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RESUMO 

 

Sistemas de liberação de fármacos pH-dependentes ou pH-responsivos são capazes de 

promover a liberação de fármacos de forma modificada ou em locais específicos. As 

nanopartículas de sílica (NPS) são ótimos materiais para aplicação como sistemas de 

liberação, já que sua superfície tem abundância em grupos silanóis (Sí-OH), que são 

altamente sensíveis a variações de pH. Sistemas de liberação de fármacos são muito 

importantes para auxílio e melhoria do tratamento de doenças crônicas ou de períodos 

longos de tratamento medicamentoso. A tuberculose é considerada pela OMS como uma 

doença negligenciada, grave e letal. A isoniazida (INH) é um dos antibióticos de primeira 

linha para longos períodos de tratamento da tuberculose. Parte da INH degrada-se em 

meios muito ácidos como o pH estomacal, prejudicando o tratamento da tuberculose e 

requerendo altas doses diárias ao paciente para manter o efeito terapêutico. Já o 

topiramato (TPM) é um antiepilético potente, utilizado em altas dosagens diárias já que 

possui baixa biodisponibilidade. Neste contexto, as NPS foram empregadas como 

matrizes inorgânicas para carreamento do TPM e INH em estudos de liberação, in vitro. 

A síntese das NPS, foi feita usando uma fonte natural de sílica como precursor (a perlita 

expandida, que consiste em um aluminossilicato rico em SiO2, natural, de baixo custo e 

abundante), por um método rápido, simples e sem muitos aparatos. Os parâmetros de 

síntese via método de Stöber (processo sol-gel), foram variados obtendo partículas de 

diversos tamanhos e distribuição (monomodais e bimodais). As NPS foram caracterizadas 

por DRX, FTIR, MEV, DLS (tamanho de partícula, 173,8 a 559,1 nm) e potencial zeta 

negativo em ampla faixa de pH. Foi observada uma estrutura amorfa e morfologia 

esférica. Uma metodologia para detecção e quantificação do TPM por CG-EM foi 

desenvolvida, em substituição a técnica padrão de CLAE-EM. Os fármacos foram 

incorporados nas NPS em condições otimizadas por planejamento experimental (fatorial, 

2n) por diferentes métodos: INH por adsorção e TPM por fusão (hot melt loading). O 

estudo de liberação dos fármacos, foram feitos usando meios de dissolução simulando o 

pH gastrointestinal: pH 1,2 (estômago), pH 6,8 e 7,4 (intestino). O tempo de duração do 

ensaio também seguiu o tempo estimado de trânsito gastrointestinal que uma forma 

farmacêutica sólida oral enfrenta ao ser ingerida (2 h para pH 1,2 e 6,8 e 4 h para pH 7,4).  

A incorporação do TPM trouxe uma nova metodologia para preparo de carreadores 

(NPS/TPM) usando um sistema controlado de temperatura, de uma termobalança 

(Termogravimetria -TG), com várias vantagens sobre outros métodos de aquecimento. A 

eficiência de incorporação foi de 5,14 mg/g para INH e de 1,0 mg/mg para TPM, avaliada 

por FTIR e DRX. O estudo de liberação mostrou que as NPS apresentaram tamanhos 

adequados para seu uso como nanocarreadores de INH e TPM, apresentando superfície 

pH-responsiva e com alto potencial para liberação controlada (8 horas para INH e 5 horas 

para o TPM), oferecendo uma maior absorção em pH que simula o ambiente intestinal 

(pH 7,4)  e garantindo uma menor degradabilidade em meio ácido (estômago), como no 

caso da INH. O estudo cinético avaliou os modelos de ordem zero, primeira ordem e 

Higuchi para liberação dos fármacos nas NPS, sendo que o modelo de ordem zero foi o 

que apresentou melhor ajuste, indicando que o INH e o TPM foram liberados de forma 

pH-responsiva e prolongada das NPS.  

Palavras-chaves: Isoniazida; topiramato; sistema de liberação de fármacos; sistema pH-

responsivo; nanopartículas de sílica; perlita expandida; CG-EM. 



 
 

ABSTRACT 

 

pH-dependent or pH-responsive drug delivery systems are capable of promoting the 

release of drugs in a modified manner or at specific locations. Silica nanoparticles (NPS) 

are excellent materials for application as release systems, since their surface has 

abundance in silanols (Si-OH) groups, which are highly sensitive to variations in pH. 

Drug delivery systems are very important for aiding and improving the treatment of 

chronic diseases or long periods of drug treatment. Tuberculosis is considered by the 

WHO as a neglected, serious and lethal disease. Isoniazid (INH) is one of the first-line 

antibiotics for long periods of tuberculosis treatment. Part of INH degrades in very acidic 

media such as stomach pH, impairing the treatment of tuberculosis and requiring high 

daily doses to the patient to maintain the therapeutic effect. Topiramate (TPM) is a potent 

antiepileptic, used in high daily dosages since it has low bioavailability. In this context, 

NPS were used as inorganic matrices for the transport of TPM and INH in release studies, 

in vitro. The synthesis of NPS was made using a natural source of silica as a precursor 

(the expanded perlite, which consists of an abundant, natural, low-cost aluminosilicate) 

by a fast, simple method without many apparatuses. The synthesis parameters by Stöber 

method (sol-gel process) were varied, obtaining particles of different sizes and 

distribution (monomodal and bimodal). The NPS were characterized by XRD, FTIR, 

SEM, DLS (particle size, 173.8 to 559.1 nm) and negative zeta potential over a wide pH 

range. An amorphous structure and spherical morphology were observed. A methodology 

for the detection and quantification of TPM by GC-MS was developed, replacing the 

standard HPLC-MS technique. The drugs were incorporated in the NPS under optimized 

conditions by experimental design (factorial, 2n) by different methods: INH by adsorption 

and melt-loading TPM. The drug release study was done using dissolution media 

simulating the gastrointestinal pH: pH 1.2 (stomach), pH 6.8 and 7.4 (intestine). The 

duration of the assay also followed the estimated time of gastrointestinal transit an oral 

solid dosage form faces when ingested (2 h for pH 1.2 and 6.8 and 4 h for pH 7.4). The 

incorporation of the TPM brought a new methodology for the preparation of carriers 

(NPS/TPM) using a controlled temperature system of a thermobalance 

(Thermogravimetry -TG), with several advantages over other heating methods. The 

incorporation efficiency was 5.14 mg/g for INH and 1.0 mg/mg for TPM, evaluated by 

FTIR and XRD. The release study showed that NPS presented adequate sizes for their 

use as INH and TPM nanocarriers, presenting a pH-responsive surface with high potential 

for controlled release (8 hours for INH and 5 hours for TPM), offering a higher absorption 

in pH that simulates the intestinal environment (pH 7.4) and guarantees a lower acid 

(stomach) degradability, as in the case of INH. The kinetic study evaluated the zero order, 

first order and Higuchi models for drug release in NPS, and the zero order model 

presented the best fit, indicating that INH and TPM were released in a pH-responsive 

manner and of NPS. 

Keywords: Isoniazid; topiramate; drug delivery system; pH-responsive system; 

nanoparticles of silica; expanded perlite; GC-MS. 
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INTRODUÇÃO 

 

              Nas pesquisas científicas mais recentes, a busca incessante por novos materiais 

que possam ser empregados para fins terapêuticos vem sendo destaque. Doenças 

degenerativas, crônicas ou que requerem tratamentos longos ocasionam terapias 

medicamentosas árduas e de elevado custo (devido à utilização de altas doses de 

fármacos) aos pacientes, são os focos de estudos para pesquisadores de diversas áreas 

científicas no quesito desenvolvimento de materiais promissores para área médica, 

farmacêutica, química e ciências dos materiais (OWENS et al, 2016). 

              Uma alternativa para o aumento na eficácia de uma terapia medicamentosa e 

fornecimento de um tratamento confortável e conveniente para os pacientes, 

principalmente aqueles que fazem usos por longos períodos de medicamentos, os sistemas 

de liberação modificada de fármacos (drugs delivery systems) tornaram-se uma exímia 

opção para este processo de aprimoramento de resposta clínica do paciente (VARRAEDT 

et al, 2011). 

