinado fármaco seja 

eficaz são necessários que sejam considerados determinados aspectos relativos à absorção de 

fármacos administrados por via oral. A solubilidade, que pode ser alterada em contato com 

outras substâncias; o pH do trato gastrointestinal, que varia naturalmente em toda a sua 

extensão; a permeabilidade seletiva das membranas e o tempo de esvaziamento gástrico são 

algumas das variáveis que devem ser consideradas ao se desenvolver um novo medicamento, 

pois se inter-relacionam modificando o comportamento do medicamento ao longo de todo o 

trato gastrointestinal (ASHFORD, 2005). 

Para ter um efeito terapêutico eficaz é necessário que o fármaco, independente de sua 

via de administração, tenha solubilidade em água mesmo que limitada (ASHFORD, 2005). 

Procurando definir e prever o comportamento dos fármacos ao longo do trato gastrointestinal, 

foi criado em 1995 o Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) (AMIDON et al., 

1995). Trata-se de uma ferramenta científica para a classificação de substâncias 

medicamentosas com base em sua solubilidade aquosa e permeabilidade intestinal. Estes dois 

fatores são levados em conta no SCB por serem os responsáveis por governar a velocidade e a 

extensão de absorção dos fármacos a partir de formas sólidas orais (PRASHANT et al., 2011). 

A Figura 2 apresenta esquematicamente as classes estabelecidas por esse sistema de 

classificação. 
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Figura 2:  Sistema de Classificação Biofarmacêutica (Adaptado de AMIDON et al., 

1995). 

 

O SCB foi proposto para avaliação da correlação entre a dissolução in vitro e a 

biodisponibilidade in vivo. Sendo assim, para fármacos de Classe II, a velocidade de 

dissolução do fármaco é o principal fator limitante de sua absorção oral. Pode ser uma 

limitação de natureza de equilíbrio (quando não há fluido suficiente no trato gastrointestinal 

para dissolver a dose administrada) ou cinética (quando o fármaco se dissolve mais 

lentamente do que a velocidade de absorção pelas membranas) (MANADAS; PINA; VEIGA, 

2002). 

Mediante a combinação de dados sobre propriedades físicas e químicas de um fármaco 

e dos estudos farmacológicos e biológicos, podem ser selecionados os adjuvantes que melhor 

se ajustam a uma determinada formulação. Sendo assim, cada tipo de forma farmacêutica 

exige um estudo cuidadoso das propriedades do fármaco. Propriedades do estado sólido, 

como tamanho de partícula, polimorfismo, estabilidade no estado sólido, morfologia e área 

superficial, por exemplo, podem ter um efeito profundo sobre a disponibilidade fisiológica e a 

estabilidade física e química do fármaco (BUCKTON, 2005). 

Polimorfos ou outras formas cristalinas de um fármaco podem alterar 

significativamente sua biodisponibilidade, processabilidade e estabilidade (HARRIS, 2006). 

A alteração da forma cristalina é uma estratégia muito conhecida para melhorar, por exemplo, 

a dissolução de fármacos da classe II do SCB, em que o preparo de cocristais do fármaco 

altera as características de dissolução (COOKE; DAVEY, 2008). O polimorfismo pode 

apresentar também um impacto sobre características de fluxo de pó, compressão e dureza do 

comprimido. Além disso, em um sistema polimórfico um é estável termodinamicamente e os 
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demais são metaestáveis ou instáveis. Os polimorfos metaestáveis podem ser utilizados em 

formulações, pois normalmente apresentam maior dissolução, porém, estes podem sofrer 

transições de fase para a forma estável e perder as características da forma anterior. As 

transições podem ocorrer durante a moagem, granulação, secagem e compressão. Por 

exemplo, a granulação pode levar à formação de solvatos, enquanto, na secagem, cristais 

anidros podem ser formados a partir de solvatos/hidratos (MAHATO; NARANG, 2012). 

O aumento da superfície específica do pó, ou seja, da relação área de superfície por 

unidade de peso, pode ser provocado pela redução do tamanho de partícula. Velocidades de 

dissolução e de absorção do fármaco, uniformidade de conteúdo e estabilidade da forma 

farmacêutica são dependentes do grau de variação do tamanho de partícula, da distribuição de 

tamanho e das interações entre as superfícies sólidas. Para fármacos de baixa solubilidade 

onde a etapa de dissolução é a limitante do processo de absorção, a diminuição do tamanho da 

partícula pode aumentar biodisponibilidade por aumentar a superfície de contato com fluidos 

corporais. Contudo, é necessário observar que fármacos na forma micronizada podem sofrer 

alterações de morfologia e de energia de superfície além de aumentarem a adsorção de ar ou a 

formação de cargas estáticas acarretando problemas de molhabilidade ou de aglomeração 

(ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2013). 

A morfologia do fármaco é outro fator importante, pois diferentes morfologias exibem 

diferentes propriedades físico-químicas, incluindo dissolução, fluxo e estabilidade. A 

morfologia de um fármaco pode variar de acordo com as condições de cristalização e pode 

não estar relacionada ao polimorfismo. Por exemplo, duas amostras cristalizadas do mesmo 

polimorfo podem apresentar morfologias diferentes, variando-se os parâmetros da 

cristalização (PRADO; ROCHA, 2015). 

 

2.3 TECNOLOGIAS PARA INCREMENTO DE DISSOLUÇÃO/SOLUBILIDADE DE 

FÁRMACOS POUCO SOLÚVEIS 

 

Fármacos pouco solúveis representam um grande desafio no desenvolvimento de 

novas formulações. Baixa solubilidade e decréscimo na velocidade de dissolução no fluido 

gastrointestinal têm como consequência uma baixa biodisponibilidade. A baixa solubilidade 

do ibuprofeno dificulta a administração, absorção e biodistribuição do fármaco (SARITHA et 
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al., 2014). A tecnologia farmacêutica fornece, atualmente, inúmeras estratégias para aumentar 

a velocidade de dissolução e promover aumento da biodisponibilidade de fármacos pouco 

solúveis. Estudos têm mostrado que 40% das novas entidades químicas descobertas são 

pobremente solúveis ou insolúveis em água e 50% dos compostos administrados por via oral 

sofrem de problemas de formulação relacionados com sua baixa solubilidade e alta 

lipofilicidade (MEHTA et al., 2014). 

Existem muitas possibilidades de incremento de dissolução. A redução do tamanho de 

partícula do sólido promove o aumento da área superficial e a otimização das propriedades de 

molhagem da superfície do composto. Através da adição de baixas concentrações de 

surfactantes, por exemplo, pode-se garantir a melhoria da solubilidade do fármaco em 

condições fisiológicas (LEUNER; DRESSMAN, 2000). Para minimizar o efeito da 

solubilidade, existem alternativas para o incremento da dissolução desse tipo de fármaco a 

partir de formas farmacêuticas, como por exemplo, a adição de agentes molhantes, 

desintegrantes, ciclodextrinas, formulações a base de lipídios, microemulsão, nanonização, 

micronização, formulação utilizando um sólido amorfo, dentre outras (BERGSTRÖM et al., 

2007; SALÚSTIO et al., 2009). 

Ciclodextrinas (CD’s) têm sido bastante utilizadas para aumentar a solubilidade de 

fármacos pouco solúveis em água através da formação de complexos de inclusão mais 

solúveis em soluções aquosas. As CDs são oligossacarídeos cíclicos com uma cavidade 

lipofílica e uma superfície exterior hidrofílica que pode conter 6, 7 e 8 unidades de glicose. A 

solubilidade do complexo é alterada pela quantidade de unidades de glicose e também por 

modificações químicas na sua estrutura molecular (SALÚSTIO et al., 2009). A complexação, 

nestes casos, é feita através de forças não covalentes tais como, ligações de hidrogênio, forças 

de van der Waals e interações hidrofóbicas, onde fármacos protonados têm menor tendência à 

formação de complexos do que suas formas neutras. Salústio e colaboradores (2009) 

evidenciaram que derivados de β-CDs formam complexos de inclusão com o ibuprofeno 

deixando este mais solúvel em soluções aquosas do que a forma não complexada. O método 

de maceração do fármaco e ciclodextrina mostrou um rendimento semelhante ao método 

comumente empregado que utiliza a água como facilitador da inclusão. Porém, a maceração 

apresentou como vantagens ser um método mais econômico e demandar menor tempo para a 

obtenção do complexo. A complexação com CD’s melhora aspectos dos fármacos, tais com a 

solubilidade, capacidade de desidratação, biodisponibilidade, reduz efeitos secundários e 
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aumenta a estabilidade química, devido a hidrólise, oxidação, fotólise e desidratação 

(SALÚSTIO et al., 2009). 

Outra forma de aprimorar a biodisponibilidade de fármacos é pela formação de 

nanocristais. O preparo de nanocristais pode ser realizado por métodos bottom up 

(precipitação com solventes, por exemplo) ou top down (diminuição do cristal por moagem, 

por exemplo). Estas tecnologias possibilitam uma melhoria significativa no comportamento 

durante a dissolução de fármacos pouco solúveis, devido ao aumento na área superficial que 

leva ao aumento na solubilidade e na absorção pela via oral. A maioria dos produtos 

comercializados com base nesta tecnologia é para administração oral, sendo assim uma 

tecnologia que merece destaque (GAO et al., 2013). O processo de cavi-precipitação é uma 

tecnologia de combinação de redução do tamanho de partícula através de precipitação com 

solventes acoplada à homogeneização à alta pressão produzindo nanocristais com maior 

velocidade de dissolução aumentando a biodisponibilidade. Há um relato de uso de 

ibuprofeno solubilizado em isopropanol (como fase do solvente) misturado com 

hidroxipropilmetilcelulose 0,1% (p/v) e dodecilsulfato de sódio 0,2% (p/v) (como fase 

antissolvente), em diferentes proporções, acoplado a um método de diminuição do tamanho 

de partícula (homogeneização a alta pressão). Este processo foi capaz de produzir partículas 

de ibuprofeno com tamanho médio de 300 nm sem alteração de propriedades estruturais do 

estado sólido (SINHA; MÜLLER; MÖSCHWITZER, 2013).  

A utilização de dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) também foi uma estratégia 

já utilizada para aumentar a biodisponibilidade do ibuprofeno. O estudo de Yiyun e Tongwen 

(2005) avaliou a solubilidade dos seguintes fármacos antiinflamatórios não esteroidais 

(AINE’s): cetoprofeno, ibuprofeno, diflunisal e naproxeno associados a dendrímeros de 

PAMAM com núcleo de etilenodiamina (EDA). Dendrímeros são sistemas de distribuição 

capazes de aumentar a biodisponibilidade dos fármacos através do aprisionamento dos ativos 

em seu interior. Os dendrímeros de PAMAM são os mais comumente estudados, possuem 

cavidades internas vazias e muitos grupos terminais funcionais que são responsáveis por sua 

elevada solubilidade e reatividade. Sendo assim, utiliza-se de dendrímeros PAMAM G2 e G4 

para investigar sua vantagem de incremento de solubilidade de AINE’s, e para estudar seu 

efeito de tamanho molecular e natureza hidrofóbica. Foram sintetizados os dendrímeros 

PAMAM até a 5ª geração e compararam todas as gerações com os AINE’s. Através deste 

estudo, constatou-se que dendrímeros da 4ª geração apresentaram maiores incrementos de 

solubilidade quando comparados a todos os fármacos estudados. O aumento da solubilidade 
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foi devido ao aumento do número de aminas na superfície e às cavidades internas que são 

disponíveis para interagir com o fármaco. Aminas terciárias contribuem para o ancoramento 

das moléculas dos fármacos nas cavidades formando ligações de hidrogênio. Já as aminas 

primárias interagem eletrostaticamente com os grupos carboxilas dos AINE’s (YIYUN; 

TONGWEN, 2005). 

Potta e colaboradores (2011) relataram o desenvolvimento de nanopartículas lipídicas 

sólidas (NLS) carregadas com ibuprofeno obtidas por homogeneização de alta pressão. As 

NLS’s produzidas continham ácido esteárico, triluarina, tripalmitina como lipídios e 

estabilizantes. As NLS’s são partículas preparadas a partir de lipídios e sólidos estabilizados 

por tensoativos. É importante selecionar a matriz lipídica adequada: ácidos graxos de cadeia 

curta que produzem partículas menores enquanto o aumento do teor de lipídios produz 

partículas maiores e ampla distribuição do tamanho de partícula. O método de 

homogeneização por alta pressão produz partículas nanométricas por cisalhamento e forças de 

cavitação. Quanto maior a concentração de tensoativo mais estáveis e homogêneas são as 

emulsões quanto ao tamanho de partícula. Os pós liofilizados mostraram um aumento da 

velocidade de dissolução em relação ao ibuprofeno puro dependendo da matriz lipídica 

utilizada. As NLS’s foram incubadas em células Caco-2 durante 24 h, mostrando baixa 

citotoxicidade celular, o que confirma a possibilidade de serem usadas em uma forma 

farmacêutica (POTTA et al., 2011). 

Outros sistemas, ainda dentro da classe de lipídios, que também têm sido utilizados 

para incremento da biodisponibilidade de fármacos são as emulsões, micro e nanoemulsões. 

Um trabalho na literatura descreveu a utilização de misturas racionais de Capryol
®
 90, 

Labrasol
®

 e Transcutol HP
®
 para produção de nanoemulsão de docetaxel, um quimioterápico 

(SEO et al., 2013). Em outro trabalho, Ansari e colaboradores (2014) desenvolveram um 

sistema automicroemulsificante de felodipino em cápsulas de gelatina dura revestidas com 

polímero a fim de se obter liberação rápida. A microemulsão era composta por Lauroglycol
®

 

90, Transcutol
®

 e Cremophor
®
 (ANSARI et al., 2014). Um outro grupo de pesquisadores 

desenvolveu um sistema sólido autonanoemulsificante contendo glipizida (DASH et al., 2015) 

e outro sistema contendo ezetimibe (DASH; MOHAMMED; HUMAIRA, 2016) obtendo 

bons resultados de aumento de biodisponibilidade. Adicionalmente, um outro trabalho 

desenvolveu um sistema autonanoemulsificante sólido de glibenclamida carregadas com 

quitosana (SHAKEEL et al., 2014). Estes últimos trabalhos evidenciam que a tecnologia 



26 

utilizando sistemas lipídicos como os sistemas emulsionados, é uma eficiente estratégia para 

mehorar a biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis. 

 

2.3.1 EMULSÕES 

 

São definidas como preparações de dois ou mais líquidos imiscíveis entre si, onde um 

é denominado fase dispersante (interna ou descontínua) e o outro, fase dispersa (externa ou 

contínua) (PRISTA et al., 2002). São sistemas termodinamicamente instáveis que se 

classificam de acordo com a lipofilicidade ou hidrofilicidade da fase dispersante. Quando a 

fase interna é lipofílica e está dispersa em uma fase hidrofílica a emulsão será do tipo óleo em 

água (O/A), ocorrendo o inverso em sistemas do tipo água em óleo (A/O) (ALLEN; 

POPOVICH; ANSEL, 2013). Mais recente é o estudo com emulsões múltiplas onde os dois 

tipos de emulsões coexistem constituindo emulsões água em óleo em água (A/O/A) ou óleo 

em água em óleo (O/A/O). 

Uma emulsão A/O/A apresenta gotas oleosas dispersas em uma fase aquosa, porém, 

estas gotas oleosas contêm micropartículas de uma segunda fase aquosa chamada de fase 

interna (LACHMAN; KANIG; LIEBERMAN, 2010). O estudo realizado por Hattrem e 

colaboradores (2015) desenvolveu uma emulsão do tipo A/O/A com ibuprofeno formando 

complexos de inclusão com diversos tipos de ciclodextrinas, polirricinoleato de poliglicerol e 

óleo de milho (fase oleosa) além de polissorbato 80 e azida de sódio (como fase aquosa 

externa). Este tipo de emulsão contribuiu para o aumento da encapsulação e consequente 

estabilidade do complexo formado mantendo o fármaco em seu interior devido a suas 

características referentes ao tamanho e polaridade. Estes sistemas têm apresentado diversas 

aplicações na área farmacêutica e cosmética devido à sua capacidade de dissolver ou dispersar 

diversos ativos em suas fases, veicular componentes incompatíveis e instáveis, além de 

possibilitar a liberação de substâncias ativas com perfil modificado (QI; WANG; JIABI, 

2011). 

