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Resumo 

Dispositivos não convencionais  de liberação controlada de substâncias têm sido 

desenvolvidos, especialmente para área biomédica. Sua utilização se expande 

progressivamente, e vem adquirindo grande interesse científico-tecnológico. 

Considerando a importância, versatilidade e aplicabilidade dos polímeros em 

alguns setores da atividade humana, muitos estudos têm sido realizados visando 

aprimorar a eficiência, a segurança e o custo-benefício de tais sistemas, em 

cujas formulações incluem diversos materiais poliméricos. Matrizes poliméricas, 

biocompatíveis e biodegradáveis vêm sendo implementadas para a construção 

de nano dispositivos, funcionalizado e/ou complexado, aplicados sob a forma de 

comprimido, cápsula, hidrogel e adesivos. Visam assegurar a liberação 

modulada de ativos de maneira eficiente, segura e protetiva. Este trabalho 

objetiva avaliar as vantagens, desvantagens, perspectivas e o potencial de 

aplicação dos materiais poliméricos em dispositivos de liberação controlada, 

visando à veiculação de fármacos e outros bioativos, em seres humanos e 

animais.  

 

Palavras-chave: polímeros, liberação controlada, fármacos 
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Abstract 

Non-conventional delivery systems have been developed specially for 

biomedicine area. Their use continues to widen, and has been gotten scientific-

technological interest. Concerning the importance, versatility and applicability of 

the polymers in several sectors of the human activity, a lot of studies have been 

performed in order to improve the effectiveness, safety and cost benefit of these 

systems, in which formulations are included several polymeric materials. 

Polymeric matrices, biocompatible and biodegradable have been engineered in 

order to develop nano devices, functionalized and/or complexed,used in the form 

of tablets, capsules, hydrogels and adhesives. Aim to ensure efficient and safe 

protection, carriage and controlled release, this work aims to evaluate the 

advantages, disadvantages and prospective involving the application of 

polymeric materials for controlled release systems in order to constitute suitable 

devices for drugs and other substances release in humans and animals.  

 

Keywords: polymers, release drugs, delivery, medicine   
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1 INTRODUÇÃO 

Os polímeros são a classe mais versátil de materiais existente pois costumam 

ter resistência mecânica inferior a materiais cerâmicos ou metálicos. Seu uso 

mais frequente é na substituição de materiais convencionais, com intuito de 

reduzir os custos de produção e melhorar suas propriedades. Os plásticos 

apresentam propriedades específicas como resistência à corrosão, isolamento 

elétrica e térmica, facilidade de moldagem, leveza e consomem menos energia 

para sua industrialização do que os metais e cerâmicas (MACEDO et al., 2019; 

VALENCIA ALBITRES et al., 2019). 

Desde o aparecimento dos primeiros medicamentos sintéticos na década 1940, 

a indústria farmacêutica vem tendo um notável crescimento, o que levou a 

redução de doenças e de mortalidade ao longo do século XX. E por isso, o 

medicamento tornou-se um símbolo técnico e complexo desta indústria. A 

sinergia entre a ciência de polímeros com as ciências farmacêuticas levou a um 

salto em termos de "novidade" (flexibilidade, forma, tamanho de superfície) no 

desenvolvimento dos sistemas de liberação controlada de fármacos. Os 

sistemas de liberação controlada que utilizam materiais poliméricos em suas 

formulações configuram uma forma promissora e notável de aplicação na área 

biomédica. A evolução desta tecnologia vem convergindo para sistemas que 

dispõem determinado bioativo de forma mais eficiente e segura, sendo assim 

capazes de revolucionar a forma de disponibilização de substâncias  (DUARTE 

et al., 2012; LEITE; VIEIRA; VEBER, 2008b; VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 

2010). 

Os polímeros desempenham um papel indispensável nas tecnologias de 

liberação controlada, fornecendo um maior prazo e doses constantes de agentes 

terapêuticos. Inicialmente eram utilizados materiais prontamente disponíveis, 

porém com os avanços constantes na liberação de medicamentos os polímeros 

passaram a serem projetados e adaptados para cargas específicas e para terem 

funções biológicas exclusivas. A escolha adequada dos polímeros na formulação 

pode permitir flexibilidade nas fases de intumescimento, erosão e liberação 

diferenciada de ativos (DUARTE et al., 2012; FARSHBAF et al., 2018; 

VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010). 
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Os sistemas de liberação controlada, de forma geral, se referem à possibilidade 

de melhor disponibilização de um bioativo ao alvo, e estes são projetados para 

aumentar a eficiência dos tratamentos terapêuticos, e vem sendo desenvolvidos 

para finalidades específicas, estendendo-se a diversas áreas do conhecimento. 

Há inúmeras vantagens associadas à utilização de sistemas de liberação 

modificada, quando comparados à forma de administração convencional, do tipo 

liberação imediata. Os sistemas de liberação controlada visam aprimorar a 

efetividade terapêutica dos fármacos. Esta melhoria pode ser manifestada por 

um aumento da ação terapêutica comparada aos efeitos adversos, pela redução 

da toxicidade, ou pela redução da frequência de administrações para 

determinado tratamento, e esses benefícios não são limitantes. (UHRICH et al., 

1999) 

Este trabalho objetiva apresentar um panorama, a partir da revisão do estado da 

arte, acerca do desenvolvimento, evolução e aplicações práticas de sistemas 

poliméricos de liberação controlada ou modificada, compreendendo, desta 

forma, a concepção, as perspectivas de evolução e as aplicações nas diversas 

áreas, especialmente na indústria de fármacos, área que atualmente detém 

maior referência. 

2 POLÍMEROS  

2.1 ORIGEM, CLASSIFICAÇÃO E PROPRIEDADES DOS POLÍMEROS 

A palavra polímero é originária do grego da união de poli (muitos) e mero 

(unidade repetitiva). Sendo assim, polímeros são macromoléculas compostas 

por inúmeras unidades repetitivas. Podem ser caracterizadas por seu tamanho, 

estrutura química e interações intra- e intermoleculares. O grau de polimerização 

é relacionado ao número de meros presentes no polímero. Dependendo do tipo 

do monômero (composto de baixa massa molar inicial), do número médio de 

meros por cadeia e do tipo de ligação covalente, é possível subdividir os 

polímeros em diferentes classes conforme critério escolhido (MANO; MENDES, 

1999; CANEVAROLO, 2002). 

As principais classificações são: segundo a origem (naturais e sintéticos), quanto 

ao número de monômeros presentes (homopolímero e copolímero), quanto ao 



12 
 

método de síntese (adição e condensação), quanto a estrutura química 

(poliéster, poliamida, poliuretano, etc), quanto a fusibilidade (termorrígido e 

termoplástico), quanto ao comportamento mecânico (elastômero, fibra e 

plástico), dentre outras (MANO; MENDES, 1999; CANEVAROLO, 2002). 

Os primeiros relatos da utilização dos materiais resinosos e graxas extraídas são 

da antiguidade, no Egito, onde esses materiais eram utilizados como carimbos, 

e colas. No século XVI, com a exploração dos recursos naturais pelos europeus, 

houve o primeiro contato com o Iátex, que foi nomeado borracha devido a 

característica de apagar traços de lápis. No século XX, houve a expansão da 

pesquisa na área das macromoléculas, cuja teoria foi proposta pela primeira vez 

em 1920, por Hermann Staudinger. Porém, o primeiro polímero sintético obtido 

foi a resina fenólica em 1912, e a partir daí inúmeros outros foram sintetizados, 

principalmente no período entre guerras. Atualmente, os polímeros estão entre 

a classe de materiais mais utilizadas nas tecnologias modernas, por possuírem 

versatilidade e uma vasta aplicabilidade – quase todas as áreas de estudo 

utilizam polímeros: automobilística, eletrônica, química, farmacêutica, medicina, 

odontologia, petróleo, têxtil, construção civil, dentre inúmeras outras. Porém, 

esse aumento no uso dos polímeros gera preocupações ambientais, 

principalmente em relação a geração de resíduos e dificuldades de reciclagem 

(MANO; MENDES, 1999; CANEVAROLO, 2002). 

2.1.1 Polímeros Biodegradáveis e não biodegradáveis 

 A biodegradação consiste em um processo natural no qual produtos químicos 

orgânicos no ambiente são convertidos a componentes simples – degradação. A 

biodegradabilidade dos polímeros é uma condição bastante abordada nos 

sistemas de liberação de princípios ativos, tendo em vista a necessidade do 

desaparecimento do material introduzido no organismo – posterior ao 

cumprimento das funções - sem a necessidade de intervenções para sua 

retirada.  Os principais grupos funcionais suscetíveis à hidrólise química ou 

enzimática são os ésteres, anidridos, carbonatos, amidas, uretanos dentre 

outros (VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010).  