                   O termo liberação modificada, prolongada, lenta ou sustentada refere-se à 

liberação do fármaco no organismo de forma gradual, diferente do sistema de liberação 

convencional, fazendo com que a concentração plasmática deste fármaco permaneça em 

níveis terapêuticos. Os benefícios deste sistema de liberação modificada proporcionam 

uma redução na frequência do número de doses administradas ao paciente e 

consequentemente uma significativa redução nas reações adversas (COIMBRA, 2010; 

PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). 

               Sistemas de liberação modificada de fármacos em que o desempenho depende 

de condições externas como pH, são chamados de pH-dependentes ou pH-responsivos. 

Neste contexto, nanomateriais são ditos inteligentes e vem chamando atenção para 

aplicação como carreadores de fármacos para melhoria de terapias medicamentosas 

(BOLLA et al., 2018). 

           Materiais capazes de modular a liberação de fármacos a partir de um estímulo, 

como a variação de pH, são de grande relevância para obtenção de sistemas de liberação 

modificada, pois o uso oral de uma forma farmacêutica expõe o material a uma variação 

de pH que tem total influencia na liberação e absorção do fármaco. A presença de uma 

interação entre a matriz carreadora e o fármaco é indispensável para obter-se um sistema 
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de liberação estável e que modifique a cinética de liberação do fármaco de acordo com o 

pH. Uma variedade de sistemas carreadores (fármaco + matriz) com intuito de modular 

essa velocidade e local de liberação de fármacos vem sendo alvo de estudos na atualidade, 

na tentativa de sobressair os sistemas de liberação convencionais. Neste contexto, 

polímeros, hidrogéis, lipossomas e materiais inorgânicos (argilas e sílicas) são destaques 

como matrizes carreadoras (FLOREK; CAILLARD; KLEITZ, 2017; LOPES; LOBO; 

COSTA, 2005). 

               As sílicas possuem em sua superfície grupos funcionais altamente sensíveis a 

moléculas orgânicas, os grupos silanóis (Si-OH), o que permitem interagir facilmente 

com fármacos. Os métodos de incorporação por adsorção e por fusão podem ser aplicados 

para obtenção de drugs delivery systems pois são governados por interações do tipo 

eletrostática, ligação de hidrogênio e interações hidrofílicas-hidrofóbicas entre o fármaco 

e a superfície da sílica (MORALES et al., 2017). 

                  A literatura ainda enfatiza que sistemas de liberação nanométricos tem várias 

vantagens frente a partículas de outros tamanhos (micrométricos). Os sistemas nano, 

como as nanopartículas de sílica (NPS) conseguem ter vantagens inerentes as suas 

propriedades físico-químicas, sendo um material promissor para tratamentos de doenças 

crônicas ou que requerem longos períodos de terapia medicamentosa (CHEN et al., 2018).  

                 Neste contexto, as NPS são materiais de significante interesse neste âmbito da 

liberação modificada de espécies terapêuticas (LEONG e SUNG, 2013). Algumas 

características como: tamanho, forma e superfície altamente sensível a componentes 

orgânicos, fazem com que as NPS sejam ideais para aplicações biomédicas (WU et al., 

2012). Dentre as tais propriedades podemos destacar: Boa solubilidade, habilidade de 

penetrar a barreira biológica, entrega/liberação do fármaco em sítios específicos, 

possibilidade de modificação de sua estrutura (GARBAYO, MENDOZA e BLANCO-

PRIETO, 2014). 

              A rota de síntese ideal para obtenção de NPS como sistemas carreadores de 

fármacos tem como princípio utilizar materiais simples, naturais e de baixo custo, bem 

como rotas de síntese com possibilidade de maior escala e de alta simplicidade. Assim, o 

método de Stöber foi empregado neste trabalho, usando ácido nítrico (HNO3) como 

catalisador, seguindo o método descrito na literatura ao utilizar-se como precursor 

solução de silicato de sódio obtida a partir de uma fonte natural de sílica (SiO2), a perlita 
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expandida, para obtenção de NPS de forma rápida, simples e sem muitas etapas de 

processos (ZULFIQAR; SUBHANI; HUSAIN, 2016). 

               Dois fármacos modelos foram escolhidos para incorporação e estudo de 

liberação das NPS, a isoniazida (tuberculostático) e o topiramato (antiepilético). A 

isoniazida é o antibiótico de primeira linha usado no tratamento da tuberculose, uma 

doença infecciosa grave e muitas vezes letal, cujo tratamento é de longo prazo. No 

entanto, a isoniazida sofre metabolização hepática (efeito de primeira passagem), o que 

faz com que parte da dose ingerida não atinja a corrente sanguínea, diminuindo a eficácia 

do fármaco e consequentemente, sendo necessária administração de  altas doses diárias 

(ERWIN et al., 2019; J.T. et al., 2014). 

               O topiramato consiste em um fármaco usado do tratamento de epilepsia parcial 

e generalizada, incluindo a síndrome de Lennox–Gastaut, e também usado em tratamento 

de outros transtornos neurológicos: enxaqueca, dependência alcoólica, transtornos 

alimentares, neuropatia, tremores, depressão e esquizofrenia. É um fármaco relativamente 

atual, se comparada a outros anticonvulsivante com maior popularidade como: fenitoína, 

fenobarbital e carbamazepina (BANACH et al, 2014; MARINO et al, 2012). 

                  O topiramato ocasiona muitos efeitos adversos, que provocam geralmente 

uma baixa adesão a terapia anticonvulsivante, devido a sua estreita janela terapêutica e 

doses diárias frequentes. O topiramato nunca é prescrito em dose única diária pois em 

altas dosagens o fármaco resulta em elevados picos de concentração plasmática 

propiciando muitos efeitos adversos aos pacientes (YANG et al., 2014). 

               Sendo assim o presente estudo buscou desenvolver NPS capazes de 

promoverem uma liberação modificada (pH-responsiva) dos fármacos modelos, com 

intuito de modularem a taxa liberada ao longo do tempo e vetorização da liberação (maior 

liberação intestinal) para garantir uma maior biodisponibilidade dos fármacos e 

consequentemente maiores absorções pelo organismo.  A proposta do método de fusão 

para incorporação do topiramato nas NPS, traz uma metodologia nova e eficiente para 

obtenção do carreador, usando uma termobalança (Termogravimetria, TG) com intuito 

de contornar  as dificuldades que rondam as principais técnicas de obtenção de uma 

dispersão sólida por fusão, pois é estritamente necessário o controle rigoroso da 

temperatura de aquecimento da mistura para que se consiga formar a dispersão uniforme 

do fármaco no carreador escolhido (CHO et al., 2018). 

 



21 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

                Sintetizar e caracterizar nanopartículas de sílica obtidas a partir da perlita 

expandida para aplicação na liberação modificada de fármacos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar a influência dos parâmetros de síntese das nanopartículas usando o 

método sol-gel, no tamanho e distribuição de tamanho das partículas obtidas, bem 

como propor o mecanismo de síntese; 

• Selecionar por meio das técnicas de caracterização (DRX, FTIR, MEV e DLS) o 

tamanho de partícula adequado para liberação de fármacos por via oral; 

• Desenvolver uma metodologia para extração líquido-líquido por salting-out para 

o topiramato em solução aquosa e análise por CG-EM;  

• Averiguar a aplicabilidade da incorporação de fármaco pelo método de fusão, 

usando uma termobalança (via Termogravimetria) para produção de sistemas 

carreadores de topiramato em nanopartículas de sílica; 

• Estabelecer o perfil e a cinética de liberação dos fármacos das nanopartículas 

simulando uma liberação no sistema gastrointestinal (variando pH do meio de 

dissolução) por estudos in vitro; 

• Comprovar a dependência entre o perfil de liberação dos fármacos com o pH do 

meio de dissolução (liberação pH-dependente via potencial zeta); 

•  Elucidar o processo de interação entre os fármacos e as nanopartículas de sílica. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

          Nesta parte do trabalho será realizada uma fundamentação teórica baseada na 

literatura com conceitos e contribuições acadêmicas e científicas relevantes em torno do 

tema deste estudo. 