Uma emulsão é constituída por uma fase aquosa, uma fase oleosa e um sistema 

adequado de emulsificantes para manter as fases dispersas, e classificadas de acordo com a 

natureza da fase externa (PRISTA et al., 2002). O equilíbrio entre estes três componentes 

garante a estabilidade do sistema e evita a ocorrência de quatro fenômenos: floculação, 



27 

cremagem, coalescência e separação de fases. A floculação é a primeira fase da alteração da 

estabilidade onde as gotículas da fase interna sofrem agregação reversivelmente. Seguido 

disso ocorre a cremagem onde os agregados de gotículas constituem uma camada disposta à 

superfície ou no fundo da emulsão. A coalescência é um processo irreversível onde as 

gotículas se unem formando gotas maiores culminando na separação total das fases 

(LACHMAN; KANIG; LIEBERMAN, 2010; ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2013). A 

seleção adequada de tensoativos (ou emulsificantes) bem como outros estabilizantes podem 

evitar a ocorrências desses fenômenos e promover a estabilização de emulsões. 

Tensoativos são compostos anfifílicos, compostos com afinidade tanto por substâncias 

aquosas quanto por substâncias oleosas, que interagem com as duas fases da emulsão devido a 

características de suas moléculas que apresentam uma parte hidrofílica e outra lipofílica. 

Localizam-se preferencialmente na interface entre a gotícula dispersa e a fase contínua 

diminuindo a tensão interfacial dos líquidos não miscíveis possibilitando sua divisão em 

gotículas menores através da formação de uma película resistente em volta da gotícula que 

dificulta a coalescência destas entre si (quando em contato umas com as outras) conferindo 

estabilidade ao sistema (PRISTA et al., 2002; ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2013). 

Os tensoativos atuam na formação e manutenção de emulsões por diferentes 

mecanismos. Além da redução da tensão interfacial que favorece a estabilidade 

termodinâmica, deles formam um filme interfacial, que garante a permanência da barreira 

mecânica oposta ao fenômeno da coalescência, e forma uma dupla camada elétrica na 

superfície dos glóbulos evitando a aproximação das partículas (SILVA; SOARES, 1996). 

É a predominância dos tipos de grupos apolares e polares presentes nas moléculas dos 

tensoativos que determina o tipo de emulsão que será formado: A/O ou O/A (PRISTA et al., 

2002). O sistema do Equilíbrio Hidrófilo- Lipófilo (EHL) é uma forma de sistematizar a 

escolha do tensoativo para que a emulsão apresente a estabilidade requerida. Este sistema 

representa o balanço entre tamanho e força dos grupos presentes na molécula de tensoativo e 

traduz as propriedades hidrofílicas e lipofílicas das emulsões através de uma escala numérica. 

Em uma emulsão hidrofílica do tipo óleo em água é aconselhável o emprego de um tensoativo 

de maior valor de EHL (SILVA; SOARES, 1996; PRISTA et al., 2002). 

Os componentes da emulsão determinam a sua viscosidade que pode variar bastante 

desde as emulsões menos viscosas, ou seja, líquidas usadas em formulações tópicas 

parenterais ou para uso oral às mais viscosas ou semissólidas para o emprego em formulações 
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tópicas (ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2013). Muitos fármacos possuem textura ou sabor 

desagradável e a sua incorporação em emulsões possibilita uma maior aceitação do usuário 

(LACHMAN; KANIG; LIEBERMAN, 2010). Outros fármacos pobremente solúveis em água 

são absorvidos mais facilmente quando em sistemas emulsionados ocorrendo melhora da sua 

biodisponibilidade (KASSEM et al., 2016). 

O aspecto da emulsão é definido pelo tamanho das gotículas da fase dispersa. Nas 

emulsões com aparência opaca ou branca, o raio das gotículas emulsionadas varia entre 0,25 e 

10 nm. Quando as gotículas apresentam diâmetro inferior a 120 nm, não há refração da luz, já 

que esta medida é menor do que ¼ do comprimento de onda, e por isso são transparentes ao 

olho humano. Estas emulsões são conhecidas como submicrométricas nas quais as 

nanoemulsões estão inseridas (LACHMAN; KANIG; LIEBERMAN, 2010). Além desta 

definição tendo como base o tamanho das gotículas da fase dispersa, outra definição em 

termos de estabilidade termodinâmica vem sendo utilizada para classificar as emulsões (LU; 

QI; WU, 2012). 

Nanoemulsões são um tipo de sistema de liberação de fármacos composto por água, 

óleo e surfactante que formam uma solução transparente/translúcida (SOLANS; SOLÉ, 

2012). São compostas por gotículas em escala nanométrica, de um líquido dispersas em outro 

líquido, sendo estes imiscíveis. Na literatura é relatado que as gotículas deste sistema 

apresentam tamanho médio entre as emulsões convencionais e as microemulsões variando 

entre 20 e 200 nm (SOLANS et al., 2005; LU; QI; WU, 2012). Apesar disso, ainda existem 

muitos questionamentos quanto à classificação de nanoemulsões. Segundo Solans e Solé 

(2012), estudos recentes têm ampliado a faixa de tamanho da gotícula de 20 até 500 nm e 

outros estudos as classificam de acordo com critérios de estabilidade com base em 

propriedades ópticas e na aplicação pretendida, o que dificulta ainda mais a busca pela 

delimitação e diferenciação destas emulsões. 

Devido ao pequeno tamanho de gotícula, as nanoemulsões apresentam-se 

macroscopicamente transparentes ou translúcidas. Alguns aspectos físico-químicos desses 

sistemas coloidais são determinantes para a estabilidade, que se mostra superior aos sistemas 

macroemulsificados. Nanoemulsões são cineticamente estáveis frente à floculação devido à 

estabilidade estérica proporcionada pelos tensoativos, à cremação e sedimentação uma vez 

que o pequeno tamanho das gotículas permite que o movimento Browniano ou a taxa de 
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difusão supere os fenômenos de sedimentação e cremação induzidos pela força da gravidade 

(SOLANS et al., 2005). 

Assim como as emulsões convencionais, as nanoemulsões são sistemas bifásicos e 

heterogêneos nos quais um processo de agitação complexo, muitas vezes altamente 

energético, foi empregado para a produção de gotículas dispersas de tamanhos desta ordem 

(ZHANG et al., 2013). Por serem sistemas termodinamicamente instáveis não podem ser 

formadas espontaneamente e necessitam de energia para sua formação. Podem ser formadas 

por processos de alta energia de emulsificação (dispersão) que fazem uso da energia mecânica 

ou, por mecanismos de baixa energia de emulsificação (condensação) que fazem uso da 

energia química armazenada no sistema (SOLANS; SOLÉ, 2012). 

Métodos que utilizam dispositivos mecânicos capazes de produzir forças intensas 

como agitadores de alto cisalhamento, homogeneizadores de alta pressão e geradores de 

ultrassom são empregados para a formação de nanoemulsões. Já foi relatada a preparação de 

uma nanoemulsão tópica contendo ibuprofeno utilizando um agitador de alto cisalhamento 

onde foi obtida uma boa taxa de permeação do extrato córneo (ABDULLAH et al., 2011). O 

nível de energia necessária para se obter gotículas da ordem de nanômetros é bastante elevado 

tornando o custo muito alto uma vez que o rendimento do processo, muitas vezes, é muito 

baixo: cerca de 0,1% da energia produzida é utilizada para a emulsificação (SOLANS; SOLÉ, 

2012). A grande energia aplicada gera forças que rompem as gotas da fase dispersa, de modo 

que a diferença entre as pressões interna e externa da gota seja compensada (Lei de Young-

Laplace) (KOURNIATIS et al., 2010). 

Em contraste, mecanismos de baixa energia de emulsificação fazem uso da energia 

química interna do sistema. Estes métodos são muitas vezes mais eficientes do que apenas a 

simples agitação e, geralmente, permitem uma produção de gotículas de menor tamanho do 

que métodos de alta energia. Métodos de baixa energia de emulsificação exploram a transição 

de fases que ocorre durante o processo de emulsificação (EE et al., 2008; SOLANS; SOLÉ, 

2012). 

A emulsificação pode ocorrer: a) à temperatura constante; b) variando-se a 

composição (PIC do Inglês: phase inversion composition) ou então; c) mantendo-se constante 

a composição e variando-se a temperatura do sistema, método denominado de temperatura de 

inversão de fases (PIT phase inversion temperature). No método da temperatura de inversão 

de fases (PIT) ocorre a mudança da solubilidade dos tensoativos não iônicos com a mudança 
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da temperatura. Um tensoativo hidrofílico torna-se lipofílico com o aumento da temperatura 

devido à desidratação das cadeias de óxido de etileno. Em baixos valores de temperatura, a 

molécula do tensoativo possui curvatura positiva, formando emulsões O/A, ocorrendo o 

inverso com o aumento da temperatura, onde a curvatura é negativa, originando emulsões do 

tipo A/O. No valor de temperatura de inversão de fase, a curvatura é igual à zero, e uma 

emulsão bicontínua é formada. Nesta temperatura, a tensão interfacial do sistema é mínima, 

favorecendo a emulsificação espontânea do sistema. Porém, neste valor de temperatura, a taxa 

de coalescência é extremamente rápida e as emulsões são mais instáveis. Com o rápido 

resfriamento ou aquecimento das emulsões formadas na temperatura do EHL, emulsões 

cineticamente estáveis e com baixo índice de polidispersão podem ser formadas (EE et al., 

2008; SOLANS; SOLÉ, 2012). 

Dentre os processos de instabilidade de emulsões, a maturação de Ostwald (do inglês 

Ostwald ripening) é a mais preocupante para as nanoemulsões. A maturação de Ostwald é o 

transporte de óleo a partir de pequenos glóbulos para grandes glóbulos através da fase 

contínua. Ou seja, envolve o movimento de moléculas da fase dispersa para a dispersante 

através da difusão passiva ou mesmo através de transporte assistido por micelas (CAPEK, 

2004; EE et al., 2008). 

O uso de nanoemulsões como veículo farmacêutico ou cosmético apresenta algumas 

vantagens frente às outras formulações. A grande área superficial das gotículas permite a 

liberação rápida e eficiente dos ativos. A baixa tensão superficial do sistema e a baixa tensão 

interfacial das gotículas aumentam a molhabilidade do sistema (TADROS et al., 2004). As 

nanoemulsões, principalmente as do tipo O/A, são bastante utilizadas para veiculação de 

fármacos hidrofóbicos que são retidos na fase oleosa do sistema (ZHANG et al., 2013). 

Apresentam grande aplicação em produtos para uso por via oral, transdérmica, ocular, nasal e 

intravenosa (LU; QI; WU, 2012). Estes sistemas são capazes de compartimentalizar fármacos, 

aumentando a solubilização e o potencial de absorção. Sua viscosidade é semelhante à da 

água, mesmo em altas concentrações de gotículas, devido ao seu comportamento reológico ser 

do tipo newtoniano (BEDIN, 2011). 
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2.3.2 SISTEMAS AUTOEMULSIFICANTES 

 

Sistema autoemulsificante (SEDDS do inglês Self emulsifying drug delivery system) 

consiste numa formulação lipídica, definido como um tipo de emulsão pré-concentrada, livre 

de água, que ganhou notoriedade por demonstrar alta eficiência na incorporação de fármacos 

pouco solúveis em meio aquoso. É uma mistura isotrópica de óleos (sintéticos ou naturais), 

tensoativos e, opcionalmente, cossolventes e cotensoativos (WADHWA; NAIR; KUMRIA, 

2011). Formam soluções límpidas e transparentes quando em meio aquoso que possuem a 

habilidade de emulsificar, formando finas emulsões óleo em água quando sob agitação 

moderada, seguida de diluição em meios aquosos, tais como o trato gastrointestinal. A própria 

motilidade do estômago e do intestino promovem a agitação necessária para que ocorra a 

autoemulsificação espontânea do sistema (BANSAL et al., 2008; POUTON; PORTER, 2008). 

Embora não existam regras rígidas para a escolha dos componentes adequados, a 

escolha do tensoativo é crucial. Os excipientes de formulação são selecionados com base no 

perfil de liberação desejado do fármaco e da compatibilidade entre excipientes e o fármaco 

(BANSAL et al., 2008). Juntamente com os tensoativos, os óleos representam um dos 

excipientes mais importantes na formulação de nanoemulsão. Dependendo da natureza 

molecular, os óleos podem solubilizar uma grande quantidade do fármaco lipofílico e 

aumentar a absorção (BANSAL et al., 2008). 

A segurança é um dos fatores na escolha de um tensoativo. Emulsificantes de origem 

natural são os preferidos, porque eles são considerados como sendo mais seguros do que os 

surfactantes de origem sintética. No entanto, estes excipientes têm uma capacidade limitada 

de autoemulsificação (BANSAL et al., 2008). Os tensoativos não iônicos são menos tóxicos 

do que os iônicos e, podem levar a alterações reversíveis na permeabilidade do lúmen 

intestinal. Do ponto de vista da formulação, geralmente a concentração de tensoativo entre 30 

e 60% p/p é utilizada na formulação de nanoemulsões. É muito importante determinar a 

concentração de tensoativos corretamente, porque quantidades excessivas podem causar 

irritação no trato gastrointestinal (SINGH et al., 2009). 

O tensoativo escolhido para estabilizar SEDDS pode ser não iônico, catiônico, 

aniônico ou zwitteriônico e deve ser capaz de reduzir a tensão interfacial a um valor muito 

pequeno para auxiliar o processo de dispersão durante a preparação da nanoemulsão. Isto 
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deve fornecer um filme flexível que pode facilmente deformar-se em torno de gotículas e ser 

o componente lipofílico apropriado para fornecer a correta curvatura da região interfacial para 

o tipo desejado de nanoemulsões (POUTON; PORTER, 2008). 

A tensão interfacial negativa transitória, condição necessária para a estabilização de 

nanoemulsões, é raramente alcançada pelo uso de um único tensoativo e normalmente exige-

se a adição de um agente cotensoativo. Na ausência deste agente, um filme muito rígido é 

formado pelo tensoativo e, portanto, produz nanoemulsão apenas sobre uma limitada gama de 

concentração de tensoativo. A presença do cotensoativo permite a flexibilidade suficiente do 

filme interfacial para assumir diferentes curvaturas exigidas para formar nanoemulsões com 

uma vasta gama de componentes (BANSAL et al., 2008). Assim, um agente cotensoativo 

juntamente com um agente tensoativo reduz a tensão interfacial para um valor negativo muito 

pequeno ou mesmo transitório. Neste valor, pequenas gotículas se formam devido à expansão 

da interface, e, o tensoativo/cotensoativo é adsorvido sobre a superfície até que esta condição 

seja superada tornando a tensão interfacial positiva mais uma vez. Este processo, chamado de 

emulsificação espontânea, formando assim a nanoemulsão (POUTON, 2000). 

A motilidade digestiva do estômago e do intestino fornece a agitação necessária para 

que a autoemulsificação ocorra in vivo, após a administração de uma formulação do tipo 

SEDDS (POUTON, 2000) e espera-se que essa emulsificação ocorra rapidamente no 

conteúdo aquoso do estômago, permitindo a exposição do fármaco em solução nas pequenas 

gotículas de óleo que formam a fase interna da emulsão. As gotículas de óleo passam 

rapidamente pelo estômago e promovem uma ampla distribuição do fármaco pelo trato 

gastrointestinal, diminuindo o contato do fármaco com a parede gástrica, fonte de irritação na 

mucosa (CHARMAN et al., 1992). 

O mecanismo primário que leva ao incremento da biodisponibilidade é normalmente o 

impedimento total ou parcial do processo lento de dissolução que limita a biodisponibilidade 

de fármacos hidrofóbicos de formas farmacêuticas sólidas convencionais. Os SEDDS 

permitem, assim, que o fármaco permaneça no seu estado dissolvido durante o trânsito pelo 

trato gastrointestinal (POUTON, 2000). O sistema de classificação criado por Pouton (2008) 

tem como objetivo ajudar a identificar características críticas de desempenho dos sistemas 

lipídicos autoemulsificantes, assim como ajudar a identificar as formulações mais adequadas 

para determinados fármacos, de acordo com suas propriedades físico-químicas (POUTON; 

PORTER, 2008). 
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Tabela 1: Sistema de classificação das formulações lipídicas (adaptado de SINGH et al., 

2009). 