Os polímeros biodegradáveis vêm sendo muito utilizados em substituição aos 

sintéticos, principalmente por questões ambientais. Contribuindo para essa 
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solução modificações são realizadas em sua estrutura sendo possível alterar sua 

biodegradabilidade através da adição de grupamentos químicos instáveis – 

ésteres, anidridos, carbonatos, amidas, ureia e uretano - na cadeia principal. As 

misturas e nanocompósitos poliméricos, também, possibilitam alterações e 

melhorias nas propriedades dos polímeros permitindo maior controle da 

liberação do princípio ativo (AIGBODION; PILLAI, 2000; CHANDRA; RUSTGI, 

1998; LI, LIANG et al., 2014).  

Os polímeros biodegradáveis incluem, portanto os polímeros naturais, - sempre 

biodegradáveis - os polímeros naturais modificados – por processos de 

reticulação - e alguns polímeros sintéticos. Matrizes poliméricas biodegradáveis 

são, também, biocompatíveis, ou seja, são degradadas in vivo em fragmentos 

menores e, posteriormente excretadas. Estes produtos de degradação são 

atóxicos, e não provocam reações inflamatórias (MIDDLETON; TIPTON, 2000; 

PAN; XIONG, 2009; TANG et al., 2018). 

Diversos polímeros não biodegradáveis são utilizados em sistemas de liberação, 

dentre estes encontram-se os polímeros celulósicos e acrílicos que são 

empregados, principalmente na fabricação de filmes transdérmicos (RAVI 

KUMAR; KUMAR §, 2001).  

Durante a degradação, os polímeros biocompatíveis são divididos em moléculas 

que são metabolizadas e eliminadas do corpo através de vias metabólicas 

normais. Além desses produtos de degradação, outros subprodutos também são 

liberados. Estes incluem iniciadores, catalisadores, e solventes, que fazem parte 

do processamento dos polímeros, mas que frequentemente reduzem a 

biocompatibilidade – quando em quantidades significativas, esses compostos, 

geralmente, são tóxicos para o ambiente celular e diminuem a 

biodegradabilidade. No geral, a biodegradação do polímero é afetada por uma 

infinidade de propriedades estruturais, químicas e de processamento 

(COMMANDEUR; VAN BEUSEKOM; VAN DER GIESSEN, 2006). A figura 1 

ilustra a degradação de um polímero biocompatível e biodegradável:  
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Figura 1: Decomposição de um polímero biodegradável em produtos e subprodutos adaptado 

de COMMANDEUR; VAN BEUSEKOM; VAN DER GIESSEN, 2006. 

 

A seleção e a síntese de um polímero é uma tarefa desafiadora devido à 

diversidade inerente a suas estruturas, requer, também, o conhecimento das 

propriedades superficiais, mecânicas e biológicas, e o produto que será formado. 

Além disso, é dependente da caracterização bioquímica e testes pré-clínicos 

específicos para provar sua segurança. Recentemente, Angelova e Hunkeler 

propuseram um fluxograma para a correta escolha dos polímeros para 

aplicações biomédicas. A Tabela 1 fornece uma lista representativa de polímeros 

que foram investigados para aplicações de liberação controlada e podem ser 

classificados em biodegradável e não biodegradável (ANGELOVA; HUNKELER, 

1999; PILLAI; PANCHAGNULA, 2001).  

 

 

 

Polímero Biodegradável 

Produtos de degradação 

Oligômeros           Monômeros 

Produtos laterais 

Catalisadores, solvente, iniciadores 
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Quadro 1 - Lista representativa dos polímeros usados em sistemas de liberação de fármacos.  

Classificação Polímero 

Polímeros Naturais 

Polímeros a base de proteínas Colágeno, albumina, gelatina 

Polissacarídeos Agarose, alginato, carragenina, ácido 

 hialurônico, dextran, quitosana, 

 ciclodextrinas 

Polímeros sintéticos 

Biodegradáveis  

Poliéster  

 

 

Poli(ácido láctico), poli(ácido glicólico), 

poli(hidroxibutirato), poli(ε-caprolactona), 

poli(ácido β-málico), poli(dioxanonas) 

Polianidrido Poli(ácido sebácico), poli(ácido adípico), 

 e vários copolímeros 

Poliamidas Poli(imino carbonatos), poliaminoácidos 

Polímeros fosforosos Polifosfatos, polifosfonatos, 

polifosfazenos 

Outros Poli(ciano acrilatos), éster 

 poliorto, Polidihidropirans, poliacetais 

Não biodegradáveis  

Derivados de celulose Carboximetil celulose, etilcelulose, 

 celulose acetato, celulose acetato 

 propionato, hidroxipropil metilcelulose 

Silicones Polidimetilsiloxano, sílica coloidal 

Polímeros acrílicos Polimetracrilatos, poli(metilmetacrilato), 

 poli hidro(etilmetacrilato) 

Outros Polivinilpirrolidona, etilvinilacetato, 

 poloxameros, poloxaminas  

Adaptada de PILLAI; PANCHAGNULA, 2001. 

2.2 POLÍMEROS EM FORMULAÇÕES DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 

Os polímeros estão presentes e possuem aplicações em diversas áreas – 

automobilística, eletrônica, farmacêutica, química, dentre outras - especialmente 

em sistemas de liberação controlada do fármaco. São considerados os 
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excipientes mais utilizados na fabricação de medicamentos - possibilitam uma 

liberação lenta e gradual do fármaco, e também, o direcionam a sítios específicos 

do organismo - inflamação ou tumor (MACEDO et al., 2019; RIOS, 2005; 

VALENCIA ALBITRES et al., 2019).. 

Por mais de 50 anos, técnicas como compressão, pulverização e revestimento 

por imersão vêm sendo usadas na indústria farmacêutica para combinar agentes 

bioativos com polímeros. Em 1853, surgiu o primeiro sistema de liberação 

controlada conhecido:  a seringa, que tinha como composição o vidro. Na década 

de 1960 as seringas de vidro começaram a ser substituídas por seringas de 

polímeros – descartáveis - tendo em vista que estes materiais usados na 

fabricação são inertes à coagulação e a reações imunológicas quando em 

contato com tecidos e fluidos biológicos. Desde então, a cada dia surgem 

sistemas de liberação inovadores – baseados,  principalmente, em polímeros 

naturais e sintéticos biodegradáveis (VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010).  

No desenvolvimento de dispositivo de liberação controlada, deve-se levar em 

consideração alguns aspectos relacionados a segurança do medicamento e 

posologia, descritos a seguir: 1. tipo de material polimérico, 2. rota de 

preparação, 3. tamanho das partículas, 4. quantidade de fármaco incorporado, 

5. carga, 6. fármaco liberado (in vivo e in vitro), 7. estabilidade do fármaco, 8. 

estabilidade do dispositivo de liberação, 9. efeito de estocagem, 10 propriedades 

da superfície, 11. apresentação, 12. antigenicidade, 13. toxicidade do dispositivo 

de liberação, 14. natureza do fármaco e biocinética do dispositivo de liberação. 

(RIOS, 2005; SÁEZ; LÓPEZ; KATIME, 2003). Alguns outros requisitos podem 

ser especificados para que o material polimérico seja adequado para compor 

uma formulação em um dispositivo de liberação controlada: facilidade de síntese 

e caracterização, baixo custo, biocompatibilidade, atoxicidade, não-

imunogenicidade (não ocasionar reação imunológica (AIGBODION; PILLAI, 

2000; ANGELOVA; HUNKELER, 1999; JACOBS; MASON, 1993). 

As propriedades físico-químicas dos polímeros também possuem importância 

em sua utilização. Essas propriedades podem variar conforme a natureza dos 

monômeros, o método de síntese do polímero, a massa molar, e a sua estrutura 

química. Suas propriedades físicas são relacionadas à rigidez dos segmentos na 
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cadeia polimérica e à resistência das forças intermoleculares. Na Figura 2 é 

possível observar os polímeros utilizados em cada tipo de via administrativa 

devido suas diferentes propriedades e comportamento nos diferentes pHs do 

organismo (MANO; MENDES, 1999; PILLAI; PANCHAGNULA, 2001; RIOS, 

2005; VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010). 

 

Figura 2: Sistemas de liberação de fármacos e polímeros que atuam nas diferentes regiões do 

trato gastrointestinal (VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010) 

A maioria dos polímeros responsáveis pela liberação do composto ativo podem 

ser categorizadas como: hidrogéis, micelas, poliplexos ou conjugados polímero-

ativo, que são abordados em mais detalhes abaixo. Os hidrogéis são redes 

hidrofílicas (co) poliméricas capazes de absorver grandes quantidades de água 

ou fluidos biológicos. As ligações cruzadas físicas (reticulação) ou covalentes 

tornam os hidrogéis insolúveis em água.  