 

3.1 SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS  

         

            Fármacos que são de longa ação exigem apenas a administração de uma dose 

diária ao paciente, pois conseguem segurar os níveis plasmáticos de forma adequada e 

consequente efeito terapêutico. São geralmente formulados de forma convencional, ou 

seja, em formas farmacêuticas de liberação imediata (MANADAS; PINA; VEIGA, 2002; 

PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007).  

              No entanto, a utilização de uma alta dosagem de fármaco em uma única dose 

(liberação convencional) pelo paciente, pode acarretar um alto nível de toxicidade e para 

assegurar o nível terapêutico do fármaco, fraciona-se as dosagens ao longo do dia, o que 

acarreta muitas vezes em descumprimento do tratamento por parte do paciente e por 

decorrência disto, falha terapêutica (NICOLETTI; PAULA; FRASSON, 2006). 

           As formas farmacêuticas de liberação convencional (liberação imediata) são 

formuladas para liberar o fármaco de forma rápida após ser administrado, pois são 

empregados nesses sistemas diluentes e desintegrantes que favorecem o processo de 

dissolução e desintegração. Noutra vertente, os sistemas de liberação modificada são 

projetados para modularem a liberação do fármaco retardando ou prolongando o processo 

de dissolução do fármaco (PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). A Figura 1 mostra as 

principais finalidades de se projetar um sistema de liberação modificada. 
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Figura 1 - Finalidades de um sistema de liberação modificada 

 

Fonte:  a autora. Adaptação de PEZZINI et al., (2007) 

 

              O termo liberação modificada, prolongada, lenta ou sustentada refere-se à 

liberação do fármaco no organismo de forma gradual, diferente do sistema de liberação 

convencional, fazendo com que a concentração plasmática desta substância permaneça 

em níveis terapêuticos. Os benefícios deste tipo de sistema proporcionam uma redução 

na frequência do número de doses administradas ao paciente e consequentemente uma 

significativa redução nas reações adversas (COIMBRA, 2010; PEZZINI; SILVA; 

FERRAZ, 2007). 

              A terminologia para formas farmacêuticas e outros materiais com componentes 

ativos (como os fármacos), no quesito mecanismo de liberação dos fármacos são bastantes 

complexos.  A seguir alguns tipos de formas farmacêuticas de acordo com o processo de 

liberação do fármaco, segundo adaptação da Farmacopeia Europeia em (MANADAS; 

PINA; VEIGA, 2002): 

 

1. Formas farmacêuticas de liberação convencional: 

 

a) Liberação muito rápida: libera até 80 % do fármaco em 15 min. 
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b) Liberação imediata: o sistema farmacêutico funciona apenas como um suporte 

para o princípio ativo. Há liberação de até 85 % do fármaco dentre 15 e 60 min. 

 

2. Formas farmacêuticas de liberação modificada: há uma modificação na taxa 

ou local de liberação da droga. 

 

a) Liberação retardada: o fármaco é liberado em um tempo determinado. Após esse 

tempo determinado, a liberação do fármaco é praticamente imediata.  

b) Liberação prolongada: Promove a redução da taxa de liberação da substância ativa 

ao longo do tempo, de modo a manter a concentração plasmática do fármaco 

dentro da janela terapêutica, reduzindo assim, o número de dosagens ao dia, e 

reduzindo os efeitos tóxicos relacionados ao fármaco em questão. 

         Segundo Pezzini et al., (2007), a escolha do sistema de liberação depende de 

fatores como custo, perfil de liberação desejado e das propriedades do fármaco escolhido.  

              A liberação prolongada de fármacos vem ganhando destaque nas duas últimas 

décadas. Os sistemas de liberação modificadas de fármacos exibem vantagens 

significantes se comparado ao tratamento convencional com formas farmacêuticas de 

liberação imediata. As desvantagens das formas farmacêuticas de liberação convencional 

foram superadas pelas de liberação prolongada já que liberam quantidades pequenas, mas 

suficiente, dos componentes terapêuticos (ALEKSOVSKI; ALEKSOVSKA; JASIC, 

2012; MANADAS; PINA; VEIGA, 2002):   

• Redução as flutuações das concentrações plasmáticas dos fármacos; 

• Tratamento contínuo (sem administrações noturnas); 

• Diminuição da frequência das doses, e redução dos efeitos tóxicos; 

• Aumento da concentração plasmática de fármacos de meia vida curta; 

• Menor acumulo do fármaco no organismo; 

• Proteção contra degradação dos fármacos nos fluidos biológicos. 

           Quando uma forma farmacêutica de liberação convencional é administrada várias 

vezes ao dia aos pacientes, ocasiona-se picos e vales de concentração sanguínea do 

fármaco. Mas, quando as dosagens não são obedecidas rigorosamente, os picos e vales de 

concentração plasmática ficam fora dos níveis terapêuticos ideais. Se as doses do fármaco 

foram administradas com frequência e altas concentrações a concentração mínima tóxica 
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(CMT) pode ser alcançada, ocasionando em reações adversas. Já se as doses do fármaco 

forem esquecidas ou diminuídas, atinge-se níveis plasmáticos subterapêuticos, ou seja, 

abaixo da concentração mínima eficaz (CME), assim o tratamento não terá eficiência 

(ALLEN, POPOVICH e ANSEL, 2013).  

             A Figura 2 mostra as curvas hipotéticas de níveis plasmáticos de um fármaco 

versus o tempo (h) para uma forma farmacêutica sólida de liberação convencional (a) e 

liberação modificada (b). 

 

Figura 2 - Liberação convencional (a) e liberação modificada (b) 

Fonte: Allen, Popovich e Ansel, 2013 

            

              A literatura vem enfatizando a importância dos sistemas de liberação modificada 

de fármacos. Os sistemas de liberação modificada promovem melhorias na 

biodisponibilidade e farmacocinética dos fármacos, trazem a possibilidade de uma 

liberação local ou responsiva (em um sítio especifico do corpo) possibilitando a redução 

dos efeitos adversos locais e sistêmicos (ROCHA et al., 2016). 

 

3.1.1 Carreadores para liberação de fármacos: drug delivery systems 

              

            O desenvolvimento de carreadores para armazenamento e liberação modificada 

de fármacos, que atuem no desenvolvimento de sistemas de liberação, os “drugs delivery 

 

a b 
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sytems”, destaca-se na área científica como uma alternativa na modulação de entrega de 

fármacos de forma controlada no organismo (PATHAN et al., 2010). 

                A história dos “drugs delivery systems” não tem mais que 70 anos, iniciada em 

1952 com o desenvolvimento da tecnologia Spansule que entrega o fármaco por um 

período de 12h. A primeira criação mais revolucionaria dos carreadores de fármacos foi 

em formulações de liberação controlada via oral e transdérmica. Já a aplicação clínica, 

teve um processo mais lento, já que o processo de entrega do fármaco vai muito além de 

apenas liberá-lo numa taxa (velocidade e quantidade) adequada, exige ainda que os 

fármacos atravessem barreiras biológicas. Estes sistemas de liberação de fármacos vêm 

permitindo uma significativa melhora no tratamento de doenças neurológicas (epilepsia, 

Alzheimer, Parkinson), infecções, doenças cardíacas, câncer, diabetes, dentre outras 

(PARK, 2017). 

                  Existe uma grande variedade de fármacos e moléculas terapêuticas como 

proteínas, peptídeos, ácidos nucleicos e outros agentes.  Os fármacos com baixa 

biodisponibilidade, baixa solubilidade, alta toxicidade, rápida eliminação do corpo, que 

são empregados no tratamento de doenças crônicas ou em longos períodos, apresentam  

maiores ocorrências de reações adversas e são candidatas perfeitas para um sistema de 

liberação modificada, pois, esses sistemas são projetados para melhorar a disponibilidade 

de fármacos, controlar a liberação sustentada, e até vetorizar o fármaco, ou seja, liberá-lo 

em um sítio específico protegendo tecidos e órgão sadios (PRATAP; 

GANGADHARAPPA; MRUTHUNJAYA, 2017; SUN et al., 2017). 