Componentes/ 

Atributos 

Tipo I Tipo II Tipo IIIA Tipo IIIB Tipo IV 

Triglicerídeos ou 

glicerídeos mistos 

100% 40 – 80% 40 – 80% <20% - 

Surfactantes 

insolúveis em água 

- 20 – 60% - - 0 – 20% 

Surfactantes solúveis 

em água 

- - 20 – 40% 20 – 50 % 30 – 80 % 

Cossolventes 

hidrofílicos 

- - 0 – 40 % 20 – 50 % 0 – 50 % 

Tamanho da partícula 

da dispersão (nm) 

Grosseira 100 – 250  100 – 250  50 – 100  - 

Importância da 

dispersão em meio 

aquoso 

Importância limitada Capacidade solvente 

não é afetada 

Alguma perda da 

capacidade solvente 

Mudanças 

significantes de fase e 

perda potencial da 

capacidade solvente 

- 

Importância da 

digestibilidade 

Requisito crucial Não é crucial, mas é 

provável ocorrer 

Não é crucial, mas 

pode ser inibida 

Não é requerida e é 

improvável de ocorrer 

- 

Características Formulação não 

dispersível, requer 

digestão 

SEDDS sem 

componentes solúveis 

em água 

SEDDS/ SMEDDS 

com componentes 

solúveis em água 

SMEDDS com 

componentes solúveis 

em água e baixo 

conteúdo de óleo 

Formulação livre 

de óleo composta 

por surfactantes e 

cossolventes 

Vantagens Formulação com 

excipientes 

geralmente 

reconhecidos como 

seguros (GRAS); 

Formulação simples; 

Excelente 

compatibilidade com 

cápsulas 

Baixa probabilidade 

de perda da 

capacidade solvente 

durante a dispersão 

Dispersão límpida ou 

praticamente límpida; 

Absorção dofármaco 

sem digestão 

Dispersão límpida; 

Absorção do fármaco 

sem digestão 

Boa capacidade 

solvente para 

muitos fármacos; 

Formulação 

dispersa para 

solução micelar 

Potenciais problemas Formulação possui 

baixa capacidade 

solvente, exceto se o 

fármaco for altamente 

lipofílico 

Dispersão turva de 

óleo em água (O/A) 

Possível perda da 

capacidade solvente 

durante a dispersão; 

Formulação menos 

facilmente digerida 

Provável perda da 

capacidade solvente 

durante a dispersão 

Perda da 

capacidade 

solvente durante a 

dispersão; 

Pode não ser 

digerível 

 

A classificação proposta por Pouton (2000) leva em consideração o tipo e a quantidade 

dos excipientes presentes na formulação. Dependendo das proporções de óleos (lipídios), 

surfactantes hidrofóbicos, surfactantes hidrofílicos e cossolventes presentes na formulação 

lipídica, tamanho da gotícula e combinações específicas de excipientes farmacêuticos, as 

formulações lipídicas foram divididas nesta classificação em 4 tipos: I, II, III e IV (POUTON; 
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PORTER, 2008). A Tabela 1 apresenta de forma eficiente cada tipo de formulação de acordo 

com Pouton e foi adaptada por Singh e colaboradores (2009), onde ele subdivide o tipo III em 

IIIA e IIIB, que correspondem aos sistemas autoemulsificantes. 

As formulações do tipo III, além dos óleos e surfactantes hidrofílicos (EHL> 12), 

podem conter também cossolventes hidrofílicos. Como já visto anteriormente, por definição, 

os sistemas autoemulsificantes apresentam esses três componentes. Nos sistemas desse tipo, 

quando são utilizadas concentrações elevadas de tensoativos (maiores que 40%) ou misturas 

de cossolventes com tensoativos, é possível a obtenção de dispersões com gotículas muito 

pequenas (menores que 100 nm de diâmetro) em condições de leve agitação. Formulações 

desse tipo possuem boa capacidade solvente para fármacos com log P intermediário (2 < log P 

< 4), sendo adequadas ao ibuprofeno, por exemplo, que apresenta log P de valor 3,6, o que 

significa que se trata de um fármaco lipossolúvel (PATIL et al., 2012). A principal diferença 

entre as formulações dos tipos IIIA e IIIB é que as formulações IIIB contêm maior proporção 

de componentes hidrofílicos do que a IIIA, conforme pode ser observado na Tabela 1 

(POUTON, 2000). 

Outra classificação que deve ser considerada diz respeito ao tamanho da gotícula da 

emulsão formada. O termo SEDDS é usado tipicamente para formulações que produzem 

emulsões com gotículas de tamanhos que variam de poucos nanômetros a alguns 

micrômetros. Alguns autores têm utilizado os termos SMEDDS (do inglês Self-micro-

emulsifying drug delivery systems), para as formulações que formam microemulsões 

transparentes com tamanho de gotículas menores do que 100nm, e SNEDDS (do inglês Self-

nano-emulsifying drug delivery systems), para aquelas que formam gotículas de tamanhos 

entre 100 e 200 nm (ČERPNJAK et al., 2013). 

Na literatura, existem relatos de desenvolvimento de sistemas autoemulsificantes 

contendo ibuprofeno. Patil e colaboradores (2012) obtiveram sistema com tween 80, Captex
® 

355, Capmul
®
 MCM contendo ibuprofeno, com gotículas de aproximadamente 157 nm, 

medido por dispersão dinâmica da luz caracterizando-o assim como um SNEDDS (PATIL et 

al., 2012). Saritha e colaboradores (2014) desenvolveram 3 formulações de sistemas contendo 

ibuprofeno variando a proporção de óleo, tensoativo e cotensoativo obtendo tamanho de 

gotículas de cerca de 147 nm. Wang e colaboradores (2009) evidenciaram que a velocidade de 

liberação de ibuprofeno depende notavelmente do tamanho médio das gotículas de emulsões 

transportadoras geradas a partir de SNEDDS em meio diluído. Em outro estudo com 
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formulações produzindo nanoemulsão de gotículas de 58 nm, foi liberado mais de 95% do 

ibuprofeno encapsulado em 30 min, sendo significativamente mais rápido do que o 

experimento de controle usando um comprimido convencional (WANG et al., 2009). Zhao e 

seus colaboradores (2015) realizaram um estudo in vitro de liberação de ibuprofeno que 

demonstrou que a liberação do SNEDDS foi mais eficiente quando comparada com a 

suspensão do fármaco. O novo SNEDDS foi projetado com sucesso como uma formulação 

estável, contendo alta concentração de óleo essencial (50%) e alta carga do fármaco 

(aproximadamente 20%) para o aumento da taxa de solubilidade e velocidade de dissolução 

do ibuprofeno escolhido como fármaco modelo. A composição da formulação e o pH do meio 

emulsionante afetaram significativamente o tamanho das gotículas (ZHAO et al., 2015). 

Apesar de existirem diversos relatos na literatura de formulações do tipo SEDDS, 

estas apresentam determinados inconvenientes como dificuldades na manipulação, 

escalonamento e problemas de estabilidade por estarem na forma líquida dentro de cápsulas 

gelatinosas, por exemplo. Dentre os inconvenientes estão: vazamento ou lixiviação de 

componentes da cápsula, interação do sistema com componentes da cápsula, problemas no 

transporte, de palatabilidade e variações de dose. Uma alternativa a isso seriam os sistemas 

autoemulsificantes sólidos (SHAKEEL et al., 2014). 

 

2.3.3 SISTEMAS AUTOEMULSIFICANTES SÓLIDOS 

 

Sistema autoemulsificante sólido (SSEDDS, do inglês Solid self-emulsifying drug 

delivery system) é um tipo de sistema de administração de fármacos à base de lipídios 

preparado pela incorporação de excipientes líquidos em pós carreadores. A composição de 

SSEDDS geralmente envolve de três a cinco componentes, isto é, fase oleosa, fase aquosa, 

um agente tensoativo primário e, em muitos casos, um tensoativo secundário (cotensoativo), 

às vezes um eletrólito, e um sólido carreador (BANSAL et al., 2008). É um sistema promissor 

de liberação de fármacos pouco solúveis em água, pois combina as vantagens de um SEDDS 

como o aumento da biodisponibilidade e solubilidade, com as da forma sólida como elevada 

estabilidade e escalonamento, por exemplo (SHANMUGAM et al., 2011). 

Sendo assim, diversas abordagens vêm sendo desenvolvidas a fim de transformar 

formas lipídicas em formas sólidas. Dentre estas incluem: a) adsorção física em sólidos 
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carreadores adequados para lipídios líquidos e produção dos chamados ‘líquido-sólidos 

compactos’ na presença de um veículo sólido e um agente de revestimento; b) Secagem por 

aspersão (do Inglês: Spray-drying) que consiste na evaporação imediata da fase volátil 

pulverizando a dispersão líquida/semissólida numa câmara de ar quente; c) Liofilização (do 

Inglês: Freeze-drying) que trata da sublimação da fase aquosa congelada a temperatura e 

pressão reduzidas; d) Evaporação rotativa, onde ocorre a evaporação da fase volátil sob 

condições de pressão reduzida; e) Extrusão-esferonização por fusão, quando a passagem de 

materiais semissólidos, através de um orifício sob controle de temperatura e pressão, produz 

material particulado, e; f) Granulação por alto cisalhamento (do Inglês: High shear) onde há a 

mistura dos componentes da formulação com aglutinante aspergido durante a mistura. Todas 

as técnicas têm em comum o fato de um suporte sólido inerte ser usado para adsorção e 

incrementar a estabilidade física do líquido e matrizes lipídicas semi-sólidas facilitando assim 

o preenchimento ou compressão da possível cápsula ou comprimido, respectivamente (TAN; 

RAO; PRESTIDGE, 2013). 

Já foram desenvolvidos com sucesso SSEDDS em forma de pellets carregados com 

líquido (por imersão) em cápsulas de gelatina dura e comprimidos (SHANMUGAM et al., 

2011). Krupa e colaboradores (2014) relataram a aplicação da técnica de revestimento em 

leito fluidizado para impregnar pellets porosos contendo aluminometassilicatos de magnésio 

obtidos por extrusão/esferonização com formulações auto-emulsionantes líquidas contendo de 

6,8 a 8,8 % de ibuprofeno. Estudos de dissolução mostraram que a partir da formulação 

composta de 70% em peso de Neusilin
®
 SG2 após 45 min, mais de 75% de ibuprofeno foi 

dissolvido em água e após 30 min, mais de 80% de ibuprofeno foi dissolvido em tampão 

fosfato. A quantidade de SEDDS adsorvido na superfície de pellets com silicatos foi de oito a 

catorze vezes maior em comparação com pellets sem silicatos (KRUPA et al., 2014). 

Existem relatos na literatura de diferentes excipientes sólidos para a formulação de 

sistema autoemulsificante sólido como celulose microcristalina PH-101, 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), hidroxietilcelulose (HEC), Dextran
®
 40 e Aerosil

®
 200, 

por exemplo. Muitos pesquisadores utilizam celulose microcristalina para a obtenção de 

pellets, devido à sua grande capacidade de reter água e à sua plasticidade, que ajudam no 

processo, além de também influenciar na dureza e na esfericidade dos pellets 

(BALAKRISHNAN et al., 2009). Em alguns casos, também se utiliza lactose com a celulose 

microcristalina na obtenção de pellets, não só por extrusão/esferonização, como também para 

granulação via úmida em granulador de alto cisalhamento (BANSAL et al., 2008). 
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Abdalla e colaboradores (2007) estudaram pellets auto-emulsificantes desenvolvidos 

com diazepam pelo método de extrusão/esferonização. A matriz foi composta por glicerídeos, 

macrogol-15-hidroxiestearato e celulose microcristalina PH 101. Os ensaios de dissolução 

mostraram liberação imediata de diazepam. A escolha do agente de solidificação depende da 

forma do SSEDDS a ser preparado, como por exemplo: pellets, grânulos, comprimidos, etc. O 

sólido carreador age como adsorvente direto para os excipientes líquidos da formulação ou 

encapsula a fase contínua antes da secagem. Os carreadores comumente utilizados são 

insolúveis em água, adsorventes altamente porosos à base de sílica, à base de polissacarídeos, 

polímeros e proteínas carreadoras (TAN; RAO; PRESTIDGE, 2013). 

Os excipientes à base de polissacarídeos (ou carboidratos) são muito utilizados devido 

a suas características como agentes de revestimento, de volume, diluentes e agentes de 

compressão direta. Podem-se citar excipientes de baixo peso molecular como lactose, 

sacarose, sorbitol e manitol e os de alto peso molecular como maltodextrinas, ciclodextrinas e 

goma arábica, por exemplo (PRISTA et al., 2002). Apesar de muito utilizados, ao serem 

processados utilizando métodos de secagem por pulverização, liofilização ou evaporação 

rotativa, sofrem transformação parcial ou total para um estado amorfo de alta energia devido a 

sua natureza higroscópica e cristalina. Veículos à base de proteína também podem ser 

utilizados para este fim, porém são menos frequentes devido às suas propriedades de 

compressibilidade serem muito baixas o que dificulta a formação de um produto final sólido 

(TAN; RAO; PRESTIDGE, 2013). 

Poloxâmeros, hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), carboximetilcelulose e 

polivinilpirrolidona são exemplos de carreadores da classe dos polímeros com aplicação 

vantajosa inibindo a precipitação do fármaco ou promovendo a supersaturação do sistema 

(TAN; RAO; PRESTIDGE, 2013). Dash e colaboradores (2016) desenvolveram um 

SSNEDDS (do Inglês: Solid self nanoemulsifying drug delivery system) de ezetimiba 

contendo HPMC-E5, celulose microcristalina e talco onde a incorporação de HPMC-E5 em 

SSNEDDS inibiu efetivamente a precipitação do fármaco e, consequentemente, manteve um 

estado supersaturado de ezetimiba por pelo menos 60 minutos. Após este tempo, o SSNEDDS 

sólido levou à precipitação da ezetimiba em uma forma amorfa, que pode ser a razão de sua 

solubilidade e dissolução aumentada (DASH; MOHAMMED; HUMAIRA, 2016). Embora 

eficiente como emulsionantes, carreadores sólidos e inibidores de precipitação de fármacos, 

alguns destes polímeros podem formar soluções aquosas altamente viscosas em concentrações 
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aumentadas que comprometem a otimização do processamento em larga escala (TAN; RAO; 

PRESTIDGE, 2013). 

O fato de serem quimicamente inertes e biocompatíveis, tais características tornam os 

carreadores à base de sílica excelentes agentes formadores de SSEDDS. Estes carreadores são 

utilizados diretamente como adsorventes físicos de lipídios líquidos (mistura simples) ou, 

alternativamente, via incorporação em uma dispersão de gotículas lipídicas seguida por 

secagem. Já existem diversos derivados de sílica utilizados com este propósito, como por 

exemplo, Aerosil
®
 de sílica pirogênica, sílicas gel porosas micronizadas Syloid

®
 e Sylysia

®
, 

sílica precipitada com Neosyl
®
, Neusilin

®
 que é um aluminometassilicato de magnésio, bem 

como os silicatos de cálcio de Florite
®

 e Hubersorb
®
. Assim, quanto maior a superfície 

específica do adsorvente, maior a incorporação de sistema podendo chegar a até duas vezes o 

seu peso. Transportadores inorgânicos, como por exemplo, o Neusilin
®
 US2 (de maior 

tamanho e altamente poroso) produzem pós com melhor fluidez e compressibilidade, que as 

partículas de sílica de tamanho menor (por exemplo, Aerosil
®

 200) e outras classes de 

transportadores não porosos, poliméricos e orgânicos (TAN; RAO; PRESTIDGE, 2013). 

Gumaste e colaboradores (2013) compararam seis silicatos comumente disponíveis 

quanto à sua adequação para desenvolver comprimidos, adsorvendo componentes de sistemas 

de distribuição de fármacos baseados em lipídios líquidos. A capacidade de compactação de 

Aerosil
®

 200, Sipernat
®
 22, Sylysia

®
 350, Zeopharm

®
 600, Neusilin

®
 US2 e Neusilin

®
 UFL2 

foi estudada comprimindo cada silicato na presença de 20% de celulose microcristalina e 

medindo a resistência à tração dos comprimidos produzidos. Três componentes de 

formulações à base de lipídios, Capmul
®
 MCM EP (glicerol monocaprilocaprato), Captex

®
 

355 EP/NF (triglicerídeo caprílico/cáprico) e Cremophor
®
 EL (PEG-35 óleo de rícino), foram 

adsorvidos individualmente sobre os silicatos, e as substâncias foram então comprimidas. 

Entre todos os silicatos utilizados na presente investigação, apenas o Neusilin
®
 US2 foi o 

mais adequado para utilização como veículo no desenvolvimento de formulações de 

comprimidos de sistemas lipídicos (GUMASTE et al., 2013). Vale ressaltar que, além dos 

silicatos, a presença de outros adjuvantes tais como agentes formadores de película e 

desintegrantes (por exemplo, gelatina, celulose microcristalina e crospovidona) são essenciais 

para facilitar a formação da matriz de comprimidos, bem como para a desintegração em meio 

aquoso (BANSAL et al., 2008). Tem havido um interesse crescente na aplicação de silicatos 

como adsorventes para o desenvolvimento de formas sólidas de sistemas de distribuição de 

fármacos à base de lipídios líquidos. O estudo do tipo de carreador é necessário para 



39 

desenvolvimento de sistemas tecnologicamente viáveis aliando as vantagens das formas 

sólidas com a promoção do aumento da dissolução dos sistemas lipídicos.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver sistema autoemulsificante sólido (SSEDDS) contendo Ibuprofeno. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar carreadores potenciais para o desenvolvimento de SSEDDS. 