3 SISTEMAS DE LIBERAÇÃO 

Os primeiros estudos feitos para a obtenção de sistemas carreadores eficazes 

tiveram como base o encapsulamento de moléculas. O primeiro estudo data do 

início do século XX, quando Paul Ehrlich propôs o seu modelo, que ficou 

conhecido por “Bala Mágica de Ehrlich”. Os suportes mais utilizados nos 

sistemas de liberação controlada são os polímeros, porém outros como materiais 
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de natureza lipídica e materiais inorgânicos também podem ser encontrados 

(GHOSH et al., 2008; MÜLLER; MÄDER; GOHLA, 2000). 

Nas últimas décadas, com a crescente pesquisa na área de nanotecnologia, 

surgiram nanomedicamentos – materiais com diferentes propriedades, 

características, aplicações e dimensões nanométricas. Desde então, a cada dia 

são propostos novos sistemas inovadores baseados em polímeros sintéticos ou 

naturais, biodegradáveis ou não, entre outros, visando a liberação de fármacos: 

nanocompósitos, nanopartículas poliméricas, micelas, dentre outros 

(HOFFMAN, 2008; VACCARI et al., 2012). 

Os sistemas de liberação modificada (SLM) são desenvolvidos para 

disponibilizar o fármaco no seu local de ação por um período de tempo curto e 

adequado (duração do efeito) – deve permanecer dentro da concentração da 

“faixa terapeutica”-, quando comparado aos sistemas convencionais. A 

concentração do fármaco no organismo é influenciada pela velocidade de 

liberação, – processos de absorção, biotransformação e eliminação - pelo perfil 

farmacocinético e pelos efeitos adversos decorrentes de seu uso (PRISTA et al., 

2014) 

Os SLM são classificados de acordo com os mais variados critérios, incluindo a 

classe de materiais utilizados (poliméricos ou não poliméricos), tipo de agente 

terapêutico incorporado no sistema (moléculas de baixa massa molar, proteínas, 

material genético), estado físico (líquidos, semi-sólidos ou sólidos), via de 

administração, forma como o fármaco se encontra imobilizado no sistema e a 

natureza do mecanismo que controla a libertação deste, etc (KIM et al., 2009). 

As principais classificações para os sistemas de administração e liberação,  

encontram-se itemizadas a seguir: 

3.1 VIA DE ADMINISTRAÇÃO  

Nada mais é que o local do organismo onde o medicamento é administrado, ou 

seja, entra em contato com este – etapa de absorção. 
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3.1.1 Enteral 

A palavra enteral (enteron) é proveniente do grego e significa intestino, ou seja, 

realizada pelo sistema gastrointestinal (BRASIL, 2011): 

• Oral: é a mais comumente utilizada tanto para efeitos locais quanto para 

efeitos sistêmicos, por ser segura, econômica e confortável. Os 

medicamentos podem ser encontrados sob a forma de comprimidos, 

cápsulas, pós ou líquidos. Possuem como desvantagens: dificuldade de 

deglutição e possibilidade de náusea e vômito (BRASIL, 2011). 

• Sublingual (SL): possuem uma rápida absorção pela mucosa, pois 

dissolvem rapidamente, promovendo o efeito sistêmico – atingir a 

corrente sanguínea – em um período mais curto. Podem ser encontrados 

sob a forma de comprimidos, gotas ou pó) (BRASIL, 2011). 

• Retal: geralmente utilizados quando não há a possibilidade de 

administração pela via oral; São encontrados sob a forma de supositórios 

e sua principal desvantagem é incômodo local (BRASIL, 2011). 

3.1.2 Parenteral 

É aquela realizada por outra via que não a enteral, ou seja, por uma via não 

digestiva (BRASIL, 2011): 

• Intravenosa: Possuem efeito quase imediato, pois é administrado 

diretamente na corrente sanguínea. Utilizado em situações de 

emergência ou quando o fármaco não é absorvido pelo sistema 

gastrointestinal. (BRASIL, 2011) 

• Intramuscular: Aplicado diretamente no músculo, porém com efeito menos 

imediato quando comparado ao anterior. (BRASIL, 2011) 

• Subcutânea: Administração ocorre sobre a pele, em regiões específicas 

e alternadas – tecido subcutâneo – e a absorção é lenta. (BRASIL, 2011) 

• Respiratória: Se estende desde o uso local – mucosa nasal – até o uso 

sistêmico – pulmões. Geralmente as doses administradas são menores e 

com absorção rápida. (BRASIL, 2011) 

• Tópica: é o tratamento de uso local – onde se encontra a lesão - que pode 

ser encontrado sob a forma de pomadas, géis, cremes, colírios, soluções. 

(BRASIL, 2011)  
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3.2 MODO DE LIBERAÇÃO DO FÁRMACO 

O modo de liberação de um medicamento no organismo - humano ou animal – 

é dividido em três etapas: farmacêutica, farmacocinética e farmacodinâmica. Na 

etapa farmacêutica, a forma medicamentosa é desintegrada, com posterior 

dissolução do princípio ativo. A etapa farmacocinética compreende processos de 

absorção, distribuição, biotransformação, biodisponibilidade e excreção – 

atuação do organismo no fármaco. A etapa farmacodinâmica é associada a 

interação entre o princípio ativo e o foco de atuação – atuação do fármaco no 

organismo – e está dividida em: local de ação, mecanismo e efeito terapêutico 

(LEITE; VIEIRA; VEBER, 2008a). 

Os modos de liberação estão relacionados com a velocidade de absorção, 

solubilidade, pKa, permeabilidade, dentre outros, do fármaco e 

consequentemente com sua concentração plasmática. Existem alguns métodos 

empregados para modificar as velocidades de absorção como, o controle da 

velocidade de dissolução dos medicamentos – controle da estabilidade – no 

organismo e com os excipientes presentes na fórmula. Estes possibilitaram a 

origem dos diferentes modos de liberação – rápido, contínuo, dentre outros 

abordados a seguir (REIS et al., 2006; SATO et al., 2007; SIEPMANN; 

SIEPMANN, 2008). 

Existem diversas possibilidades de aplicação de sistemas de liberação 

modificada, destacando-se as aplicações na área biomédica e farmacêutica: 

administração de fármacos (DELLA-MORTE et al., 2012; DEY; MAJUMDAR; 

RAO, 2008; KADAJJI; BETAGERI, 2011; LANZILLOTTI, 2012; LEMBO; 

CAVALLI, 2010; TANG et al., 2018), vacinas com imunogenicidade prolongada 

(PIMENTEL et al.,2007), suplementação nutricional (REBELLO, 2009), 

reposição hormonal e em contracepção (HOFFMAN, 2008); na medicina 

veterinária, envolvendo terapias de eficácia aprimoradas (VALGAS, 2005; WAY, 

2013) e manejo reprodutivo e hormonioterapia (MOREIRA, 2013; PIMENTEL, 

2010); na agricultura: processo de fertilização (ANTONIETTI, 2015; AOUADA et 

al., 2008); e na pecuária (MOREIRA, 2013). 

A Figura 3 apresenta os diferentes modos de Liberação de fármacos em função 

do tempo: 
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Figura 3: Modos de Liberação do fármaco em função do tempo (VEIGA, 1988) 

3.2.1 Liberação Convencional/Imediata/Clássica  

Esses sistemas resultam em dificuldade de manutenção da dose terapêutica 

mínima no organismo por períodos de tempo prolongados, devido aos 

mecanismos metabólicos e funcionais do organismo. Isto é usualmente 

empregado, aumentando a possibilidade de efeitos colaterais adversos por conta 

dos picos de concentração que podem superar o limite aceitável (KIM et al, 

.2009). 

As formas farmacêuticas com liberação convencional por serem desenvolvidas 

para liberar o fármaco imediatamente após a administração, terão as 

concentrações plasmáticas do fármaco diretamente proporcionais à dose 

administrada - sendo empregados nesses sistemas diluentes solúveis, 

desintegrantes e/ou outros recursos que favorecem os processos de liberação e 

dissolução do fármaco – rápida absorção pelo organismo. Podem ser 

encontrados sob a forma de comprimidos - desintegráveis, mastigáveis, 

efervescentes ou sublinguais (KIM et al., 2009; ULBRICH; KNOBLOCH; 

KREUTER, 2011; YANG, TIANZHI et al., 2015). 
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Além disso, nessas formulações, são necessárias múltiplas doses para manter a 

concentração do princípio ativo dentro dos limites da faixa terapêutica. Após 

administração do medicamento, a concentração do fármaco, na corrente 

sanguínea, apresenta um aumento até atingir um pico plasmático máximo (Cmax) 

e então declina. Neste momento, uma nova dose é necessária, para que a 

concentração volte a subir. Quando a administração das doses não é 

rigorosamente seguida, a concentração pode ficar abaixo do valor terapêutico 

ideal - abaixo da concentração mínima eficaz (CME) - ou acima do valor 

terapêutico ideal - Concentração Mínima Tóxica (CMT) – zona tóxica – Figura 3 

(Curva 1) (SIEGWART et al., 2011; YANG, TIANZHI et al., 2015). 

