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RESUMO 

O metotrexato (MTX) é um fármaco uti lizado na quimioterapia de alguns tipos 

de câncer, doenças autoimunes e uveítes não inflamatórias resistentes aos 

corticosteróides. No entanto, sua rápida eliminação plasmática limita o sucesso 

terapêutico, levando à necessidade de altas doses para manutenção da 

concentração efetiva no tecido alvo, ocasionando o potencial surgimento de 

reações adversas. O objetivo principal desse estudo foi obter um sistema 

microparticulado biodegradável à base de ácido poli (ácido lático-co-ácido 

glicólico) (PLGA) por “spray drying” para liberação prolongada do MTX. Para 

isso, quantidades distintas de MTX e PLGA foram dissolvidas em sistema 

solvente adequado para obter soluções com diferentes proporções de fármaco 

em relação ao polímero (10, 20, 30 e 50% m/m). A caracterização físico-

química incluiu análise quantitativa do fármaco incorporado na matriz 

polimérica por espectrofotometria UV-VIS em 303nm previamente validada, 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectrofotometria de 

infravermelho (IV), análises térmicas e difração de raios-X (DRX). O perfil de 

liberação in vitro do fármaco nas micropartículas foi realizado em tampão 

fosfato (0.05 M KH2PO4) em banho termostatizado 37 °C ± 0.2 °C. Os dados 

obtidos do estudo de liberação in vitro foram submetidos a diferentes modelos 

cinéticos de liberação. As micropartículas de PLGA contendo o MTX 

apresentaram a forma esférica, uniforme, com superfície aparentemente lisa. O 

nível de eficiência de encapsulação foi superior a 80%. A espectroscopia na 

região do infravermelho demonstrou que não ocorreu ligação química entre os 

componentes dos sistemas, no entanto foi observado forte interação entre o 

MTX e PLGA indicando  provável ocorrência de pontes de hidrogênio. Análise 
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térmica e DRX demonstraram que o MTX está distribuído na matriz polimérica 

com a prevalência do estado amorfo ou em dispersão molecular. O estudo de 

liberação in vitro confirmou o perfil de liberação prolongada para as diferentes 

micropartículas. O mecanismo de liberação envolvido foi por difusão não 

Fickiana, ao qual foi determinado a partir do modelo cinético de Kornmeyer-

Peppas. Os resultados experimentais demonstraram o sucesso na obtenção 

das micropartículas de PLGA contendo o MTX por “spray drying” e seu 

potencial como sistema de liberação prolongada do fármaco. 

 

Palavras chaves: metotrexato; poli (ácido lático-co-ácido glicólico) PLGA; 

micropartículas biodegradáveis; "spray drying"  
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ABSTRACT 

Methotrexate (MTX) is a drug used in the chemotherapy of some kind of 

cancers, autoimmune diseases and non inflammatory resistant to 

corticosteroids uveits. However, the rapid plasmatic elimination limits its 

therapeutic success, which leads to administration of high doses to maintain the 

therapeutic levels in the target tissues, occurring potential side effects. The aim 

of this study was to obtain spray dried biodegradable poly-lactic acid co-glycolic 

acid (PLGA) microparticles containing MTX. Thus, suitable amounts of MTX 

and PLGA were dissolved in appropriate solvent system to obtain solutions at 

different ratios drug/polymer (10, 20, 30 and 50% m/m). The physicochemical 

characterizing included the quantitative analysis of the drug using a validate 

UV-VIS spectrophotometry method, scanning electron microscopy (SEM), 

infrared spectrophotometry (IR), thermal analyses and X-ray diffraction analysis. 

The in vitro release studies were carried out in a thermostatized phosphate 

buffer pH 7.4 (0.05 M KH2PO4) medium at 37°C ± 0.2 °C. The in vitro release 

date was subjected to different kinetics release models. The MTX-loaded PLGA 

microparticles showed a spherical shape with smooth surface and high level of 

entrapped drug. The encapsulation efficiency was greater then 80%. IR 

spectroscopy showed that there was no chemical bond between the 

compounds, suggesting just the possible occurrence of hydrogen bound 

interactions. The thermal analyses and X-ray diffraction analysis shown that 

MTX is homogeneously dispersed inside polymeric matrix, with a prevalent 

amorphous state or in a stable molecular dispersion. The in vitro release studies 

confirmed the sustained release for distinct MTX-loaded PLGA microparticles. 

The involved drug release mechanism was non Fickian diffusion, which was 
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confirmed by Kornmeyer-Peppas kinetic model. The experimental results 

demonstrated that the MTX-loaded PLGA microparticles were successfully 

obtained by spray drying and its potential as prolonged drug release system. 

 

Keywords: methotrexate; poly lactic acid-co-glycolic acid PLGA, biodegradable 

microparticles, spray drying "  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

ABREVIATURAS 

ANOVA    - Análise de Variância 

CV            - Coeficiente de Variação 

DHFR       - Diidrofolato Redutase 

DNA         - Ácido Desoxirribonucléico 

DP            - Desvio Padrão 

DPR         - Desvio Padrão Relativo 

DRX          - Difração de Raios-X 

DSC          - Calorimetria Exploratória Diferencial 

DTA          - Análise Térmica Diferencial 

DTG          - Termogravimetria Derivada 

EE            - Eficiência de Encapsulação 

FDA          - Food and Drug Administration 

FHD          - Diidrofolato 

Mc            - Micropartícula 

MEV         - Microscopia Eletrônica de Varredura 

MF            - Misturas Físicas 

MTX          - Metotrexato 

PGA          - Poli (ácido glicólico) 

PLA           - Poli (ácido lático) 

PLGA        - Poli (ácido lático-co-ácido glicólico) 

QTA          - Quantidade de fármaco adicionado no sistema polimérico 

QTD          - Quantidade de fármaco determinado no sistema polimérico 

RNA           - Ácido Ribonucléico 

SLF (s)       - Sistema de Liberação de Fármacos 



XVI 

 

TF             - Teor de fármaco encapsulado 

TG             - Termogravimetria 

THF            - Tetrahidrofolato 

TTF           - Teor teórico de fármaco encapsulado 

UV-VIS     - Ultra Violeta Visível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. 

 

Tabela 2. 

 

 

Tabela 3. 

 

 

Tabela 4. 

 

Tabela 5. 

 

Tabela 6. 

 

Tabela 7. 

 

 

Tabela 8. 

 

 

 

 

 

Propriedades dos polímeros e copolímeros derivados do ácido lático 

e glicólico (adaptada LACTEL®).................................................... 46 

Resultados do estudo de precisão inter dia e intra dia para a 

precisão do método de dosagem do metotrexato por 

espectrofotometria UV.................................................................... 63 

Resultados do estudo de precisão inter laboratorial para a precisão 

do método de dosagem do metotrexato por espectrofotometria UV 

........................................................................................................ 63 

Dados de recuperação do método de análise para quantificação do 

MTX contaminado com PLGA........................................................ 64 

Parâmetros utilizados para análise da robustez do método em 

diferentes pHs ................................................................................ 65 

Eficiência de Encapsulação do método de secagem por spray-

drying ............................................................................................. 66 

Correlação entre as análises de DSC determinada para o MTX, 

PLGA, misturas físicas (MF) e micropartículas (Mc) de PLGA 

contendo MTX ................................................................................ 89 

Constante de liberação (K), coeficiente de correlação (R2), média ± 

desvio padrão, (n=6) avaliando o perfil de liberação para diferentes 

modelos matemáticos .......................................................................96 

 



XVIII 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3.  

 

Figura 4. 

 

Figura 5. 

 

Figura 6. 

 

Figura 7. 

 

 

Figura 8. 

Figura 9. 

Figura 10. 

 

Figura 11. 

 

 

Figura 12. 

 

Figura 13. 

Representação esquemática da estrutura química do ácido fólico..27 

Representação esquemática da estrutura química do metotrexato..28 

Representação esquemática do tipo de estruturação das 

micropartículas...................................................................................35 

Formação de partículas com secagem por aspersão (adaptada de 

Cao et al., 2000)............................................................................... 38 

Representação do aparelho de Spray-drying (adaptado de Silva-

júnior, 2005; 2008; Fu et al, 2002 ....................................................... 39 

Representação esquemática das estruturas dos monômeros ácido 

lático, ácido glicólico e síntese do copolímero PLGA ...................... 43 

Etapa I – Representação da equação de hidrólise do grupo éster do 

PLGA, sendo x e y o número de unidades referentes ao polímero dos 

ácidos lático e glicólico, respectivamente......................................... 44 

Etapa II – Rota metabólica do PLA e PGA....................................... 45 

Gráfico de varredura do MTX em ácido acético .............................. 60 

Curva padrão do metotrexato em ácido acético por 

espectrofotometria UV-VIS a 303nm ............................................... 61 

Especificidade do método construído a partir das soluções contendo 

a matriz (PLGA), fármaco e matriz (MTX/PLGA) e apenas o fármaco 

(MTX)................................................................................................ 62 

Fotomicrografia por MEV de (a, b e c) metotrexato comercial. 

.......................................................................................................... 68 

Fotomicrografias por MEV de microparticulas de PLGA contendo 



XIX 

 

 

 

Figura 14. 

 

Figura 15. 

Figura 16. 

 

 

Figura 17. 

Figura 18. 

 

Figura 19. 

 

Figura 20. 

 

Figura 21. 

 

Figura 22. 

 

 

Figura 23. 

 

 

Figura 24. 

MTX em diferentes proporções fármaco/polímero (a) 10%; (b) 20%; 

(c) 30% (m/m)................................................................................... 70 

Fotomicrografias obtidas das microesferas MTX/PLGA 50 % com 

aumento 875X (esquerda) e 1750X (direita).................................... 71 

Espectro de infravermelho do Metotrexato (A) e do PLGA (B)........ 73 

Espectros de infravermelho das Misturas Físicas (MF) e das 

respectivas microparticulas (Mc) nas proporções 10, 20, 30 e 50% 

MTX/PLGA....................................................................................... 74 

Difratograma de raios-X obtido para o metotrexato em 2θ 4° - 45°.. 76 

Difratograma de raios-X obtido para o DL-PLGA 50:50 em 2θ 4°- 

45°.................................................................................................... 77 

Difratograma de raios-X obtidos para a MF 10% (a); MF 20% (b); MF 

30% (c); 50% (d) em 2θ 4° - 45°....................................................... 78 

Difratograma de raios-X obtidos para as Mc 10% (A); Mc 20% (B); Mc 

30% (C); Mc 50% (D) em 2θ 4° - 45°................................................ 79 

Curvas DSC e TG do PLGA em atmosfera dinâmica de N2 100 

mL.min-1 com razão de aquecimento de 20°C. min-1........................ 81 

Curvas DSC e TG do MTX em atmosfera dinâmica de N2 100 

mL.min-1 com razão de aquecimento de 20°C. min-

1........................................................................................................ 82 

Curvas DSC das misturas físicas MTX/PLGA em atmosfera dinâmica 

de N2 a 100 mL.min-1 e razão de aquecimento de 20 °C.min-

1......................................................................................................... 84 

Curvas TG das misturas físicas MTX/PLGA em atmosfera dinâmica 



XX 

 

 

 

Figura 25. 

 

 

Figura 26. 

 

 

Figura 27. 

de N2 100 mL.min-1 e razão de aquecimento de 20 °C.min-

1......................................................................................................... 85 

Curvas DSC das Mcs MTX/PLGA 10, 20, 30% m/m, em atmosfera 

dinâmica de N2 a 100 mL.min-1 com razão de aquecimento de 20 

C°.min-1............................................................................................. 86 

Curvas TG das Mcs MTX/PLGA 10, 20, 30% m/m, em atmosfera 

dinâmica de N2 a 100 mL.min-1 com razão de aquecimento de 20 

C°.min-1............................................................................................. 88 

Correlação dos valores de entalpia e quantidade de fármaco nos 

eventos de decomposição para as (●) microparticulas de PLGA 

contendo MTX e as (○) misturas físicas........................................... 90 

Figura 28. Curva padrão do MTX em solução de tampão fosfato 0.05 M......... 91 

Figura 29. Perfil de liberação do MTX a partir das micropartículas de PLGA em 

diferentes proporções fármaco/polímero: A (10%); B (20%); C (30%); 

D (50%)............................................................................................. 92 

Figura 30. Perfil de liberação das diferentes microparticulas de PLGA contendo 

MTX (A) 10%; (B) 20%; (C) 30%; (D) 50% m/m após submetido a 

análise via modelo matemático de Kornmeyer-Peppas (Mt/M∞ = lnK + 

nlnt)................................................................................................... 97 

  

 

 



XXI 

 

SUMÁRIO 

I – Introdução ..........................................................................................  24 

II – Fundamentação Teórica ...................................................................  27 

1. Fármaco utilizado ....................................................................  27 

1.1. Metotrexato no tratamento do câncer ................................  27 

1.2. Outras indicações do metotrexato ..................................... 29 

1.3. Características físico-químicas do metotrexato................ 30 

1.4. Farmacocinética e toxicidade ........................................... 31 

1.5. Desenvolvimento de novos sistemas de liberação de 

fármacos contendo metotrexato .......................................       

 

32 

2. Sistema de Liberação de Fármacos ........................................  34 

2.1. Microencapsulação ............................................................  34 

2.2. Técnicas de obtenção das micropartículas ........................ 36 

3. Secagem por atomização.........................................................  37 

3.1. Breve Histórico ...................................................................  37 

3.2. Spray-drying: Princípio ....................................................... 38 

3.3. Parâmetros do processo .................................................... 39 

4. Sistemas Poliméricos ..............................................................  41 

4.1. Polímero utilizado: poli (ácido lático-co-ácido glicólico) -

PLGA .................................................................................. 

 

42 

III – Justi ficativa ......................................................................................  48 

IV – Objetivos ......................................................................................... 48 

V – Desenvolvimento de Micropartículas Biodegradáveis contendo 

Metotrexato – Materiais e Métodos ........................................................ 

 

51 



XXII 

 

1. Materiais .................................................................................. 51 

1.1. Reagentes e Solventes ......................................................  51 

1.2. Equipamentos ....................................................................  51 

2. Métodos ...................................................................................  52 

2.1. Preparação das microesferas ............................................ 52 

2.2. Validação do método de análise quantitativa do 

metotrexato nas microesferas por espectrofotometria UV-

VIS ..................................................................................... 

2.3. Análise quantitativa do metotrexato nas microesferas por 

espectrofotometria UV-VIS................................................. 

 

 

52 

 

55 

2.4. Caracterização físico-química das micropartículas ........... 56 

2.5. Liberação in vitro do fármaco a partir das micropartículas. 57 

VI – Resultados e Discussão ..................................................................  60 

1. Validação do método e análise quantitativa do metotrexato 

por espectrofotometria uv-vis................................................... 