Avaliar o efeito da proporção dos componentes (carreador,sistema e fármaco) na 

velocidade de liberação do fármaco. 

Realizar estudos de dissolução in vitro e avaliar os perfis de dissolução por diferentes 

parâmetros de comparação. 

Caracterizar as formulações obtidas no seu estado sólido. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 MATERIAL 

 

 Lavadora Ultrassônica Digital modelo SoniClean 2, Sanders Medical (Brasil). 

 Espectrofotômetro ultravioleta modelo UV-2600, Shimadzu (Japão). 

 Difratômetro de raios X modelo D8 Advance, Bruker (Alemanha). 

 Dissolutor de banho modelo Q850, Quimis (Brasil). 

 Balança analítica modelo AY220, Marte (Brasil). 

 Microscópio eletrônico de varredura modelo TM 3030 PLUS, Hitachi (Alemanha). 

 Metalizador modelo BAL-TEC SCD 005, Hitachi (Alemanha). 

 Espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier modelo IRTracer-

100, Shimadzu (Japão). 

 Balança de umidade por infravermelho modelo IV3000, Gehaka (Brasil). 

 Calorímetro modelo DSC Q 1000, TA Instruments (Estados Unidos). 

 Agitador de haste Digital modelo RW 20DZM.n, Ika Labortechnik (Alemanha). 

 Seringas descartáveis de 10 mL. 

 Espátulas. 

 Pipetas Pasteur. 

 Pipetas automáticas. 

 Medidor de pH Gehaka, modelo PG 1800 (Brasil). 

 Béqueres de 5 L, 400 mL e de 10 mL. 

 Bastão de vidro. 

 Cubetas de quartzo. 

 Aparatos de dissolução. 
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4.2 REAGENTES E FÁRMACO 

 

 Hidróxido de sódio Lote: 36503 (Neon). 

 Fosfato de potássio monobásico anidro Lote: 212831 (Synth). 

 Água Destilada. 

 Lactose M 200 Lote: 035913 (ViaFarma). 

 Celulose microcristalina PH 101 USP/NF Lote: C1203062 (Farmos). 

 Croscarmelose sódica BP/USP/NF Lote: ACR MSC/08/30811 (Farmos). 

 Maltodextrina Lote: MKBN6867V (Sigma-Aldrich). 

 Aerosil (Aerosil 200) Lote: 041910 (Rhodia Brasil LTDA). 

 Polissorbato 80 - Tween
®
 80 Lote: 1103476 (Vetec Química). 

 Monooleato de sorbitano 80 - Span
®
 80 Lote: MKBF2220V (Sigma-Aldrich). 

 Miristato de octildodecila MOD
®
 Lote: 139991 (Brasquim). 

 Álcool Etílico Lote: DCBC7169V (Vetec Química). 

 Neusilin
®
 US2 (Fuji Chemical Industries Co.). 

 Ibuprofeno Lote:0115/12 (Farmos). 

 

4.3 MÉTODOS 

 

4.3.1 SOLUBILIDADE DO IBUPROFENO NO SISTEMA AUTOEMULSIFICANTE, ÁGUA E MEIO DE 

DISSOLUÇÃO 

 

A solubilidade do ibuprofeno no sistema autoemulsificante, em água e tampão fosfato 

pH 6,8 foi avaliada a fim de se conhecer a saturação destes meios para este fármaco. O 

tampão foi preparado de acordo com a Farmacopeia Americana (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2011) dissolvendo 0,6805 g de fosfato de potássio monobásico anidro 

em 100 mL de água destilada com ajuste do pH com hidróxido de sódio. O sistema 

autoemulsificante foi preparado conforme descrito por Feitosa (2015) a partir de uma mistura 

contendo 50 % do óleo MOD
®

 e 50 % dos tensoativos (Tween
®

 80 e Span
®
 80, sendo a 

proporção entre eles de 60,3 % e 39,7 %, respectivamente), contendo 10% de etanol como 
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cossolvente na fase oleosa. O sistema foi submetido à agitação por 5 minutos a 2000 rpm e o 

produto deixado em repouso por 3 dias. As análises foram realizadas adicionando-se excesso 

de fármaco em 5 mL dos meios até a formação de suspensões. As misturas foram mantidas 

sob agitação constante (200 rpm) em shaker por 2 dias a 37 ± 0,5 °C. Os testes foram feitos 

em triplicata. 

Foram recolhidas amostras nos tempos de 24 e 48 horas, centrifugadas a 5000 rpm por 

30 minutos à 2 °C e os sobrenadantes foram diluídos para quantificação do ibuprofeno 

dissolvido por espectrofotometria UV usando o comprimento de onda 264 nm (FEITOSA, 

2015). O sobrenadante do sistema autoemulsificante foi diluído em etanol 99,5% PA, já o 

sobrenadante do tampão fosfato foi avolumado no próprio meio. O sobrenadante da água foi 

quantificado sem diluição. Para quantificação, foram construídas curvas analíticas de 

calibração, em triplicata com 6 pontos com concentrações que variaram entre 0,005 e 0,075 

mg/mL do fármaco no meio de dissolução (tampão fosfato pH 6,8) e em etanol. E para 

quantificação em água, a curva analítica de calibração era composta por 6 pontos com 

concentrações que variaram entre 0,0001 e 0,01 mg/mL do fármaco. O comprimento de onda 

para a quantificação foi escolhido após varredura de solução de ibuprofeno nos meios. 

 

4.3.2 ESTUDO DO SÓLIDO CARREADOR 

 

4.3.2.1 PREPARAÇÃO DO SISTEMA AUTOEMULSIFICANTE LÍQUIDO CONTENDO IBUPROFENO 

 

O sistema autoemulsificante contendo o fármaco foi preparado dissolvendo ibuprofeno 

na concentração de 90 % da saturação máxima no sistema a fim de garantir que todo o 

ibuprofeno presente estivesse incorporado ao sistema. À massa de 10 g do sistema pré-

concentrado, foi acrescentada a quantidade correspondente a 90% da saturação máxima de 

fármaco e esta mistura foi homogeneizada por 5 minutos a 2000 rpm e o produto deixado em 

repouso por 3 dias (FEITOSA, 2015). 
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4.3.2.2 AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DOS SÓLIDOS CARREADORES PELO SISTEMA LÍQUIDO 

 

Foram processados em um gral 10 g de sistema contendo o fármaco na concentração 

de 90% da saturação máxima com agente carreador até aspecto visualmente seco. O sólido foi 

acrescentado de 1 em 1 grama até observação de aspecto seco da mistura e, após isso, o 

sistema foi homogeneizado por 5 min. Os carreadores utilizados foram celulose 

microcristalina PH 101, maltodextrina, dióxido de silício (Aerosil
®

 200), uma mistura 1:1 

lactose monohidratada (M 200): celulose microcristalina (LacCel) e Neusilin
®
 US2. Após 

homogeneização, o preparado final foi tamisado em tâmis de abertura nominal de 0,250 mm. 

 

4.3.2.3 CARACTERIZAÇÃO MICROMERÍTICA 

 

As matérias-primas, os sistemas sólidos e suas respectivas misturas físicas foram 

analisados quanto às propriedades micromeríticas. A partir dos resultados obtidos, um sólido 

foi selecionado para continuação do estudo. As análises foram realizadas na Universidade 

Federal Fluminense e em laboratórios parceiros da instituição. Todos os ensaios foram feitos 

em triplicata. 

 

4.3.2.3.1 Determinação da densidade aparente e compactada 

 

Para determinação da densidade aparente 5 g de amostra foram introduzidos em 

provetas graduadas de 25 mL. O volume ocupado pelo pó foi registrado e a densidade 

aparente calculada. A densidade compacta foi determinada após compactação do pó a volume 

constante. A razão de Hausner (RH) e o índice de compressibilidade/índice de Carr (IC) 

foram calculados com os valores de densidade aparente e compactada por meio das Equações 

1 e 2, respectivamente, onde dc é a densidade compactada e da é a densidade aparente. 

 

   
  

  
                                                                                                         (Equação 1) 
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                                                                                             (Equação 2) 

 

4.3.3 EFEITO DA PROPORÇÃO DE CARREADOR E DOSE DO FÁRMACO 

 

Um dos aspectos que impacta na eficiência dos SSEDDS como sistemas de melhora 

de solubilidade é a relação entre seus componentes. Sendo assim, foram avaliadas 2 variáveis 

independentes sobre os componentes da formulação: relação entre carreador e SNEDDS, e 

dose do fármaco. Para avaliação deste efeito foi utilizada a Metodologia de Superfície 

Resposta empregando-se um planejamento experimental do tipo delineamento composto 

central rotacional (DCCR) a fim de avaliar as proporções do carreador escolhido em relação 

ao sistema autoemulsificante e da dose do fármaco (Tabelas 2 e 3). As variáveis foram 

analisadas em dois níveis (limite superior (+1), limite inferior (-1), com adição de 4 pontos 

axiais e 3 pontos centrais (0)) avaliando-se as respostas nos ensaios de dissolução in vitro 

(variável dependente). A proporção do carreador foi entre 50 e 80% da relação entre carreador 

e sistema autoemulsificante e, a do fármaco, entre 10 e 40% da formulação total. A variável 

resposta desse estudo foi o ensaio de velocidade de dissolução in vitro. Os resultados foram 

submetidos à análise estatística empregando o software Statistica versão: 7.0 para avaliação 

dos fatores com maior efeito na dissolução e estabelecimento de uma formulação ótima. 

Sendo assim, a Tabela 2 apresenta os valores das variáveis do planejamento 

experimental, a Tabela 3 apresenta o desenho experimental codificado e a Tabela 4 apresenta 

as formulações que foram testadas neste trabalho. 

 

Tabela 2: Valores das variáveis do planejamento experimental 

 Valores 

Variáveis -1,4 -1,0 0 +1 +1,4 

Carreador/SNEDDS (X1) 44 50 65 80 86 

Fármaco (X2) 4 10 25 40 46 
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Tabela 3: Desenho experimental codificado 

Amostras X1 (Carreador/SNEDDS) X2 (Fármaco) 

1 CIBF -1 -1 

2 CIBF -1 1 

3 CIBF 1 -1 

4 CIBF 1 1 

5 CIBF -1,4 0 

6 CIBF 1,4 0 

7 CIBF 0 -1,4 

8 CIBF 0 1,4 

9 CIBF 0 0 

10 CIBF 0 0 

11 CIBF 0 0 

 

Tabela 4: Formulações testadas neste trabalho 

Formulação Concentração (%) 

Carreador SNEDDS Fármaco 

1CIBF 45 45 10 

2 CIBF 30 30 40 

3 CIBF 72 18 10 

4 CIBF 48 12 40 

5 CIBF 33 42 25 

6 CIBF 64,5 10,5 25 

7 CIBF 62,4 33,6 4 

8 CIBF 35,1 18,9 46 

9 CIBF 48,75 26,25 25 

10 CIBF 48,75 26,25 25 

11 CIBF 48,75 26,25 25 

 

As formulações foram preparadas primeiramente com a obtenção do SNEDDS líquido 

contendo ibuprofeno. O sistema autoemulsificante contendo o fármaco foi preparado 

dissolvendo ibuprofeno nas quantidades propostas pelo desenho experimental. Esta mistura 

foi homogenizada por 5 minutos a 2000 rpm em agitador com haste. Estes sistemas ficaram 

em repouso por 3 dias e, após este período, o sólido de escolha e a croscarmelose numa 

quantidade correspondente a 3% das formulações foram acrescentados e o sistema 
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homogeneizado por 5 minutos a 2000 rpm em agitador com haste seguindo as quantidades 

apresentadas na Tabela 4. A croscarmelose foi acrescentada tanto nas formulações eu 

continham ibuprofeno, quanto nas que não continham o fármaco e também nas misturas 

físicas na mesma proporção, pois o objetivo era obter comprimidos das formulações. 

 

4.3.4 ENSAIOS DE DISSOLUÇÃO 

 

Os ensaios de dissolução foram realizados com as formulações preparadas por 

dispersão. Utilizou-se 500 g de cada formulação o que correspondeu a dose entre 20 e 230 mg 

de ibuprofeno. Adicionalmente, também foi realizado um estudo com o fármaco puro na dose 

equivalente ao ponto central do planejamento experimental como forma de comparar a 

cinética de dissolução deste com as formulações. Os perfis de dissolução das diferentes 

formulações preparadas foram determinados utilizando-se 900 mL de tampão fosfato, pH 6,8, 

como meio de dissolução, aparato 2 (pá) na velocidade de agitação de 50 rpm, a 37 ± 0,5°C. 

Em cada análise foram utilizadas 3 amostras, sendo calculado o teor de fármaco liberado nas 

alíquotas retiradas nos seguintes tempos: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90 e 120 minutos, sem 

reposição de meio (BRASIL, 2010). A quantificação do fármaco foi realizada por 

espectrofotometria de UV utilizando-se o comprimento de onda 221 nm. Para quantificação, 

foram construídas curvas analíticas de calibração, em triplicata com 7 pontos com 

concentrações que variaram entre 0,0005 e 0,02 mg/mL do fármaco no meio de dissolução 

(tampão fosfato pH 6,8).  

Modelos matemáticos de ordem zero, primeira ordem, Higuchi, Hixson-Crowell e 

Korsmeyer-Peppas foram aplicados, com o objetivo de elucidar a cinética da dissolução. Suas 

respectivas equações encontram-se apresentadas na Tabela 5, na qual Q representa a 

quantidade de fármaco liberado em função do tempo t. Q0 é a quantidade inicial de fármaco, k 

a constante de velocidade característica do modelo e n é o expoente de liberação (COSTA; 

LOBO, 2001). 

Para entender o comportamento e o mecanismo de dissolução do fármaco, os 

parâmetros T 90% (tempo necessário para liberar 90 % do fármaco) e eficiência de dissolução 

(ED) foram utilizados na caracterização dos perfis de dissolução por dispersão dos pós. 
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Tabela 5: Modelos matemáticos comumente utilizados para descrever as curvas de 

dissolução de substâncias ativas. 

Modelos Matemáticos Equações 

Ordem Zero Q = kt + Q0 

Primeira Ordem Q = Q0.e
kt
 

Higuchi Q = k.t
0,5

 

Hixson-Crowell Q
1/3

 = k.t + Q0
1/3

 

Korsmeyer-Peppas Q = k.t
n
 

 

4.3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise estatística dos dados obtidos, aplicou-se o teste one-way ANOVA 

seguido pelo teste de Tukey, para avaliar as diferenças entre os grupos estudados, Os dados 

obtidos foram avaliados estatisticamente com o auxílio do programa Statistica versão 7. Em 

todas as análises, as diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05. 

 

4.3.6 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS AUTOEMULSIFICANTES SÓLIDOS 

 

As amostras foram caracterizadas por espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier, difração de raios X de pó (DRX), calorimetria diferencial 

exploratória (DSC), microscopia eletrônica de varredura (MEV). Estas análises foram 

realizadas na Universidade Federal Fluminense e em laboratórios parceiros da instituição. Os 

ensaios de DRX, DSC, MEV e espectroscopia de infravermelho têm por objetivo avaliar a 

interação entre o fármaco e o carreador e caracterizar a estrutura cristalina do fármaco. Estes 

testes também foram realizados com as matérias-primas individualmente, com a mistura física 

dos componentes nas respectivas proporções, com o fármaco e com o sistema na ausência de 

fármaco a fim de avaliar o impacto do sistema na formulação final. 
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4.3.6.1 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (IVTF) 

 

Os espectros de infravermelho foram obtidos em um espectrofotômetro com 

transformada de Fourier e com acessório de reflectância total atenuada. As posições das 

bandas foram apresentadas em número de ondas (cm
-1

) e as intensidades das bandas foram 

expressas em transmitância (%). Os espectros foram registrados de 4000 a 600 cm
-1

 com 

resolução de 1 cm
-1

. 

 

4.3.6.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS X DE PÓ 

 

Os padrões de difração de raios X (DRX) foram coletados no difratômetro Bruker D8 

Advance utilizando radiação Cu Kα (λ = 1,5418 Å) e operando com 40,0kV e 40,0mA de 

tensão e corrente de tubo, respectivamente. As medidas foram obtidas de 5-60 ° com passo de 

0,02 ° e tempo de aquisição de 0,2 segundos com o detector Lynxeye XE.A identificação das 

estruturas cristalinas foi realizada com auxílio da base de dados da Cambridge Structural 

Database (CSD) e o padrão de DRX calculado do ibuprofeno foi preparado usando o 

programa Mercury 3.10.2. 