3.2.2 Liberação Controlada  

É um sistema de administração desenvolvido para prolongar o tempo de 

liberação do princípio ativo no organismo, sustentar sua concentração 

plasmática e controlar a localização temporal e espacial das moléculas in vivo, 

por meio da aplicação de princípios biológicos e químicos. Desta forma, 

alterações cíclicas na concentração são eliminadas e a disponibilidade de um 

bioativo é aumentada de forma modulada- por controle temporal e distributivo. 

Daí a relevância do desenvolvimento destes sistemas, cuja finalidade é manter 

constantes os níveis de determinada substância na corrente sanguínea, 

aumentando a eficiência terapêutica, evitando superdosagens - possivelmente 

tóxicas – ou doses ineficientes. Sendo assim, é possível a utilização de apenas 

uma dose (ALLEN JR; POPOVICH; ANSEL, 2013; CERIZE, 2012; 

KALACHANDRA et al., 2006). 

Estudos sobre liberação controlada de substâncias biologicamente ativas 

ganharam destaque a partir da década de 1950, sendo que, um grande avanço 

tem sido observado mais recentemente, com a contribuição de profissionais das 

mais diversas áreas (VULCANI, 2004). 

Os sistemas de liberação controlada de agentes ativos podem ser preparados 

em diversas formas com destaque para filmes ou membranas, micro e 

nanopartículas, géis, soluções e comprimidos, sendo que a forma utilizada 

depende da sua aplicação (KIM et al., 2009).  
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À utilização desses sistemas está associada a inúmeras vantagens: aumento na 

eficácia terapêutica, com liberação progressiva e controlada do fármaco; maior 

eficiência com quantidade reduzida (minimização da quantidade de fármacos 

utilizados); diminuição significativa da toxicidade, sendo sua administração mais 

segura (sem causar reações inflamatórias locais) e conveniente ao paciente 

(menor número de doses); possibilidade de direcionamento a alvos específicos, 

sem retenção significativa do fármaco (ALLEN JR; POPOVICH; ANSEL, 2013; 

CERIZE, 2012; KALACHANDRA et al., 2006) Porém, pode apresentar algumas 

desvantagens: a quantidade de princípio ativo presente na formulação é maior 

que da forma convencional – superdosagem pode levar a intoxicação; 

dificuldade/impossibilidade de interrupção do efeito farmacológico em caso de 

emergências; não é indicado para pacientes com problemas renais ou 

gastrointestinais; custo elevado por dose unitária (COLLETT; MORETON, 2005; 

HOWARD III; MCCULLOCH; BAUER, 1998). 

Os principais sistemas de liberação controlada encontram-se enumerados a 

seguir: 

3.2.3 Liberação Retardada  

Liberam o fármaco em um tempo posterior à administração, prolongando o 

tempo entre a administração e a chegada a corrente sanguínea – período de 

latência (Figura 3, curva 3). O retardamento é determinado pelo tempo ou pela 

influência do meio, e tem como objetivo a proteção das mucosas 

gastrointestinais e evitar a desintegração pelo ácido estomacal, podendo ser 

melhor absorvido pelo intestino. São obtidas a partir de formulação especial e/ou 

método de fabricação e encontradas comercialmente sob a forma de 

comprimidos ou cápsulas, que geralmente são revestidas por substâncias 

gastro-resistentes - revestimento entérico – resistentes ao pH estomacal. 

(ALLEN Jr. et al., 2007). 

3.2.4 Liberação Sustentada  

São caracterizados pela manutenção da concentração plasmática do fármaco 

constante, por um espaço de tempo - 8 a 12 horas – maior que na convencional. 

O mecanismo de sustentação ocorre com a prévia liberação de parte do princípio 

ativo - suficiente para disponibilizar a dose terapêutica logo após a administração 
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- e posteriores liberações graduais e contínuas visando a sustentação do efeito 

(Figura 3, curva 2). COLLETT & MORETON, 2005) 

3.2.5 Liberação Prolongada  

São caracterizados por liberar o fármaco de uma maneira controlada, ou seja, o 

princípio ativo pode ser absorvido por um período de tempo maior que o 

convencional – uma dose inicial de efeito imediato e uma dose de manutenção 

liberada gradativamente, prolongando o efeito (Figura 3, curva 5).. Além disso, 

os níveis de concentração plasmática são mantidos constantes – as velocidades 

de liberação são constantes - e permitem a redução na frequência de 

administração das doses. (ALLEN JR; POPOVICH; ANSEL, 2013; COLLETT; 

MORETON, 2005). 

3.2.6 Liberação Repetida  

Possuem duas doses equivalentes de fármaco, uma para liberação imediata – 

dose inicial - e a segunda para liberação retardada – liberadas após 4 a 6 horas 

da dose inicial (Figura 3, curva 4)..Possuem efeito terapêutico por um período 

maior que o convencional, mas o perfil terapêutico é similar (ANSEL; 

POPOVICH; ALLEN, 2007). 

4 MECANISMOS DOS PROCESSOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 

A disposição de bioativos por intermédio de sistemas poliméricos é regulada por 

diversos mecanismos. Existem três mecanismos primários pelos quais os 

bioativos podem ser liberados a partir de um sistema polimérico: dissolução, 

difusão, intumescimento seguido de difusão e degradação ou erosão (Figura 4). 

A difusão pode ocorrer em escala microscópica através dos poros do polímero 

matriz, ou a nível molecular, passando entre cadeias de polímero (Fig. 4A). Os 

sistemas de reservatório são baseados no mecanismo de difusão, e muitas 

vezes são combinados com um filme ou membrana que controla a liberação (Fig. 

4B). Este mecanismo de liberação é aplicado no revestimento do stent Cypher 

em camadas, que consiste de um polietileno-co-acetato de vinil (PEVA) e poli 

copolímero de n-butil metacrilato (PBMA) contendo o agente ativo, enquanto a 

camada superior deste stent é um revestimento fino de PEVA-PBMA sem drogas 

que serve para controlar a liberação do medicamento e prevenir um efeito de 
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explosão. Os sistemas de liberação controlada por intumescimento são 

inicialmente secos, e absorvem água ou outros fluidos corporais após a 

implantação, resultando no inchamento desse. Esse processo aumenta o teor de 

solvente aquoso dentro da formulação bem como do espaço entre as ligações 

do polímero, permitindo que o fármaco possa difundir-se através dessa rede para 

o exterior (Fig. 4C). Na biodegradação ou erosão, os polímeros são projetados 

para degradar devido a hidrólise das suas cadeias. Essa pode conferir erosão 

superficial ou erosão em massa. Na erosão superficial, a taxa de liberação do 

bioativo é proporcional à área superficial do dispositivo de administração (Fig. 

4D). 

 

 Figura 4: Representação esquemática dos mecanismos (difusão, degradação e 
intumescimento) envolvidos na liberação controlada de princípio ativo em dispositivo baseado 
em copoli (ácido lático-ácido glicólico) (PLGA), contendo esferas magnetizadas (MAN, 2014). 

Como visto anteriormente, o sistema de liberação controlada é fundamentado na 

extensão do tempo de circulação de determinada substância na corrente 

sanguínea, mantendo as quantidades terapêuticas mínimas requeridas. Esta 

liberação é possibilitada a partir dos mecanismos regulados por diferentes 

processos: difusão, dissolução, erosão, biodegradação, intumescimento (ou 
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inchamento), complexação, ou combinação entre si. Alguns mecanismos estão 

esquematicamente representados na Figura 5. (PEREIRA et al., 2014; 

PIMENTEL, 2010; WEN; PARK, 2011). 

 

Figura 5: Representação esquemática dos mecanismos (difusão, degradação e 
intumescimento) envolvidos na liberação controlada de princípio ativo em dispositivo baseado 
em copoli (ácido lático-ácido glicólico) (PLGA), contendo esferas magnetizadas (MAN, 2014). 

A matriz polimérica tem a função de armazenar o bioativo por períodos de tempo 

pré-programados. A atuação dessa pode ocorrer pelo atraso na dissolução do 

fármaco – dissolução retardada - dentro do dispositivo, na inibição da difusão do 

fármaco – difusão controlada - para fora do dispositivo ou ainda no controle do 

fluxo da solução de bioativo, representados esquematicamente na Figura 6 

(UHRICH, 1999).  
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Figura 6: Representação esquemática proposta por UHRICH, 1999 dos principais mecanismos 

de liberação controlada em dispositivos poliméricos (UHRICH et al., 1999) 

A dissolução retardada – controle químico - é o mecanismo mais comum e, o 

princípio ativo insolúvel encontra-se retido dentro da estrutura polimérica que 

forma uma espécie de cápsula protetiva – revestimento que irá retardar a 

liberação do princípio ativo. Somente após a solubilização ou degradação da 

película polimérica, o princípio ativo será dissolvido no meio de atuação - a 

velocidade dependerá da matriz polimérica escolhida. Este processo ocorre em 

sistemas encapsulado e miolo/casca (core/shell) - membranas, cápsulas, 

nanocápsulas, lipossomas e fibras ocas. Como desvantagens pode não ocorrer 

a degradação e o medicamento ser eliminado inteiro ou quase. (UHRICH, et 

al.,1999). Existe ainda, o processo de erosão - controle químico – que ocorre a 

partir da degradação da matriz, sendo a taxa de liberação dependente dessa. 