 

60 

2. Eficiência de encapsulação e teor de fármaco incorporado 

nas microparticulas ................................................................. . 

 

66 

3. Caracterização físico-química das microparticulas ................. 68 

VII – Conclusões e Perspectivas ............................................................  100 

VIII – Referências Bibliográficas ............................................. ................ 104 

Apêndice ................................................................................................. 128 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



24 

 

I.  INTRODUÇÃO  

Novas tecnologias como a micro e nanotecnologia vêm sendo 

extensivamente desenvolvidas como alternativa para aperfeiçoar a ação 

farmacológica e minimizar os efeitos tóxicos severos de fármacos, na tentativa 

de aumentar o índice de sucesso do tratamento e a qualidade de vida de 

pacientes submetidos à quimioterapia (FORMARIZ et al., 2004; 2006; 2007; 

2008).  

 Entre os fármacos quimioterápicos, o metotrexato (MTX) assume um lugar 

especial como antineoplásico. Além de apresentar também resultados 

promissores na terapia da psoríase, como imunossupressor no transplantes de 

órgãos e de medula óssea alogênica, bem como no tratamento da artrite 

reumatóide (CHABNER, 2004; MARTINS, 2004, PEREIRA, 2009; DALRYMPLE, 

2008), e, em oftalmologia, no tratamento de uveítes não inflamatórias resistentes 

aos corticosteróides (SCHIMID et al., 2006). 

No entanto, a rápida eliminação plasmática do MTX limita seu sucesso 

terapêutico uma vez que o tempo de exposição do tumor ao fármaco é reduzido, 

o que compromete sua eficácia, solicitando assim a administração de doses 

mais elevadas, causando potencialmente efeitos colaterais severos como a 

depressão medular, a colite ulcerativa, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade 

(OFNER III et al., 2006). 

Na tentativa de minimizar esse tipo de limitação, os sistemas de liberação 

de fármacos (SLFs) para ação prolongada podem ser desenvolvidos, nos quais 

o fármaco é liberado de forma a manter a concentração plasmática em níveis 

terapêuticos por período de tempo adequado (KAKIZWA, 2009). 
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Entre os diversos SLFs para a ação prolongada de fármacos, as 

micropartículas têm sido bastante utilizadas (SCHAFFAZICK, 2003), e como 

polímero para concepção das micropartículas, o ácido poli-lático-co-glicólico 

(PLGA) tem gerado interesse devido às suas propriedades favoráveis de 

biocompatibilidade e biodegradabilidade (LI, 2008; SILVA-JUNIOR, 2005; 2008; 

SILVA-JÚNIOR et al., 2008; 2009; PAGANELLI et al., 2009,2010). 

O presente trabalho propõe o desenvolvimento e caracterização de 

micropartículas de PLGA para a liberação prolongada do MTX, obtidas pela 

técnica de secagem por atomização em aparelho de “spray drying”, como 

alternativa para o potencial aumento da eficiência terapêutica deste fármaco.  
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1. FÁRMACO UTILIZADO 

1.1 Metrotrexato no tratamento do câncer 

O ácido fólico (2-amino-4-hidroxi-metilenoaminobenzoil-glutâmico) 

(Figura1), também conhecido como ácido pteroilglutâmico, vitamina B9 ou 

vitamina M é encontrado na forma reduzida como derivados de poliglutamatos, 

com 2 a 7 resíduos de ácido glutâmico, conhecidos como folatos (XAVIER, 

2010). 

 

Figura 1. Representação esquemática da estrutura química do ácido fólico. 

O folato é um termo geral que se refere a compostos não só 

estruturalmente, mas também com atividades semelhantes a do ácido fólico 

(LIMA, 2003; LIMA et al., 2002). 

Após absorção, estes compostos sofrem ação da diidrofolato redutase 

(DHFR) que catalisa a conversão da diidrofolato (FHD) em tetrahidrofolato (THF) 

atuando como co-fator em reações de transferência de carbono (MENDES et al., 

2010) as quais são necessárias para o metabolismo de aminoácidos (glicina) e 

síntese de purinas e pirimidinas, síntese de ácido nucléico DNA e RNA e são 

vitais para a divisão celular e síntese protéica (SANTOS, 2007). Dessa forma, 
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sua deficiência pode ocasionar alterações na síntese de DNA e alterações 

cromossômicas (LIMA et al., 2002; ALMEIDA, 2010). 

 O metotrexato (S)-2-(4-(((2,4-diaminopteridin-6-

yl)metil)metilamino)benzamido)ácido pentanóico) (Figura 2), também conhecido 

como ametopterina, é um fármaco citotóxico que tem sido amplamente utili zado 

na terapia de diversos tumores sólidos (RUBINO, 2001; PAI et al, 2009; 

YOUSEFI, 2010; TAHERI et al., 2011).  
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Figura 2. Representação esquemática da estrutura química do metotrexato.  

O MTX é um antimetabólico, estruturalmente análogo ao ácido fólico, 

diferindo apenas na substituição de um grupo hidroxila por um grupo amina e na 

adição de um grupo metila entre os grupos pteroila e benzoila (XAVIER, 2010).   

Por apresentar maior afinidade pela enzima diidrofolato -redutase que os 

folatos naturais, o MTX é capaz de inibir de maneira competitiva a atividade 

dessa enzima, resultando em depleção dos co-fatores de tetraidrofolato, sendo 

considerado quimioterápico específico da fase S (de síntese) do ciclo celular 

(BRUTON, 2006; MAEDA et al., 2008; SANI, 2010; CARRETERO et al., 2010). 

 Sua ação é mais marcante sobre populações celulares em fase de 

crescimento exponencial, o que explica seu efeito seletivo sobre células tumorais 

e ação sobre tecidos em proliferação (MARTINS, 2004; YUAN, 2009). Essa 
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característica o torna fármaco de escolha para o tratamento de alguns tipos de 

câncer de mama, cabeça e pescoço, pulmão, coriocarcinoma, leucemia linfóide 

aguda e sarcoma osteogênico (PIGNATELLO, 2004; ZHANG, 2005; GARCIA, 

2009). 

 

1.2 Outras indicações do metotrexato 

 

Além de sua atividade antineoplásica, o MTX também tem sido utilizado 

com resultados promissores na terapia da psoríase (JAVADZADEH, 2011), 

como imunossupressor nos transplantes de órgãos e de medula óssea alogênica 

e no tratamento da artrite reumatóide (CHABNER, 2004; MARTINS, 2004, 

DALRYMPLE, 2008, PEREIRA, 2009). 

A psoríase é uma doença inflamatória crônica que afeta a pele e as 

articulações (CARNEIRO, 2007; FERREIRA, 2010). Embora disponível desde 

1948, o MTX foi introduzido como agente antipsoriásico em 1958 e está 

aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration) com essa indicação desde 

1971 (MARTINS, 2004; CARRETERO et al., 2010). O mecanismo de ação do 

MTX na psoríase foi, inicialmente, pensado decorrer da supressão da 

hiperproliferação de queratinócitos. Contudo, Jeffes e cols. (1995) demonstraram 

que o efeito do MTX in vitro na célula linfóide é 1000 vezes maior que seu efeito 

sobre o queratinócito. Nas concentrações atingidas in vivo, o MTX atua de forma 

mais significativa como agente imunossupressor, por inibição da síntese de DNA 

em células imunocompetentes, que como agente antiproliferativo (MARQUES, 

2009). 
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Na artrite reumatóide, doença auto-imune caracterizada pela inflamação 

crônica das articulações sinoviais, resultando em destruição da cartilagem e do 

osso (BORCHERS et al., 2004; SAYAR, 2005; SILVEIRA, 2006), acredita-se que 

um dos possíveis mecanismos de ação do MTX esteja relacionado à liberação 

de adenosina e aos efeitos diretos sobre a proliferação de células T antígeno-

dependentes (GENESTIER, 2000; TIAN, 2007). De fato, estudos recentes 

indicam que os agonistas de receptores de adenosina são potentes agentes 

antiinflamatórios (OLIVEIRA, 2010). 

 O MTX tem ainda sido bastante utilizado na oftalmologia em doses 

menores que na quimioterapia convencional, principalmente no tratamento de 

uveítes não inflamatórias resistentes aos corticosteróides (SCHIMID et al., 2006; 

SARTORI, 2007; AYUSO et al., 2010). 

 

1.3 Características Físico-químicas do metotrexato 

 

O MTX se apresenta como um pó cristalino pardo alaranjado, 

praticamente insolúvel em água e solventes orgânicos (água, etanol, clorofórmio 

e éter), mas solúvel em soluções diluídas de hidróxidos e carbonatos alcalinos 

(FARMACOPEIA PORTUGUESA, 2002). Apesar das Farmacopéias Americana, 

Portuguesa e Brasi leira não apresentarem o ponto de fusão, um estudo anterior 

relata ponto de fusão entre 193 e 199°C (Chan & Gonda, 1991) e massa molar 

de 454,4 g/mol (SARTORI, 2007). O fármaco é uma mistura do ácido 4-amino-

10-metilfolico e compostos relacionados. Ele contém, pelo menos, 98 por cento e 

não mais que 102,0 por cento de C20H22N8O5, calculado em sua base anidra 

(USP, 2007). Em sua estrutura química, observa-se a formação de um anel 
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heterocíclico ligado a uma porção p-aminobenzoil que se liga à unidade do ácido 

glutamico. A molécula é um eletrólito policarregado com dois grupos carboxílicos 

cujas constantes de dissociação (pKa) são de 3,36 (α-carboxil) e 4,70 (y-

carboxil), além de uma variedade de funções nitrogenadas, onde a mais básica é 

provavelmente o grupamento N-1 guanídico do anel pterina (pKa 5,71) 

(RUBINO, 2001). 

 

1.4 Farmacocinética e Toxicidade 

 

Após administração oral, doses baixas apresentam rápida absorção no 

trato gastrintestinal, ao passo que doses mais elevadas apresentam absorção 

irregular. Na circulação sistêmica o metotrexato se difunde ocorrendo acúmulo 

nos glóbulos vermelhos e no soro, devido a ligação às proteínas plasmáticas 

(50%) (XAVIER, 2010). Após a administração intra-venosa, o MTX é 

rapidamente eliminado da circulação através dos rins, devido ao seu curto tempo 

de meia-vida (1,5 – 3,5 horas) (TAHERI, 2011). Este curto tempo de exposição 

do fármaco em seu sítio de ação, provavelmente explica outra limitação 

relacionada à sua alta toxicidade devido a baixa especificidade (YOUSEFI, 

2010). 

Os principais efeitos tóxicos desse fármaco são exercidos contra as 

células em rápida divisão da medula óssea e do epitélio gastrintestinal. A 

mucosite, a mielossupressão e a trombocitopenia atingem o auge 5-10 dias após 

a administração do MTX e, exceto nos casos de excreção alterada do fármaco, 

regridem rapidamente (CHABNER, 2004). Além desses efeitos, têm sido 

relatado ainda hepatotoxicidade aguda e crônica, pneumonite intersticial e 
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doença obstrutiva crônica intersticial pulmonar (OFNER III te al., 2006; YANG  et 

al, 2008; JEONG, 2009). Quando necessário, os fármacos específicos tais como 

ácido fólico ou ácido folínico são utilizados como antídotos uma vez que podem 

reduzir significativamente o risco de toxicidade pelo MTX (JINGOU  et al., 2011). 

 

1.5 Desenvolvimento de Novos Sistemas de Liberação de 

Fármacos Contendo Metotrexato. 

 

Para minimizar as limitações apresentadas pelo fármaco, torna-se cada 

vez mais comum o desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos 

(SLFs) nos quais o fármaco é liberado de forma modificada para manter a 

concentração plasmática em níveis terapêuticos por período de tempo adequado 

ou maior direcionamento para determinados locais do organismo. A 

administração de SLFs normalmente requer menor frequência quando 

comparadas às formas farmacêuticas convencionais, o que aumenta a adesão 

do paciente ao tratamento e reduz as oscilações na concentração sanguínea do 

fármaco, evitando níveis subterapêuticos ou tóxicos, garantindo assim maior 

eficácia terapêutica (PEZZINI, 2007; KAKIZWA, 2009). 

Com relação ao MTX, vários sistemas carreadores para o tratamento de 

diversas doenças têm sido desenvolvidos (JEONG, 2009). 

 Narayani e Rao (1996) desenvolveram sistema a base de gelatina 

contendo MTX para o tratamento do fibrosarcoma. Os estudos in vivo 

confirmaram que as microesferas foram mais eficientes na inibição do 

crescimento do tumor em doses bem menores daquelas utilizadas em sua forma 

convencional, o que favoreceu a diminuição de seus efeitos tóxicos. Outros 
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trabalhos também relatam o uso de microesferas (PICA et al., 2006) e 

nanopartículas de gelatina (CASCONE et al., 2002) para a liberação modificada 

do fármaco. 

No desenvolvimento de sistemas coloidais, tais como lipossomas, o MTX 

também vem sendo estudado. Devido a sua biocompabilidade e capacidade de 

incorporar fármacos hidrofílicos e lipofílicos, Trotta et al 2004 escolheram os 

lipossomas flexíveis como estratégia para incorporar o MTX com o intuito de 

aumentar a penetração cutânea desse fármaco no tratamento da psoríase. Ao 

realizarem o estudo de permeação in vitro com pele de orelha de porco, 

observaram que houve um aumento da quantidade de MTX absorvido pela pele 

quando usado os lipossomas em relação à solução do fármaco e aos lipossomas 

convencionais. 

Gao e Jiang (2006), observando a impossibilidade de passagem do MTX 

pela barreira hematoencefálica para o tratamento de tumores celebrais, 

desenvolveram nanopartículas de polisorbato 80 revestida com 

polybutilcianoacrilato com cerca de 100nm, as quais apresentaram efeitos 

desejáveis. 

Recentemente, Jingou et al. (2011) desenvolveu nanopartículas de 

quitosana/ciclodextrina para a liberação prolongada do MTX. Taheri et al. (2011) 

desenvolveram nanopartículas de MTX conjugadas à albumina humana, tal 

associação aumentou o efeito citotóxico em linhagem de células tumorais T47D 

quando comparado ao MTX livre. 

Observando os trabalhos citados, justifica-se a continuidade de estudos 

que pretendem desenvolver sistemas que possibilitam modular a liberação do 

metotrexato, seja por um novo sistema de liberação ou associação a novas 
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moléculas, de forma que seja possível diminuir a dose necessária à 

administração à medida que aperfeiçoe a biodisponibilidade do fármaco o que, 

conseqüentemente, leva à redução dos indesejáveis efeitos adversos 

associados. O desenvolvimento de um sistema que possua tais características e 

que ainda seja biodegradável a base de um polímero já aprovado para o uso 

parenteral representa uma inovação para melhorar a eficiência terapêutica do 

MTX.  