 

4.3.6.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada seguindo a análise direta 

do material em microscópio. Assim, as amostras foram depositadas em fita de carbono dupla 

face fixada em suporte específico e sofreram o recobrimento com ouro sob vácuo e 15 kV de 

tensão em atmosfera de argônio. Foi feita então, a observação das características morfológicas 

dos pós em diferentes aumentos: 200, 400, 800 e 2000 vezes. 
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4.3.6.4  CALORIMETRIA DIFERENCIAL EXPLORATÓRIA 

 

As curvas de calorimetria diferencial exploratória foram obtidas utilizando-se o 

calorímetro DSC Q 1000 TA Instruments. Aproximadamente 3,5 mg de amostra foram 

pesados em cadinhos de alumínio. As curvas foram registradas na razão de aquecimento de 5 

°C/min, de 25 a 200 ºC, em uma vazão de nitrogênio de 50 mL/ min.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 SOLUBILIDADE DO IBUPROFENO NO SISTEMA AUTOEMULSIFICANTE, 

ÁGUA E MEIO DE DISSOLUÇÃO 

 

A solubilidade de um composto é definida pela concentração de equilíbrio de um 

sólido dissolvido em um determinado meio (VILA JATO, 2001). A solubilidade é um 

parâmetro importante, pois pode influenciar na biodisponibilidade, principalmente para 

fármacos de baixa solubilidade em água. Para um fármaco ser absorvido e, consequentemente, 

apresentar a eficácia desejada, é necessário que este, administrado por via oral, dissolva-se 

nos fluidos do trato gastrintestinal. Assim, a dissolução pode ser a etapa limitante da absorção 

de fármacos pobremente solúveis em água (BROWN et al., 2005). 

As figuras 3, 4 e 5 apresentam curvas de calibração obtidas por espectrofotometria 

UV-Vis, em λ = 264 nm, para o ibuprofeno com a equação da reta e o coeficiente de 

determinação (R
2
) em tampão fosfato pH 6,8, em água (pH 6,5) e em etanol, respectivamente. 

A linearidade é a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os resultados 

obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de um 

intervalo especificado (BRASIL, 2010). Foram encontradas relações lineares (R
2
 = 0,9994 em 

tampão fosfato 6,8; R
2
 = 0,9981 em água; e R

2
 = 0,9994 em etanol) entre as absorvâncias e as 

concentrações de ibuprofeno nas faixas de concentração propostas de 50 e 750 μg/mL em 

etanol e no tampão testado e entre 1 e 100 μg/mL em água. A curva analítica obtida foi 

utilizada para determinar a quantidade de ibuprofeno solubilizado no meio empregado na 

dissolução, etanol e em água. 
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Figura 3: Curva analítica absorvância x concentração (μg/mL) do ibuprofeno em tampão 

fosfato 6,8 obtida por espectrofotometria UV-Vis a 264 nm. Média das três curvas distintas. 

 

 

Figura 4: Curva analítica absorvância x concentração (μg/mL) do ibuprofeno em água 

obtida por espectrofotometria UV-Vis a 264 nm. Média das três curvas distintas. 

 

 

Figura 5: Curva analítica absorvância x concentração (μg/mL) do ibuprofeno em etanol 

obtida por espectrofotometria UV-Vis a 264 nm. Média das três curvas distintas. 

 

Os resultados dos ensaios de solubilidade em função dos diferentes meios encontram-

se na Tabela 6, com desvio padrão. De acordo com os resultados e com base na classificação 
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da Farmacopeia Americana (Tabela 7) (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2011), o 

ibuprofeno é um fármaco muito insolúvel em água, já que a solubilidade observada é menor 

que 0,1 mg/mL. 

 

Tabela 6: Resultados dos ensaios de solubilidade do ibuprofeno em água, tampão fosfato 

pH 6,8 e sistema autoemulsificante líquido. 

Meios Solubilidade (mg/mL) 

Água 0,0624 ± 0,0007
 a
 

Tampão fosfato pH 6,8 2,2837 ± 0,3120
 b
 

Sistema autoemulsificante líquido 15,630 ± 2,7240
 c
 

Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não apresentam diferenças estatisticamente 

significantes (p < 0,05). 

 

Tabela 7: Classificação da solubilidade de acordo com a Farmacopeia Americana 

(UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2011) 

Termo descritivo Faixa de solubilidade (mg/mL) 

Muito solúvel >1000 

Livremente solúvel 100 – 1000 

Solúvel 33 – 100 

Moderadamente solúvel 10 – 33 

Ligeiramente solúvel 1 – 10 

Muito ligeiramente solúvel 0,1 – 1 

Praticamente insolúvel < 0,1 

 

O aumento da solubilidade do ibuprofeno no sistema autoemulsificante em relação a 

água evidenciaram a natureza hidrofóbica do fármaco. Com esse dado, estabeleceu-se que a 

concentração do fármaco para estudo dos sólidos carreadores seria correspondente a 90 % da 

saturação máxima do sistema líquido, ou seja, 14 mg de ibuprofeno em 1 g de sistema líquido. 

Através dos resultados obtidos, observa-se que a solubilidade em tampão fosfato pH 

6,8 é maior, em cerca de 30 vezes, do que a solubilidade observada para o ibuprofeno em 

água (pH 6,5). Isso acontece devido ao aumento do pH, uma vez que ibuprofeno é um ácido 

fraco. Este aumento de solubilidade é coerente com o encontrado na literatura. O estudo de 

Higgins e colaboradores (2001) para determinar a solubilidade intrínseca e os perfis de 
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solubilidade dependente do pH de moléculas ionizáveis mostrou que em pH 6,5 que seria o 

pH da água, a solubilidade do ibuprofeno cai drasticamente. O estudo de solubilidade em 

tampão fosfato pH 6,8 foi realizado com o objetivo de avaliar a manutenção das condições 

sink no estudo de dissolução realizado neste meio. 

 

5.2 ESTUDO DO SÓLIDO CARREADOR 

 

5.2.1 AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DOS SÓLIDOS CARREADORES PELO SISTEMA 

LÍQUIDO 

 

A seleção do sólido carreador adequado para a formulação do SSEDDS foi realizada 

com base na quantidade mínima de material de suporte necessária para a adsorção completa 

da dose unitária do SEDDS líquido e sua transformação subsequente em pó de fluxo livre 

sólido. A seguir, são apresentadas as quantidades de cada sólido adicionado ao sistema 

líquido contendo 140 mg de ibuprofeno por cada 1 g de sistema líquido até aspecto 

visualmente seco. Procurou-se assim testar a capacidade dos carreadores de promover a 

adsorção dos sistemas líquidos. Para isso, foram utilizados 40 g de celulose microcristalina 

PH 101, 40 g de maltodextrina, 10 g de dióxido de silício (Aerosil
®
 200), 50 g da mistura 

(LacCel) 1:1 lactose monohidratada (M 200): celulose microcristalina PH 101 e 5 g de 

Neusilin
®
 US2. Entre os vários carreadores porosos empregados para a preparação do 

SSNEDDS, a adsorção máxima de óleo foi observada com Neusilin
®

 US2, enquanto a 

capacidade de adsorção mínima foi exibida com a mistura LacCel. Além disso, a capacidade 

de adsorção de óleo pelos carreadores analisados pode ser organizada em ordem decrescente 

da seguinte forma: Neusilin
®
 US2 >Aerosil

®
 200 >Maltodextrina = Celulose Microcristalina 

PH 101 >LacCel. 
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5.2.2 CARACTERIZAÇÃO MICROMERÍTICA 

 

5.2.2.1 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE APARENTE E COMPACTADA 

 

Para avaliar as propriedades de fluxo dos sistemas sólidos obtidos, foram empregados 

métodos indiretos como o índice de compressibilidade (IC) e razão de Hausner (RH) 

(STANIFORTH, 2005). A RH está relacionada ao atrito entre as partículas enquanto valores 

baixos de IC representam maior capacidade de empacotamento (LAGO; PEREIRA; 

BERTOL, 2012). A densidade aparente é uma característica do pó e não das partículas que o 

compõem, já a determinação da densidade compactada é feita quando o pó atinge um estado 

de maior equilíbrio, ou seja, um arranjo de empacotamento invariável (STANIFORTH, 2005). 

As propriedades de fluxo e compressibilidade de materiais não devem ser analisadas 

comparando-se os parâmetros micromeríticos empregados de forma isolada, pois não se 

tratam de propriedades intrínsecas do material e seus resultados dependem da metodologia 

empregada. Sendo assim, a fluidez não é exclusivamente uma propriedade inerente ao 

material e sim o resultado da combinação das propriedades físicas que afetam o fluxo do pó e 

o equipamento empregado no seu processamento (LAGO; PEREIRA; BERTOL, 2012). Em 

razão disto, foram analisadas as matérias-primas individualmente, os SSEDDS formados e as 

suas respectivas misturas físicas. Os valores de densidade aparente, densidade compactada, IC 

e RH são apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8: Propriedades micromeríticas das matérias-primas, SSEDDS e suas respectivas 

misturas físicas (Valores correspondentes a média de 3 medidas ± desvio padrão). 

 Amostra Densidade 

Aparente 
(g/mL) 

Densidade 

Compactada 

(g/mL) 

IC RH 

M
A

T
É

R
IA

S
 -

 P
R

IM
A

S
 

Ibuprofeno 0,4171 ± 0,0174f,g 0,5567± 0,0310d,e 24,7971± 7,3065a,b,c 1,3381± 0,1301a,b,c,d 

Aerosil® 200 0,0319 ± 0,0008a 0,0684 ± 0,0035a 53,2254± 3,5579f 2,1461± 0,1626f 

CeluloseMicrocristalina PH 101 0,3093 ± 0,0055d,e 0,4131 ± 0,0367c 21,5436± 0,4687a,b 1,3346± 0,1040a,b,c,d 

Maltodextrina 0,4353 ± 0,0189g 0,6266 ± 0,0392e 34,0580± 1,0248b,c,d,e 1,4425± 0,1296a,b,c,d 

LacCel 0,4111 ± 0,0096f,g 0,6266 ± 0,0392e 34,2778± 2,8691b,c,d,e 1,5235± 0,0678a,b.c.d 

Neusilin® US2 0,1686 ± 0,0043b,c 0,1924 ± 0,0037b 14,1567± 0,8448a 1,1414± 0,0416a 

S
S

E
D

D
S

 

Aerosil® 200 0,1438 ± 0,0073b 0,2259 ± 0,0108b 36,3352± 2,0354c,d,e 1,5718± 0,0502b,c,d 

CeluloseMicrocristalina PH 101 0,2974 ± 0,0137d 0,5034 ± 0,0506c,d 40,3326± 8,6915d,e,f 1,6997± 0,2449c,d,e 

Maltodextrina 0,3228 ± 0,0104d,e 0,5567 ± 0,0310d,e 41,8257± 5,1051e,f 1,7278± 0,1518d,e 

LacCel 0,3161 ± 0,0113 d,e 0,6266 ± 0,0392e 49,4949± 1,8349f 1,9818± 0,0735e,f 

Neusilin® US2 0,3127 ± 0,0098 d,e 0,4120 ± 0,0254c 27,6515± 3,7498a,b,c,d,e 1,3201± 0,1218a,b,c 

M
IS

T
U

R
A

S
 F

ÍS
IC

A
S

 Aerosil® 200 0,0573 ± 0,0016a 0,0756 ± 0,0022a 24,2251± 1,6251a,b,c 1,3201± 0,0281a,b,c 

CeluloseMicrocristalina PH 101 0,3906 ± 0,0237f,g 0,4940 ± 0,0827c,d 27,3148± 3,7498a,b,c,d,e 1,2648± 0,1996a,b 

Maltodextrina 0,3913 ± 0,0307f,g 0,5896 ± 0,0347d,e 24,2251± 1,6251a,b,c 1,5180± 0,2123a,b,c,d 

LacCel 0,3415 ± 0,0175e 0,4791± 0,0458c,d 27,3148± 3,2736a,b,c,d,e 1,4008± 0,0652a,b,c,d 

Neusilin® US2 0,2087 ± 0,0112c 0,2346 ± 0,0085b 28,5000± 4,9497a,b,c,d,e 1,1259± 0,0725a 

Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não apresentam diferenças estatisticamente 

significantes (p < 0,05). 

 

Tabela 9: Avaliação de propriedades de fluxo de pós (ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 

2013) 

Característica do pó Índice de Compressibilidade (%) Razão de Hausner 

Excelente < 10 1,00 – 1,11 

Bom 11 - 15 1,12 – 1,18 

Fraco 16 - 20 1,19 – 1,25 

Mediano 21 - 25 1,26 – 1,34 

Deficiente 26 - 31 1,35 – 1,45 

Muito deficiente 32 – 37 1,46 – 1,59 

Bastante deficiente > 38 > 1,60 

 

Para a classificação do fluxo das amostras, por meio dos valores de Índice de 

compressibilidade (IC) e Razão de Hausner (RH), foi utilizada a Tabela 9, descrita na 
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Farmacopeia Americana para determinações realizadas mecanicamente (ALLEN; 

POPOVICH; ANSEL, 2013). 

As observações mostraram alto grau de variabilidade nas propriedades micromeríticas 

dos carreadores utilizados, que pode ser devido às diferenças nas propriedades físico-químicas 

e capacidade de adsorção de sistema líquido pelos materiais. Foi observado um alto valor para 

densidade compactada, entre os SSEDDS, naqueles sistemas que continham LacCel e 

maltodextrina (0,6266 ± 0,0392 g/mL e 0,5567 ± 0,0310 g/mL, respectivamente). Esta 

tendência ocorreu na análise da matéria-prima individualizada e também em sua mistura física 

indicando que as matérias-primas mantiveram suas características de fluxo 

independentemente da incorporação do sistema líquido. Isso pode ter acontecido devido à 

grande quantidade de carreador adicionado ao sistema, além de indicar a natureza “dura” do 

material devido à ausência de vazios interparticulados (BEG et al., 2016). 

A maltodextrina é normalmente empregada como suporte em spray-drier, entretanto 

pode ser utilizado na formulação de SSEDDS. Cerpnjak e colaboradores (2015) 

desenvolveram um SSEDDS contendo este excipiente poroso hidrofílico que, como veículo 

preservou propriedades de auto-emulsificação de SEDDS e exibiu perfil de dissolução 

semelhante ao do SEDDS líquido. Durante a secagem por aspersão o líquido SEDDS foi 

aprisionado em seus poros e microesferas foram formadas. Este sistema sólido exibiu alto 

grau de encapsulação do sistema líquido pela maltodextrina, devido à sua estrutura porosa e 

perfis mais rápidos de dissolução de fármacos, e maior quantidade de naproxeno liberado 

quando comparado ao fármaco puro e suas misturas físicas (ČERPNJAK et al., 2015). 

De forma oposta, tanto a densidade aparente quanto a compactada do SSEDDS 

contendo Aerosil
®
 200 foram as menores dentre os sistemas (0,1438 ± 0,0073 e 0,2259 ± 

0,0108 g/mL, respectivamente), caracterizando um pó extremamente “leve”. Porém 

apresentou valores de IC e RH (36,3352 ± 2,0354 e 1,5718 ± 0,0502, respectivamente) que 

enquadraram este sistema como sendo um pó com características de fluxo muito deficiente, 

eliminando este sólido da escolha. O Aerosil
®
 200 é um silicato hidrofóbico usado como 

agente deslizante em formulações de cápsulas e comprimidos. Como carreador para SSEDDS, 

o aerosil foi proposto por Balakrishnan e colaboradores (2009) onde um sistema que consistia 

em dexibuprofeno, Labrasol, Capryol 90 e Labrafil M foi incorporado a este sólido carreador 

por secagem por pulverização para melhorar a biodisponibilidade oral do fármaco fracamente 

solúvel (BALAKRISHNAN et al., 2009). 
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Nos experimentos realizados neste trabalho, todos os SSEDDS exibiram 

comportamento de fluxo variável com valores para IC entre 27,6515 ± 3,7498 e 49,4949 ± 

1,8349, e Razão de Hausner variando entre 1,3201 ± 0,1218 e 1,9818 ± 0,0735 (Tabela 8). 

Entre os vários carreadores, o Neusilin
®
 US2 apresentou menores valores de Razão de 

Hausner (1,3201 ± 0,1218), e Índice de Carr (27,6515 ± 3,7498) caracterizando-o como um 

pó de fluxo mediano. Entretanto, os demais carreadores que exibiram características de fluxo 

com valores mais elevados de IC (maior do que 36,3352) e RH (maior do que 1,5718) podem 

ser classificados como tendo fluxo muito deficiente. O Neusilin
®
 US2 é um grânulo fino 

ultraleve de aluminometassilicato de magnésio e, devido à sua grande área de superfície e 

natureza porosa, o Neusilin
®
 US2 adsorve altas cargas de óleos ou água e podem ser 

mecanicamente compactado em comprimidos de alta qualidade. Gumaste e colaboradores 

(2013) desenvolveram um sistema contendo Neusilin
®
 US2 com boas propriedades de fluxo. 

