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RESUMO

Os materiais porosos têm sido largamente estudados dentro das ciências
farmacêuticas e médicas para a carreação de fármacos e moléculas biológicas com
o intuito de otimizar os seus efeitos e a administração. Com a crescente
necessidade de aumentar a adesão dos pacientes aos tratamentos, surge,
concomitantemente, a necessidade de desenvolvimento de formas farmacêuticas e
formulações onde fármacos possuam maior tempo de efetividade sem, contanto, ter
de se repetir a administração com muita frequência. Esses são os chamados
medicamentos de liberação prolongada. Através de alguns estudos, comprovou-se a
atividade de modulação da liberação de alguns fármacos encapsuladas em sílica
mesoporosa. Esse estudo visa analisar a capacidade do encapsulamento de um
fármaco em sílica mesoporosa (SBA-15). Em seguida, o desempenho do processo
de liofilização para produzir a forma farmacêutica injetável extemporânea. Foram
testadas a substância em sua forma de base, bem como o seu sal. As
características físico-químicas variam significativamente, portanto esperava-se obter
resultados distintos de grau de encapsulação e desempenho do processo. Após a
análise do melhor fármaco, do melhor solvente e da melhor proporção, a formulação
escolhida foi submetida ao processo de liofilização. O processo de liofilização foi
escolhido por permitir a produção da forma farmacêutica final (pó para suspensão
injetável) visando uma liberação prolongada. Isso, a partir de uma encapsulação do
fármaco no interior dos poros da sílica, desenvolvendo uma cinética de liberação
prolongada do fármaco estudado. A caracterização dos materiais de partida e do
produto acabado foi realizada através das técnicas de Calorimetria Diferencial
Exploratória (DSC), Análise Termogravimétrica (TGA), Infravermelho (IV) e Difração
de Raios-X (DRX). A associação do fármaco à sílica foi acompanhada por
espectroscopia de absorção no UV. O produto final também foi analisado por de
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Adsorção/Dessorção de Nitrogênio
(BET). Os resultados mostraram encapsulamento em torno de 76% do fármaco na
forma de sal.
Palavras-chave: Sílica Mesoporosa ; SBA-15 ; Encapsulação ; Fármacos

ABSTRACT
Drug encapsulation in Mesoporous silica (SBA-15)
Porous materials have been widely studied in the pharmaceutical and medical
sciences as carriers for drugs and biological molecules in order to optimize their
effect and administration. With the growing need to increase patient’s compliance to
treatment, arises, concomitantly, the need of developing new dosage forms and
formulations that can be able to extend the drug effect without the need of frequently
administration. These are called the extended release medications. Several studies
had described the activity of modulating the release of certain drugs using
mesoporous silica to encapsulate it. This study aims to analyze the ability of
encapsulation of a drug in mesoporous silica (SBA-15) and the performance of the
lyophilization process to produce the extemporaneous injectable dosage form. Both
basic and salt forms of the drug were tested since their physic-chemical
characteristics vary significantly and it was expected to obtain distinct degrees of
encapsulation and process performance. After analyzing the best ratio of drug:
carrier, the best drug form and the best solvent, the chosen formulation was
submitted to freeze-drying process. The lyophilization process was chosen to
produce the dosage form (powder for injectable suspension) aiming an extended
release product by encapsulating the drug inside the mesopores resulting on an
extended release profile for the studied drug. The characterization of the starting
material and final product was accomplished throughout the techniques of Differential
Scanning Calorimetry (DSC), Thermogravimetric Analysis (TGA), Infrared
Spectroscopy (IV) and X-Ray Diffraction (RXD). The drug association to the carrier
was monitored through UV optical absorption. The final product was also observed
by Scanning Electron Microscopy (SEM) and Nitrogen Adsorption/Desorption (BET).
The results showed encapsulation at about 76% of the drug in salt.
Key-words: Mesoporous Silica ; SBA-15 ; Encapsulation; Drugs.
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1 INTRODUÇÃO