               Sistemas de liberação de fármacos por via oral são considerados uma excelente 

rota para o tratamento e profilaxia de doenças crônicas. Os sistemas de liberação por via 

oral possuem vantagens formidáveis, como o baixo custo, conforto e acessibilidade para 

o paciente. A “Food and Drug Administration - FDA” (agência Federal de departamento 

de saúde e serviços humanos dos EUA), aprovou em 2014 mais de 46% de novos sistemas 

de liberação de fármacos por via oral (BELOQUI et al., 2017). 

                Zhang et al., (2017), enfatizam que para um sistema de liberação de fármaco 

ser efetivo ele necessita ser estável e não tóxico, inertes e biocompatível. Estruturas 

micelares, lipossomas, biocompósitos, biopolímeros, hidrogéis, ciclodextrinas e 

nanopartículas são os carreadores mais usuais para fármacos ou outras moléculas 
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bioativas. A Figura 3 ilustra exemplos e propriedades de um bom sistema de liberação de 

fármaco. 

 

Figura 3 - Exemplos de moléculas bioativas e as propriedades de um drug delivery system 

 

Fonte: a autora 

 

                   Noutra vertente de materiais usados como carreadores, vários sistemas de 

entrega de fármacos vêm sendo explorados (JALVANDI et al., 2017). Dentre eles, 

Miriyala et al., (2017) usou carvão ativado como carreador dos fármacos ibuprofeno e 

paracetamol, alcançando uma incorporação de 44,4 ± 4 % e 20,7 ± 1 % respectivamente. 

Ambos os sistemas asseguraram uma liberação controlada do paracetamol em 60 min e 

ibuprofeno em 30 minutos. 

                Diversos pesquisadores vêm usando os sistemas de liberação de fármacos para 

melhoria no tratamento de doenças crônicas. Sahu et al., (2018), evidencia que o 

desenvolvimento de novos sistemas de liberação é sem dúvida o maior campo na área de 

ciências dos materiais. Diz ainda, que os drugs delivery systems são promissores na 

melhoria da eficiência terapêutica e que sistemas de liberação baseados em nano e 

micropartículas, sílicas, micelas e hidrogéis são de suma relevância e eficácia.  

                 Os carreadores anfifílicos, como os lipossomas, possuem características 

atrativas para serem usados nos processos de carreamento e liberação de fármacos. São 

biocompatíveis, biodegradáveis, protetores de ambientes indesejáveis ótimos para 
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fármacos e sevem para o armazenamento de moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas 

(VIEIRA; GAMARRA, 2016). 

                Plourde et al., (2017), realizaram o estudo de encapsulação da doxorrubicina, 

muito usual no tratamento para o câncer, e alcançaram 85,0 % de encapsulação do 

fármaco nos lipossomas. Estes autores desenvolveram uma nova metodologia para drugs 

delivery systems com inserção de aptâmeros (oligonucleotídeos) em lipossomas para uma 

liberação vetorizada da doxorrubicina em células cancerígenas. Concluíram que os 

parâmetros otimizados com a doxorrubicina podem ser aplicados a uma gama de outras 

moléculas. 

                 Petrović et al., (2017) também realizaram estudos de encapsulação e liberação 

controlada de fármaco usando lipossomas como carreadores. O fármaco estudado foi a 

Sulfanilamida, um antibiótico, muito usado para bactérias gram-positivas e gram-

negativas. Uma liberação de 20 % da dose incorporada da sulfanilamida foi liberada do 

carreador (lipossoma) em 1 hora. O estudo cinético da liberação demonstrou que o 

processo de difusão do fármaco ocorre em tampão fosfato, obedecendo o modelo de 

Korsmeyer–Peppas.   

 

3.1.1.2 Sistemas pH-dependentes 

           

             Sistemas de liberação de fármacos cujo desempenho depende de condições 

externas como pH (pH-dependentes ou pH-responsivos) ou temperatura (termo-

responsivos), são chamados de sistemas inteligentes e vem ganhando destaque nos 

estudos científicos para obtenção de novos materiais capazes de promover a liberação 

modificada de fármacos. Neste contexto, nanomateriais inteligentes vem chamando 

atenção para aplicação como transportadores de fármacos para auxílio em terapias 

medicamentosas ou diagnóstico por imagem (BOLLA et al., 2018). 

                Os sistemas de liberação de fármacos pH-dependentes atuam principalmente 

por forças eletrostáticas, em que devido a ionização de alguns grupos funcionais presentes 

no material (fármaco + carreador), esses sistemas propiciam uma liberação modificada 

ou sítio-específica do fármaco. São chamados de pH-dependentes devido a sensibilidade 

que apresentam a variações de pH, que causam um desbalanço de cargas ocorrendo uma 

maior ou menor interação com a matriz a qual encontra-se incorporado, propiciando uma 
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variação na quantidade de fármaco liberado de acordo com o pH do meio (DEAK et al., 

2019; ZHANG et al., 2018). 

              A variação de pH é dita como o estimulo ideal para liberação modificada de 

fármacos. A presença de uma interação controlada entre a matriz carreadora e o fármaco 

é indispensável para obter-se um sistema de liberação estável e que modifique a cinética 

de liberação do fármaco de acordo com o pH. Para esse objetivo é necessária à 

investigação de propriedades inerentes à molécula do fármaco (tamanho, acidez ou 

basicidade) e modo de interação que o fármaco terá com o carreador selecionado 

(ABOUELMAGD et al., 2019; DEAK ET AL., 2019; WANG Z. et al., 2014; ZHANG et 

al., 2018b). 

            Os trabalhos de Abouelmagd et al., 2019; Wang zhiyong et al., (2014), esclarecem 

que os sistemas inteligentes para liberação de fármacos, como os estímulos responsivos 

(pH -dependentes), são formados por dois mecanismos de interação do fármaco com o 

carreador:  

• Interações camada-camada: um revestimento polimérico ou uma 

organofuncionalização da superfície do material carreador pode ser necessária 

para melhorar a interação entre o fármaco e o carreador selecionado. 

• Ligações do tipo pH-sensível (ácido/base, eletrostática e ligação de hidrogênio): 

o carreador é usado na forma natural (sem modificações) para obtenção de um 

sistema pH-responsivo apenas devido ao tipo de interação que apresenta com a 

molécula terapêutica. Portanto, a associação entre o fármaco e o carreador ocorre 

pela formação de um complexo eletrostático e ou por ligações de hidrogênio que 

guiam o processo de drug delivery. 

             Sistemas pH-responsivos para liberação de fármacos podem ser preparados 

usando diferentes materiais como carreadores, dentre eles polímeros, micelas, hidrogéis 

e materiais inorgânicos como argilas e sílicas (BOLLA et al., 2018; CHAVES et al., 2019; 

CHEN et al., 2018; DEAK ET AL., 2019; SANG et al., 2018; TALEGHANI et al., 2018). 

                   As NPS são ótimos materiais para aplicação como sistemas pH-responsivos, 

já que sua superfície tem abundância em grupos silanóis, que são altamente sensíveis a 

variações de pH, pois  alteram a distribuição de carga superficial por 

protonação/desprotonação ou interações ácido/base dos grupos Si-OH, fazendo com que 
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eles interajam de forma diferente com as moléculas de fármacos de acordo com a 

ionização dos grupos silanóis (SHIYUAN PENG, 2019). 