 

2. SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS 

 

 Os sistemas de liberação (SLFs) são sistemas desenvolvidos para 

modificar a liberação do fármaco (PEZINNI, 2007). Esses sistemas têm como 

objetivo o aumento da biodisponibilidade, com o conseqüente aumento do efeito 

farmacológico e diminuição dos efeitos adversos (BARROCAS et al., 2007). 

 A microencapsulação é uma das técnicas mais utilizadas para a obtenção 

destes sistemas (LYRA et al., 2007). 

 

 2.1. Microencapsulação 

A microencapsulação é uma técnica que tem sido amplamente utilizada 

na indústria farmacêutica durante as últimas décadas. É definida como um 

processo em que pequenas partículas ou gotículas de um componente são 

envolvidas por outro material, que é chamado de parede/ 

revestimento/transportador (microcápsulas). Este componente também pode 

estar simplesmente incorporado em uma matriz homogênea ou heterogênea 

(microesferas) (PARAMERA, 2011). 
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As primeiras pesquisas na área farmacêutica envolvendo 

microencapsulação aconteceram na década de 50, o que contribuiu para o 

desenvolvimento de formas de liberação prolongada. Em tais produtos, o 

princípio ativo encapsulado pode ser liberado gradativamente por meio de 

estímulos adequados, tais como mudança de pH, rompimento físico, 

intumescimento, dissolução entre outros  (SUAVE et al., 2006). 

As micropartículas são pequenas partículas sólidas e esféricas com 

tamanho que varia entre 1 e 1000 µm (SILVA, 2003; PEREIRA, 2006; 

FIGUEIREDO, 2010). Podem ser classificadas como microcápsulas, as quais 

constituem um sistema reservatório contendo a substância ativa revestida por 

polímeros de espessuras variáveis, que constituem a membrana da cápsula. As 

microesferas são sistemas matriciais nos quais o fármaco se encontra 

uniformemente disperso e/ou dissolvido numa rede polimérica (SILVA, 2003; 

SUAVE et al., 2006; PEREIRA, 2006; SILVA-JÚNIOR, 2005; 2008). A Figura 3 

apresenta uma representação esquemática. 

 

Figura 3. Representação esquemática do tipo de estruturação das micropartículas 

(SILVA, 2004). 
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 A escolha do material de revestimento adequado influencia as 

características físico-químicas das microcápsulas/microesferas. Ao selecionar o 

polímero, requisitos como estabilidade e características de liberação adequadas 

devem ser levadas em consideração. O polímero deve ser capaz de formar um 

filme coeso e não reativo com o material encapsulado, ser quimicamente 

compatível e fornecer propriedades desejadas como flexibilidade, resistência e 

estabilidade (VENKATESAN, 2009). 

 

 2.2. Técnicas de obtenção das micropartículas 

 

Várias técnicas podem ser utilizadas para a microencapsulação de 

fármacos (PERUMAL, 2001; SOOTTITANTAWAT, 2003; NG et al 2010; LIU, 2011; 

ZHENG, 2011). 

A escolha do método mais adequado depende de uma série de fatores, 

como: tamanho da partícula requerido, propriedades físicas e químicas do 

núcleo e da parede, aplicação do produto final,  mecanismos desejados de 

liberação, escala de produção e custo (AZEREDO, 2005). A diferença básica 

entre os métodos existentes está no tipo de sistema obtido, pois pode ser de 

natureza física (“spray drying”, leito fluidizado, liofilização), química 

(polimerização interfacial), ou físico-química (coacervação ou separação de 

fases, e emulsificação com evaporação do solvente) (SUAVE et al., 2006). 

Diante dos diversos métodos existentes para o desenvolvimenteo de 

micropartículas,  a secagem por atomização “spay-drying” se destaca em 

diversos setores da indústria farmacêutica, tendo sido escolhida para o presente 

trabalho. 
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3. SECAGEM POR ATOMIZAÇÃO 

 

3.1. Breve Histórico 

A técnica de “spray drying” é a mais amplamente utilizada pelas indústrias 

e laboratórios para formação de partículas secas (PARIHARI, 2009; JIN & 

CHEN, 2011). 

A primeira citação da aplicação do método de secagem em aparelho de 

“spray dryer” vem do ano de 1860, tendo sua primeira patente registrada em 

1872. No entanto, seus dispositivos primitivos ocasionavam problemas na 

eficiência, desempenho e segurança do processo. A partir de 1920, com a 

evolução de seus dispositivos, foi possível utilizá-lo na produção de leite em pó. 

Esta foi a primeira aplicação industrial de spray drying e permanece, ainda hoje, 

sendo uma das mais importantes (CAL & SOLLOHUB, 2010). 

Na indústria farmacêutica, a primeira aplicação desse método foi na 

obtenção de extratos secos provenientes de plantas. Desde então, essa técnica 

se tornou popular devido à capacidade de secar até mesmo os extratos mais 

termolábeis sem provocar a decomposição de seus componentes (SOLLOHUB 

& CAL, 2010). Outras vantagens da técnica é o fato de apresentar uma única 

etapa, poder ser utilizada em grande escala e ter controle sobre o tamanho das 

partículas obtidas (WANG et al. 2009). 

A simplicidade e flexibilidade do processo de secagem por atomização o 

tornam ideal para lidar com uma grande variedade de produtos farmacêuticos 

(ÇELIK & WENDEL, 2005).  

Atualmente, essa técnica vem sendo amplamente utilizada para 

encapsular diferentes substâncias no processo de obtenção de sistemas de 
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liberação de fármacos (RATTES & OLIVEIRA, 2007; OLIVEIRA & FATIBELLO-

FILHO, 2009). Vários estudos já relataram sucesso na obtenção de microesferas 

de PLGA por spray dryer com esta finalidade (GAVINI et al. 2004; BLANCO, et 

al. 2006; SASTRE et al. 2007; SILVA-JUNIOR 2005, 2008; SILVA-JUNIOR et al., 

2009; OHASHI, 2009). 

 

3.2. Spray-drying – Princípio 

O processo de secagem por atomização consiste de três etapas 

fundamentais. Na primeira, o fluido é disperso como gotículas, produzindo uma 

grande área superficial. Na segunda, ocorre contato destas com uma corrente de 

ar aquecido, havendo transferência de calor. Na terceira etapa acontece a 

evaporação do solvente e a formação da partícula sólida (Figura 4) (ÇELIK & 

WENDEL, 2005; FILKOVÁ, 2006; OLIVEIRA & PETROVICK, 2010). Durante a 

última fase, as partículas secas devem ser separadas do gás de secagem por 

dispositivo adequado e serem recolhidas por recipiente (CAL & SOLLOHUB, 

2010). 

 

Figura 4. Formação de partícula com secagem por aspersão (adaptada de Cao et al., 

2000). 
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Figura 5. Representação do aparelho de Spray-dryer (adaptado de SILVA-JÚNIOR, 

2005; 2008; FU  et al, 2002). 

 

 

3.3. Parâmetros do Processo 

As propriedades físico-químicas das partículas dependem de algumas 

variáveis do processo, tais como as características do líquido de alimentação 

(viscosidade, tamanho de partículas, taxa de escoamento), do ar de secagem 

(temperatura), bem como o tipo de atomizador (CAO, et al. 2000; TONON, 

2008). 

 3.3.1. Características do líquido de alimentação 

O aumento da viscosidade geralmente tende a aumentar a tensão de 

superfície do líquido, diminuindo a eficiência de atomização devido ao aumento 

do tamanho das gotas e, conseqüentemente do tamanho das partículas 

formadas (BETE®, 2005). Além do mais, altas viscosidades dificultam a 

formação de gotas regulares (PATEL, 2009). Este parâmetro deve ser 



40 

 

monitorado, principalmente no uso de polímeros do tipo hidrogéis e em soluções 

aquosas. No caso de alguns polímeros como os poliésteres alifáticos e de 

soluções orgânicas há pouca ou nenhuma contribuição para o aumento da 

viscosidade (SILVA-JÚNIOR et al., 2009). 

A vazão/ fluxo do líquido de alimentação, assim com a sua concentração 

influenciam também no tamanho de partículas. Quanto maior a 

vazão/concentração da solução de alimentação para a mesma pressão de 

atomização, maior será o tamanho das partículas devido ao aumento da 

quantidade de moléculas por gota (SILVA-JUNIOR et al., 2009. Quanto mais 

concentrada a amostra, maior e mais porosa as partículas obtidas (BUCHI, 

2002). 

3.3.2. Ar de secagem 

A temperatura de entrada é entendida como sendo a temperatura de 

aquecimento na câmara de secagem. Quando a solução, emulsão ou dispersão 

é atomizada, entrando em contato com a câmera de secagem, a temperatura 

mais alta favorece termodinamicamente a evaporação do solvente (BUCHI, 

2002).  

A temperatura de saída é definida como a temperatura que as partículas 

sólidas apresentam antes de entrar no ciclone. Essa temperatura é resultado da 

combinação resultante da temperatura de entrada, aspirador, velocidade de 

alimentação (bomba peristáltica) e concentração do material submetido ao 

processo de secagem (BUCHI, 2002).  

3.3.3. Atomizador 

A atomização é a operação mais importante no processo de secagem 

(FILKOVÁ, 2006), e consiste no processo pelo qual um líquido se desintegra em 
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muitas gotas finas. Embora, idealmente, os tamanhos de todas as gotas devam 

ser iguais, diferenças estreitas na distribuição de seus tamanhos pode ser 

considerado satisfatório (ÇELIK & WENDEL, 2005).  

O objetivo do atomizador é produzir partículas líquidas de tamanho 

desejado e distribuí-las na câmara de secagem (BETE®, 2005). 

3.3.4. Aspirador 

O aspirador (exaustor) interfere no ar de secagem. À medida que regula a 

velocidade de aspiração, a quantidade de ar de secagem pode aumentar ou 

diminuir, apresentando efeito significativo sobre o desempenho final deste 

dispositivo (BUCHI, 2002). 

3.3.5. Velocidade de alimentação 

A bomba peristáltica é responsável pela alimentação do aparelho com a 

amostra a ser atomizada. A velocidade de alimentação afeta a temperatura de 

entrada e de saída. Quanto maior a taxa de transferência da amostra, mais 

energia é necessária para evaporar o solvente das gotículas formadas. Quando 

a velocidade de alimentação é superior à capacidade de evaporação do solvente 

na câmara de secagem pode ocorrer a  formação de partículas pegajosas e 

acúmulo de líquido nas paredes do cilindro (BUCHI, 2002). 

 

4. SISTEMAS POLIMÉRICOS 

Entre os polímeros utilizados na preparação de sistemas de liberação de 

fármacos,  os poliésteres alifáticos são os mais atraentes, principalmente em 

sistemas de uso parenteral, devido à sua biodegradabilidade, 

biocompatibilidade, disponibilidade, ausência de toxicidade e facilidade de 

incorporar  uma varidade de fármacos (MORAES, 2010). 
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O poli (ácido lático) (PLA)  e o poli ácido glicólico (PGA) foram, 

inicialmente, utilizados na indústria farmacêutica na produção  das primerias 

suturas bioabsorvíveis (JAHNO, et al. 2006). Esses polímeros apresentam 

excelentes propriedades mecânicas e de biocompatibilidade além de serem 

aprovados pelo FDA, o que justifica o crescente interessse por diversas áreas 

(MENG, 2011). Devido à cinética previsível de biodegradação, despertaram a 

atenção de vários pesquisadores quanto às suas possíveis aplicações em 

tecnologia farmacêutica (FIALHO, et al. 2003). Essas características 

contribuiram para a utilização de copolímeros derivados do PLA e PGA 

(BARBANTI, 2008) benificiando as indústrias farmacêuticas na preparação de 

sistemas de liberação de fármacos (ZAVADZADEH, 2010). 

4.1. Polímero Utilizado – Poli (ácido lático-co-ácido glicólico) (PLGA) 

 O PLGA é um poliéster alifático, co-polímero do ácido lático e ácido 

glicólico (SALIBA, et al. 2008; JAVADZADEH et al., 2010) que tem sido 

amplamente utilizado devido suas propriedades de biodegradabilidade e 

biocompatibilidade (LI, 2005; SALIBA, et al. 2008; GU et al., 2009; PAGANELLI 

et al., 2009, 2010; CARDILLO et al., 2010; KLOSE, et al. 2010; WANG, et al. 

2010; ANDREAS, et al. 2011; YANG, et al. 2011), o que lhe garante segurança 

para o uso humano (FERNÁNDEZ-DARBALLIDO, 2008).  

Devido à essas propriedades de biocompatibilidade e biodegradabilidade,  

o PLGA vem sendo utilizado em inúmeros sistemas de liberação de fármacos 

(SILVA-JÚNIOR, 2005, 2008; SIEGEL, et al. 2006; ZOLNIK & BURGESS, 2008;  

SALIBA, et al. 2008; SILVA-JÚNIOR et al., 2008; 2009;  YALLAPU, 2010; 

ROWAT & BURGESS, 2010; MENG, 2011; JAIN, et al. 2011), regeneração e 

crescimento de tecidos (BARBANTI, 2008; GU, et al. 2009; DORATI, et al. 2010; 
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ANDREAS, et al. 2011), implantes (SALIBA, et al. 2008) e fraturas (ROKKANEM, 

et al. 1985; SAKATA, 2004).  

Outras razões para o uso intensivo do PLGA são sua aprovação, em 

numerosos produtos biomédicos e farmacêuticos  dos Estados Unidos e Europa 

para o uso em humanos, a sua disponibilidade comercial (por exemplo, Resomer 

®, Lactel ®) e sua boa solubilidade em numerosos solventes orgânicos 

(WISCHKE & SCHWENDEMAN, 2008). 

 4.1.1. Síntese do PLGA 

A copolimerização é utilizada como meio de obtenção do  PLGA. Pode ser 

realizada basicamente por dois caminhos: policondensação do ácido lático e do 

ácido glicólico, obtendo-se copolímero de baixa massa molar, ou polimerização 

via abertura dos dímeros cíclicos do ácido lático e ácido glicólico, resultando em 

copolímeros de alta massa molar e, cosequentemente  de melhores 

propriedades mecânicas (Figura 6) (MOTTA & DUEK, 2006). 

 

Figura 6. Representação esquemática das estruturas dos monômeros ácido lático, 

ácido glicólico e síntese do copolímero PLGA. 