O sistema de difusão controlada utiliza como matriz um polímero reticulado - 

insolúvel no meio de atuação - apresenta ligações cruzadas – e o fármaco se 

encontra disperso neste. A reticulação da película polimérica dificulta o caminho 
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que o princípio ativo deve percorrer para atravessar a matriz. Esta dificuldade 

pode ser superada pelo intumescimento da película polimérica através da 

criação de vacâncias que facilita a difusão do princípio ativo para o meio de 

atuação. Este processo ocorre em dispositivo do tipo hidrogel. Uma 

desvantagem é a possibilidade de o fármaco ser totalmente liberado por uma 

das vacâncias. (UHRICH, et al.,1999). 

No último caso, controle de fluxo da solução – controle por solvente - de princípio 

ativo, existe uma diferença de pressão osmótica entre o meio de atuação e a 

película semipermeável. A água penetra no dispositivo, dissolve o princípio ativo 

e permite que este seja liberado para o meio exterior, com velocidade controlada 

Desvantagem é que alguns polímeros - colágeno, gelatina, PVA - não podem ser 

usados para veicular o princípio ativo hidrossolúvel, devido a difusão desse 

princípio ativo através da proteção polimérica. (UHRICH, et al.,1999). 

Existem ainda outros sistemas, como por exemplo o Magnético, em que um 

campo magnético é aplicado externamente, promovendo uma maior liberação 

do fármaco quando conveniente. Esse sistema possui nanopartículas 

magnéticas dispersas na matriz polimérica que se difundem normalmente 

quando em contato com o organismo, porém quando exposto a um campo 

magnético externo essa liberação ocorre de maneira mais rápida. A vantagem 

desse sistema está na manipulação da capacidade de liberação por meios 

externos e a possibilidade de direcionar o princípio ativo para um local específico 

- vetorização. Este método vem sendo utilizado em tratamentos contra o câncer 

(BIZERRA; SILVA, 2016). 

De maneira complementar, na Tabela 2 e na Figura 7 são apresentados 

dispositivos e mecanismos de liberação controlada vistos anteriormente e 

adicionais, reportados por outros autores (LANZILLOTTI, 2012; MAN, 2014; 

UHRICH et al., 1999; WEN; PARK, 2011). 
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Quadro 2 - Descrição de dispositivos e de mecanismos de liberação controlada propostos por 

diversos autores. 

Tipo de sistema Mecanismo controlador 

CONTROLE POR DIFUSÃO 

reservatório ou barreira difusão através da membrana 

matricial difusão pela massa polimérica 

CONTROLE POR SOLVENTE 

sistema osmótico transporte osmótico do fluido 

sistema de intumescimento penetração da água em polímero 

CONTROLE QUÍMICO 

sistema biodegradável erosão 

sistema de cadeia pendente hidrólise do grupo lateral 

SISTEMA REGULADO 

magnético aplicação externa de campo 

ultra-som dessorção competitiva ou reação de 

substrato enzimático 

Adaptado de UHRICH,1999; MAN,2007; WEN e PARK,2010; LANZI LLOTTI,2012 

 

Figura 7: Representação dos diferentes mecanismos de liberação controlada em matrizes 
poliméricas (BIZERRA; SILVA, 2016) 
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5 PRINCIPAIS DISPOSITIVOS POLIMÉRICOS UTILIZADOS PARA 

LIBERAÇÃO CONTROLADA 

5.1 MÉTODOS DE SÍNTESE DAS MICROPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 

USADOS EM SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 

Partículas poliméricas - microesferas, microcápsulas e nanopartículas - são 

largamente utilizadas, pois podem ser administradas em diversos locais do corpo 

através de uma injeção. Uma variedade de fármacos - independentemente de 

suas massas moleculares e solubilidade em água - podem ser carregados pelas 

partículas. Alguns polímeros biodegradáveis usados na preparação de 

micropartículas são poliésteres, polianidridos e polissacarídeos que possuem 

diferentes técnicas de fabricação. 

Para a síntese das micropartículas poliméricas, é importante escolher um 

processo de encapsulamento apropriado e que atenda aos seguintes requisitos: 

1)  a estabilidade e a atividade biológica dos medicamentos incorporados devem 

ser mantidos durante a processo de encapsulamento; 2) a eficiência do 

encapsulamento e o rendimento das micropartículas devem ser altos o suficiente 

para a produção em massa; 3) as micropartículas produzidas devem ter uma 

faixa de tamanho razoável (<250 µm) para serem administradas através de 

seringas por via parenteral. 4) o perfil de liberação do fármaco deve ser 

reprodutível; 5) a técnica empregada deve produzir micropartículas de fluxo livre, 

tornando mais fácil o preparo da suspensão das micropartículas. 

Há uma série de técnicas disponíveis para microencapsulação de princípio 

ativos, como os métodos de emulsão, spray drying, separação de fases, 

impressão 3D, polimerização in situ, dentre outras. Cada método tem suas 

próprias vantagens e desvantagens. A escolha da técnica depende das 

propriedades do polímero e do ativo, do local de ação do medicamento e da 

duração da terapia (PARK; YE; PARK, 2005).   

A seguir estão relacionadas as principais técnicas para obtenção das partículas 

poliméricas: 

5.1.1 Emulsão 

Nesta técnica o polímero é dissolvido em um solvente orgânico e parcialmente 

miscível em água, e o fármaco é dissolvido ou suspenso na solução polimérica. 
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A solução é saturada com água para atingir um equilíbrio termodinâmico inicial 

entre a água e a fase orgânica. As nanopartículas são formadas pela difusão do 

solvente na fase aquosa. O solvente é removido através da evaporação em 

temperaturas elevadas, resultando na formação de micropartículas compactas. 

A método de remoção de solvente é responsável por afetar a morfologia final das 

micropartículas (Figura 8). Este método, no entanto, só está disponível para os 

bioativos hidrofóbicos – os fármacos hidrofílicos podem se difundir ou particionar 

da fase orgânica para a fase aquosa, comprometendo o encapsulamento (PARK; 

YE; PARK, 2005; VEHRING, 2008).  

 

Figura 8: Representação esquemática da técnica de emulsão (SETTI et al., 2018) 

5.1.2 Separação de fases 

Este método envolve a separação de fases de uma solução polimérica através 

da adição de um solvente orgânico imiscível. Primeiramente, o composto ativo é 

dissolvido/disperso em uma solução do polímero. Adiciona-se, então, um 

solvente - óleo de silicone, óleo vegetal, líquido leve parafina e polibutadieno de 

baixo peso molecular - a essa mistura, sob suspensão contínua, pela qual o 

solvente do polímero é gradualmente extraído e gotículas contendo o composto 

ativo são formadas. A velocidade de adição do solvente afeta a velocidade de 

extração do solvente da solução polimérica, o tamanho das micropartículas e o 

encapsulamento e a eficiência do medicamento. A fase que contém as gotas do 

composto ativo é então enrijecida pela exposição em uma quantidade excessiva 
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de outro solvente orgânico, como hexano, heptano e éter dietílico (Figura 9). As 

características das microesferas finais são determinadas pela massa molecular 

do polímero, viscosidade do solvente e concentração de polímero. A principal 

desvantagem deste método é a formação de aglomerados – gotículas se aderem 

umas às outras antes da separação completa de fases. Esta técnica é 

promissora para fabricação de microcápsulas carregadas de proteínas, pois 

minimizam as fontes de inativação de proteínas quando comparadas aos 

métodos convencionais (PARK; YE; PARK, 2005; YANG, YUNQI et al., 2017). 

 

 Figura 9: Representação esquemática da técnica de separação de fases (YANG, YUNQI et al., 

2017) 
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5.1.3 Spray drying  

Em comparação aos métodos convencionais, a técnica de spray drying oferece 

algumas vantagens: boa reprodutibilidade, condições amenas de reação, 

controle do tamanho das partículas, e é menos dependente da solubilidade do 

fármaco e do polímero. O fármaco é dissolvido/disperso na solução polimérica, 

com uso de solventes voláteis - diclorometano ou acetona. A solução ou 

suspensão resultante é pulverizada em uma corrente de ar aquecido produzindo 

as micropartículas (Figura 10). A sua principal desvantagem é a perda de uma 

quantidade significativa de produto, devido, principalmente, à adesão das 

micropartículas na parede interna do spray drying. Além disso, aglomerados são 

frequentemente formados pois as micropartículas são atraídas umas pelas 

outras, antes da remoção completa do solvente (PARK; YE; PARK, 2005; 

VEHRING, 2008). 