                  Bhavsar et al., (2019), propuseram a síntese de NPS como um sistema pH-

dependente para liberação vetorizada (em células cancerosas) do fármaco anastrozol, 

usado para o tratamento do câncer de mama. O estudo enfatiza que os sítios ativos e poros 

das nanopartículas de sílica tem uma habilidade de liberação responsiva a estímulos 

(como variações de pH) ao serem carregadas com um fármaco, evitando que o fármaco 

seja liberado prematuramente fora do sítio especifico. Os autores relatam que o um tumor 

maligno tem um pH menor que um tecido normal devido a alta glicólise promovidas pelas 

células cancerígenas, o que tornam carreadores de sílica, sistemas pH-dependentes ideais 

para liberação vetorizada de quimioterápicos. 

                   Chen et al., (2018), relatam em seu estudo a obtenção de nano reservatórios 

pH-responsivos a base de nanopartículas de sílica revestidas com ácido hialurônico para 

liberação de fármacos. O trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema estímulo- 

responsivo de liberação de fármacos (stimuli-responsive drug delivery systems) capaz de 

entregar um fármaco em certas células alvo, destacando que sistemas nano tem alto poder 

de permeabilidade e retenção celular, sendo um material promissor para tratamentos de 

doenças crônicas ou que requerem longos períodos de terapia medicamentosa.  Os 

sistemas estimulo-responsivos de liberação de fármacos conseguem reduzir o número de 

reações adversas por agir somente em um sítio especifico ou por liberar o fármaco em 

doses controladas, diminuindo as possíveis oscilações de concentração do fármaco fora 

da janela terapêutica. 

                 Taleghani et al., (2018), sintetizaram o nanocarreador pH-responsivo de sílica 

mesoporosa revestidas com uma base de Schiff para liberação modificada do fármaco 

deferasirox. O estudo avaliou a eficiência de carreamento do fármaco, alcançando 

condições otimizadas. As NPS apresentaram um comportamento pH-responsivo para 

liberação do deferasinox com máximo de liberação a pH 4,5. O fármaco e o carreador 

interagiram por interações eletrostáticas ao longo dos valores de pH estudados. 

                  Os pesquisadores Qiu et al., (2017), construíram um modelo de nanocarreador 

para o antibiótico amoxicilina usando sílica porosa sintetizada pelo método sol-gel. O 

sistema carreador obteve uma resposta pH/enzima-responsiva, com incorporação do 

fármaco na ordem de 29,0 %. O estudo de liberação mostrou a alta taxa de liberação da 
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amoxicilina em pH 3 (89,0 %) e liberação controlada em pH 7,4 ao longo de 12 horas de 

estudo. Os autores referem as NPS como um material com alta capacidade de carreamento 

e com influência na liberação do antibiótico, evitando uma liberação prematura do 

mesmo. 

                Neste contexto, sistemas pH-responsivos para liberação de fármacos foram 

obtidos neste estudo, com intuito de modular a entrega da isoniazida e do topiramato 

como fármacos modelos adotados neste trabalho. Esta versatilidade da superfície das 

partículas de sílica (Si-OH) são excelentes para aplicação de sistemas responsivos a 

variações de pH.  

 

3.2 MÉTODOS DE PREPARO DE SISTEMAS CARREADORES  

          

                Com intuito de modular a velocidade e local de liberação de fármacos, uma 

vasta variedade de sistemas carreadores (fármaco + matriz) vem sendo alvo de estudos 

na atualidade, na tentativa de sobressair aos sistemas de liberação convencionais. Neste 

contexto, polímeros, hidrogéis, lipossomas e materiais inorgânicos (argilas e sílicas) são 

destaques como matrizes carreadoras (FLOREK; CAILLARD; KLEITZ, 2017; LOPES; 

LOBO; COSTA, 2005). 

                 Para que exista um sistema carreador é necessário que o fármaco seja 

imobilizado temporariamente em uma matriz/suporte. A literatura enfatiza três principais 

métodos para o preparo de sistemas carreadores: i) método de adsorção: baseado no 

equilíbrio de adsorção existente entre o adsorbato (moléculas de fármaco) e o adsorvente 

(carreador ou transportador do fármaco); ii) impregnação por umidade incipiente: 

consiste no emprego de uma pequena concentração de fármaco em contato com as 

partículas secas do carreador, apenas para depositar o fármaco nos poros do material 

sólido; e iii) dispersões sólidas: evaporação de solvente; carreamento por fusão (hot melt 

loading - HML), método de extrusão por fusão (hot melt extrusion - HME) e método de 

aglomeração por fusão (LIZOŇOVÁ et al., 2018). 

            A aplicação desses diferentes métodos no preparo de carreadores depende do tipo 

de carreador e das propriedades do fármaco modelo, como: solubilidade do fármaco, 

interação entre o fármaco e a matriz carreadora, sistema de classificação biofarmacêutica 

(SCB) do fármaco escolhido e propriedades físicas como a temperatura de fusão do 
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fármaco (LIZOŇOVÁ et al., 2018; MALEKI et al., 2017). As características dos métodos 

de incorporação por adsorção e fusão (HML) os quais foram empregados neste trabalho, 

são melhores explicadas numa descrição individual nos tópicos a seguir.  

 

3.2.1 Método de adsorção  

           

               O método de adsorção é um dos mais empregados no preparo de sistemas 

carreadores de fármacos. Consiste basicamente no equilíbrio de adsorção (sólido-líquido) 

entre uma solução do fármaco e uma determinada massa da matriz carreadora sólida, 

seguida de filtração e secagem do material sólido (fármaco+matriz) (LIZOŇOVÁ et al., 

2018). 

              Este método de incorporação de fármacos em um carreador, leva em 

consideração propriedades inerentes ao sólido que servirá como matriz. No caso dos 

carreadores inorgânicos, como sílicas, a porosidade é um fator considerável. Mas, na 

ausência ou diminuta quantidade destes poros, uma interação puramente superficial entre 

o fármaco e o carreador pode ser o suficiente para obter-se um excelente sistema para 

liberação modificada de fármacos ou para liberação em condições dependentes (em 

diferentes pH, por exemplo ao longo do trato gastrointestinal) (MORALES et al., 2017). 

             As sílicas possuem em sua superfície grupos funcionais altamente sensíveis a 

moléculas orgânicas, os grupos silanóis (Si-OH), o que permitem interagir facilmente 

com fármacos. O método de incorporação por adsorção é governado por interações do 

tipo eletrostática, ligação de hidrogênio e interações hidrofílicas-hidrofóbicas entre o 

fármaco e a superfície da sílica (MORALES et al., 2017). 

                   Diversos trabalhos usaram adsorção para produzir carreadores de fármaco 

usando sílica como matriz. Szewczyk et al., (2019), realizou o estudo da adsorção de 

cefazolina em sílica (SBA-15) para obtenção de um carreador deste antibiótico. 

Condições como temperatura e pH foram avaliadas para otimização do processo de 

adsorção do fármaco nas partículas de sílica. Os autores enfatizam que uma interação 

eletrostática comandou o processo de interação do fármaco cefazolina com as partículas 

de sílica. O carreador proposto neste estudo mostrou-se muito eficiente com uma 

liberação prolongada do fármaco ao longo de 7 (sete) dias.  
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                 Luo et al., (2019), estudaram a adsorção de tartarato de metoprolol (um anti-

hipertensivo e antiarrítmico) em sílica mesoporosa como proposta de sistema de carreador 

para drug delivery pH dependente. Os autores relatam que a adsorção ocorreu por 

interação entre os grupos silanois da superfície da sílica e o metoprolol. O estudo de 

liberação do fármaco foi realizado durante dezoito horas simulando diferentes pH do trato 

gastrointestinal.   

                 Naghavi, et al., (2019), sintetizaram um nanocarreador usando nanopartículas 

de sílica para transporte de penicilamina, incorporada por adsorção. Concordante com os 

demais trabalhos, os autores relatam que a adosorção ocorreu por interação de hidrogênio 

entre os grupos Si-OH e o grupo amino (NH2) do fármaco.   

                 Sandberg et al., (2018), avaliaram os fatores que regem o processo de adsorção 

de um fármaco em sílica amorfa. O estudo de Sandberg e seus colaboradores, enfatiza 

que a superfície das partículas de sílica, por serem ricas em grupos silanóis proporcionam 

uma ótima interação com o fármaco dissulfiram. Os autores citam ainda que o processo 

de adsorção segue o modelo de Langmuir, assumindo que a superfície da sílica amorfa 

apresenta uma distribuição de sítios ativos homogêneos, e que a adsorção ocorre em 

monocamada do adsorbato (dissulfiram). 