 

 4.1.2. Biodegradação do PLGA 

 A degradação dos poliésteres alifáticos pode resultar da ação enzimática 

e/ou hidrólise da ligação éster e pode ser afetada pelas propriedades destes 

polímeros, tais como sua composição química, massa molar, solubilidade, 

hidrofobicidade, hidrofilicidade, temperatura de transição vítrea, estrutura 
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(cristalina ou amorfa), entre outros fatores (LOO, 2005; HOUCHIN & TOP 2009; 

MORAES, 2010). 

 O PLA degrada lentamente gerando unidades cristalinas que podem 

causar uma resposta longa e prolongada por parte do tecido. Por outro lado, o 

PGA degrada tão rapidamente que se torna incoveniente para a maioria das 

aplicações. A grande vantagem da utilização do copolímero constituído pelas 

unidades  monoméricas dos dois polímeros (PLGA) é poder variar a proporção 

entre elas e otimizar o tempo de degradação do material (REZENDE, 2005). 

Essa característica favorece a escolha do PLGA uma vez que sua completa 

degradação implica menor probabilidade de reações adversas, as quais 

decorrem, muitas vezes, de fragmentos cristalinos liberados por polímeros, cujo 

tempo de degradação seja excessivamente longo (MOTTA & DUEK, 2006). 

A biodegradação do PLGA ocorre por erosão, por meio da hidrólise da 

cadeia éster, liberando os ácidos láticos e glicólicos (Figura 7) ( JAIN, 2000; 

FIALHO, et al. 2003; LOO, 2005; HOUCHIN & TOP, 2008). Esses ácidos, por 

serem metabólitos naturais do organismo, são eliminados pelo ciclo de Krebs na 

forma de gás carbônico e água (JAIN, 2000; FIALHO, et al. 2003; BARBANTI, 

2005; SANTOS-JÚNIOR, 2007).  

 

Figura 7. Etapa I - Representação da equação de hidrólise do grupo éster do PLGA, 

sendo X e Y o número de unidades referentes ao polímero dos ácidos lático e glicólico, 

respectivamente. 
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O ácido glicólico, além de poder entrar no ciclo de Krebs, seguindo o 

mesmo comportamento que o ácido lático, também pode ser excretado 

diretamente na urina (Figura 8) (MOTTA & DUEK, 2006). 

 

Figura 8. Etapa II - Rota metabólica do PLA e PGA. 

 O papel das enzimas na biodegradação do PLGA ainda não se encontra 

bem definido (FIALHO, et al. 2003). Embora a degradação de poliésteres seja 

efetuada predominantemente por hidrólise simples, a diferença observada na 

velocidade de degradação em estudos rea lizados in vivo e in vitro, sugere que 

ao menos parte da decomposição seja estimulada por enzimas (BARBANTI, 

2005; SANTOS-JÚNIOR 2007; WISCHKE & SCHWENDEMAN, 2008). 

4.1.3. Propriedades Físico-Químicas 

O PLA possui um carbono beta assimétrico que permite a obtenção das 

formas levógiras (L-PLA), dextrógiras (D-PLA) ou racêmicas (D,L-PLA), sendo 

que as formas levógiras e dextrógiras são semicristalinas, graças à elevada 

regularidade da cadeia polimérica, e as formas racêmicas são amorfas por 

apresentarem irregularidades na estrutura da cadeia do polímero (JAIN, 2000). 
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Dessa forma, o uso de D,L-PLA é preferível ao L-PLA pois permite uma 

dispersão mais homogênia do fármaco na matriz polimérica (JAIN, 2000).    

O PGA é altamente cristalino devido à ausência dos grupos meti l 

presentes no PLA. O ácido lático é mais hidrofóbico que o ácido glicólico e, 

portanto, copolímeros com maior quantidade de PLA são menos hidrofílicos e 

degradam mais lentamente (JAIN, 2000). Dessa forma, em se tratando de 

PLGA, seu tempo de degradação pode ser ajustado pela relação ácido 

lático/ácido glicólico (Tabela 1) e o grau de cristalinidade do PLA utilizado para 

sua obtenção (WISCHKE & SCHWENDEMAN, 2008). 

TABELA 1. Propriedades dos polímeros e copolímeros derivados dos ácidos 

lático e glicólico (adaptada LACTEL ®). 

    
 

  

Polímero 

 ou 
Copolímero 

 
Temperatura de 

Transição Vítrea 
(°C) 

Ponto de Fusão 

(°C) 
 

Tempo Degradação 

Aproximada  
(meses)* 

 
PLGA 50:50 45 – 50 Amorfo  1 – 2 

 
PLGA 65:35 45 – 50 Amorfo 3 – 4 
 

PLGA 75:25 50 – 55 Amorfo 4 – 5 
 

PLGA 85:15 50 – 55 Amorfo 5 – 6 
 
DL – PLA 50 – 60 Amorfo 12 – 16 

 
L – PLA 60 – 65 173 – 178 >24 

 
PGA 35 – 40 225 – 230 6 – 12 

* O tempo de degradação pode variar com a área superficial, porosidade e massa molar do sistema 

        

Diante das vantagens e características apresentadas pelo PLGA, este 

polímero foi selecionado para ser utilizado como matriz polimérica na obtenção 

de micropartículas por spray-drying. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 
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III. JUSTIFICATIVA  
 

 Alguns antineoplásicos utilizados no tratamento de carcinomas possuem o 

tempo de meia vida muito curto e requisitam a administração de doses elevadas. 

O uso de sistemas de liberação prolongada objetiva o aumento da 

biodisponibilidade, com conseqüente aumento do efeito farmacológico e 

diminuição dos efeitos adversos. Diante disso, o desenvolvimento de 

microparticulas biodegradáveis de PLGA para liberação prolongada do 

metotrexato, vem a ser um estudo de extrema relevância para o tratamento 

quimioterápico de diversos tumores sólidos. 

 

IV. OBJETIVOS 

1. Objetivo geral 

 Preparação e caracterização físico-química de sistemas 

microparticulados biodegradáveis a base de PLGA para a liberação 

prolongada do metotrexato por secagem com atomização em 

aparelho de “spray dryer”. 

 

2. Objetivos específicos 

 Investigar os parâmetros de encapsulação do MTX nas 

micropartículas de PLGA obtidas por “spray drying”.  

 Determinar as características físico-químicas dos sistemas 

microparticulados obtidos; 

o  Forma das partículas 

o Interação química do fármaco com o polímero na matriz  
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o Comportamento termoanalítico dos sistemas e 

microestruturação do fármaco na matriz polimérica  

o Aplicação e validação da metodologia analítica para os 

sistemas obtidos 

o Determinação da quantidade de fármaco incorporado aos 

sistemas 

 Avaliar a eficiência de encapsulação do método para os 

sistemas  

 Estudar o perfil de liberação in vitro dos sistemas 

microparticulados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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V. DESENVOLVIMENTO DE MICROESFERAS 

BIODEGRADÁVEIS CONTENDO METOTREXATO 

1. MATERIAL 

1.1. Reagentes e solventes 

 Metotrexato, DEG (Brasil); 

 D,L-PLGA 50:50, Birmingham polymers Inc. (USA); 

 Água destilada; 

 Ácido acético glacial – VETEC (Brasil); 

 Acetona – VETEC (Brasil). 

1.2. Equipamentos 

 Lavadora Ultrassônica, UNIQUE, USC – 1400; 

 Espectrofotômetro UV-VIS, BIOCRROM, Libra S32; 

 Espectrofotômetro UV-VIS, Shimadzu, UV – 1650 PC; 

 Espectrofotômetro UV-VIS, Evolution, 60S; 

 Espectrofotômetro Infra vermelho, Nicollet, Nexus 470;  

 Balança analítica, Gehaka, AG – 200; 

 Phmetro Labmeter PHS – 3B; 

 Spray dryer, Buchi – 191; 

 Microscópio eletrônico de varredura, ESEM, XL 30 Philips;  

 Difratômetro Rikugu, modelo Dmax 2500PC; 

 Célula calorimétrica Shimadzu, modelo DSC-50; 

 Termobalança Shimadzu, modelo TGA-50; 

 Banho Termostatizado Quimis; 

 Centrífuga Excelsa II modelo 206 BL, FANEM. 
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2. MÉTODOS 

2.1. Preparação das microesferas 

Para preparação das microesferas de PLGA contendo metotrexato , 

quantidades adequadas dos componentes foram dissolvidas em ácido acético e 

acetona de modo a obter soluções em diferentes proporções (10, 20, 30, 50%) 

fármaco/polímero. Em seguida, essas soluções foram atomizadas em aparelho 

de “spray dryer” Buchi-191, usando aspersor de 0,7 mm de diâmetro, 

temperatura de entrada de 80ºC; temperatura de saída de 62ºC; fluxo de ar de 

atomização de 450 Nl/h; fluxo da bomba de alimentação de 5% e eficiência do 

exaustor de 90%. 

As partículas foram coletadas e armazenadas em dessecador a 

temperatura ambiente, em frascos de vidro hermeticamente fechados. 

 

2.2.  Validação do método e Análise quantitativa do metotrexato 

nas microesferas por espectrofotometria UV-VIS. 

2.2.1. Seleção do comprimento de onda 

Foi realizada a varredura da solução de metrotexato em ácido acético 0,1 

mol/L em uma concentração de 14 µg/mL para obtenção do espectro de 

absorção no ultravioleta na região de 200 a 400nm utilizando uma cubeta de 

quartzo de 1 cm. 

2.2.2. Curva padrão 

A solução estoque do metotrexato foi preparada em solução de ácido 

acético 10% na concentração de 500 µg/mL. Diferentes alíquotas desta solução 

foram transferidas para balões volumétricos e o volume completado com ácido 

acético 0,1 mol/L a fim de obter soluções de diferentes concentrações (2, 4, 8, 
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12, 14, 16, 20, 24 e 28 µg/mL). A absorbância das soluções foi determinada por 

espectrofotometria na região UV em 303 nm, usando ácido acético 0,1 mol/L 

como branco. A equação de regressão linear foi obtida através da regressão 

linear entre o valor de absorbância e a concentração do fármaco em µg/mL . 

2.2.3. Linearidade 

A linearidade foi observada a partir do coeficiente de correlação obtido da 

linearização dos dados utilizados para obtenção da curva padrão. Estes dados 

foram ainda submetidos a análises de variância (ANOVA) para testar a 

linearidade. 

2.2.4.  Seletividade 

Este parâmetro foi analisado comparando os espectros de ultravioleta 

obtidos da análise da solução do fármaco padrão, das micropartículas inertes de 

PLGA, e das soluções do fármaco contendo os componentes da matriz (MTX / 

PLGA) para avaliar a especificidade e seletividade do método em relação ao 

metotrexato. 

2.2.5. Precisão 

A precisão intra-dia, inter-dia e a reprodutibilidade foram investigadas 

avaliando o coeficiente de variação obtido em cinco níveis de diferentes 

concentrações de MTX, sendo 2 abaixo, 1 intermediário e 2 acima do meio da 

curva padrão. Cada estudo foi realizado em triplicata, sendo a precisão intra-

corrida realizada em pequeno intervalo de tempo, a inter-corrida com intervalo 

de dois dias e a reprodutibilidade em laboratórios diferentes. Os resultados 

obtidos foram submetidos a ANOVA e ao teste t de Student (nível de 

significância adotado p < 0,05). 

 



54 

 

2.2.6. Exatidão 

A exatidão foi avaliada pelo método da recuperação por placebo 

contaminado. Nesse método, foi preparada solução padrão do fármaco 

contaminada com PLGA. Desta solução, foram obtidos cinco níveis de 

concentrações presentes na curva padrão. Os resultados deste estudo foram 

aplicados na equação a seguir para obter a % de recuperação de MTX. 

)1(100x
teórica ãoconcentraç

alexperiment média ãoConcentraç
Exatidão 








  

 

2.2.7. Robustez 

A robustez do método proposto foi verificada pela variação do pH da 

solução estoque de 1,8 para pH 2,5 e 3,0 utilizando NaOH (0,1N). Foram 

investigadas cinco concentrações diferentes em triplicata e a robustez foi 

observada pela análise dos coeficientes de variação entre as médias obtidas, e 

confirmadas pelo teste de ANOVA (nível de significância adotado p < 0,05).  

 

2.2.8. Análise estatística 

O desvio padrão relativo/coeficiente de variação foi definido como DPR = 

100 x DP/ média. Todos os resultados obtidos da linearidade, precisão e 

recuperação foram submetidos a análise de variância de um fator (ANOVA). Os 

resultados da robustez foram submetidos ao teste t student (p < 0,05). A análise 

estatística foi realizada com auxílio dos softwares SPSS 17.0 e Sigma Start 

versão 2.0. 
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2.3. Análise quantitativa do metotrexato nas microesferas por 

espectrofotometria uv-vis. 

A quantidade de microesferas de PLGA contendo metotrexato equivalente 

a 25 mg de fármaco  foi tomada como amostra e dissolvida em solução de ácido 

acético 20% para obter a solução estoque na concentração de 500 µg/mL. 

Alíquotas desta solução foram transferidas para balões de 10 mL e o 

volume foi completado com solução de ácido acético de 0,1 mol/L M para obter 

soluções na concentração de 15 µg/mL, as quais foram analisadas em 303 nm 

(n=3) de acordo com a metodologia validada. A concentração do fármaco foi 

determinada usando a curva padrão, e a eficiência de encapsulação foi 

calculada de acordo com a equação a seguir: 

 

)2(100(%) x
QTA

QTD
EE 








  

EE    = Eficiência de Encapsulação. 

QTD = Quantidade de fármaco determinado no sistema polimérico. 

QTA  = Quantidade de fármaco teoricamente adicionado no sistema 

polimérico. 

 Para calcular o teor de fármaco encapsulado, foi utilizada a seguinte 

equação: 

)3((%) 









100

EE x TTF
TF  

TF (%)   = Teor de Fármaco encapsulado 

TTF (%) = Teor Teórico de Fármaco encapsulado 

EE (%)   = Eficiência de Encapsulação 
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2.4. Caracterização físico-química das micropartículas 

 

2.4.1. Morfologia 

A forma das partículas foi observada usando fotomicrografias obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV).  Pequenas amostras das 

microparticulas foram acondicionas em uma superfície de metal com efeito 

condutor e fixada com fita adesiva dupla face de carbono. Em seguida, foram 

revestidas com uma fina camada de ouro em um Sputter Coater e analisados no 

MEV a uma tensão de 20,0 KV. 

 

2.4.2. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

A espectroscopia na região do infravermelho foi realizada a fim de 

verificar possíveis interações entre o fármaco e os componentes da matriz. Para 

isso foram realizadas análises dos componentes isolados (MTX e PLGA), das 

micropartículas e das respectivas misturas físicas de mesma composição 10, 20, 

30 e 50% fármaco/polímero. Com o auxílio de grau e pistilo, aproximadamente 

2mg de amostra foram misturadas a 325mg de brometo de potássio e 

submetidas à prensa hidráulica para obtenção das pastilhas. Estas foram 

dessecadas para posterior análise (SILVA-JÚNIOR, 2005; 2008). 