A técnica de spary drying tem sido amplamente utilizada em ativos sensíveis 

devido a rápida evaporação do solvente em forma de gotas. Essa técnica 

também pode ser usada como uma forma de microencapsulamento – 

aprisionamento de materiais '' ativos '' dentro de uma matriz protetora, inerte ao 

ativo encapsulado. Na indústria farmacêutica, uma das aplicações mais 

utilizadas desta técnica é a produção de pós farmacêuticos nano/micrométricos, 

que devido a sua maios superfície de contato, geram maior absorção pelo 

organismo – uso pela via inalatória. (MAHDAVI et al., 2014; MALAMATARI et al., 

2020). 
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Figura 10: Representação esquemática do spray drying (VENIL et al., 2016) 

5.1.4 Impressão tridimensional (3D) 

A impressão 3D pode ser utilizada como forma de fabricação de comprimidos 

em que uma estrutura é construída depositando ou ligando materiais em 

camadas sucessivas para produzir o objeto 3D. As vantagens desta técnica 

incluem: o controle preciso da distribuição espacial de um ingrediente 

farmacêutico ativo dentro de uma dosagem, confecção de geometrias 

complexas, depósito de pequenas quantidades do fármaco, redução do 

desperdício e permitem a fabricação rápida de composições variadas permitindo 

a individualização das dosagens. Após a impressão do comprimido, a 

porcentagem de preenchimento determina a quantidade de fármaco contido 

naquela capsula; 0% de preenchimento resultaria em uma cavidade oca e 100% 

de preenchimento levariam a comprimido maciço, como mostrado na Figura 11. 

Os comprimidos cuja porcentagem de preenchimento é maior mostram uma 

liberação mais lenta (GOOLE; AMIGHI, 2016; PRASAD; SMYTH, 2016). 
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Figura 11: Comprimidos impressos em diferentes porcentagens de preenchimento para 

liberação controlada (PRASAD, 2016) 

5.2 PRINCIPAIS DISPOSITIVOS POLIMÉRICOS USADOS EM SLF 

5.2.1 Dispositivos matriciais 

Nos sistemas farmacêuticos matriciais o fármaco está incluído num sistema 

formado por cadeias de uma ou várias substâncias químicas polimerizadas, que 

funcionam como agentes moduladores da liberação. O dispositivo matricial é um 

dos recursos mais utilizados para desenvolver fármacos de liberação prolongada 

orais. Nele, o bioativo é protegido por uma matriz ou reservatório que dificulta, 

impede ou modula a sua liberação. Em termos de construção podem ser 

monolíticos (comprimidos ou cápsulas) ou particulados (minicomprimidos, 

grânulos), incorporados em comprimidos ou cápsulas. Tal dispositivo pode ser 

preparado a partir de polímero solúvel em água, polímero insolúvel, degradável 

em água, ou polímero insolúvel, inerte (ALLEN JR; POPOVICH; ANSEL, 2013; 

AULTON, 2005; PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). O bioativo encontra-se 

disperso no polímero e a liberação é controlada por um ou mais dos seguintes 

mecanismos: difusão, dissolução, hidratação (intumescimento), precipitação, 

erosão e/ou degradação. Em geral quanto mais rígida for a matriz – menor 

porosidade – mais lentamente ocorrerá a liberação da substância (LOPES; 

LOBO; COSTA, 2005; PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007; SIEPMANN; 

SIEPMANN, 2008). 

Segundo Lopes e colaboradores (2005), podem ser usados os seguintes 

excipientes poliméricos na formulação do dispositivo matricial, cuja função é 
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retardar a liberação (LOPES; LOBO; COSTA, 2005): Matrizes insolúveis e 

inertes a presença de água, -  polietileno, cloreto de polivinila, poliamidas - 

matrizes hidrofóbicas e erodíveis, - triglicerídeos em geral, ceras ou graxas -  e 

matrizes hidrofílicas - derivados de celulose, polissacarídeos não celulósicos e 

carbômeros.  

Em estudo realizado por Leite (2004) sobre a liberação de progesterona, em 

dispositivo matricial de poli(hidroxibutirado) (PHB), foi verificado que a taxa de 

liberação era influenciada pela massa molar do polímero Figura 12. O nível de 

liberação relativamente baixo atingido nas primeiras 70 horas sugeriu a 

necessidade de modificar a matriz através da formulação de mistura com PHB 

que fossem menos hidrofóbicas (LEITE, 2004). 

 

Figura 12: Perfil de liberação versus tempo das microcápsulas de PHB/Progesterona (LEITE, 

2004) 

5.2.2 Dispositivos reservatórios 

O dispositivo reservatório fundamenta-se num núcleo sólido com o princípio ativo 

disperso e um revestimento polimérico – insolúvel aos fluidos gastrointestinais 

(derivados de celulose) - contínuo (filme), microporoso – polivinilpirrolidona, 
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polietilenoglicois - ou não poroso, sobre o bioativo. No dispositivo matricial, a 

difusão do fármaco determinará o processo de liberação, já nesse, a liberação 

será governada pela erosão/degradação do polímero. Existe uma maneira 

alternativa em que uma parte do princípio ativo pode ser incorporada ao polímero 

de revestimento, possibilitando a liberação de uma dose inicial (AULTON, 2005; 

LOPES; LOBO; COSTA, 2005; PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007; SIEPMANN; 

SIEPMANN, 2008). 

Os dois dispositivos mencionados anteriormente estão representados na Figura 

13. 

 

Figura 13: Morfologia de dispositivos de liberação: (a) dispositivo miolo/casca em 

nanomicrocápsula ou reservatório; (b) dispositivo matricial de uma nanomicropartícula 

(LEMBO; CAVALLI, 2010) 

5.2.3 Dispositivos bomba osmótica 

O dispositivo de bomba osmótica – denominado pushpull - funciona com o 

princípio da pressão osmótica, como força motriz para liberação da substância, 

modulando a liberação do ativo. A forma farmacêutica é constituída por um 

núcleo - comprimido, cápsula gelatinosa, dura ou mole - revestido com uma 

membrana semipermeável, que possui um orifício produzido a laser. Após a 

administração da forma farmacêutica, a água penetra no núcleo por osmose, 

aumentando a pressão interna. Desintegra o núcleo e intumesce o polímero 

hidrofílico (camada osmótica) promovendo a liberação do fármaco, dissolvido ou 

disperso, através do orifício na membrana, conforme mostrado na Figura 14. Os 

polímeros mais comumente usados são os derivados da celulose e álcool 

polivinílico (PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). 



38 
 

 

Figura 14: Representação esquemática de dispositivo do tipo bomba osmótica (PEZZINI et al., 

2007) 

5.2.4 Dispositivos nanoestruturado e micro/nanocompósito  

Materiais nanoestruturados e nanocompósitos têm demonstrado propriedades 

singulares, com amplo potencial de aprimoramento. Os nanocompósitos - 

materiais híbridos em que um dos componentes serve de matriz e as partículas 

(dimensões nanométricas) do segundo encontram-se dispersas nessa - 

apresentam propriedades superiores às dos compósitos poliméricos 

convencionais ou polímeros puros. O aumento considerável das propriedades 

físicas nos nanocompósitos está diretamente relacionado à elevada área 

superficial que estas nanopartículas possuem e em consequência disto, o 

aumento do número de pontos de interações entre elas e a matriz polimérica. 

Estas interações variam dependendo do tipo de polímero, do tipo de 

nanopartícula e do método de síntese utilizado (OH et al., 2008; WEIMAR et al., 

2009). 

Segundo MAHAPATRO e SINGH (2011) há diversas vantagens associadas a 

sistemas nanoestruturados aplicados em liberação modificada: melhoria da 

biocompatibilidade, perfil de liberação de ativo conveniente e promissor para 

uma série de fármacos, vacinas e biomoléculas, aplicados no campo da 

medicina. Atuam como carreadores, cuja aplicação vem sendo associada ao 
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aumento de eficiência e minimização de efeitos tóxicos (MAHAPATRO; SINGH, 

2011).  

FERRONY e colaboradores (2012) realizaram um estudo de liberação in vitro de 

dexametasona em um dispositivo nanoestruturado, por cromatografia líquida de 

alto desempenho (HPLC), comparando a liberação do fármaco na forma 

nanoencapsulada com a forma livre (Figura 15. Com finalidade comparativa, 

foram preparadas 3 formulações diferentes: creme gel contendo nanocápsulas 

de dexametasona (CGNCDEXA), gel contendo a dexametasona na forma livre 

(CGDEXA) além de uma formulação contendo apenas nanocápsulas, sem a 

presença do fármaco (placebo), como controle negativo do experimento. 

Segundo os autores, a concentração total liberada, foi maior na formulação na 

forma livre, porém a forma nanoencapsulada provocou liberação mais lenta e 

gradual, sugerindo que a incorporação desse fármaco no sistema 

nanoestruturado modifica os parâmetros de liberação com relação ao fluxo e à 

concentração total do ativo liberado (FERRONY; ROGGIA; ALVES, 2012). 