Após a adsorção de SEDDS líquido em Neusilin
®
 US2, todos os pós demonstraram 

propriedades de fluxo aceitáveis e uniformidade de conteúdo para o desenvolvimento em 

pastilhas (GUMASTE; DALRYMPLE; SERAJUDDIN, 2013). Portanto, no geral, os estudos 

revelaram o Neusilin
®
 US2 como o carreador de escolha para dar continuidade aos estudos. 

 

5.3 EFEITO DA PROPORÇÃO DE CARREADOR E DOSE DO FÁRMACO 

 

Este estudo teve como objetivo produzir formulações de SSEDDS com um amplo 

universo amostral variando-se as quantidades de carreador selecionado (Neusilin
®
 US2), 

SNEDDS e fármaco além de investigar o efeito de parâmetros / condições para identificar e 

definir o espaço de otimização do projeto. Para o propósito do estudo, um planejamento 

experimental foi proposto para investigar o efeito de variáveis independentes como a relação 

carreador / SNEDDS (X1) e a quantidade de fármaco (X2) no processo de dissolução A 

eficiência de dissolução do fármaco, foi selecionada como variável dependente.  

A metodologia do planejamento composto central rotacional (DCCR) consiste em um 

grupo de procedimentos, estatísticos e matemáticos, que podem ser usados no estudo das 

interrelações entre uma ou mais respostas (variáveis dependentes) com inúmeros fatores 

(variáveis independentes) (MATTIETTO; MATTA, 2012). É um delineamento simétrico e de 

segunda ordem, constituído de duas partes: o fatorial 2
k
, com um ou mais pontos centrais, e a 

parte axial (MATEUS; BARBIN; CONAGIN, 2001). Sendo assim, o DCCR pode ser descrito 
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através de: um fatorial completo 2
k
 ou fracionado 2

k-p
, sendo p a fração desejada do 

experimento; um conjunto de pontos centrais (center points – cp); e, adicionalmente, um 

grupo de níveis extremos denominados pontos axiais, dado por 2k. O número de experimentos 

necessários é dado pela soma 2
k (ou k-p)

 + cp+ 2k (CONAGIN, 1982). Foram incluídas três 

repetições no ponto central e dois níveis extremos, totalizando 11 ensaios experimentais. 

O planejamento experimental é definido como o processo onde as variáveis de entrada 

sofrem modificações propositais visando observar a resposta causada por estas mudanças 

onde dados apropriados são coletados e analisados estatisticamente resultando em conclusões 

válidas e objetivas. De acordo com as etapas do desenho experimental, temos: 1 – 

Reconhecimento e declaração do problema (que neste trabalho seria o efeito da formulação na 

melhora da velocidade de dissolução do fármaco), 2 – Escolha de fatores, níveis e variações 

(dados apresentados nas tabelas 2, 3 e 4 respectivamente); 3 – Seleção da variável de resposta 

(neste caso foi usada a eficiência de dissolução in vitro); 4 – Escolha do desenho experimental 

(DCCR); 5 – Execução do experimento; 6 – Análise estatística dos dados e; 7 – Conclusões e 

recomendações (MONTGOMERY, 2009). 

As condições de processamento, como a velocidade da haste do agitador e o tempo de 

agitação permaneceram constantes para reduzir os experimentos e o número de parâmetros de 

processamento. O plano experimental foi executado com o preparo das formulações e a 

realização dos estudos de dissolução. Os resultados desses estudos são apresentados e 

discutidos no item 5.4. Como variável dependente, foi considerado os valores da eficiência de 

dissolução (ED) obtidos dos perfis de dissolução, também apresentados e discutidos no item 

5.4 (Tabela 11). 

A análise do desenho experimental revelou não haver nenhum efeito significativo das 

variáveis nos valores de ED (p > 0,05). A Figura 6 mostra os testes ANOVA representados 

pelos gráficos de Pareto para os parâmetros X1* e X2* onde pode-se observar que ambos 

parâmetros não afetaram a ED com uma influência quadrática não significativa. 
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Figura 6: Gráfico de Pareto de efeitos padronizados para o parâmetro de resposta ED. 

 

O planejamento experimental não possibilitou a obtenção de um modelo matemático 

capaz de prever, no domínio experimental testado, o comportamento das variáveis 

independentes: razão carreador/SNEDDS e razão fármaco/formulação sobre a eficiência de 

dissolução. Tal constatação demonstra que os fatores, nos intervalos testados, não 

influenciaram significativamente a eficiência de dissolução, demonstrando a robustez da 

metodologia com relação a esta variável resposta. Possivelmente, variáveis importantes 

relacionadas ao índice de polidispersão, perda por secagem, por exemplo, poderiam ter sido 

consideradas ou mesmo o mecanismo que envolve o processo de dissolução pode variar entre 

as formulações não sendo possível a comparação entre elas utilizando essa variável resposta. 

Maniruzzaman e colaboradores (2015) desenvolveram um planejamento experimental 

para avaliar o efeito das composições da formulação e os parâmetros de processamento. Esta 

nova abordagem permitiu a utilização de excipientes poliméricos/inorgânicos tais como 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e Neusilin
®
 US2 com polietilenoglicol 2000 (PEG) como 

agente que dispensa secagem adicional. Os sólidos com ibuprofeno foram processados usando 

uma extrusora de parafuso duplo para investigar o efeito da razão Neusilin
®
 US2 / polímero, 

quantidade de PEG (aglutinante) e razão líquido / sólido (L / S) nas taxas de dissolução, 

tamanho médio de partícula e perda por secagem dos grânulos extrudidos. A análise do 

planejamento experimental mostrou existir uma relação quadrática do fator Neusilin
®
 US2 / 

polímero (p = 0,01) nas taxas de liberação do fármaco (p > 0,05). Curiosamente, uma 

interação bidirecional da quantidade de ligante e da relação L / S tem um efeito significativo 
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na liberação do fármaco (MANIRUZZAMAN et al., 2015). Isso não pode ser observado nesse 

trabalho. 

 

5.4 ENSAIOS DE DISSOLUÇÃO 

 

Diversos fatores experimentais, como o meio de dissolução, a rotação e a temperatura 

podem ter um impacto direto sob o processo de dissolução. Para um método de dissolução 

adequado, o meio de dissolução não deve ser saturado com o fármaco e, por isso, 

normalmente, é utilizado um volume maior do que necessário para dissolvê-lo 

completamente. Assim, foi estabelecido o termo condição sink, que se refere a uma 

concentração dissolvida do fármaco muito menor do que a concentração de saturação do meio 

(FORD; RAJABI-SIAHBOOMI, 2002). Neste trabalho, a condição sink foi mantida, pois se 

verificou que a solubilidade do ibuprofeno em tampão fosfato pH 6,8 é muito maior do que a 

concentração alcançada na dissolução. 

Para a quantificação do fármaco nos testes de dissolução, foi obtida uma curva padrão 

em 221 nm. A Figura 7 corresponde à curva de calibração obtidas por espectrofotometria UV-

Vis, com a equação da reta e o coeficiente de determinação (R
2
) em tampão fosfato 6,8. Foi 

encontrada relação linear (R
2
 = 0,9999) entre as absorvâncias e as concentrações de 

ibuprofeno na faixa de concentração proposta de 0,0005 e 0,02 mg/mL A curva analítica 

obtida foi utilizada para determinar a quantidade de ibuprofeno solubilizado no meio 

empregado na dissolução. A croscarmelose foi acrescentada com o intuito de se obter 

comprimidos e facilitar a desintegração dos mesmos. Porém, não foi possível a realização dos 

ensaios de dissolução com as formulações comprimidas devido à impossibilidade de uso de 

uma compressora. No entanto foram feitos os ensaios com as formulações em pó e o resultado 

do teste de dissolução por dispersão é apresentado na Figura 8. 
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Figura 7: Curva analítica absorvância x concentração (mg/mL) do ibuprofeno em tampão 

fosfato 6,8 obtida por espectrofotometria UV-Vis a 221 nm. Média das três curvas distintas. 

 

 

Figura 8: Perfil de dissolução por dispersão em tampão fosfato pH 6,8 das formulações 

de SSEDDS: 1CIBF (rosa), 2CIBF (laranja), 3CIBF (marrom escuro), 4CIBF (roxo), 5CIBF 

(amarelo), 6CIBF (marrom claro), 7CIBF (azul escuro), 8CIBF (verde escuro), 9CIBF (verde 

claro), 10 CIBF (vermelho), 11CIBF (azul claro) e ibuprofeno (preto). 

 

Avaliando-se visualmente os perfis de dissolução, observa-se que todas as 

formulações atingiram um platô em diferentes intensidades e velocidades. Pode-se observar 

que apenas a formulação 6CIBF apresentou uma velocidade de liberação do ibuprofeno mais 
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lenta do que o próprio fármaco, tendo em vista a menor inclinação da porção ascendente da 

curva. Essa formulação apresenta, proporcionalmente, a menor quantidade de SNEDDS 

líquido em sua composição (10,5 %) e uma proporção maior de carreador sólido (64,5%) que 

pode promover uma maior adsorção do sistema à partícula provocando uma redução da 

velocidade de dissolução. 

Estudo de Wang e colaboradores (2009) constatou o aumento na velocidade de 

liberação de ibuprofeno em SNEDDS para formulações que apresentavam tamanhos menores 

de gotículas. Nos primeiros 30 minutos, mais de 95% em peso de ibuprofeno foi liberado de 

formulação com tamanho médio de gota de 58 nm, 90% de 96 nm, 73% em gotículas de 143 

nm e 62% de comprimido convencional. Isso sugere que áreas interfaciais maiores, presentes 

em emulsões com gotículas menores, promovem liberação rápida do fármaco e que a 

velocidade de liberação de um fármaco pouco solúvel em água, como o ibuprofeno, poderia 

ser controlada pela seleção criteriosa do tamanho médio de gotícula na emulsão 

transportadora gerada a partir de SNEDDS (WANG et al., 2009). Este estudo demonstrou que 

diversas características podem influenciar na dissolução do pó, como tamanho de partícula 

(gotícula), área superficial, morfologia e relação carreador fármaco. A formulação 6CIBF 

apresenta menor quantidade de sistema, devendo no processo de autoemulsificação gerar uma 

dispersão com menor quantidade de gotículas e, por isso, apresentou uma taxa menor de 

liberação de ibuprofeno. 

Outro fato importante a ser observado é que a quantidade de fármaco liberado atinge 

sua totalidade, ou bem próximo a isso, apenas nas formulações 3CIBF e 7CIBF além do 

ibuprofeno puro, enquanto as demais amostras apresentaram porcentagens dissolvidas bem 

menores. Já foi relatado na literatura sobre a capacidade das sílicas porosas disponíveis 

comercialmente, como o Neusilin
®
 US2, não liberarem completamente as formulações 

lipídicas, especialmente após o armazenamento à longo prazo (GUMASTE; FREIRE; 

SERAJUDDIN, 2017). 

Gumaste e colaboradores (2017) realizaram ensaios onde a liberação completa do 

fármaco (> 80%) foi obtida de todas as formulações no Dia 1; no entanto, a extensão da 

liberação do fármaco diminuiu progressivamente com o tempo. A diminuição foi dependente 

da hidrofilicidade relativa das formulações. A diminuição máxima (<10% do fármaco 

liberado no dia 60) foi observada a partir de formulações contendo a maior quantidade de 

SEDDS (cerca de 70%) e a menor diminuição foi observada nas formulações contendo o 
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fármaco dissolvido apenas no tensoativo puro (65% de fármaco liberado no dia 60) 

(GUMASTE; SERAJUDDIN, 2017). 

Os autores discutem que este efeito se justifica pelo fato de que o SSEDDS pode não 

ser capaz de escapar dos poros do silicato e se dispersar antes do início do processo de 

emulsificação sendo necessário que esta ocorra ainda dentro dos poros. Assim, formulações 

com grandes quantidades de tensoativos possivelmente permitiriam a penetração mais fácil de 

água e maior hidratação de SEDDS líquido presente nos poros podendo exibir maior liberação 

de fármaco no meio. Uma outra possibilidade apresentada por estes autores é a internalização 

do sistema líquido com o passar do tempo, diminuindo assim o nível de hidratação, a extensão 

de emulsificação e, consequentemente, a extensão da liberação do fármaco do interior do 

silicato. Assim, pode-se supor que os silicatos com diâmetros de poros maiores (> 50 nm ou 

silicatos macroporosos) também podem exibir maior extensão de liberação do fármaco em 

comparação a silicatos mesoporosos como o Neusilin
®
 US2, que não reduz o nível de 

hidratação dos poros. A saída de fármaco do sistema, dos poros para o meio também pode ser 

dependente da viscosidade. Outra hipótese levantada pelos autores foi a de que a adsorção 

irreversível de lipídios e tensoativos presentes nos SEDDS pelo silicato poderia resultar em 

falta de emulsificação e perda na extensão de liberação do fármaco. Por outro lado, os 

silicatos são conhecidos por terem alta afinidade à água e, assim, espera-se que as moléculas 

de água se liguem preferencialmente à superfície do silicato e desloquem completamente 

quaisquer outras porções adsorvidas em sua superfície. Como a perda na liberação do fármaco 

foi progressiva devido ao armazenamento, os autores concluem que mais de um mecanismo 

está envolvido no fenômeno da perda na medida de liberação do Neusilin
®
 US2 (GUMASTE; 

FREIRE; SERAJUDDIN, 2017). 

Esse mesmo estudo, então propôs o uso da polivinilpirrolidona (PVP) como um pré-

revestimento do Neusilin
®
 US2. Esta ação eliminou ou minimizou a diminuição da liberação 

do fármaco no armazenamento, possivelmente bloqueando a região mesoporosa do silicato e 

melhorando a hidratação e permitindo a emulsificação das formulações dentro dos poros 

maiores. Formulações contendo Neusilin
®
 US2 pré-revestidas com PVP K-90 exibiram 

liberação completa do fármaco (> 80%) mesmo após 6 meses de armazenamento 

(GUMASTE; FREIRE; SERAJUDDIN, 2017). 

Os ensaios de dissolução do presente trabalho não foram realizados imediatamente 

após o preparo das amostras. Estas ficaram armazenadas em recipientes bem fechados, 
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protegidos da luz e em local fresco, porém, devido ao tempo de armazenamento, as 

porcentagens dissolvidas não atingiram concentrações elevadas. Estudo de Lai e 

colaboradores (2017) sugere que o ibuprofeno adsorve quimicamente ao silicato formando um 

sal estável e com característica amorfa, como pode ser evidenciado nas caracterizações por 

IVTF, DRX e DSC apresentadas neste trabalho. Neste sentido, além da adsorção do sistema 

líquido à estrutura mesoporosa do Neusilin
®

 US2, pode-se ainda justificar a redução da 

porcentagem liberada neste trabalho em função da adsorção química do fármaco. 

Mesmo considerando, neste trabalho, a liberação incompleta do fármaco, os perfis de 

dissolução obtidos foram analisados. Para prever e correlacionar a cinética de liberação in 

vitro dos fármacos a partir de suas formas farmacêuticas, foram aplicados os modelos 

matemáticos: ordem zero, primeira ordem, Higuchi, Hixson-Crowell e Korsmeyer-Peppas. 

O modelo cinético de ordem zero é empregado para formas farmacêuticas que liberam 

o fármaco constante e lentamente, sendo este o modelo ideal para as preparações de liberação 

prolongada. O modelo cinético de primeira ordem é aplicado quando o princípio ativo é 

liberado da formulação de forma proporcional à quantidade remanescente em seu interior, de 

modo que a quantidade de fármaco liberada ao longo do tempo diminui. Como exemplo, 

formulações que seguem este perfil de dissolução, podem-se citar as que contêm fármacos 

hidrossolúveis em matrizes porosas. O modelo de Higuichi descreve a liberação do fármaco 

como processo de difusão, baseado na lei de Fick. Este modelo pode ser usado para descrever 

a dissolução de fármacos a partir de diversas formas farmacêuticas de liberação modificada, 

tais como alguns sistemas transdérmicos e comprimidos matriciais com fármacos 

hidrossolúveis. O modelo de Hixson-Crowell assume que a velocidade de liberação é limitada 

pela dissolução das partículas do fármaco e não pela difusão que possa ocorrer através da 

matriz polimérica (COSTA; LOBO, 2001; MANADAS; PINA; VEIGA, 2002). 