 

2.4.3. Difração de raios-X (DRX) 

As análises de DRX foram realizadas para os componentes puros, para as 

micropartículas de PLGA contendo o fármaco e para as misturas físicas de 

mesma composição. O equipamento utilizado foi o difratômetro Rikugu, modelo 

Dmax 2500PC com difração em anglo 2θ, variando de 4º a 45º. 
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2.4.4. Análises térmicas 

2.4.4.1. Calorimetria Exploratória Diferencial 

As curvas de DSC foram obtidas na faixa de temperatura de 25 a 500°C, 

sob atmosfera de N2 (100 mL.min-1), com razão de aquecimento de 20°C.min-1 

utilizando cápsulas de alumínio fechadas contendo aproximadamente 5 mg de 

amostra. A célula de DSC foi calibrada antes de iniciar o experimento com 

padrão de índio (Temp. fusão = 156°C e ΔH de fusão = 28,4 J/g) e zinco (Temp. 

fusão = 419,4°C). 

2.4.4.2. Termogravimetria (TG) 

As curvas TG foram obtidas utilizando termobalança na faixa de 25 a 

500°C, com velocidade de aquecimento de 20°C.min-1, submetido sob atmosfera 

de N2 (100 mL. min-1) com cadinho de platina contendo amostra de 

aproximadamente 5 mg. 

 

2.5. Liberação in vitro do fármaco a partir das micropartículas 

 

O ensaio de liberação in vitro foi realizado utilizando micropartículas 

contendo quantidades conhecidas do fármaco em solução tampão fosfato pH = 

7,4 (KH2PO4 0,05 mol/L) mantido em banho termostatizado à 37°C ± 0.2°C. Em 

intervalos de tempo pré-determinado os tubos foram centrifugados a 3500 rpm 

durante 15 minutos e o sobrenadante foi removido e analisado por 

espectrofotometria na região do ultravioleta em 303 nm. Novo volume de 

solução tampão foi adicionado aos tubos, os quais foram mantidos no banho de 

agitação até o próximo tempo de coleta. Todas as análises foram realizadas em 

sextuplicata (n = 6). 
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Mecanismo de liberação in vitro do metotrexato 

 A partir dos dados de liberação obtidos para os diferentes sistemas 

desenvolvidos, foi observado o mecanismos envolvido na liberação do fármaco, 

mediante a aplicação de modelos matemáticos específicos, como o de ordem 

zero, primeira ordem, Higushi e Korsmeyer-Peppas. 
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VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Validação do método e análise quantitativa do metotrexato por 

espectrofotometria uv-vis. 

Para otimização do método espectrofotométrico na região ultravioleta 

deve-se, inicialmente, investigar o espectro de absorção do fármaco e escolher o 

comprimento de onda de trabalho, onde não são observadas interferências de 

excipientes, impurezas ou de solventes (CARDOSO et al, 2006). A Figura 9 

apresenta o espectro de varredura do MTX obtido nas condições de análise. 

 

Figura 9. Gráfico de varredura do MTX em ácido acético. 

O MTX apresentou o pico de absorção em 303 nm na solução analítica 

como a mais adequada para a análise quantitativa do fármaco, uma vez que 

nesse comprimento de onda há baixa interferência da presença do solvente e 

componentes da matriz polimérica. 

A Figura 10 apresenta a curva padrão construída a partir do valor da 

absorbância em função da concentração do fármaco em μg/mL.  
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Figura 10. Curva padrão do metrotexato em ácido acético 0,1 mol/L por 

espectrofotometria UV-VIS a 303 nm. 

 

A partir da regressão linear dos dados experimentais foi obtida a equação 

da reta Y= 0,04943x + 0,01141. 

A linearidade do método é a capacidade do método apresentar resultados 

diretamente proporcionais à concentração da amostra dentro de um intervalo 

especificado. Esta pode ser observada a partir do coeficiente de correlação (r) 

com critério mínimo de aceitação de 0,99 (ICH, 1996; ANVISA 2003).  

Nas condições experimentais selecionadas, a espectrofotometria mostrou 

linearidade adequada na faixa de concentração de 2 a 28 μg/mL com coeficiente 

de correlação r = 0,9999 estando de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pela ANVISA. Estes resultados foram confirmados com a análise estatística do 

teste de variância (ANOVA) onde a linearidade no intervalo selecionado não 

apresentou diferença estatística (p = 0,550). 
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Especificidade é a capacidade do método de quantificar exatamente o 

fármaco em presença de outros componentes como impurezas, produtos de 

degradação e componentes da matriz (ANVISA, 2003; ICH, 1996). 

A Figura 11 apresenta o espectro de varredura na região de 200 – 400 nm 

para verificação da especificidade do método. 

 

Figura 11. Especificidade do método construído a partir das soluções contendo a matriz 

(PLGA), fármaco e matriz (MTX/PLGA) e apenas o fármaco (MTX). 

 

Não foi verificada nenhuma interferência dos componentes das matrizes 

no pico de absorção selecionado para quantificação do fármaco (303 nm), 

confirmando a especificidade do método. 

A precisão é um importante parâmetro analítico que avalia a proximidade 

dos resultados obtidos de uma série de medidas de amostragens múltiplas de 

uma mesma amostra (ANVISA, 2003; ICH, 1996). 

Os resultados do ensaio de precisão intra dia, inter dia e inter laboratorial 

estão apresentados nas Tabelas 2 e 3. 
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TABELA 2. Resultados do estudo de precisão inter dia e intra dia para a 

precisão do método de dosagem do metotrexato em espectrofotometria UV. 

        

 

Intra-dia Inter-dia 

 Concentração 
µg/ ml 

[  ] 
µg/mL DP CV% 

[  ] 
µg/mL DP DPR%   

4 4,14 ±0,01 4,56 3,99 ±0,00 1,68 

 8 7,85 ±0,01 0,52 8,00 ±0,00 0,98 

 14 13,91 ±0,01 0,57 13,99 ±0,01 0,99 

 20 19,83 ±0,02 1,56 20,16 ±0,00 0,35 

 24 23,96 ±0,00 0,16 23,66 ±0,01 0,466   

DP= Desvio Padrão; DPR = Desvio Padrão Relativo 

 

TABELA 3. Resultados do estudo de precisão inter laboratorial para a precisão 

do método de dosagem do metotrexato em espectrofotometria UV. 

     

 Laboratório A Laboratório B  

Concentração 

µg/mL 

[  ] 

µg/mL DP CV % 

[  ] 

µg/mL DP DPR%  

4 4,14 ±0,01 4,56 3,89 ±0,00 0,49  

8 7,85 ±0,01 0,52 7,90 ±0,00 0,37  

14 13,91 ±0,01 0,57 13,84 ±0,00 0,62  

20 19,83 ±0,02 1,56 19,83 ±0,01 0,78  

24 23,96     ±0,00 0,16 23,85 ±0,00 0,17  

        

        

A precisão intra dia, inter dia e inter laboratorial foram determinadas 

analisando o coeficiente de variação (CV), também chamado desvio padrão 

relativo, obtido da análise de diferentes concentrações do fármaco. Todas as 

análises indicaram um CV menor que 4,5% o que indica que o método de estudo 

DP = Desvio Padrão; DPR = Desvio Padrão Relativo. 

 

 



64 

 

se mostrou preciso para análise do fármaco selecionado de acordo com os 

limites especificados pela ANVISA. 

Contudo, os resultados obtidos na precisão, foram ainda submetidos ao 

teste de ANOVA para verificar a possível existência de diferença estatística. Foi 

observado que não ocorreu diferença estatística significante tanto nas precisões 

intra e inter dia (F = 0,690, p = 0,606) como na precisão inter laboratorial (F = 

0,703, p = 0,597). 

A exatidão representa o grau de concordância entre os resultados 

individuais encontrados e um valor aceito como referência (ANVISA, 2003; ICH, 

1996). 

A Tabela 4 dispõe os resultados obtidos do ensaio de recuperação 

obtidos de soluções contaminadas com PLGA. 

TABELA 4. Dados de recuperação do método de análise para quantificação do 

MTX contaminado com PLGA 

Concentração Teórica              Concentração Analítica             Recuperação (%)  

         (µg/mL)                                      (µg/mL) ± DP                               ± DP 

            4                      3,88 ± 0,25          97 ± 6,32 

            8                     7,92 ± 0,55         99 ± 6,88 

           14                     13,9 ± 1,01        99,3 ± 7,23 

           20                      20,1 ± 1,51        100,5 ± 7,56 

          24                      23,6 ± 1,68         98,33 ± 7,02 

DP = Desvio Padrão 

O método de análise proposto pode ser considerado exato visto que nos 

resultados obtidos da solução contaminada com PLGA, foram observados que 

todos os pontos testados apresentaram percentual de recuperação entre 80 e 

120% estando de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA.  
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Os resultados obtidos para a recuperação de soluções contaminadas com 

PLGA foram também submetidos ao teste de ANOVA para verificar 

estatisticamente o grau de proximidade como valor real. Os valores enco ntrados 

(F = 1,95, p=0,178) mostraram que não há diferença estatisticamente 

significativa, o que contribui para confirmar a exatidão do método. 

Durante o desenvolvimento analítico, deve-se também considerar a 

avaliação da robustez constatando-se a susceptibilidade do método a variações 

dos parâmetros analíticos (ANVISA, 2003). 

 A Tabela 5 representa os resultados obtidos da análise de robustez e o 

tratamento estatístico adotado.  

TABELA 5. Parâmetros uti lizados para análise da robustez do método em 

diferentes pHs. 

     

   pH 2,5  pH 3,0 

Concentração 

(µg/mL) [  ] µg/Ml  DP CV%   [  ] µg/Ml  DP CV% 

4 3,95 ±0,06 1,61   3,63*   ±0,25 6,66 

8 7,99 ±0,00 0,03   7,06*   ±0,66 8,77 

14 14,01 ±0,01 0,09  12,2*   ±1,27 9,69 

20 19,82 ±0,12 0,62   17,49*   ±1,77 9,46 

24 22,8 ±0,84 3,61   20,33*   ±2,59 11,68 

* Estatisticamente diferente dos resultados na solução analítica (pH=1,8) [teste t 
student, p = 0,029 resultado de pH = 3,0 versus pH = 1,8]. 

De acordo com os resultados observados na Tabela 5, a variação do pH 

da solução padrão (1,8) para 2,5 e 3,0 sob mesmas condições experimentais, 

apresentaram diferença analítica apenas para a solução de pH 3,0, na qual o 

coeficiente de variação, em todos os pontos analisados, apresentaram-se 

superiores a 5,0%. Confirmando esse resultado foi realizado um tratamento 
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estatístico por meio do teste t de Student onde foi novamente observada 

diferença estatisticamente significativa quando comparado os valores da 

concentração analítica da solução padrão (pH 1,8) com o da solução teste (pH 

3,0). Esta diferença não ocorreu em relação ao pH= 2,5 (p= 0,202). 

Considerando os pKas em torno de 3,4 (α-carboxi l) e 4,7 (y-carboxil) das 

carboxilas  do fármaco (ALVAREZ-FIGUEROA, 2001; RUBINO, 2001), o 

aumento do pH da solução para 3,0, favorece ainda a ionização do fármaco, 

podendo levar à diminuição da intensidade de absorção no comprimento de 

onda selecionado. 

Essas observações mostram que a variação extensiva do pH pode 

influenciar no resultados das análises, devendo-se utilizar uma solução ácida 

padronizada, como foi realizado nas análises quantitativas do MTX (ácido 

acético 0,1mol/L). O método, portanto, é considerado robusto quando realizado 

em solução com pH próximo ao pH original. 

2. Eficiência de encapsulação e teor de fármaco incorporado nas 

micropartículas. 

A eficiência de encapsulação do método de secagem por spray-drying 

está apresentada na tabela 6. 

TABELA 6.  Eficiência de encapsulação do método de secagem por spray-

drying. 

Amostra Teor de MTX 

teórico (%) 

Eficiência de 

encapsulação (%) 

Teor de MTX 

incorporado (%) 

Mc MTX/PLGA10 10 80,0 + 6,2 8,0 + 0,6 

Mc MTX/PLGA20 20 81,8 + 2,7  16,4 + 0,5  

Mc MTX/PLGA30 30 81,2 + 0,7  24,4 + 0,7  

Mc MTX/PLGA40 50 87,2 + 7,3  43,6 + 3,6  
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A eficiência de encapsulação das micropartículas de PLGA contendo 

metotrexato foi determinada usando espectrofotometria UV-VIS. Altos níveis de 

eficiência foram obtidos para todos os sistemas microparticulados com taxas de 

80,0 a 87,19%. Não foi observada qualquer diferença estatística (F= 1,524 p= 

0,269) entre os resultados obtidos para as diferentes formulações. Isto pode ser 

explicado devido à total dissolução do fármaco e do polímero no sistema 

solvente usado na secagem por “spray drying”. A baixa viscosidade e 

concentração de soluto na solução orgânica, não proporcionaram qualquer 

variação na eficiência de encapsulação do metotrexato nas micropartículas de 

PLGA.   

Devido ao alto nível de eficiência de encapsulação, as condições 

selecionadas para obtenção dos sistemas microparticulados foram consideradas 

adequadas.  

A partir da eficiência de encapsulação foi possível calcular o teor analítico 

de fármaco presente em cada sistema. 

 Foram preparados, sob mesmas condições, três lotes permitindo avaliar 

tanto o teor de fármaco incorporado quanto a precisão/exatidão característico de 

cada sistema. Os resultados foram considerados também satisfatórios devido ao 

alto teor de fármaco incorporado.  

 Quanto ao rendimento no aparelho de spray drying, foi determinada a 

massa de micropartículas obtidas em relação à quantidade de soluto utilizado 

(PLGA e MTX) para o preparo das soluções. Para os sistemas de 10, 20, 30 e 

50% fármaco/polímero foi obtido um rendimento de 51,6; 67,4; 48,5 e 53,8% 

respectivamente calculado a partir da média dos três lotes produzidos.  
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3. Caracterização físico-química das micropartículas 

Quando os polímeros são utilizados para o desenvolvimento de sistemas 

de liberação de fármacos, qualidades adicionais, tais como área superficial, 

morfologia da superfície e tamanho de partículas podem afetar  a degradação e, 

consequentemente, a liberação do fármaco incorporado no sitema polimérico. 

Esse fato exige uma análise dessas propriedades para o completo entendimento 

e previsão dos eventuais comportamento do sistema (MAINARDES, 2006).  