                    Grau et al., (2018), avaliaram a obtenção do carreador a base de 

nanopartículas de sílica com nedaplatina, um fármaco anticâncer, usando adsorção como 

método de incorporação do fármaco na matriz inorgânica. Os autores citam que o 

entendimento do processo de adsorção do fármaco na sílica é vital para obter-se 

nanocarreadores para drug delivery systems. O trabalho teve como enfoque avaliar a 

interação que ocorre entre a nedaplatina e as nanopartículas de sílica, concluindo que o 

processo de adsorção foi guiado por interações de hidrogênio entre o fármaco e os grupos 

silanóis superficiais das nanopartículas de sílica, durante o processo de adsorção. Os 

diferentes tipos de interação que podem ocorrer entre um fármaco e a matriz carreadora 

escolhida podem modular a cinética de liberação do fármaco. 

          Este método de adsorção para incorporação de fármacos, como bem descrito e 

difundido na literatura para obtenção de sistemas carreadores, sendo o método escolhido 

para incorporação da INH (um fármaco para o tratamento da tuberculose) nas NPS 

sintetizadas neste trabalho. Devido a isoniazida ser um fármaco bastante solúvel em água 
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e apresentar ótima interação com a superfície da sílica (interação de NH2 da INH com os 

Si-OH da superfície das NPS), o processo de adsorção é completamente viável e eficiente. 

 

3.2.2 Dispersões sólidas 

3.2.2.1 método de fusão (hot melt loading) 

        

                As dispersões sólidas são materiais obtidos através da etapa de dispersar um 

componente farmacologicamente ativo em uma matriz no estado sólido. Este processo 

visa aumentar a solubilidade e, consequentemente, incrementar a biodisponibilidade de 

fármacos pouco solúveis, devido a obtenção de dispersões sólidas amorfas ou cristalinas, 

ou simplesmente obter um sistema em que o fármaco se encontra disperso na matriz sólida 

com intuito de modular sua taxa de liberação ao longo do tempo, caracterizado como um 

drug delivery system. A incorporação de fármacos por fusão consiste em um dos tipos de 

preparos de dispersões sólidas (ALVES et al., 2012). 

            O método de incorporação por fusão (hot melt loading – HML), também chamado 

de adsorção por fusão é um processo de preparo de sistemas carreadores por aquecimento 

de fármacos e sua matriz transportadora (carreador). O emprego de HML requer o 

aquecimento do fármaco e da partícula transportadora a uma temperatura acima do ponto 

de fusão do fármaco, permitindo que o material fundido penetre por capilaridade na 

estrutura porosa da matriz carreadora ou adsorva na sua superfície, e após o resfriamento 

do material até temperatura ambiente ocorra a solidificação do fármaco. O processo de 

fusão do fármaco requer um sistema de aquecimento controlado (CHO et al., 2018). 

Assim, finaliza-se o processo de carreamento por fusão obtendo-se uma dispersão sólida 

com ótima distribuição e estabilidade do fármaco na matriz escolhida (ZŮZA et al., 

2019). 

                O emprego do processo de fusão para incorporação de fármacos em matrizes 

carreadoras é muito viável para fármacos termicamente estáveis e/ou com baixa 

solubilidade aquosa. O fármaco deve ter um ponto de fusão bem definido, e não se 

decompor ou degradar imediatamente após seu evento de fusão (ZŮZA et al., 2019). 

               Como já citado existem diversas formas de se obter um sistema carreador, ou 

seja, várias maneiras de se incorporar fármacos em uma matriz para obtenção de um 

sistema de liberação. Mas o método de incorporação por fusão traz inúmeras vantagens 
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frente a outros métodos.  A seguir um resumo dos principais métodos e suas desvantagens 

frente a incorporação por fusão, de acordo com Hong et al., (2014), Kwang-Ho et al., 

(2012) e  Zůza et al., (2019). 

• Imersão ou evaporação por solvente: requer a solubilização do fármaco em um 

solvente orgânico e posterior adição das partículas carreadoras, a essa solução, 

com intuito de obtenção de um equilíbrio de adsorção e posterior secagem dessas 

partículas para retirada do solvente. Porém, a remoção de solvente orgânico do 

carreador muitas vezes é ineficiente, requerendo muito tempo de secagem, gasto 

energético e secagens a vácuo. Essa retirada de solvente deve ser muito rigorosa 

pois existem limites de solventes orgânicos residuais em formulações 

farmacêuticas permitidas pelas legislações vigentes.  

• Impregnação por umidade incipiente: possui a mesma problemática da 

incorporação por evaporação de solvente. É extremamente necessária a remoção 

eficiente de solvente orgânico após a impregnação do fármaco por adsorção. 

Muitas vezes a remoção insuficiente do solvente orgânico usado para solubilizar 

o fármaco torna a formulação farmacêutica inapta para uso in vivo por serem 

tóxicas. Solventes como diclorometano, tolueno, hexano, metanol e dimetil 

sulfóxido (DMSO) são os mais usados para solubilizar fármacos.  

• Carreamento por fluido supercrítico: a principal problemática envolvendo esta 

técnica de impregnação de fármacos em matrizes carreadoras é devido à baixa 

solubilidade de alguns fármacos no CO2 supercrítico e ao alto custo financeiro 

associado a esta técnica, sendo muitas vezes inviável uma produção em larga 

escala.  

               Decorrente da alta toxicidade e problemas ambientais ocasionados pelo uso de 

solventes orgânicos no processo de incorporação de fármacos, o método de por fusão é 

vantajoso na obtenção de dispersões sólidas, desde que o fármaco possua estabilidade 

térmica. Trata-se de um método simples, de baixo custo e que pode ser realizado em uma 

única etapa de processamento (ALVES et al., 2012; UEJO et al., 2013). 

                A literatura enfatiza que diversos tipos de carreadores de fármacos podem ser 

usados na obtenção de dispersões solidas por fusão: polímeros hidrossolúveis 

(polietilenoglicol, polivinilpirrolidona e hidroxipropilmetilcelulose), matrizes porosas 

inorgânicas como óxidos (ZnO, TiO2 e SiO2), amido e nanotubos de carbono (CHEN; 
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MITRA, 2019; DIJANA JELIC, TATSIANA LIAVITSKAYA, 2019; HAI V. NGO, 

PHUONG H.L. TRAN, BEOM-JIN LEE, 2019; LI et al., 2016; SANDRIEN JANSSENS, 

HECTOR NOVOA DE ARMAS, CLIVE J. ROBERTS, 2008; YOUNES KAMARI, 

2016). 

            Os sistemas poliméricos mais usados no preparo das dispersões sólidas tem 

algumas desvantagens frente aos materiais inorgânicos.  Os polímeros hidrofílicos são os 

mais usuais, possuem caráter higroscópico e são altamente viscosos, o que durante a 

mistura, fusão ou moagem, acarreta em redução da recuperação das dispersões sólidas em 

uma manufatura de larga escala. A estabilidade dos fármacos neste tipo de matriz também 

não é assegurada justamente por essa maior retenção de umidade (LI et al., 2016). 

              Neste contexto, materiais inorgânicos como sílicas ganham destaque. Além de 

apresentarem uma estrutura porosa, as sílicas apresentam em sua superfície grupos 

sensíveis (silanóis, Si-OH) e passíveis de interações de hidrogênio com as moléculas de 

fármaco, o que contribui para uma liberação modificada da molécula terapêutica, sendo 

um material exímio para um sistema de drug delivery. Durante a obtenção de uma 

dispersão sólida por fusão o fármaco, como já citado, pode adentrar a estrutura interna 

das partículas de sílica ou ficarem adsorvidas na superfície. Tudo depende do tipo de 

grupo funcional presente na estrutura do fármaco, pois isso irá guiar sua interação com o 

carreador (FARNAZ NAGHAVI, ALI MORSALI, 2019; GRAU, 2018; LI et al., 2016). 