Já o modelo de Korsmeyer-Peppas é genericamente utilizado para analisar a liberação 

de formas farmacêuticas poliméricas, quando o mecanismo de liberação não é bem conhecido 

ou quando possam estar envolvidos mais de um tipo de mecanismos de liberação, que 

relaciona exponencialmente a liberação do fármaco com o tempo. O expoente “n” presente na 

equação está relacionado ao mecanismo que melhor se aplica ou que exerce influência mais 

significativa na liberação do ativo. Para valores de n ≤ 0,5 tem-se que o mecanismo obedece à lei 

de Fick, ou seja, o processo de liberação é controlado por difusão e é dependente do tempo. Se n 

for 0,5 < n < 1 se tem um modelo não- Fickiano e a liberação do fármaco pode ser controlada 
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tanto pelo intumescimento do polímero quanto pela difusão, neste caso o transporte pode ser 

chamado de anômalo. Quando n ≥ 1se trata de um modelo não- Fickiano no qual a liberação do 

fármaco é controlada pelo tempo- independente com cinética de ordem zero. (COSTA; LOBO, 

2001; MANADAS; PINA; VEIGA, 2002). 

Mesmo não se tratando de um sistema de liberação prolongada, esses modelos foram 

aplicados aos perfis de dissolução visando à compreensão dos mecanismos de liberação 

Assim as curvas de dissolução obtidas foram linearizadas para obtenção dos respectivos 

coeficientes de determinação, constantes de liberação e expoente de liberação (Tabela 10). Foi 

considerado o melhor modelo, aquele que apresentou maior valor de R
2
 (em negrito na tabela 

10). 

 

Tabela 10: Comportamentos cinéticos de liberação in vitro dos SSEDDS e do ibuprofeno a 

partir da dissolução por dispersão. Modelos matemáticos e seus respectivos parâmetros: 

coeficiente de determinação (R
2
), constante de velocidade de liberação (k) e expoente de 

liberação (n). 

Modelos Matemáticos 

Amostras 
Ordem Zero Primeira 

Ordem 

Higuchi Hixson-

Crowell 

Korsmeyer-Peppas 

 k0 R
2
 k1 R

2
 kH R

2
 kHC R

2
 kK R

2
 n 

1CIBF 0,1424 0,8167 0,0023 0,7754 2,0032 0,9223 0,0043 0,8565 45,155 0,9781 0,0952 

2CIBF 0,0568 0,8984 0,0009 0,8926 0,6479 0,9438 0,0018 0,9055 60,507 0,9538 0,0235 

3CIBF 1,8914 0,8296 0,0222 0,8219 11,884 0,8826 0,1225 0,8830 55,674 0,9209 0,2095 

4CIBF 0,0987 0,9371 0,0016 0,9333 1,2093 0,9847 0,0046 0,9472 71,785 0,9817 0,0356 

5CIBF 0,6509 0,9762 0,0074 0,9729 4,0005 0,9938 -0,0421 0,9901 76,078 0,9998 0,0675 

6CIBF 2,5986 0,9776 0,0554 0,8875 20,405 0,9959 -0,0748 0,9977 5,6661 0,9947 0,8123 

7CIBF 0,2899 0,9990 0,0023 0,7478 1,9971 0,8206 -0,0300 0,7988 96,727 0,8931 0,0366 

8CIBF 0,5913 0,8913 0,0096 0,8800 4,0816 0,9443 -0,0175 0,9036 48,408 0,9755 0,1081 

9CIBF 0,7261 0,8533 0,0103 0,8230 5,8986 0,9304 -0,0263 0,9005 55,736 0,8770 0,0937 

10CIBF 0,7762 0,8155 0,0023 0,5935 2,5187 0,7828 -0,0071 0,7084 54,378 0,8994 0,1036 

11CIBF 0,6824 0,9417 0,0091 0,9228 5,4324 0,9861 -0,0275 0,9727 53,301 0,9971 0,1325 

Ibuprofeno 2,7475 0,9546 0,0460 0,8674 21,781 0,9911 -0,1405 0,9645 10,103 0,9897 0,6880 
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Entretanto verifica-se que em algumas formulações esses valores de R
2
 foram muito 

semelhantes entre 2 ou mais modelos o que indica que pode haver fatores diversos que 

influenciam na dissolução. Outra observação é que para algumas formulações, não houve em 

nenhum modelo valor de R
2
 maior do 0,9, indicando uma baixa linearização. São as 

formulações que atingiram o platô da dissolução muito rapidamente. 

Através da comparação entre os coeficientes de determinação, pode-se afirmar que o 

modelo de Higuchi é o que melhor descreve a liberação do ibuprofeno na maior parte das 

formulações (1CIBF, 2CIBF, 4CIBF, 5CIBF, 8CIBF, 9CIBF, 11CIBF e Ibuprofeno) 

assumindo que a liberação ocorre como um processo de difusão, baseado na lei de Fick. Para 

todas estas formulações o valor de n é menor que 0,5 (com exceção do ibuprofeno), segundo o 

modelo proposto por Korsmeyer-Peppas. Tal resultado sugere que o processo de liberação é 

controlado por difusão e é dependente do tempo, sendo uma liberação Fickiana.  

O modelo de Hixson-Crowell apresentou os maiores coeficientes de determinação para as 

formulações 3CIBF e 6CIBF (0,8830 e 0,9977, respectivamente). Para estas formulações, a 

variação da área superficial das partículas e de seu diâmetro ao longo da dissolução teve 

influência na cinética de liberação do ativo. Entretanto, para estas formulações não se deve deixar 

de observar que os coeficientes foram semelhantes ao obtidos no modelo de Higuchi, indicando 

um mecanismo misto de liberação do fármaco. Outra informação importante sobre a formulação 

6CIBF e o ibuprofeno é que estas apresentaram expoente de difusão maior do que 0,5 que, 

segundo o modelo matemático proposto por Korsmeyer- Peppas, se trata de uma liberação não- 

Fickiana, na qual a saída do fármaco é tempo - independente com cinética de Hixson Crowell e 

Higuchi, respectivamente. 

As formulações 7CIBF e 10CIBF apresentaram maiores coeficientes de correlação 

para o modelo de ordem zero onde a velocidade de liberação do Ibuprofeno não está relacionada 

com a sua concentração na formulação. Krupa e colaboradores (2015) relataram a dificuldade em 

definir um modelo de liberação para o ibuprofeno em pellets obtidos por extrusão/esferonização. 

Em seus ensaios os perfis de dissolução foram ajustados aos modelos matemáticos onde os 

maiores valores de coeficientes de determinação (R2) foram encontrados para três desses modelos, 

ordem zero, Korsmeyer-Peppas e Hixson-Crowell. O teste one-way ANOVA foi realizado para 

cada perfil de dissolução para avaliar se os valores de R2 calculados para os três modelos são 

significativamente diferentes. Os resultados não indicaram diferenças significativas. Portanto, 

independentemente do teste estatístico usado para avaliar a adequação do ajuste, é difícil tirar uma 

conclusão geral em relação ao mecanismo de dissolução do ibuprofeno (KRUPA et al., 2015). 
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Foram utilizados também para comparação os dados obtidos a partir dos perfis de 

dissolução sendo apresentados nos gráficos os valores de T90% e ED. Os dados são 

apresentados na Tabela 11. O parâmetro T90% corresponde ao tempo necessário para liberar 90 

% do fármaco e quanto maior seu valor, mais lenta a liberação do fármaco (COSTA; LOBO, 

2001). 

 

Tabela 11: Parâmetros analisados nos perfis de dissolução (T90% e ED). 

Amostras T90% (minutos) ED (%) 

1CIBF 390,52
e
 ± 18,4727 63,98

a
 ± 0,5893 

2CIBF 1430,20
f 
± 21,0496 64,92

a
 ± 1,059 

3CIBF 9,44
b
 ± 0,8085 91,56

b
 ± 0,6867 

4CIBF 190,12
d
 ± 12,8060 80,10

c
 ± 1,2189 

5CIBF 12,40
b
 ± 1,5760 87,61

d
 ± 0,8891 

6CIBF 34,19
a,b

 ± 3,4263 78,88
c
 ± 1,4809 

7CIBF Não determinado 106,42
e
 ± 1,5795 

8CIBF 102,19
c
 ± 10,2610 65,85

a
 ± 0,653 

9CIBF 47,72
a
 ± 8,4265 78,41

c
 ± 2,0303 

10CIBF 39,19
a
 ± 4,1700 79,58

c
 ± 1,5196 

11CIBF 42,50
a
 ± 1,9991 80,37

c
 ± 0,0863 

Ibuprofeno 29,91
a,b

 ± 1,1085 89,82
b,d

 ± 1,0562 

Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não apresentam diferenças 

estatisticamente significantes (p < 0,05). 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados de eficiência da dissolução (ED) por dispersão 

das amostras avaliadas que foi calculada a partir dos valores obtidos de áreas sob as curvas 

(ASC) dos perfis. O uso da ED para comparação entre amostras tem sido defendido por 

alguns autores e pode ser útil para comparar o desempenho de determinada amostra na 

dissolução do fármaco. Observa-se, assim como descrito anteriormente, que as formulações 

3CIBF, 7CIBF e o ibuprofeno apresentaram maior eficiência de dissolução. As informações 

obtidas a partir da avaliação e comparação deste parâmetro ajudam a entender o 

comportamento e o mecanismo de dissolução dos fármacos. As amostras não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes entre si para estes dois parâmetros o que ratifica o 

fato de serem amostras com os mesmos padrões de DRX e de infravermelho, ou seja, se 
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tratam da mesma espécie e com comportamentos de dissolução estatisticamente iguais (p < 

0,05). 

A análise dos dados coletados na Tabela 11 pode-se observar que as formulações 

1CIBF, 2CIBF e 8CIBF apresentaram valores elevados para o T90% quando comparadas com 

as demais formulações (p < 0,05, ANOVA). Estas formulações atingiram o platô antes de 

chegar dos 75 % dissolvido, e o uso deste parâmetro para comparação seria equivocado, pois 

induz à ideia de uma liberação lenta, o que de fato não ocorreu. O valor de T90% para a 

formulação 7CIBF não foi possível ser determinado pois o primeiro ponto já estava em 100% 

não sendo possível determinar o T90%. 

 

5.5 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS AUTOEMULSIFICANTES SÓLIDOS 

 

5.5.1 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (IVTF) 

 

A espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (IVTF) é 

uma técnica de extrema importância na análise orgânica, identificação e elucidação estrutural 

de compostos de naturezas variadas (LOPES; FASCIO, 2004). Esta técnica permite a análise 

qualitativa de compostos orgânicos porque os modos característicos de vibração de cada 

grupo funcional provocam o aparecimento de bandas no espectro infravermelho em 

frequências específicas, que também são influenciadas pela presença de grupos funcionais 

próximos (acoplamentos) (RUSCHEL et al., 2014). As análises de IV foram feitas com dois 

objetivos: para confirmar a preservação da estrutura molecular das amostras, e também, para 

avaliação de possível mudança de forma cristalina, que pode ser identificada por 

deslocamentos de bandas, por exemplo. 

Normalmente, duas regiões do espectro de infravermelho merecem destaque: de 4000 

a 1300 cm
-1

 e de 900 a 650 cm
-1

. A região de mais alta frequência é a região de absorção de 

grupos funcionais enquanto absorções na faixa de menor frequência caracterizam anéis 

aromáticos e heteroátomos e, por isso, esta região é conhecida como impressão digital do 

espectro (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2006). As amostras foram analisadas na 

faixa compreendida entre 4000 a 600 cm
-1

 que corresponde à região de infravermelho médio. 
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O IVTF foi utilizado para examinar a interação do fármaco carregado na estrutura 

química das partículas transportadoras. A Figura 9 apresenta o espectro de IV do ibuprofeno, 

croscarmelose, Neusilin
®

 US2 e das formulações. No espectro do fármaco, foram encontradas 

bandas características similares ao espectro contido na literatura (Figura 10), indicando se 

tratar da mesma composição química. Os espectros de IVTF do ibuprofeno mostraram um 

único pico característico em 1708 cm
-1

 devido ao alongamento de carbonila (C=O) e três 

picos característicos entre 2862 e 2947 cm
-1

 correspondentes ao alongamento C–H do anel 

aromático de benzeno (LAI et al., 2017). A Tabela 12 apresenta bandas de absorção no IV 

determinadas para ibuprofeno utilizado e da literatura. 
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Figura 9: Espectros de IVTF para o ibuprofeno, Neusilin
®
 US2, croscarmelose, SSEDDS 

contendo ibuprofeno e SSEDDS sem ibuprofeno. 
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Figura 10: Espectro de IVTF do ibuprofeno obtido na literatura (SDBSWEB, 2018) 

 

Tabela 12: Bandas de infravermelho (cm
-1

) do ibuprofeno utilizado e da literatura . 

 Amostras (cm
-1

)   

Grupos Ibuprofeno Literatura  

C=O (ácido carboxílico) 1708 1721  

O-H (ácido carboxílico) 2862, 2947 2861, 2941  

Benzeno di-substituído 1,4 777 780  

-C=C (anéis aromáticos) 1458 1451  

-C-O 1263, 1184 1269, 1184  

 

O espectro de Neusilin
®
 US2 (Figura 9) mostrou uma banda larga de 1300 a 900 cm

-1
 

correspondente ao grupo Al-O-Si que está presente em todas as amostras analisadas. Outra 

observação importante é em relação ao pico de carbonila C=O que está em 1708 cm
-1 

no 

espectro do ibuprofeno e foi deslocado para 1600 cm
-1

 nos espectros das amostras contendo 

ibuprofeno, indicando as fortes interações intermoleculares entre o fármaco e o carreador, fato 

não observado nas amostras sem ibuprofeno. 

Krupa e colaboradores (2010) estudaram as interações entre silicatos, mais 

especificamente o Neusilin
®
 US2, concluiram que no espectro de infravermelho do 

ibuprofeno, uma faixa de alta intensidade correspondente a vibração de alongamento do grupo 

carbonila (C= O) pode ser vista em 1722cm
-1

. Sua intensidade no espectro da mistura 

ibuprofeno e carreador diminui sete vezes, e uma nova banda característica do íon carboxilato 

aparece em 1597cm
-1

. Isso leva à conclusão de que durante a mistura de ibuprofeno com 

Neusilin a temperatura ambiente um sal é formado (KRUPA et al., 2010) 

Nos espectros das formulações (Figura 9) contendo ibuprofeno, a banda relatada 

anteriormente vai diminuindo a intensidade, de acordo com a quantidade de ibuprofeno e 
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sistema presente na amostra, e uma nova banda característica do íon carboxilato aparece em 

1600 cm
-1

. Isto é, o grupo carbonila do ibuprofeno reagiu com os grupos OH de MgO e Al2O3 

nos sítios superficiais do sólido carreador para formar um sal (SILVERSTEIN; WEBSTER; 

KIEMLE, 2006; KRUPA et al., 2010). Nas amostras 3CIBF e 7CIBF, onde as respectivas 

relações entre carreador e fármaco eram as maiores dentre todas as amostras, este pico foi 

suprimido, ou seja, sugere-se que a formação do sal seja insignificante devido a pouca 

quantidade de ibuprofeno presente na amostra. 

Como o SiO2 do carreador não participou da reação, o pico característico do grupo 

silanol, no espectro do Neusilin
®
 US2, nas bandas entre 1300–900 cm

-1
 e entre 3700–3000 

cm
-1 

não se alterou significativamente. Estes achados também corroboram com a sugestão de 

que o ibuprofeno esteja adsorvido quimicamente na superfície externa das partículas porosas 

de sílica (LAI et al., 2017). 

Por outro lado, pode-se observar nos espectros de todos os SSEDDS contendo ou não 

ibuprofeno a presença de duas bandas em 2920 e 2856 cm
-1

 aproximadamente, e outra em 

1463 cm
-1

. Estes picos correspondem ao alongamento assimétrico e simétrico, 

respectivamente, de –CH3– –CH2– de grupos alquílicos de óleos de parafinas. Nas 

formulações onde a proporção de SEDDS líquido é maior do que a de carreador, este saturou 

adsorvendo o óleo. O líquido não adsorvido foi detectado em intensidade proporcional à 

quantidade livre na amostra. Os picos em aproximadamente 2360 e 2341 cm
-1

 que aparece em 

todas as amostras analisadas correspondem à banda de CO2 decorrente das condições no 

momento da análise (LOPES; FASCIO, 2004; SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2006; 

XIONG et al., 2012; LV et al., 2014). 