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizados para avaliar a 

morfologia das partículas.  

A Figura 12 apresenta as fotomicrografias do fármaco puro e dos 

sistemas de micropartículas de PLGA contendo metotrexato em diferentes 

proporções (10, 20 e 30% m/m).  

 

Figura 12. Fotomicrografia por MEV de (a, b e c) metotrexato comercial. 
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De acordo com a inspeção visual, a MEV (Fig. 12 – a, b e c) da amostra 

de MTX puro sugere a presença de agregados de pequenas partículas que 

podem representar fases menos organizadas com desordens cristalinas ou 

amorfas e algumas fases mais organizadas em forma de paralelepípedo no 

estado cristalino, indicando uma mistura dos diferentes estados de organização 

para este fármaco. 

Estudos realizados por Chan & Gonda (1991) e Chadha et al. (2009) 

mostraram a identificação e caracterização de diferentes formas de metotrexato 

quando obtidos por cristalização em diferentes solventes. Giron (1995) e 

Sanchez et al. (2007), investigando o polimorfismo de fármacos, listaram em 

seus trabalhos todos os casos de polimorfismo e pseudo-polimorfismo de 

fármacos que foram encontrados na literatura e o MTX estava incluído nessa 

categoria. 

Neste caso, é importante observar a manutenção não apenas da estrutura 

química do fármaco, mas também determinar a forma cristalina ou nível de 

organização presente na matriz polimérica após o processo de 

microencapsulação. 

Uma das características das micropartículas de PLGA contendo o 

fármaco obtidas pela técnica de spray drying, é a sua superfície esférica e 

uniforme (OLIVEIRA & PETROVICK, 2010). No entanto, a reprodutibilidade 

dessas características é influenciada por diversos fatores tais como o diâmetro 

do aspersor, temperatura de entrada, fluxo de alimentação, etc. (CAO et al., 

2000; TONON, 2008; WANG, et al. 2009; SCHUCK et al., 2009; CAL, 2010). 

Portanto, os aspectos morfológicos, eficiência de encapsulação e a 

microestrutura das partículas sólidas obtidas estão diretamente relacionadas à 
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composição da dispersão atomizada e aos parâmetros selecionados para 

produção das micropartículas de PLGA (MASTERS, 1972; SILVA-JUNIOR, 

2008, 2009).  

 

Figura 13. Fotomicrografia por MEV das microparticulas de PLGA contendo 

MTX em diferentes proporções fármaco/polímero (a) 10%; (b) 20%; (c) 30% 

(m/m). 

As fotomicrografias (Fig. 13 – a; b; e c) indicaram que as micropartículas 

de (10, 20 e 30% m/m) apresentaram superfície aparentemente lisa e esférica, 

confirmando o sucesso dos parâmetros selecionados para obtenção das 

micropartículas no equipamento de spray drying. 

  As imagens de MEV para MTX/PLGA 50% estão apresentadas na figura 

14. 
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Figura 14. Fotomicrografias obtidas das microesferas MTX/PLGA 50 % com aumento 

875X (esquerda) e 1750X (direita). 

 Nas fotomicrografias dos sistemas MTX/PLGA de 30 (Fig. 13 – c) e 50% 

(Fig. 14), pode-se observar a manutenção aparente da superfície lisa, no 

entanto, ocorre alguma aglomeração das partículas. Isto pode estar ocorrendo 

possivelmente devido ao aumento da quantidade de MTX na matriz o que 

provavelmente altera a carga de superfície das partículas.  

 Além da superfície das partículas, a interação entre os componentes 

envolvidos podem influenciar na velocidade de liberação do fármaco. 

Nesse contexto, espectrofotometria de absorção na região do 

infravermelho (IV) vem sendo utilizada na análise de medicamentos desde o 

início dos anos 1970 (SABIN, 2004), sendo bastante utilizada para a 

identificação de fármacos (BUCACIU et al., 2009). Sua principal vantagem é a 

aplicabilidade funcional em grandes variedades de substâncias químicas (gases, 

líquidos, polímeros e sólidos, tanto na forma cristalina como amorfa) 

(MECDONALD, 1986). 

O espectro de IV é um mapa interno de freqüências vibracionais versus 

intensidade da interação com a radiação IV (MECDONALD, 1986) que permite 
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inferir a presença dos grupos funcionais característicos dos compostos 

analisados. 

O uso da espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) 

parte da premissa que a mistura de dois componentes em nível molecular 

deverá ocasionar mudanças nas oscilações do dipolo das moléculas, essas 

mudanças se manifestam no espectro sob a forma de alterações na freqüência e 

na largura das bandas dos grupos funcionais envolvidos. Quando ocorre 

interação entre os grupos funcionais do fármaco e do polímero, o espectro de 

infravermelho dos grupos poderá apresentar as bandas deslocadas e achatadas 

quando comparadas com os espectros individuais dos componentes da mistura 

(SANTOS, 2008). Estas alterações podem ser por ligações de hidrogênio por 

exemplo. O surgimento de novas bandas de absorção pode indicar ligações 

químicas mais fortes com a presença de ligações covalentes entre o polímero e 

o fármaco (SILVA-JÚNIOR et al., 2008; 2009). 

A espectroscopia na região do infravermelho foi realizada a fim de 

verificar essas possíveis interações entre o fármaco e os componentes da 

matriz. Para isso foram comparadas análises dos componentes isolados (MTX e 

PLGA), micropartículas e das respectivas misturas físicas de mesma razão 

fármaco/polímero. 

A Figura 15 apresenta os espectros de IV do MTX (Figura 15-A) e do 

PLGA (Figura 15-B). 
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Figura 15. Espectro de infravermelho do metotrexato (A) e do PLGA (B).  

No espectro de absorção na região do infravermelho do metotrexato 

(Figura 15-A) foi possível verificar a presença dos grupos funcionais 

característicos tais como: amina primária alifática e a ligação C – H da amina 

secundária aromática atribuídas respectivamente às bandas na região 3415,8 

cm-1 e 1329,9 cm-1, e aos estiramentos das ligações referentes ao ácido 

carboxílico C – O (1209,0 cm-1) e C = O (1667,1 cm-1). O estiramento referente 

ao grupamento amida (N – H) ocorreu em 1608,0 cm-1. As bandas típicas de 

anel aromático ocorreram em aproximadamente 1450, 1500 e 1550cm-1. 

 A Figura 15-B apresenta o espectro IV do PLGA. O estiramento axial do 

carbono sp3 ocorreu próximo de 3050 cm-1, enquanto o carbono sp2 ocorreu em 

2961,7cm-1. A banda da ligação C = O do ester foi atribuída a 1756,0 cm-1 

enquanto que 1179,3; 1280,9 e 1094,1 cm-1 correspondem estiramentos de 

ligações C – O. 

 A Figura 16 apresenta os espectros de infravermelho das misturas físicas 

contendo diferentes proporções fármaco-polímero 10; 20; 30 e 50% m/m (MF) e 

das respectivas micropartículas (Mc). 
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Figura 16. Espectros de infravermelho das Misturas Físicas (MF) e das respectivas 

microesferas (Mc) nas proporções 10, 20, 30 e 50% MTX/PLGA. 

Comparando os espectros das misturas físicas e das micropartículas, 

observa-se que as bandas correspondentes aos grupos funcionais do fármaco e 

do polímero mantiveram-se presentes e semelhantes. À medida que aumentou a 

concentração do fármaco, no entanto, foram observadas diferentes intensidades 

nas regiões representadas entre 1000 e 1700 cm-1. Essa ocorrência sugere 

possíveis interações entre os grupos NH2 e COOH do MTX e os grupos ésteres 

COOR do PLGA. Não foi possível, no entanto, identificar a formação de novos 

grupos funcionais provavelmente devido a não ocorrência de reações químicas, 

ou por estas possíveis ligações levarem a formação de grupos amidas ou 

ésteres, já presentes na estrutura do MTX e PLGA respectivamente. No entanto 

quando observado o aumento da concentração de MTX na matriz polimérica 

pode ser observada a diminuição nas intensidades das bandas na região entre 



75 

 

2800 e 3500, o que confirma uma forte interação entre estes grupos, 

provavelmente devido à formação de ligações de hidrogênio.  

A obtenção de micropartículas com o fármaco apenas disperso na 

estrutura da matriz e a manutenção de sua estrutura química garante a maior 

regularidade na liberação do fármaco e a atividade farmacológica.  

Após verificar a interação entre os componentes para investigar possíveis 

ligações químicas, outro fator que pode alterar a velocidade de liberação do 

fármaco é organização do fármaco na matriz polimérica e o nível de 

acomodação das cadeias poliméricas. 

A difração de raios X (DRX) é a técnica mais utilizada para observar a 

microestrutura e identificar as fases cristalinas, cristalinas desordenadas ou 

amorfas em estado sólido. Isto é possível porque na maior parte dos sólidos 

cristalinos, os átomos se ordenam em planos cristalinos separados entre si por 

distâncias da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de ondas dos raios-

X. Ao incidir um feixe de raios-X em um cristal, o mesmo interage com os 

átomos presentes, originando o fenômeno de difração (ALBERS, 2002).  

No âmbito farmacêutico, a difração de raios-X (DRX) pode ser utilizada na 

determinação de proteínas e na descoberta de novas substâncias, além de 

auxiliar na compreensão das estruturas dos sistemas de liberação de fármacos 

(DONG & BOYD, 2011). 

A DRX é uma técnica que permite a identificação e descrição precisa de 

substâncias cristalinas (STULZER, 2007).  

Cada sólido apresenta um único padrão de DRX, o que certifica sua 

identificação (PHADNIS, 1997) e permite a avaliação da organização estrutural 
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assumida pelos sistemas microparticulados obtidos, auxiliando na compreensão 

do perfil de liberação apresentado por cada sistema. 

A Figura 17 apresenta o difratograma de raios-X obtido para o 

metotrexato. 

 

Figura 17. Difratograma de raios-X obtido para o metotrexato em 2θ 4°-45°. 

O difratograma de raios-X (Fig. 17) da amostra de MTX analisada 

apresentou picos de cristalinidade com maior intensidade na região 

compreendida entre 2θ = 9 – 30° relacionados ao tipo de estrutura presente no 

sólido. Conforme citado anteriormente, Giron (1995) e Sandez e cols (2007) 

incluem o MTX na categoria de fármacos que apresentam pseudopolimorfismo, 

apresentando diferentes níveis de organização em sua estrutura. Essas 

diferenças podem ser observadas pela técnica de difração de raios-X conforme 

descrito no trabalho de Chadha e cols (2009) no qual trabalhando com quatro 

diferentes solvatos do MTX obtiveram diferentes posições dos picos de 

intensidade em diferentes ângulos para cada amostra. O difratograma de raios-X 

do MTX apresentado na figura 17 assumiu características semelhantes ao 
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difratograma obtido por Chadha e cols na amostra do metotrexato comercial 

trihidratado. 

A Figura 18 apresenta o difratograma de raios-X obtido para o D,L-PLGA 

50:50. 

 

Figura 18. Difratograma de raios-X obtido para o D,L-PLGA 50:50 em 2θ 4°-45°. 

As cadeias de um polímero no estado sólido podem estar dispostas em 

um estado desordenado, enovelados ao acaso, formando uma estrutura amorfa 

(AKCELRUD, 2007). Normalmente, a ocorrência de uma forma sólida não 

cristalina pode ser determinada pela observação da ausência de picos 

característicos de materiais cristalinos na difração de raios-X e aparência de 

halos padrões amorfos (BATES, 2006). 

O PLGA é um dos poucos polímeros sintéticos aprovados para o uso 

clínico humano (KLOSE et al., 2010), caracteriza-se por ser um copolímero 

biodegradável e biocompatível  derivado do ácido polilático  e ácido poliglicólico 
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muito utilizado pelas indústrias farmacêuticas em sistemas de liberação de 

fármacos (ANDERSON, 1997; SABITA et al., 2008; JAVADZADEH  et al., 2010). 

Para a obtenção das microesferas foi utilizado o D,L- PLGA 50:50, o qual é 

amorfo e tal característica pode ser confirmada no difratograma de raios-X (Fig. 

18), devido à ausência de picos de difração e presença de um halo de 

amorfização entre 4° e 45°. 

A Figura 19 apresenta as DRX obtidos das misturas físicas (MF) de MTX 

e PLGA nas diferentes proporções fármaco/polímero (10, 20, 30 e 50% m/m).  

 

Figura 19. Difratograma de raios-X obtidos para MF 10% (a); MF 20% (b); MF 30% (c); 

MF 50% (d) em 2θ 4°-45°. 

 A possibilidade de o cristal passar por possíveis desestruturações pode 

acontecer quando exposto a uma energia como, por exemplo, durante o 

processo de moagem. Os difratogramas de raios-X das MF (Fig. 19) são 
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característicos de material amorfo. Esse efeito pode ter sido ocasionado devido 

à metodologia utilizada para obtenção das misturas físicas. Durante o processo 

de obtenção destas, os dois componentes da mistura (MTX e PLGA) foram 

pulverizados utilizando gral e pistilo. Esta técnica, provavelmente, forneceu 

energia suficiente à quebra da estrutura cristalina do fármaco.  

A Figura 20 apresenta as DRX obtidas da micropartículas (Mc) de PLGA 

contendo MTX. 

 

Figura 20. Difratograma de raios-X obtidos para as Mc 10% (A); Mc 20% (B); Mc 30% 

(C); Mc 50% (D) em 2θ 4°-45°. 

 

Os difratogramas das diferentes micropartículas de PLGA contendo MTX 

(Fig. 20) foram bastante similares àquele obtido para micropartículas de PLGA 
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sem fármaco, no qual não foi observado nenhum pico relacionado à presença de 

fármaco cristalino. Esse evento evidencia uma distribuição do fármaco no interior 

da matriz polimérica prevalecendo o estado amorfo (MAINARDES, 2006; 

CHANDAK & VERMA, 2008; JINGOU, 2011; CHEN, 2011). 

No caso das Mcs 50% fármaco/polímero, foi constatada o aparecimento 

de alguns picos de difração na região compreendida entre 2θ = 20°- 30°, que 

sugerem provavelmente uma maior organização do fármaco devido a maior 

concentração presente na matriz polimérica. 

A difração de raios-X contribui mais claramente para elucidação de 

estruturas cristalinas, quando estas apresentam uma considerável organização 

ou é possível selecionar cristais para a análise. Na presença de fases cristalinas 

menos ordenadas ou misturas de frações amorfas com frações cristalinas menos 

ordenadas e cristalinas como identificado na MEV, torna-se necessário a 

associação de outras técnicas como as análises térmicas. 