                 Diversos trabalhos na literatura vêm empregando o método de fusão para 

incorporar fármacos em matrizes de sílica. O processo de execução do carreamento por 

fusão é simples, rápido, requer uma etapa e sem muitos aparatos. Lizoňová et al., (2018), 

utilizou o processo de HML para incorporar ibuprofeno na matriz de sílica. O estudo 

utilizou uma proporção de 4:1 de sílica para fármaco, com aquecimento a 100 °C e 

homogeneização manual. Para este trabalho a técnica de espectroscopia de infravermelho 

(FTIR) foi crucial na caracterização do material após incorporação por fusão, mostrando 

as bandas de estiramento e deformação axial pertencentes aos grupos funcionais da 

estrutura química do fármaco que foi impregnado na sílica. O trabalho ainda esquematiza 

o processo de interação de hidrogênio entre ibuprofeno e os grupos silanóis pertencentes 

a superfície da sílica. 

                   Shen et al., (2017) também propuseram uma metodologia livre de solvente 

para incorporação do fármaco ibuprofeno em partículas de sílica. Uma porcentagem de 
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40 % de fármaco foi incorporada por fusão em sílica mesoporosa. A mistura foi preparada 

em um recipiente de vidro, homogeneizada e aquecida a 90 °C. O método de fusão 

mostrou-se eficiente para impregnação do fármaco no carreador. O fármaco apresentou 

uma melhora na solubilidade durante o ensaio de liberação, liberando 100 % da dose em 

120 min, o que não ocorre com o ibuprofeno puro (cristalino) sem associação com a sílica, 

que só liberta 60 % da dose ao longo do tempo estudado. Dispersões sólidas amorfas 

melhoram a solubilidade de fármacos pouco solúveis como o ibuprofeno e 

consequentemente favorecem a melhor absorção no organismo por incremento da sua 

biodisponibilidade.  

                Uejo et al., (2013), investigou o processo de incorporação por fusão do fármaco 

fenofibrato em sílica. O método de incorporação por adsorção com solvente também foi 

avaliado para comparação das duas metodologias na eficiência de liberação do fármaco. 

Misturas de 33 % de fenofibrato foram preparadas em um recipiente de vidro, 

homogeneizada manualmente e aquecida a 100 °C por 1 hora. A incorporação por 

solvente usou uma solução de 50 mg/mL dissolvida em diclorometano. As análises de 

MEV, DRX e DSC mostraram a impregnação do fármaco incorporado por fusão. Para o 

estudo de liberação as amostras preparadas por fusão apresentaram uma dissolução 

superior que a incorporada por solvente, do fenofibrato na sílica. A formação de uma 

dispersão sólida amorfa garantiu essa maior dissolução. O método de incorporação por 

fusão mostrou-se superior principalmente por ser simples se se obter e livre de solventes 

tóxicos.  

               Aerts et al., (2010), avaliaram o potencial da sílica amorfa como carreador do 

anti-inflamatório ibuprofeno, empregando o método de fusão no processo de 

incorporação do fármaco na sílica. Os autores afirmam que a alta capacidade adsortiva da 

sílica e sua habilidade de imobilizar moléculas orgânicas, torna-a um carreador excelente 

para fármacos.  O ibuprofeno foi incorporado na sílica por fusão, usando-se uma mistura 

de 10 % de fármaco, aquecendo-se em um forno a uma temperatura de 100 °C, ou seja, 

uma temperatura acima da fusão do ibuprofeno (75 °C) por 24 h.  O trabalho demonstrou 

que houve incorporação do fármaco na sílica através dos picos de cristalinidade do 

fármaco visto por DRX e a presença do pico de fusão do ibuprofeno no carreador por 

DSC. O estudo de liberação simulando o trato gastrointestinal também foi efetivo em pH 

1,2 e 6,8, proporcionando uma liberação prolongada ao longo de 8 horas de ensaio.   
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                  Como se pode observar, vários trabalhos prepararam dispersões sólidas pelo 

método de fusão incorporando fármacos em sílicas. A literatura cita que dispersões 

sólidas amorfas ou cristalinas podem ser obtidas. Tudo depende de propriedades do 

fármaco escolhido e do carreador. Fármacos com maiores viscosidades após fundidos 

tendem a interagirem mais com a superfície do carreador do que com os poros das 

partículas de sílica por não adentrarem eficientemente a estrutura porosa. Essa interação 

superficial com os grupos silanóis (Si-OH) ocasionam em uma recristalização do fármaco 

após fundido e resfriado. Salienta-se também que fármacos com alta interação com o 

carreador (ligação de hidrogênio, ligações não covalentes e interações de Van der Waals), 

tendem a resultar em uma dispersão sólida cristalina (Kawabata 2010, Juère 2018, Ahern 

2013).  

              Assim, com evidências em trabalhos científicos pode-se afirmar que o método 

de fusão é uma ferramenta ambientalmente correta já que é livre de solvente orgânico, de 

baixo custo e com fácil execução para a incorporação de fármacos em sílicas. 

           A aplicação do método de fusão para incorporação de fármacos foi realizada para 

o topiramato nas nanopartículas de sílica sintetizadas neste trabalho. Tratou-se de uma 

nova proposta, pois não há relato na literatura da aplicação desse método para o 

topiramato (a conhecimento da autora). Este método foi escolhido com base no tipo de 

interação do topiramato com a sílica, garantindo uma distribuição mais uniforme do 

fármaco nos sítios ativos do carreador (TRAN et al., 2019), já que ao fundir haverá tanto 

uma interação superficial como o fármaco, como também consegue adentrar os poros da 

sílica amorfa ocasionando uma liberação modificada do mesmo.   

 

3.2.2.2 Metodologias para incorporação de fármacos pelo método de fusão 

            

              A literatura destaca alguns procedimentos possíveis para incorporação de 

fármaco em carreadores pelo método de fusão. Salienta-se que o método de fusão comum, 

como o empregado neste trabalho, consiste apenas na incorporação do fármaco fundido 

na matriz carreadora. As formulações fármaco/carreador são aquecidos a uma 

temperatura acima da temperatura de fusão do fármaco, e posteriormente resfriada. Não 

se utiliza muitos aparatos, sendo um método simples e rápido  (JUÈRE, 2018). 
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            As principais metodologias para obtenção de incorporação por fusão, segundo 

Tran et al., (2019), são listadas a seguir: 

• Método de extrusão: consiste no mesmo princípio do método de fusão comum. A 

diferença é somente que a mistura é feita em uma máquina extrusora 

(equipamento usado para misturar e dar forma a estruturas moldáveis). É 

basicamente a união do método de fusão comum usando uma extrusora como 

ferramenta para moldar o material final, podendo ter a forma de implantes, lentes 

oftálmicas ou outras formas farmacêuticas para uso oral. A desvantagem é que a 

extrusora realiza a mistura dos materiais a uma alta força/velocidade ocasionando 

uma exposição do material a altas temperaturas, que sem um controle tão rigoroso 

no aquecimento pode levar à degradação do fármaco e/ou matriz.  

• Método de aglomeração por fusão: também funde o fármaco na matriz carreadora 

usando misturadores de alta velocidade. Tem a vantagem, tal como o método de 

extrusão, de possibilitar a fabricação em grande escala. Porém, também a mesma 

desvantagem, a alta velocidade do misturador expõe o material a uma temperatura 

além da necessária para fusão do fármaco, podendo degradá-lo.  

• Método de fusão-solvente: este método é usual para matrizes poliméricas. O 

fármaco é solubilizado em um solvente orgânico e o polímero é fundido a uma 

temperatura acima do seu ponto de fusão. Ambos são misturados e resfriados, 

depois secos por liofilização. Como utiliza solventes orgânicos para solubilizar o 

fármaco, esse método vai contra a tentativa de redução de resíduos proposto pela 

química verde, e pode resultar em solventes residuais no carreador necessitando 

de técnicas para remoção eficiente do solvente orgânico.  