Através da necessidade crescente de novas tecnologias de veiculação e
administração de fármacos, para obter maior adesão dos pacientes ao tratamento,
vêm surgindo novos materiais para carreação e modulação da liberação de
fármacos no organismo humano.
Essas tecnologias permitem uma administração menos frequente e o
prolongamento do tempo de ação de fármacos de uso crônico.
Dentre esses materiais estão as sílicas mesoporosas. Materiais inorgânicos,
inertes, com alto potencial de adsorção e/ou complexação com moléculas sintéticas
ou de origem biológica.
Com esse trabalho pretende-se avaliar a capacidade da sílica mesoporosa do
tipo SBA-15 em adsorver a molécula do fármaco estudado e, através de processos
usuais de fabricação de formas farmacêuticas, obter um produto acabado para
administração injetável.
Foram realizados processos descritos em literatura para impregnação da sílica
utilizando solventes capazes de solubilizar por completo o fármaco testado.
Para a produção da forma farmacêutica final foi utilizado, além do recurso de
impregnação, o processo de liofilização que permite a retirada completa do solvente
utilizado, sem o uso de calor e com menor ocorrência de arraste do fármaco pelo
solvente quando da sua retirada (sublimação).
A liofilização, também conhecida como secagem a frio, utiliza equipamento
próprio que estabelece o fenômeno de sublimação do solvente utilizado. Através do
congelamento da amostra e subsequente diminuição da pressão da câmara interna,
permite a retirada completa do solvente de forma efetiva e produzindo material
próprio para reconstituição quando da administração ao paciente.
O fármaco foi estudado em sua forma de sal e em sua forma de base livre,
permitindo avaliar o desempenho do processo de impregnação quando da utilização
de ambos.
Espera-se obter melhores resultados de modulação da liberação in vivo do
fármaco em sua forma base, devido a não solubilidade do mesmo em meios
aquosos (fluidos biológicos).

12

Porém seriam necessários resultados de biodisponibilidade, demonstrando qual
a melhor escolha de acordo com o tempo de liberação e de ação esperados do
produto final.
Tanto o produto final (após processo de liofilização) quanto as matérias-primas
precursoras foram analisadas para caracterização e comprovação do poder de
encapsulação da sílica mesoporosa do tipo SBA-15 para fármaco em questão.
A importância da caracterização se dá pela comprovação de efetividade dos
processos utilizados (impregnação seguida de liofilização) bem como da previsão da
concentração alcançada de fármaco em sílica mesoporosa, estipulando-se a dose
correta de administração do produto final.
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4

CONCLUSÃO

O trabalho desenvolvido demonstrou o potencial de encapsulamento de FS e
FB na sílica mesoporosa, a partir de um procedimento simples e facilmente aplicável
em indústria farmacêutica.
Os melhores resultados foram encontrados com os produtos obtidos através do
encapsulamento de FS em água, provavelmente devido à maior facilidade de
interação do fármaco com os grupos -OH da sílica mesoporosa. A forte interação
através de pontes de hidrogênio dos grupos silanóis da sílica SBA-15 com os
grupamentos funcionais do fármaco permitiu a encapsulação e aprisionamento de
FS na rede mesoporosa, confirmada através das análises de TG, FTIR e BET.
A relação 1:5 de FB em SBA-15 mostrou ser adequada para possível aplicação
farmacêutica, com eficiência de encapsulação de aproximadamente 59% em peso
do fármaco. Essa relação de massa é factível de utilização posterior como injetável.
A posterior liofilização do produto encapsulado não modificou as características
morfológicas das partículas, como determinado por microscopia eletrônica de
varredura.
Porém, espera-se que, utilizando um solvente como a água e uma proporção
de 1:1 (FS em SBA-15), tenha-se um processo mais limpo, sustentável e com menor
agressão ao paciente pelo não uso desse material não biodegradável.
Além disso, observou-se uma capacidade de adsorção do fármaco FS superior
a de FB com um aproveitamento da ordem de 76% em peso.
As técnicas experimentais utilizadas no desenvolvimento do trabalho, como as
espectroscopias na região ultravioleta (UV) e na região do infravermelho (IV),
calorimetria diferencial exploratória (DSC) e análise termogravimétrica (TGA), além
da difração de raios X (DRX) e adsorção/dessorção de nitrogênio (BET) confirmaram
a eficiência da encapsulação dos fármacos que tem grande potencial de mercado e
aplicação.
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5

PERSPECTIVAS
 Desenvolver uma solução de dispersão parenteral capaz de manter as
partículas de sílica homogeneamente dispersas a fim de permitir uma
administração uniforme de dose do fármaco;
 Observar se o fármaco incorporado à sílica terá interação suficiente para
mantê-la nesse estado, mesmo quando da recomposição para a forma
farmacêutica de administração (suspensão injetável);
 Avaliar o perfil de dissolução in vitro da droga quando em pH 7,4 (aproximado
ao pH do local de administração);
 Avaliar a biodistribuição/biodisponibilidade da droga quando injetada na forma
encapsulada em animais de pequeno porte (estudos pré-clínicos).
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