Análise térmica é um grupo de técnicas nas quais propriedades químicas 

e físicas de uma substância e/ou seus produtos de reação são medidas, quando 

esta é submetida a uma programação de temperatura (LEMOS, 2003; SILVA, 

2007). 

As técnicas termoanalíticas apresentam inúmeras vantagens nos estudos 

de cinética de degradação (FARIAS, 1998), estabilidade de formas 

farmacêuticas (BAZZO & SILVA, 2005) e nos processos de interação entre 

fármacos e polímeros, contribuindo como uma valiosa ferramenta utilizada no 

controle de qualidade e desenvolvimento de novos sistemas (MAINARDES, 

2006). Embora não substituam os estudos convencionais, essas técnicas 

mostram-se extremamente úteis em estudos de estabilidade, possibilitando a 
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escolha das formulações mais estáveis com extrema rapidez, fator desejável 

para micropartículas poliméricas de PLGA. 

 Dentre as técnicas difundidas e uti lizadas estão a Termogravimetria, 

Temogravimetria Derivada (TG, DTG), Análise Térmica Diferencial (DTA) e 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) (GIOLITO, 2004).  

 Os métodos termoanalíticos, tais como DSC e TG tem sido utilizados para 

investigar interações entre fármaco e polímeros em várias formulações de micro 

e nanoparticulas (GAMISANS, 1999; MAINARDES, 2006; CHANDAK & VERMA, 

2008; SILVA-JUNIOR, 2008, 2009). Informações sobre o estado físico do 

fármaco nas micropartículas foram obtidas comparando as propriedades 

térmicas das micropartículas com o polímero puro, fármaco puro e misturas 

físicas. 

A Figura 21 apresenta as curvas de DSC e TG do PLGA.  

 

Figura 21. Curvas DSC e TG do PLGA em atmosfera dinâmica de N2 100 mL.min-1 com 

razão de aquecimento de 20°C.min-1. 

 A curva de DSC do PLGA apresenta claramente dois eventos térmicos. O 

primeiro ocorre devido à transição vítrea do polímero iniciando em uma 

temperatura próximo de 50,0 °C, com área de relaxação de 0,062 W/g e ponto 
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médio em 52,7 °C. O segundo evento pode ser atribuído à sua degradação 

endotérmica, a qual ocorreu em única etapa com Tonset em 319,5 °C e 

temperatura de pico em 370,7 °C, com ∆H= 582,8 J.g-1. Esta degradação foi 

confirmada pelo gráfico de TG revelando uma perda de massa de 97.68%. 

  A Figura 22 apresenta as curvas DSC e TG do MTX. 

 

Figura 22. Curvas DSC e TG do MTX em atmosfera dinâmica de N2 100 mL.min-1 com 

razão de aquecimento de 20°C.min-1. 

 

A curva de DSC do MTX apresenta um primeiro evento endotérmico 

devido a perda provável de água de cristalização, o qual termina próximo de 

120ºC. Esta perda de água do hidrato de MTX foi bem caracterizada pela curva 

TG, que finalizou em 121,8 °C com perda de 11,3% de massa. Considerando a 

massa residual (88,7%) de MTX anidro, o qual possui massa molecular de 

454,4g. A massa perdida no primeiro evento térmico corresponde justamente a 

3,21 moléculas de água. Tal resultado experimental confirma a informação 

obtida nas análises de DRX (Fig. 17), a qual indicou a presença de trihidrato de 

MTX. Este pequeno excesso de água se deve provavelmente a eliminação de 
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alguma água de adsorção, o que justifica o início do evento numa faixa de 

temperatura bem abaixo de 100 ºC. 

Logo após a perda de água de cristalização é possível inicialmente 

observar um evento endotérmico iniciando aproximadamente em 121,8 °C com 

temperatura de pico (Tpico) em 142,6 °C com ∆H= 103,3 J.g-1, seguido por um 

evento exotérmico com Tpico em 171, 9 °C e ∆H= - 4,4 J.g-1. Tal evento é 

característico de uma transição de fase decorrente possivelmente devido à 

transição polimórfica do fármaco. Após a saída de água de cristalização ocorre 

possivelmente uma transição de fase endotérmica, seguida rapidamente por um 

rearranjo (recristalização) e reorganização da estrutura cristalina. A presença 

desta estrutura cristalina pode ser confirmada no terceiro evento endotérmico 

ocorrido com Tonset em 232,7 °C e Tpico em 247,6 °C (∆H= 16,5 J.g-1) 

correspondente ao evento de fusão desta forma cristalina do fármaco, a qual é 

seguida rapidamente pela decomposição endotérmica iniciada em 259,2 °C e 

Tpico em 272,1 °C (∆H= 46,2 J.g-1). Este último evento pode ser confirmado 

claramente pela curva de TG, na qual a perda de massa de 39.8% só ocorre 

depois da fusão. Estes resultados do ponto de fusão e decomposição estão em 

conformidade com o descrito na literatura onde se relata que as mudanças 

térmicas do MTX em temperaturas superiores a 200 °C são atribuídas à fusão 

acompanhada pela decomposição com perda de massa resultante de 

carbonização (CHAN & GONDA, 1991). Ao comparar estes dados devem ser 

levados em conta sempre as condições experimentais, nas quais principalmente 

a velocidade de aquecimento pode alterar a faixa de temperatura do evento. 

As misturas físicas foram preparadas com proporções de 

fármaco/polímero analiticamente idênticas às presentes nas amostras de 
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micropartículas de PLGA contendo MTX (10, 20 e 30% m/m). Como as 

partículas contendo 50% de fármaco não apresentaram uma forma muito regular 

foram excluídas das etapas seguintes do estudo. Essas misturas foram usadas 

como controle para os estudos de análise térmica. O comportamento térmico 

das diferentes misturas físicas foi obtido com o objetivo de identificar possíveis 

diferenças na estrutura das micropartículas biodegradáveis. 

A Figura 23 apresenta as curvas termoanalíticas de DSC das misturas 

físicas MTX/PLGA 10, 20 e 30% m/m. 

 

Figura 23. Curvas DSC das misturas físicas MTX/PLGA em atmosfera dinâmica de N2 a 

100 mL.min
-1
 e razão de aquecimento de 20 °C.min

-1
. 

 

 A transição vítrea do PLGA nas misturas físicas (10, 20 e 30%) ocorreu na 

faixa compreendida entre 48,5 – 61,9°C. Em seguida, foi observado um pico 

endotérmico atribuído a transição de fase característica identificada na amostra 

de MTX puro, ocorrida na faixa entre 106,0 – 148,2°C. O segundo evento 

endotérmico devido a decomposição do material ocorreu entre 297,7 e 400,2 °C. 

Por outro lado, nas misturas físicas, não foi observada a presença de picos 

endotérmicos correspondente ao ponto de fusão do fármaco conforme 
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observado na curva DSC do MTX puro.  Esse evento pode ser atribuído 

possivelmente devido à dissolução do fármaco na fase borrachosa do polímero 

durante o aquecimento. Este fato é comum quando se usa polímeros amorfos 

que tenham baixa temperatura de transição vítrea. (YAMASHITA et al., 2003; 

BKIARIS et al., 2005; KIM et al., 2006; MODI  et al., 2006; SILVA-JUNIOR,  et 

al., 2008, 2009). 

 O evento térmico de perda de massa identificado nas curvas de TG (Fig. 

24) confirma os resultados obtidos pela análise do DSC para todas as misturas 

físicas dos componentes das microparticulas com perda de massa na faixa de 

73,3 a 83,4%. 

 

Figura 24. Curvas TG das misturas físicas MTX/PLGA em atmosfera dinâmica de N2 a 

100 mL.min-1 e razão de aquecimento de 20 °C.min-1. 

 

 O efeito da quantidade de fármaco na decomposição térmica também foi 

avaliado. Calculando a tangente das curvas TG foi possível observar que houve 

pequenas variações no início dos eventos de acordo com a proporção 

fármaco/polímero. Como esperado, houve uma diminuição na temperatura de 

degradação com o aumento da proporção de fármaco. No entanto, a degradação 
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foi iniciada em temperaturas superiores a 300 °C para todas as misturas físicas 

(temperatura esta superior à temperatura de decomposição do fármaco puro), 

indicando que a presença do polímero levou ao aumento da estabilidade térmica 

do fármaco. 

 Os parâmetros selecionados para a obtenção das micropartículas podem 

ocasionar a interação entre os componentes envolvidos. Nesse caso, a 

comparação termoanalítica dos componentes isolados, misturas físicas e 

micropartículas, auxiliam da detecção dessas interações. Além do mais, a 

análise por DSC também permite identificar o nível de estruturação do fármaco 

na matriz polimérica e a presença de fases cristalinas (SCHAFFAZICK, 2003), o 

que auxi lia prever e melhor explicar as diferenças envolvidas no perfil ou 

velocidade de liberação que os diferentes sistemas podem fornecer. 

 Após observar o comportamento térmico das misturas físicas, foram 

realizadas as análises de DSC das diferentes micropartículas de PLGA contendo 

MTX (10, 20 e 30% m/m) (Figura 25). 

 

 

Figura 25.  . Curvas DSC das Mcs MTX/PLGA 10, 20, 30% m/m, em atmosfera 

dinâmica de N2 a 100 mL.min-1 com razão de aquecimento de 20 °C. min-1. 
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Dois eventos foram observados nas curvas de DSC. O primeiro 

corresponde à área de relaxação do PLGA (transição vítrea), com faixa de 

temperatura entre 43,3 – 59,6 °C. A área de relaxação envolvida com a transição 

vítrea do polímero antes e depois de obter as microparticulas contendo o 

fármaco pode estar diretamente relacionada com a microestrutura da matriz 

polimérica. A avaliação desse evento pode possibilitar a identificação dos efeitos 

causados pela quantidade de fármaco contido nas microestruturas das partículas 

de PLGA obtidas. Pequenas variações podem explicar diferenças envolvidas no 

mecanismo ou velocidade de liberação identificada para o sistema. Esta análise 

foi mais bem realizada a partir dos dados descritos na Tabela 7 a seguir. O 

segundo evento endotérmico ocorreu devido à decomposição térmica do 

material ocorrida na faixa entre 302,9 e 380, 3 °C, o qual foi confirmada pela 

curva TG (figura 26) com perda de massa variando entre 76,7 e 79,0 %. Foi 

observado que a decomposição térmica das micropartículas também ocorreu 

após 300 °C, temperatura superior à temperatura de degradação do fármaco 

puro indicando um aumento na estabilidade térmica do fármaco nas 

micropartículas. 
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Figura 26. Curvas TG das Mcs MTX/PLGA 10, 20, 30% m/m, em atmosfera dinâmica 

de N2 a 100 mL.min-1 com razão de aquecimento de 20 °C. min-1. 

 

A transição de polimórfica do MTX observado na faixa entre 121 e 163 °C 

para o fármaco puro e entre 106 e 148 ºC na mistura física não foi detectada 

para as micropartículas. Esta informação, associada com não detecção de 

frações cristalinas do fármaco microencapsulado na análise de raios-X (figura 

20), confirma que o fármaco está provavelmente disperso de forma molecular na 

matriz polimérica ou no estado amorfo ou em fases desordenadas (ZHANG, 

2005; MAINARDES, 2006; CHARDAK, 2008, JINGOU 2011, CHEN, 2011). Esta 

característica é própria de micropartículas produzidas pela técnica de secagem 

por spray drying a partir de soluções de atomização contendo tanto o fármaco 

como o polímero totalmente dissolvido (SILVA-JUNIOR, 2008, 2009). 

Estas afirmações podem ser melhor observadas a partir os dados 

apresentados na Tabela 7, a qual  mostra os resultados de análise térmica 

assumidos pelos diferentes sistemas. 
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TABELA 7. Correlação entre as análises de DSC determinada para o MTX, PLGA, misturas físicas (MF) e micropartículas (Mc) de 

PLGA contendo MTX. 

  

Amostra Transição Vítrea Transição de Fase 1 Transição de Fase 2 Ponto de Fusão  
do MTX 

Decomposição 

MTX -     121,8 – 163,4 (142,6 °C) 163,4 – 179,6 (171,9 °C) 232,7 – 256,1 (247,6 °C) 259,2 – 297,3 (272,1 °C) 

 -   ΔH = 103,3 J.g
-1  

ΔH = - 4,4 J.g
-1

 ΔH = 16,5 J.g
-1

 ΔH = 46,2 J.g
-1

 

PLGA 50,0- 61,5°C(52,7°C)                      - - - 319,5 – 391,4 (370,7 °C) 

 ΔH = 0,062 W.g
-1 

- - - ΔH = 582,8 J.g
-1

 

MF 48,7 – 61,9 (50,7°C)       106,1 – 140,9 (122,6 °C) - -  297,7 – 400,2 (363,4°C) 

10% (m/m) ΔH = 0,240 W.g
-1

 ΔH = 9,3 J.g
-1

 - - ΔH = 405,8 J.g
-1

 

MF 48,7 – 59,0 (50,1°C)      106,7 – 145,4 (122,9 °C) - - 314,3 – 387,5 (360,8°C) 

20% (m/m) ΔH = 0,130 W.g
-1

   ΔH = 18,3 J.g
-1

 - - ΔH = 354,1 J.g
-1

 

MF 48,3 – 58,7 (49,1°C)      106,0 – 148,2 (124,1 °C) - - 315,5 – 381,7 (354,8°C) 

30% (m/m) ΔH = 0,084 W.g
-1

     ΔH = 28,21 J.g
-1

 - - ΔH = 268,0 J.g
-1

 

Mc 43,3 – 52,0 (44,2°C) - - - 316,8 – 380,3 (357,2 °C) 

10% (m/m) ΔH = 0,005 W.g
-1

 - - - ΔH = 417,0 J.g
-1

 

Mc 49,0 – 59,6 (50,8°C) - - - 304,1 – 362,0 (343,8°C) 

20% (m/m) ΔH = 0,162 W.g
-1

 - - - ΔH = 355,9 J.g
-1

 

Mc 50,1 – 59,3 (52,1°C) - - - 302,9 – 375,9 (350,6°C) 

30% (m/m) ΔH = 0,423 W.g
-1

 - - - ΔH = 321,8 J.g
-1

 



90 

 

Os resultados das análises térmicas apresentados na Tabela 7 mostraram 

que os valores de temperatura de transição vítrea do PLGA para as misturas 

físicas e micropartículas foram diferentes, provavelmente devido aos diferentes 

estados de organização da amostra. Foi observado um aumento da entalpia de 

relaxação de acordo com o aumento da quantidade de fármaco na matriz 

polimérica. Isso explica o efeito da quantidade de fármaco na microestrutura das 

partículas, onde o MTX está dissolvido na forma molecular nas cadeias 

poliméricas podendo levar à maior organização da matriz, provavelmente devido 

às interações por ligações de hidrogênio identificadas na espectroscopia de IV. 