 

Figura 15: Liberação versus tempo da dexametasona na forma livre (CGDEXA), 

nanoencapsulada (CGNCDEXA) e com adição de acetonitrila à solução (CGNCDDEXA C/ACN) 

(FERRONY et al.,2012) 
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5.2.5 Dispositivos transdérmicos 

Os dispositivos transdérmicos são compostos por três camadas de polímeros: 

adesiva - fixação na pele, externa – proteção do fármaco - e a interna – controle 

da liberação (Figura 16). São encontrados sob a forma de adesivos que ao serem 

aplicados na pele, liberam o fármaco que, atinge a corrente sanguínea após 

atravessar as diversas camadas da pele, com velocidade constante, e por um 

espaço de tempo prolongado. Esses dispositivos devem possuir propriedades 

físico-químicas que permitam a penetração do princípio ativo na pele, sendo 

assim devem ser aplicados em regiões de maior fluxo sanguíneo e espessura da 

pele constante – atrás das orelhas, antebraço ou tórax (ALLEN JR; POPOVICH; 

ANSEL, 2013; LUCINDA; EVANGELISTA, 1999; PAPARELLA, 2005). 

Em 1979 surgia o primeiro adesivo de polietileno vinil acetado (PEVA), contendo 

o princípio ativo escopolamina, aprovado para administração tópica e conhecido 

comercialmente como Transderm-Scop®. Atualmente, existem inúmeros 

dispositivos no mercado veiculando fármacos como: nicotina, hormônios, 

analgésicos, entre outros, cuja liberação pode ser sustentada por dias até meses 

(ANSEL; POPOVICH; ALLEN, 2007). 

 

Figura 16: Representação de um sistema transdérmico (RAFEIRO, 2013) 

5.2.6 Dispositivos de hidrogel, microgel e nanogel 

Recentemente, tem ocorrido um grande desenvolvimento no que refere à síntese 

e nas aplicações dos hidrogéis. Apresentam estrutura como uma rede de cadeias 

poliméricas, interligadas através de ligações cruzadas, capaz de absorver água 

e permanecer insolúvel (Figura 17). De acordo com Moura e 

colaboradores(2007), um hidrogel apresenta algumas vantagens que o torna 
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muito interessante para aplicações em sistemas de liberação controlada tais 

como atoxicidade; capacidade de intumescer em água e fluídos biológicos - 

semelhança a alguns tecidos vivos; consistência elastomérica - minimiza o atrito 

entre os tecidos e o hidrogel; alta permeabilidade - permite o fluxo de fluídos 

corpóreos pelo hidrogel devido à alta porosidade; facilidade de obtenção em 

diferentes formas; capacidade de incorporação e liberação controlada de 

fármacos de diferentes polaridades (MOURA; FIGUEIREDO; GIL, 2007). 

 

Figura 17: Representação esquemática da estrutura de um hidrogel (MELO et al.,2012) 

Coelho (2012) investigou a liberação de nitrofurazona (NTZ), para aplicação 

tópica, incorporada em hidrogel de PVA reticulado com glutaraldeído. Foram 

determinados o perfil de intumescimento e a liberação de NTZ in vitro por 

espectrofotometria no UV-Visível (Figura 18). Os autores observaram que 

hidrogel apresentou boas características em relação a liberação do ativo através 

de ensaio de intumescimento. Observaram o aumento da massa sem perda de 

sua forma original, durante 15 horas. O ensaio de liberação de NTZ, in vitro, 

mostrou resultado satisfatório, apontando para a liberação prolongada do ativo.  
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Figura 18: Liberação de NTZ em função do tempo do hidrogel contendo NTZ (COELHO, 2012) 

Ferreira (2015) sintetizou hidrogéis nanoestruturados baseados em nanoargila 

Cloisita-Na+ suportadas em redes reticuladas de poli(ácido metacrílico) visando 

sua aplicação como veículos carreadores em sistemas de liberação controlada. 

Investigou a morfologia dos nanocompósitos constituídos de PMMA/nanoargila 

Cloisita-Na+ através da microscopia eletrônica de varredura para analisar o grau 

de intumescimento dos hidrogéis em função do aumento da concentração da 

nanoargila. As redes que constituem o hidrogel podem ser observado na Figura 

19. O autor relatou que em todos os casos as  estruturas foram semelhantes, 

porém os poros que fornecem o meio de transporte de água para o interior ou 

exterior do hidrogel aumentaram conforme aumento da concentração da 

nanoargila, aumentando o grau de intumescimento.(FERREIRA JUNIOR, 2015) 

 

Figura 19: Micrografias (a) PMAA/0% nanoargila; (b) PMAA/10% nanoargila e (c) PMAA/20% 

nanoargila (FERREIRA JUNIOR, 2015). 
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5.2.7 Blendas Poliméricas 

A mistura de polímeros hidrofílicos-hidrofóbicos produz hidrogéis compostos 

separados por fase, e ainda conservam suas propriedades na mistura final, 

sendo uma forma extremamente atraente, barata e vantajosa de obter novos 

materiais estruturais. O polímero resultante possui propriedades sinérgicas dos 

dois precursores. As vantagens dos sistemas de blendas poliméricas para 

aplicações de liberação controlada incluem a facilidade na fabricação dos 

dispositivos, a manipulação desses e a sinergia entre as propriedades 

(hidratação, velocidade de degradação e mecânica) (BAJPAI et al., 2008). 

Estudos de síntese e caracterização de misturas poliméricas enxertadas de poli 

(álcool vinílico) e gelatina foram realizados e os hidrogéis resultantes foram 

avaliados para características de absorção de água. A influência de vários 

fatores como: composição da mistura, pH e temperatura do banho de 

intumescimento e presença de eletrólito, foram investigados. Atualmente, há um 

interesse crescente em misturas biodegradáveis à base de amido, pois oferecem 

uma modificação nas propriedades e taxas de degradação. Um esquema 

hipotético (Figura 20) (BAJPAI et al., 2008).  

 

Figura 20: Formação de Blanda polimérica contendo polímeros A e B (BAJPAI et al., 2008) 

Os métodos mais utilizados no preparo de blendas poliméricas são fusão e 

dissolução em um solvente comum, A mistura fundida é realizada em condições 

de alta temperatura. A força de cisalhamento é usada para fundir os materiais. A 

mistura fundida pode ser obtida por extrusão. Já o método de dissolução, a 

mistura pode ser obtida dissolvendo os dois componentes em um solvente 
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comum. Ao meio é adicionado um agente precipitante adequado que será 

posteriormente evaporado, gerando filmes dessa mistura (BAJPAI et al., 2008; 

SUYATMA et al., 2004). 

5.3 DISPOSITIVOS RECENTES COM MODIFICAÇÃO E 

FUNCIONALIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

O esforço científico e a pesquisa acerca deste tema convergem e resultam no 

aprimoramento dos dispositivos existentes e na proposição de sistemas mais 

inteligentes, seguros e eficientes. Segundo MAHAPATRO e SINGH (2011), a 

modificação (funcionalização) da superfície em dispositivos de liberação 

modulada desempenha papel decisivo para uma aplicação bem sucedida in vivo, 

pois favorece sua tolerância pelo organismo vivo, aumentando a 

biocompatibilidade e a não-imunogenicidade, ou seja, o dispositivo circulará na 

corrente sanguínea de forma segura e prolongada (Figura 21) (MAHAPATRO; 

SINGH, 2011). 

 

Figura 21: Esquema representativo de dispositivos de revestimento, funcionalização e 

modificação de superfície apresentados por MAHAPATRO e SINGH, 2011 



45 
 

5.3.1 Peguilação 

De acordo com Veronese e Pasut, (2005), o dispositivo cuja modificação 

superficial é denominada peguilação (pegylation) descreve a modificação da 

superfície de determinado substrato pela incorporação de uma ou mais cadeias 

de poli(glicol etilênico) (PEG) – um polímero atóxico, não imunogênico, e com 

alta solubilidade em água. Outra possibilidade é a simples mistura do PEG com 

um polímero insolúvel (MULLEN et al., 2009; VERONESE; PASUT, 2005). 

Keane e colaboradores (2014) publicaram um estudo sobre misturas de PEG 

com acetobutirato de celulose (ABC), com a finalidade de avaliar o efeito da 

massa molar do PEG e da composição da mistura na eficiência da encapsulação. 

Foi observado, com o aumento da proporção de PEG, o aparecimento de 

grandes poros e perda de forma esférica devido à alta solubilidade do polímero 

no solvente utilizado (Figura 22). Esta seria, portanto, uma mistura polimérica 

favorável à liberação em função das características do PEG (KEANE; BADYLAK, 

2014). 