As diferenças observadas entre os espectros das matérias-primas e as formulações 

indicam que as formulações sofreram transição de fase com o processamento indicando 

amorfização. Essa avaliação foi confirmada pela análise por difração de raios X de pó e 

calorimetria exploratória diferencial, conforme apresentado posteriormente. 
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5.5.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS X DE PÓ 

 

A difração de raios X fornece informações diretas sobre a estrutura do cristal e, por 

isso, é a técnica de escolha para avaliação de características cristalográficas de um material. A 

técnica de DRX de pó pode ser usada em conjunto com outros métodos analíticos para 

caracterização e identificação da forma cristalina presente nas matérias-primas (PRADO; 

ROCHA, 2015). Apresenta como vantagens a simplicidade e rapidez do método e a 

confiabilidade dos resultados obtidos, pois o padrão de difração obtido é característico para 

cada fase cristalina (ALBERS et al., 2002; PRADO; ROCHA, 2015). A identificação de 

estruturas cristalinas, como polimorfos, é comumente realizada avaliando-se a posição dos 

picos de difração em 2θ e comparando-se os padrões de difração obtidos com padrões da 

literatura. 

Na busca de dados cristalográficos na base de dados CSD, encontrou-se uma estrutura 

do RS-ibuprofeno (STONE; LAPIDUS; STEPHENS, 2009). Com os dados cristalográficos 

foi possível a comparação do fármaco presente neste trabalho com o padrão de difração 

calculado (Figura 11).  

Os padrões de DRX de pó do ibuprofeno, Neusilin
®
 US2, SSEDDS contendo 

ibuprofeno, SSEDDS sem ibuprofeno e suas respectivas misturas físicas são mostrados na 

Figura 12. O ibuprofeno puro apresentou característica cristalina exibindo picos bem 

definidos observados em 2θ de  6,01 °, 12,11 °, 16,51 °, 16,51 °, 17,56 °, 18,65 °, 18,96 °, 

20,05 ° e 22,27 °, que estavam de acordo a literatura (POTTA et al., 2011; CENSI et al., 

2013). O Neusilin
®
 US2 e a croscarmelose são sólidos amorfos e, por isso, sem qualquer pico 

distinto. Em menor intensidade, picos cristalinos de ibuprofeno foram observados em 2CIBF, 

5CIBF e 8CIBF indicando que parte do fármaco permaneceu sob a forma cristalina no 

SSEDDS. Nestas formulações, a proporção de fármaco era maior do que a de sólido 

carreador, sendo assim, há indicação de que houve saturação do carreador pelo fármaco. Isso 

sugere que nestas formulações parte do fármaco não está adsorvido ao sistema. 

Por outro lado, o fato de haver supressão de picos ou alteração da intensidade é 

sugestivo de indicação de amorfização do fármaco (ALBERS et al., 2002). Assim, em relação 

aos outros padrões de SSEDDS contendo ibuprofeno houve supressão dos picos de Bragg 

(picos intensos produzidos por radiação refletida por cristais) indicando que o material não 
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apresenta comportamento cristalino e, que, portanto, assumiu o estado amorfo (KRUPA et al., 

2015). 

Estudos de Krupa e colaboradores (2015) corroboram os resultados encontrados neste 

trabalho, pois desenvolveram SSEDDS contendo ibuprofeno e Neusilin
®
 US2 nas proporções 

de 1:2, 1:4 e 1:6 (fármaco: sólido) que apresentaram padrões semelhantes com ausência de 

picos que evidenciam a natureza cristalina concluindo portanto se tratar de um material 

amorfo (KRUPA et al., 2015). Pode-se concluir que, nestas formulações, não houve saturação 

do sólido pelo fármaco indicando que mais carreadores estão disponíveis para adsorção de 

fármaco, fato este corroborado pela literatura (LAI et al., 2017). 

 

 

Figura 11: Padrões de DRX de pó de ibuprofeno utilizado no trabalho e calculado da 

forma I RS-ibuprofeno retirado da literatura (STONE; LAPIDUS; STEPHENS, 2009). 
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Figura 12: Padrão de difração de raios-X de pó obtidos para o ibuprofeno, Neusilin
®
 US2, 

croscarmelose, SSEDDS contendo ibuprofeno, SSEDDS sem ibuprofeno e respectivas 

misturas físicas. 
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5.5.3 CALORIMETRIA DIFERENCIAL EXPLORATÓRIA 

 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica termoanalítica usada para 

monitorar mudanças nas propriedades físicas ou químicas de misturas binárias ou 

multicomponentes em função da temperatura através da detecção das alterações do fluxo de 

calor associadas a esses processos (BILIADERIS, 1983). 

O método avalia a pureza do composto por meio de uma análise do pico de fusão 

obtido. Compara-se o fluxo de calor para a amostra e para um material de referência, que são 

aquecidos ou arrefecidos a uma mesma taxa. As alterações na amostra que estão associadas 

com a absorção ou liberação de calor causam uma alteração no fluxo de calor diferencial, o 

qual é então gravado como um pico. A área sob o pico é diretamente proporcional à mudança 

de entalpia e a sua direção indica se o evento é endotérmico ou exotérmico (DOOREN; 

MIILLER, 1984). 

As análises foram realizadas a fim de determinar a presença de ibuprofeno cristalino 

nas amostras. Na Figura 13, é apresentada a curva de DSC para o ibuprofeno encontrada na 

literatura (HIGGINS et al., 2001). As medições apresentadas na Figura 14 foram realizadas 

para os sistemas carregados e não carregados com ibuprofeno, o fármaco puro e as matérias-

primas utilizadas. O ibuprofeno puro exibiu o pico de transição de fusão a 76,73 ° C 

indicando estar na forma cristalina e confirmando dados da literatura (75,6 °C) exibindo 

comportamento semelhante. O Neusilin
®
 US2 e a croscarmelose apresentaram estado amorfo, 

porém, as medições das formulações carregadas de ibuprofeno mostraram diferentes 

comportamentos de transição endotérmica sob as diferentes condições de carga do carreador. 

As curvas de DSC, apresentadas na Figura 14, podem identificar a localização do 

fármaco cristalino adsorvido no carreador. Xu e colaboradores (2013) afirmam em seu estudo 

que é possível distinguir o fármaco dentro dos poros do localizado na superfície externa das 

partículas, uma vez que o fármaco no interior dos poros não contribui para a fusão 

endotérmica e por isso não apresentaria picos (XU; RIIKONEN; LEHTO, 2013). Sendo 

assim, as amostras: 1CIBF, 3CIBF, 4CIBF, 6CIBF, 7CIBF, 9CIBF, 10CIBF e 11CIBF são 

amorfas pois não apresentaram picos. Fato corroborado em estudos de Riikonen e 

colaboradores (2009) onde se afirma que a amorfização deveu-se ao menor tamanho do cristal 

restringido pela estrutura dos poros no interior dos poros (RIIKONEN et al., 2009). Segundo 
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Xu e colaboradores (2013), se o fármaco estiver cristalizado dentro dos poros, isto causa uma 

fusão endotérmica suprimida devido ao pequeno tamanho de cristal. Por outro lado, se o 

fármaco está em uma forma amorfa, não se observa endotermia de fusão (XU; RIIKONEN; 

LEHTO, 2013). 

Nas amostras 2CIBF, 5CIBF, 8CIBF, MF2, MF4, MF5 e MF8, com proporções 

fármaco: carreador entre 0,757 e 1,333, foi registrado um pico de baixa intensidade em 

aproximadamente 74 °C. Riikonen e colaboradores (2009) evidenciaram característica 

parecida em seu estudo com alta razão ibuprofeno: carreador (1:1) e atribuíram um pico a 

74,9 °C, à fusão do ibuprofeno cristalino na superfície externa do carreador, e o pico a 64,7 

°C corresponde à fusão do fármaco cristalino nos poros internos dos portadores, concluindo 

que ainda existia uma parcela de ibuprofeno na forma cristalina (RIIKONEN et al., 2009). 

Os estudos de Riikonen e colaboradores (2009) e Lai e colaboradores (2017) 

identificaram a localização do fármaco e seu estado sólido no SSEDDS formado. Assim, 

mantendo-se a proporção de 1:1 e aumentando a concentração da solução a ser carreada, foi 

descoberto que o segundo pico a 74,9°C diminuiu de tamanho em comparação com o 

primeiro pico, indicando a preferência do fármaco no estado cristalino pelos poros internos. 

Ao diminuir a proporção do fármaco: carreador para 1:2, independentemente da concentração, 

verificou-se que o primeiro pico endotérmico a 64,7 °C era significativamente maior que o 

segundo pico, indicando que ibuprofeno cristalino estava mais presente no interior dos poros 

dos carreadores do que na superfície, bem como significativamente inferiores aos observados 

a uma proporção de 1:1, indicando uma redução relativa de ibuprofeno nos poros. Na 

proporção mais baixa de 1:3 (semelhante à formulação 6CIBF: 0,387), o primeiro pico 

desapareceu, indicando que o ibuprofeno estava no estado amorfo nos poros internos dos 

portadores, e apenas uma pequena fração de ibuprofeno cristalino foi observada na superfície 

externa dos portadores. 

No presente estudo, nenhum pico correspondente a qualquer evento térmico foi 

detectado nas amostras nas outras condições de carga, indicando que todas as moléculas de 

ibuprofeno estão no estado amorfo, tanto no exterior como no interior dos poros das partículas 

Neusilin
®
 US2. 
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Figura 13: Curva de DSC do ibuprofeno encontrado na literatura (HIGGINS et al., 2001) 
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Figura 14: Curvas de DSC do ibuprofeno, Neusilin
®
 US2, croscarmelose, SSEDDS 

contendo ibuprofeno e respectivas misturas físicas a 5 °C/min. 
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5.5.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

As indústrias farmacêuticas são grandes interessadas na avaliação da morfologia do 

cristal já que, como dito anteriormente, essa característica pode influenciar as propriedades de 

fluxo de pó, estabilidade e velocidade de dissolução, por exemplo. Normalmente, as 

morfologias de um cristal enquadram-se em uma das seguintes definições: placa, tubular, 

colunar, laminar e acicular, dentre outras (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2011). 

Porém, a nomenclatura do formato externo das partículas ainda não está em acordo entre 

diversos autores. A avaliação da morfologia pode ser realizada utilizando-se de microscópios, 

como os óticos e os eletrônicos de varredura. 

Microscópios eletrônicos de varredura permitem o exame dos detalhes de maior 

ampliação e resolução e são, portanto, adequados para visualização de partículas de tamanho 

na faixa de 0,1 a 1000 μm (JILLAVENKATESA; DAPKUNAS; LUM, 2001). O fármaco, 

Neusilin
®
 US2 (Figura 15) e SSEDDS contendo ibuprofeno (Figuras 16 e 17) são 

apresentadas em variados aumentos. 

 

 

Figura 15: Microfotografias do Ibuprofeno, croscarmelose e Neusilin 
®
 US2 em diferentes 

aumentos (200, 400, 800 e 2000 vezes da esquerda para a direita). 
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Figura 16: Microfotografias das formulações de SSEDDS contendo ibuprofeno (1CIBF, 

2CIBF, 3CIBF, 4CIBF, 5CIBF, 6CIBF e 7CIBF em diferentes aumentos (200, 400, 800 e 

2000 x da esquerda para a direita). 
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Figura 17: Microfotografias das formulações de SSEDDS contendo ibuprofeno (8CIBF, 

9CIBF, 10CIBF e 11CIBF em diferentes aumentos (200, 400, 800 e 2000 x da esquerda para 

a direita). 
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foram solubilizados e incorporados ao sistema. Indicando que o ibuprofeno não foi 

completamente adsorvido. Isto corrobora os resultados das outras análises de caracterização 

uma vez que o SSEDDS assume, em sua maior parte a característica amorfa. E também 

corrobora com resultados obtidos da literatura onde os sistemas assumiram a forma do 

Neusilin
®
 US2 indicando adsorção do sistema líquido pelo sólido carreador (KRUPA et al., 

2015). 

Foi importante avaliar as amostras por diferentes aumentos para verificar a presença 

de partículas de menor tamanho, o que indica a presença de populações de diferentes 

tamanhos. Para a quantificação da distribuição do tamanho de partículas, outras técnicas 

devem ser usadas, como a difração de LASER, que não foi abordada nesse trabalho. Uma 

evidência da adsorção do sistema líquido pelo Neusilin
®
 US2 pode ser observada nos 

aumentos maiores. A superfície do silicato se apresentou mais rugosa do que a da matéria-

prima isoladamente corroborando a ideia de que o Neusilin
®

 US2 é um sólido mesoporoso 

que internaliza com o passar do tempo o sistema líquido na região mais profunda. A 

porosidade se mostrou proporcional à quantidade de sistema líquido presente na formulação. 

Sendo assim, as formulações 1CIBF, 2CIBF, 5CIBF apresentaram superfície mais rugosa, 

pois contêm maiores proporções de sistema líquido: 55, 70 e 67% respectivamente. As 

formulações 4CIBF e 8CIBF apesar de apresentarem 52 e 64,9% de sistema líquido em sua 

composição, respectivamente, contêm grande quantidade de ibuprofeno o que diminuiu a 

capacidade do sistema líquido ser adsorvido pelo sólido carreador exibindo aspecto final 

menos rugoso do que as demais, evidenciando assim que menos sistema permeou para os 

poros internos do silicato sendo grande parte adsorvido na superfície. A maior parte do 

líquido oleoso foi adsorvido em mesoporos e profundamente nos canais de macroporos do 

silicato abaixo da superfície. Isto pode explicar porque o Neusilin
®
 US2 ainda manteve 

propriedades de compressão aceitáveis em comparação com outros silicatos onde a maior 

parte do líquido é adsorvido na superfície (GUMASTE et al., 2013).  
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6 CONCLUSÃO 

 

No presente estudo, sistemas autoemulsificantes sólidos contendo ibuprofeno foram 

desenvolvidos com resultados satisfatórios, através de um planejamento experimental 

utilizando um delineamento do composto central rotacional (DCCR) variando-se a proporção 

de fármaco, SNEDDS e carreador com concentrações de fármaco entre 4 e 46% da 

formulação. Dentre as formulações desenvolvidas, a 3CIBF foi a que apresentou menor valor 

de T90% e maior de eficiência de dissolução. 

O ibuprofeno foi utilizado como um fármaco modelo da Classe II do SCB para o 

estudo de SSEDDS com incremento da eficiência de dissolução e aumento da solubilidade. A 

inclusão do fármaco nos SSEDDS promove uma liberação de forma imediata, sendo 

observada nos primeiros minutos do ensaio do perfil de dissolução A liberação do fármaco 

pode ser descrita, para a maioria das formulações, pelo modelo de Higuchi. 

Técnicas como espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier e 

difração de raios X de pó foram utilizadas para a caracterização das amostras, para 

identificação química e física, respectivamente. Calorimetria diferencial exploratória foi 

utilizada para comprovar a presença de ibuprofeno na forma cristalina nas formulações e 

também indicar a tendência do ibuprofeno adsorver na superfície ou mais internamente no 

silicato. Constatou-se que houve modificação na estrutura cristalina das amostras. Todas as 

formulações assumiram a característica amorfa apresentada pelo Neusilin
®
 US2 indicando 

que grande parte do ibuprofeno estava solubilizado no sistema líquido e que este conjunto 

(SNEDDS + ibuprofeno) foi adsorvido pelo carreador em sua maioria. 

Os resultados indicam que o Neusilin
®
 US2 adsorve fisicamente e quimicamente o 

ibuprofeno tanto internamente quanto em sua superfície aumentando a interação química de 

acordo com o passar do tempo. Isso justifica o fato da maioria das formulações apresentarem 

porcentagem dissolvida total menor do que o fármaco puro, uma vez que os ensaios de 

dissolução não foram realizados imediatamente após a formulação das amostras. Isto 

comprova o relatado na literatura sobre a adsorção química do ibuprofeno pelo silicato 

formando um sal estável e com característica amorfa, como pode ser evidenciado nas 

caracterizações por IVTF, DRX, DSC e MEV apresentadas neste trabalho. 
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Assim não é somente o polimorfismo, a distribuição do tamanho de partícula e as 

propriedades de superfície que podem interferir no comportamento da dissolução. A avaliação 

da área superficial também é relevante, porque a redução do tamanho de partícula/gotícula 

pode acarretar em aumento da área superficial. Por isso, vale ressaltar que é importante o uso 

de diversas técnicas de caracterização para uma avaliação mais completa das amostras no 

estado sólido. Outro fator como o processamento das partículas pode favorecer a aglomeração 

e assim, a formulação, não exercer o efeito desejado. No caso de SSEDDS, torna-se 

importante, dar continuidade no estudo das formulações, utilizando técnicas para 

determinação da distribuição do tamanho de gotícula, como o índice de polidispersão, por 

exemplo, pois estes fatores podem ser determinantes na dissolução do fármaco. 
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