Além disso, foi observado também que na faixa de temperatura correspondente 

à decomposição das misturas físicas e das micropartículas (297.7 – 387.5 °C), 

foi possível estabelecer uma correlação entre a quantidade de fármaco presente 

e de energia envolvida no processo (figura 27). 

 

Figura 27. Correlação dos valores de entalpia e quantidade de fármaco nos eventos de 

decomposição para as (  ) micropartículas de PLGA contendo MTX e as (   ) misturas 

físicas. 

 A partir do gráfico da energia envolvida na decomposição em função da 

quantidade de fármaco no sistema, foi determinada a equação da reta e índice 
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de correlação igual a y1 = - 6.89x + 480.4; r2 = 0.979 e y2 = - 4.76x + 460.1; r2 = 

0.973 respectivamente para as misturas físicas e micropartículas. O coeficiente 

de correlação permite identificar claramente a correlação linear da quantidade de 

fármaco no evento de decomposição térmica. 

Depois de identificar as propriedades físico-químicas das micropartículas 

de PLGA contendo MTX, principalmente para melhor entender a estrutura e 

organização dos componentes na matriz polimérica foi possível realizar o estudo 

de liberação in vitro. 

Para realizar o doseamento do MTX liberado das micropartículas de 

PLGA por meio da espectrofotometria UV-Vis, foi construída inicialmente uma 

curva padrão do fármaco em solução tampão fosfato 0,05M com pH 7,4. 

Soluções entre 4 e 24 µg/mL foram preparadas em quadruplicatas e as leituras 

foram realizadas a 303nm. Os resultados obtidos permitiram obter a equação 

correspondente à curva padrão e o coeficiente de correlação. A equação da reta 

obtida e utilizada para determinar a concentração do MTX durante o estudo de 

liberação in vitro foi: y = 0,0507x + 0,0886 (r2 = 0,999).  A curva padrão está 

representada da Figura 28. 

 

Figura 28. Curva padrão do MTX em solução de tampão fosfato 0,05 M pH – 7,4. 
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A Figura 29 representa o perfil de liberação adotado pelas micropartículas 

de PLGA contendo MTX nas diferentes proporções (10, 20, 30 e 50% m/m) em 

solução de tampão fosfato 0,05 M pH – 7,4 sendo mantida as condições “sink”. 

 

Figura 29. Perfil de liberação do MTX a partir das micropartículas de PLGA em 

diferentes proporções fármaco/polímero: A (10%); B (20%); C (30%); D (50%). (N=6). 

O tempo necessário para a liberação da quantidade total de fármaco 

incorporado foi de uma, duas e oito horas respectivamente para as 

micropartículas contendo 50, 30 e 20% m/m . As microparticulas contendo 10% 

liberaram 80% da quantidade de fármaco incorporada somente depois de 

decorridos 1008 horas. Considerando que o tempo necessário para a dissolução 

da mesma quantidade de amostra do fármaco puro foi menor que 10 minutos, 

todas as microesferas de MTX/PLGA de 10, 20, 30 e 50% (m/m) apresentaram 

um efeito de liberação prolongada. Depois de interrompido o experimento de 
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liberação, as partículas de 10% foram recolhidas para análise quantitativa, a qual 

confirmou teor de fármaco residual próximo de 20%. 

Existem três mecanismos primários para a liberação de fármacos ligados 

a sistemas matriciais: intumescimento, difusão e degradação (MU & FENG, 

2001, LOPES, 2005). Nas matrizes hidrofóbicas o controle da liberação da 

substância ativa ocorre essencialmente por mecanismos de difusão e erosão, 

prevalecendo um ou outro mecanismo de acordo com as propriedades do 

fármaco/polímero (LOPES, 2005). A difusão ocorre através dos poros formados 

na matriz polimérica sendo característica do processo inicial de liberação. A 

erosão manifesta-se em uma fase mais tardia com a liberação do fármaco 

disperso na matriz (ROSSANEZI, 2008). 

O perfil de liberação do MTX caracterizou-se pelo efeito “burst” inicial, 

fenômeno característico de sistemas de liberação de fármacos do tipo matriciais 

(ZAVADZADEH, 2010) seguido de liberação lenta. O efeito “burst” corresponde à 

liberação do fármaco localizado próximo à superfície das micropartículas, 

enquanto que a liberação lenta subseqüente pode ser ocasionada devido à 

difusão do fármaco no interior da matriz polimérica sendo liberado à medida que 

ocorre a degradação do polímero (SINGH & UDUPA, 1997). Além da 

concentração de fármaco presente na superfície das micropartículas, o efeito 

“burst” pode também ser atribuído devido ao processo de obtenção dos sistemas 

microparticulados. A secagem por atomização produz microparticulas porosas 

que permitem maior rapidez na entrada de água na matriz polimérica e 

consequentemente difusão do fármaco pelos poros aquosos formados na matriz 

(MU & FENG, 2001; SILVA-JUNIOR, 2005). No entanto as partículas de PLGA 
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contendo MTX apresentaram superfície aparentemente lisa, indicando que este 

efeito pode está associado à dissolução do fármaco presente na superfície. 

A redução da proporção de polímero levou à liberação mais rápida. Esse 

fato está relacionado tanto à diminuição da matriz polimérica reguladora da 

velocidade, quanto à maior facilidade de difusão do fármaco através dos poros 

formados na matriz. De acordo com a teoria do volume livre, cada molécula de 

fármaco dissolvida libera espaço para que a água continue interagindo com 

novas moléculas de MTX e liberando mais espaço aumentam de forma 

crescente os poros na matriz polimérica. Desta forma, quanto maior a densidade 

de fármaco na matriz, maior a intensidade e velocidade deste fenômeno, pois a 

velocidade de difusão é proporcional à concentração de fármaco nas 

micropartículas (ROSSANEZI, 2008; DEY, 2009). 

 A interpretação quantitativa dos valores obtidos em ensaios de dissolução 

é muito facilitada pela utilização de uma equação genérica que traduza 

matematicamente a curva de dissolução em função de parâmetros re lacionados 

com a obtenção dos SLF. Em casos especiais, essa equação pode ser deduzida 

por uma análise teórica de todo o processo, como por exemplo, na cinética de 

ordem zero. Na maioria dos casos de comprimidos, cápsulas, formas revestidas 

ou sistemas de liberação prolongada, esse fundamento teórico não existe, sendo 

usada uma equação empírica mais adequada. O tipo de fármaco, sua forma 

polimórfica, cristalinidade, tamanho de partícula, solubilidade e quantidade 

incorporada na forma farmacêutica podem influenciar na cinética de liberação 

(COSTA, 2002; MANADAS, 2002; MORAIS, 2010; CARBINATTO, 2010).  

 A cinética de liberação de cada formulação foi obtida a partir dos 

resultados obtidos do perfil de dissolução os quais foram submetidos aos 
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modelos matemáticos específicos. Os modelos cinéticos aplicados foram o de 

ordem zero, primeira-ordem, Higuchi e Kornmeyer-Peppas. A Tabela 8 

apresenta as equações de regressão linear e a determinação do coeficiente de 

correlação r2. Os gráficos obtidos para cada modelo matemático investigado 

estão descritos nos apêndices A-D. 
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TABELA 8. Constante de liberação (K), coeficiente de correlação (R2), média ± desvio padrão, (n=6) avaliando o perfil de liberação 

para diferentes modelos matemáticos. 

Modelo Parâmetro 10% (m/m) 20% (m/m) 30% (m/m) 50% (m/m) 

Ordem 

Zero 

K0 0,00053 ± 0,00 0,0993 ± 0,00 0,4661 ± 0,02 1,0701 ± 0,04 

R2 0,38 ± 0,01 0,60 ± 0,01 0,66 ± 0,02 0,82 ± 0,01 

Primeira 

Ordem 

Kp 0,0032 ± 0,00 0,3199 ± 0,00 1,9097 ± 0,01 4,6734 ± 0,04 

R2 0,36 ± 0,23 0,28 ± 0,00 0,51 ± 0,00 0,76 ± 0,00 

 

Higushi 

KH 2,0885 ± 0,10 35,960 ± 1,01 78,315 ± 3,67 112,38 ± 4,55 

R2 0,61 ± 0,01 0,86 ± 0,01 0,90 ± 0,01 0,96 ± 0,00 

 

Kormeyer-

Peppas 

Kkp 0,0833 ± 0,00 0,6565 ± 0,03 1,5666 ± 0,12 2,0033 ± 0,06 

R2 0,98 ± 0,00 0,98 ± 0,01 0,99 ± 0,00 0,99 ± 0,00 

N 0,686 ± 0,00 0,5945 ± 0,04 0,7821 ± 0,01 0,7236 ± 0,01 
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De acordo com os dados obtidos após a aplicação dos modelos 

matemáticos e submetidos à regressão linear, o modelo de Kornmeyer- Peppas 

foi o que apresentou maior coeficiente de correlação, indicando que a cinética 

de liberação do MTX a partir das micropartículas PLGA segue este modelo.  

A figura 30 representa o perfil de liberação das micropartículas após 

analisadas por meio do modelo de Kornmeyer-Peppas. 

 

Figura 30. Perfil de liberação das diferentes microparticulas de PLGA contendo MTX 

(A) 10%; (B) 20%; (C) 30%; (D) 50% m/m após submetido a análise via modelo 

matemático de Kornmeyer-Peppas (Mt/M∞ = lnK + nlnt). 

 O modelo de Kornmeyer-Peppas foi desenvolvido em 1983 e pode ser 

representado pela expressão: Mt/M∞= ktn, onde k representa uma constante 

cinética que incorpora as características estruturais e geométricas da forma de 

liberação controlada, n é o chamado expoente de liberação para a liberação do 

fármaco e Mt/M∞ é a fração do fármaco liberada ao longo do tempo t. O valor 
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de n é igual a 0,45 para processos controlados por difusão  (modelo de Fick), 

enquanto que valores de n entre 0,45 e 1,0 indicam um transporte anômalo não 

Fickniano. Este modelo é geralmente usado para analisar a liberação de 

formas farmacêuticas poliméricas, quando o mecanismo de liberação não é 

bem conhecido ou quando possa estar envolvido mais de um tipo de liberação 

(COSTA, 2002; VENDRUSCULO, 2005; SILVA, 2010; MELO, 2010). 

 Conforme observado na Tabela 8, além desse modelo ter apresentado o 

maior coeficiente de correlação entre todos os sistemas adotados, ainda 

apresentou o valor de n entre 0,58 e 0,77 característicos de transporte anômalo 

não fickniano sugerindo que a liberação do metotrexato incorporado às 

microparticulas de PLGA se deve a mais de um mecanismo de liberação, como 

difusão e erosão. 

 A elucidação do modelo matemático que explica a cinética de liberação 

do fármaco a partir das micropartículas é muito importante, pois permite obter a 

constante de velocidade e a partir desta calcular a quantidade de fármaco 

liberada em determinada unidade de tempo, fator fundamental para estabelecer 

uma posologia. É interessante ressaltar que a abordagem realizada no 

presente estudo pode ser perfeitamente realizada em estudos in vivo 

permitindo identificar tais informações. 

Os gráficos obtidos para os demais modelos matemáticos investigados 

(ordem zero, primeira ordem e Higushi) estão descritos nos apêndices A-C. 
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VI I– CONCLUSÕES E PESPECTIVAS 
Conclusões 

A validação da metodologia para quantificação da amostra foi realizada, 

garantindo as exigências das aplicações analíticas e assegurando a 

confiabilidade dos resultados. 

As Micropartículas de PLGA contendo MTX nas razões de 10, 20, 30 e 

50% fármaco/polímero foram obtidas por meio da técnica de “spray-drying” com 

sucesso e apresentaram perfil de liberação prolongada para os diferentes 

sistemas. 

Quanto à eficiência de encapsulação, esta foi superior a 80% em todos 

os sistemas com elevado teor de fármaco incorporado. 

A Forma das microparticulas se apresentou esférica e com superfície 

aparentemente lisa, características de fundamental importância quanto ao perfil 

de liberação do fármaco. 

A espectrofotometria de IV indicou haver uma forte interação entre o 

fármaco e o polímero nas micropartículas, provavelmente por ligações de 

hidrogênio e comprovou não haver alteração na estrutura molecular dos 

componentes. 

Os resultados obtidos pela análise térmica e difração de raios-X 

mostraram que o MTX está provavelmente disperso na matriz polimérica com 

prevalência do estado amorfo, característica esta diretamente relacionada à 

uniformidade na liberação do fármaco que esses sistemas podem oferecer.  

Além de observar o perfil de liberação prolongada para todos os 

sistemas de micropartículas de PLGA contendo MTX, foi possível estabelecer o 

modelo matemático que explica a cinética de liberação do fármaco a partir dos 
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sistemas. O mecanismo de liberação identificado foi de difusão não Fickiana, 

provavelmente devido à regulação da velocidade de difusão do fármaco e 

erosão da matriz polimérica. 

 

 

Perspectivas  

Para os próximos estudos foram escolhidos os sistemas contendo 10 e 

20% de MTX. Os ensaios de liberação serão realizados em fluído biológico 

simulado, seguido de testes in vivo para o estudo farmacocinético e de 

biodegradação das micropartículas em modelo animal (ratos wistar), projeto 

este submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRN (CEUA) e 

aprovado sob protocolo n° 026/2011.  Durante o presente estudo será 

avaliado a toxicidade hepática e renal e o estudo histopatológico do tecido 

circunvizinho às partículas após a administração. 

As partículas serão esteri lizadas por radiação gama e o efeito desta 

radiação será investigado a fim de garantir o efeito farmacológico do sistema. 

Serão realizados estudos de biocompatibilidade e citotoxidade em 

modelos in vitro com culturas de células. 
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APÊNDICE 
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Apêndice A: Perfil de liberação das diferentes micropartículas de PLGA 

contendo MTX (A) 10%; (B) 20%; (C) 30%; (D) 50% m/m depois de submetido  

a análise via modelo matemático de ordem zero (ft = K0 . t). 

 

Apêndice B: Perfil de liberação das diferentes micropartículas de PLGA 

contendo MTX (A) 10%; (B) 20%; (C) 30%; (D) 50% m/m depois de submetido  

a análise via modelo matemático de Primeira ordem (logQ1 = log Q0 + K1. 

t/2,303). 
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Apêndice C: Perfil de liberação das diferentes micropartículas de PLGA 

contendo MTX (A) 10%; (B) 20%; (C) 30%; (D) 50% m/m após submetido  a 

análise via modelo matemático de Higushi (f1 = KH . t0,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