No trabalho proposto por Mojica e colaboradores (2014) o polietilenoglicol e o 

dextrano foram revestidos com nanopartículas de óxido de ferro 

superparamagnético. Neste trabalho o dextrano é inicialmente associado ao 

PEG e em seguida os mesmos encapsularam as nanopartículas de óxido de 

ferro. Os autores relataram que esse sistema possui alta viabilidade celular além 

da capacidade de liberação controlada do fármaco (MOJICA PISCIOTTI et al., 

2014). 
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Figura 22: Fotomicrografias obtidas por MEV das microesferas preparadas com misturas 

deacetobutirato de celulose e polietilenoglicol em aumentos de 20 e 180 vezes. (a)ABC:PEG 

9:1; (b) ABC:PEG 3:1 e (c)ABC:PEG 1:1 (KEANE et al., 2014) 

 

5.3.2 Polímero dendrítico 

Polímero dendrítico ou dendrímero é um material com dimensão nanométrica, 

multirramificado, conforme mostrado na Figura 23. Apresenta arquitetura 

globular bem definida, massa molar controlada, baixa polidispersividade, 

valências múltiplas, alto grau de ramificação e funcionalização superficial. O alto 

grau de controle de sua arquitetura (tamanho, densidade de ramificações, 

funcionalização superficial, massa molar) favorece a aplicação como carreador 

ideal para liberação controlada (LUKOWIAK; THOTA; HAAG, 2015; SVENSON, 

2009). 
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Figura 23: Representação esquemática de estruturas dendríticas: (a) miolo-casca; (b) 

multicamadas (LUKOWIAK et. al., 2015) 

Gong et al., (2005) e Rupp et al., (2007) sintetizaram um dispositivo na forma de 

gel, considerado de atividade antimicrobiana de amplo espectro, visando o 

tratamento de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Utilizaram o 

dendrímero SPL7030 - baseado no aminoácido lisina -, contendo grupamentos 

ácido sulfônico superficiais. O medicamento encontra-se na fase de estudos 

clínicos, sob denominação de VivaGelTM (GONG et al., 2005; RUPP; 

ROSENTHAL; STANBERRY, 2007). 

5.3.3 Complexo com ciclodextrina 

Ciclodextrina é um tipo de dextrina, polissacarídeo de baixa massa molar, que 

possui estrutura cíclica, constituída de 6-8 anéis glicosídicos – α-ciclodextrina (6 

anéis), β-ciclodextrina (7 anéis), γ-ciclodextrina (8 anéis), provenientes da 

degradação de amido por alguns microorganismos e plantas. Devido à estrutura 

poliidroxilada, apresenta elevada capacidade em formar complexo com ativo 

polar e assim tem potencial de aplicação como agente de carreador, na liberação 

controlada. A cinética de liberação é função do tipo de ciclodextrina e dos 

parâmetros físico-químicos do fármaco (DE ARAÚJO et al., 2003).  

As vantagens no uso de dispositivo baseado na capacidade da ciclodextrina em 

formar complexo foi reportada por Araujo e colaboradores (2003), Li e 

colaboradores (2009) e Heidel e Schluep (2012). Observaram que ocorre a 

liberação lenta e programada do fármaco, de tal modo que o efeito terapêutico 
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se torna prolongado e a toxicidade minimizada (DE ARAÚJO et al., 2003; 

HEIDEL; SCHLUEP, 2012; LI, JUN, 2009) 

MANAKER e colaboradores (2009) procederam a imobilização de proteínas 

através de complexação com ciclodextrina, formando uma rede física. A cinética 

de liberação é função do tipo de ciclodextrina e dos parâmetros físico-químicos 

do fármaco. Na Figura 24 (a) é apresentado esquematicamente o processo de 

complexação entre uma ciclodextrina e um princípio ativo. Segundo os autores, 

a liberação foi mais lenta em rede com maior grau de complexação 

(geleificação), conforme mostrado na Figura 24 (b) (MANAKER et al., 2009). 

 

Figura 24:  Representação esquemática do processo de complexação entre a ciclodextrina e 

um princípio ativo; (b) Representação de hidrogel formado por complexo PEG-CD e PEG-col; 

(B) liberação do ativo em função do tempo, para diferentes graus de complexação (MANAKER 

et al., 2009) 

5.3.4 Liberação sítio-dirigida (targeting release, or site specific delivery) 

A liberação modulada de fármaco em local específico constitui uma importante 

vantagem do dispositivo sítio-dirigido de liberação. Este tipo de dispositivo tem 
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por estratégia o direcionamento a um alvo, chamado vetorização, de forma que 

a liberação ocorra em um determinado tecido ou célula-alvo. A vetorização 

ocorre por bioconjugação, quando as cadeias poliméricas, carreadoras do 

fármaco, estão associadas a biomoléculas-ligantes ou vetores e podem ser 

reconhecidas por receptores nas células ou tecidos alvo (KIM et al., 2009). 

Na liberação direcionada evita-se que a administração do fármaco seja não 

específica e aja também sobre as células/tecidos saudáveis. Desta forma, 

aumenta a eficiência de liberação e reduz os efeitos colaterais. Tal dispositivo de 

liberação tem encontrado aplicação na área biomédica, especialmente no 

tratamento de tumores (NAKAYAMA; OKANO, 2006; PEIXOTO, 2014). 

Um exemplo que vem sendo bastante abordado na última década são as 

nanopartículas magnéticas contidas em um fluido magnético ou incorporadas em 

lipossomo. De acordo com Pavon e Okamoto (2007), essas possuem 

capacidade de serem conduzidas ou posicionadas em um alvo específico 

através da aplicação de um campo magnético externo. O fato de poderem estar 

posicionados em sítios preferenciais devido ao campo magnético sugere que os 

sistemas magnéticos - magnetolipossomos e fluidos magnéticos, entre outros – 

podem ser usados como condutores do princípio ativo com especificidade de 

sítio para a liberação controlada de agentes quimioterápicos (PAVON; 

OKAMOTO, 2007). 

Nanocompósito polimérico magnético e termossensível com estrutura core-shell, 

foi sintetizado por Lien e Wu (2008). As nanopartículas de magnetita (Fe3O4) 

foram sintetizadas e dispersas em ciclohexano e após, revestidas com SiO2 e 

com o polímero PNIPAM (poli(N-isopropilacrilamida)). O ponto de fusão obtido 

por calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi de 34-36ºC, que é próximo da 

temperatura do corpo. Além disso, as nanopartículas mostraram comportamento 

superparamagnético, apresentando grande potencial como carreadoras de 

fármacos para liberação sítio-dirigida (LIEN; WU, 2008). 

ARIAS e colaboradores (2009) implementaram um dispositivo de liberação 

controlada, com estrutura tipo miolo-casca, para tratamento de artrite, baseado 

em nanopartículas, constituído de ferro/etilcelulose, contendo como princípio 
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ativo diclofenaco sódico. Foram analisados dois métodos de incorporação do 

fármaco no dispositivo sendo o núcleo magnético (ferro) revestido pelo polímero 

biocompatível, (etilcelulose), impregnado na superfície e aprisionado na rede 

polimérica. O ativo aprisionado foi liberado de forma lenta e gradual, e de forma 

prolongada, como mostrado na Figura 25. Os autores relataram o potencial do 

sistema como possível carreador deste ativo a sítios inflamados (ARIAS et al., 

2009). 

 

Figura 25: Perfil de liberação versus tempo de diclofenaco de sódio aprisionado em etilcelulose 

e carreador ferro/etilcelulose (pH = 7.4±0.1) (ARIAS et al., 2009) 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Geralmente, as vias administrativas dos medicamentos são: enteral ou 

parenteral. Os intervalos de administração do fármaco podem ser inconvenientes 

e quando administrados via oral, podem sofrer desativação parcial ou 

neutralização pelo ácido gástrico presente no estômago ou no intestino - antes 

de alcançar a corrente sanguínea. Devido a isso ocorre a diminuição da 

biodisponibilidade, necessitanto a repetição das doses do medicamento, levando 

a concentração plasmática ao nível tóxico, o que poderá gerar efeitos colaterais. 
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Sendo assim,  a adoção de sistemas de liberação modificada, através de 

materiais poliméricos, vem ocorrendo de maneira significativa nas últimas 

décadas. 

Há uma ampla variedade de materiais poliméricos sendo aplicados de forma 

bastante ampla, por sua versatilidade e biocompatibilidade, e compondo 

formulações viáveis para vacinas, cosméticos e outros tantos dispositivos de 

liberação controlada de bioativos, inclusive de fármacos, capazes de 

disponibilizar eficientemente uma amplidão de agentes terapêuticos e 

biomoléculas de forma mais efetiva e segura. 

Diversos mecanismos de liberação controlada requerem polímeros com 

propriedades fisico-quimicas diversas, o que tem estimulado a evolução de 

novos sistemas e formulações, cujos avanços mais recentes buscam superar as 

limitações, aprimorar a eficácia e alcançar capacidade terapêutica avançada. Por 

todo seu potencial e benefícios indiscutíveis, a aplicação industrial e comercial 

de dispositivos poliméricos para este fim devem ser estrategicamente 

incentivada para que venha se tornar uma poderosa ferramenta de aplicação 

terapêutica para seres humanos e animais. 
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