            Como pode-se observar a principal problemática diante do método de 

incorporação por fusão consiste em controlar de forma eficiente a temperatura do 

processo para que se garanta a estabilidade térmica do fármaco, evitando sua degradação 

térmica. Diante destas dificuldades que rondam as principais técnicas de obtenção de uma 

dispersão sólida por fusão, o presente estudo propôs uma metodologia nova e eficiente 

utilizando uma termobalança (por TG) para o preparo das misturas de fármaco + carreador 

por fusão. É estritamente necessário o controle rigoroso da temperatura de aquecimento 

da mistura para que se consiga formar a dispersão uniforme do fármaco no carreador 

escolhido (CHO et al., 2018). 
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                 A TG é uma técnica que monitora a variação de massa de uma dada amostra 

em função da temperatura ou do tempo. Tal técnica utiliza como instrumento básico, uma 

termobalança de alta precisão acoplada com um forno programado para ter uma elevação 

linear da temperatura com o tempo, sob uma atmosfera específica. Os resultados são 

expressos em uma curva, chamados de curva termogravimétrica (TG), na qual as perdas 

de massa são registradas em função da temperatura ou do tempo (LEONARD, 1990; 

SKOOG et al., 2014). 

             Experimentos que utilizam a termobalança são conduzidos com garantia de uma 

alta sensibilidade, reprodutibilidade e respostas rápidas a qualquer variação de massa 

sofrida pela amostra durante o aquecimento extremamente controlado. Permite-se 

também controlar fatores instrumentais que interferem grandemente no perfil da curva 

TG obtida durante a análise, como: vazão de gás de arraste (atmosfera, geralmente N2 ou 

ar sintético), razão de aquecimento, composição do cadinho (porta amostra), tamanho e 

forma do forno. A TG consiste em um método confiável, rápido e de baixo custo para 

fins que se desejar um estudo da estabilidade térmica de um material ou garantia de um 

aquecimento com um programa controlado de temperatura, em um sistema isolado, com 

controle de atmosfera, como o que acontece no forno da termobalança (SILVA, et al., 

2007; REGO et al., 2019). 

              Devido essas características a TG foi empregada neste trabalho para o preparo 

das misturas de topiramato com as nanopartículas de sílica (carreador) pelo método de 

incorporação por fusão. Algumas vantagens foram cruciais para a proposta e utilização 

dessa metodologia de fusão do topiramato usando uma termobalança (SKOOG et al., 

2014): 

1. Aquecimento controlado e confiável: o sistema de aquecimento no forno da 

termobalança é estritamente controlado através de um programa de temperatura. 

Isto garante que a mistura de NPS com topiramato sejam aquecidas sempre com 

confiabilidade na temperatura usada no processo. Esse fator evita oscilações de 

temperatura que possam degradar o fármaco.  

2. Sistema isolado e com atmosfera controlada: o forno da termobalança possui um 

sistema de gás de arraste, que ao empregar-se atmosfera inerte (N2) assegura-se 

que não haverá interferência por contaminação com atmosfera do meio externo 

durante a fusão do topiramato, isolando o material da atmosfera oxidante (ar) 
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durante o seu preparo. Assim, há a garantia da pureza do material desde o início 

do ensaio.  

3. Reprodutibilidade no preparo das misturas: como o material para fusão é 

preparado direto no cadinho de platina (porta amostra) da termobalança, assegura-

se reprodução na pesagem dos materiais (fármaco e carreador) já que é realizada 

através de uma balança extremamente sensível.  

4. Permite preparar doses individuais e em diferentes proporções: a metodologia 

permite preparar várias doses individuais para o estudo de liberação, logicamente 

que, dentro da capacidade que o cadinho de platina (porta amostra da 

termobalança) comportar, evitando desperdícios de amostras ou variações de teor 

dos constituintes do sistema de drug delivery. Cada dose é usada por completo 

para cada ponto do estudo de liberação e com garantia da quantidade exata de 

topiramato presente em cada amostra. Isso evita erros sistemáticos durante os 

cálculos de liberação do fármaco.  

            O detalhamento da metodologia de incorporação por fusão usando TG, foi 

dissertada na metodologia experimental deste trabalho. 

 

3.2 CARREADORES INORGÂNICOS  

           

             Carreadores para proposta de drugs delivery systems já são bem difundidos na 

literatura a mais de 50 anos. Esses transportadores de fármacos tiveram grande destaque 

por melhorarem significantemente diversos tratamentos medicamentosos, por manter em 

as concentrações plasmáticas de fármacos dentro da janela terapêutica (atingindo um 

platô de equilíbrio), melhorando o conforto ao paciente ao longo do tratamento em 

decorrência da diminuição das frequências de administração das doses, e consequente 

redução de efeitos adversos por ausência (esquecimento) de uma dose ou  por 

superdosagem (PUDŁO et al., 2019). 

             Alguns pontos são requeridos para caracterizar um material como um ótimo 

carreador para drug delivery, segundo Florek et al., (2017): 
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• Síntese de fácil execução, e que esse carreador possa proteger o fármaco o 

máximo possível de variações inerentes ao trato gastrointestinal: enzimas, pH 

extremamente ácido e possível degradação química; 

• A liberação do fármaco no tempo previsto ou no alvo específico;  

• Ótimo “clearance” (capacidade de eliminação pelo organismo). 

                Os sistemas de liberação usando materiais inorgânicos como carreadores vem 

sendo amplamente empregado no desenvolvimento de novos drugs delivery systems. 

Yang et al., (2016) enfatizam que os materiais de natureza inorgânica como: argilas, 

argilominerais, hidróxidos duplos lamelares (HDL) e sílicas podem ser usados para 

finalidade terapêutica em sistemas de liberação de fármacos pois geralmente formam bio-

sistemas inertes e de baixa toxicidade. O esquema (Figura 4) a seguir mostra asequencia 

das etapas da fabricação de formas farmacêuticas a partir materiais naturais como os 

citados por Yang e seus colaboradores (2016). 

 

Figura 4 - Passos para obtenção de um carreador usando material natural inorgânico 

 

Fonte: a autora  

 

                A eficácia do carreamento de um fármaco em uma matriz inorgânica depende 

de características inerentes ao próprio fármaco e a matriz carreadora. Tópicos chaves para 

entendimento do processo de carreamento de fármacos em matrizes inorgânicas, 

enfatizando que os carreadores inorgânicos se adequam a esses pontos, são descritos na 

literatura de acordo com Jafari et al., (2019): 

1. Taxa de degradação do carreador: o carreador deve ser estável e inerte ao 

organismo. 
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2. Tipo de interação carreador/fármaco: a interação entre eles não deve ser tão fraca 

ao ponto que o fármaco seja liberado antes do tempo ou fora do local esperado. E 

não tão forte e irreversível fazendo com que quantidades mínimas ou nulas do 

fármaco se libertem do carreador, não atingindo as concentrações plasmáticas 

necessárias para o fim terapêutico desejado. 

3. Local de interação: averiguação do local que haverá a interação 

carreador/fármaco, seja uma interação puramente superficial ou na estrutura 

interna do transportador (matrizes porosas). 

4. Pretensão de uma liberação vetorizada: modular a interação do fármaco/carreador 

para que a substância terapêutica só seja liberada em um sítio específico (tecido, 

órgão ou célula tumoral). 

            Vários trabalhos utilizaram matrizes inorgânicas como proposta de carreador de 

fármacos. A Tabela 1 resume os principais materiais inorgânicos usados como 

carreadores de fármacos ou como excipientes farmacêuticos, suas principais rotas de 

administração e formas de dosagens. 
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Tabela 1 - Materiais inorgânico usados como carreadores de fármacos 

Argila / 

Argilomineral 

Via de 

administração 

Forma farmacêutica 

Talco Oral Sólida (liberação convencional ou 

modificada): comprimidos, loções, pós, 

capsulas e grânulos 

Líquida: suspensões, elixires e xaropes 

 Bucal Comprimidos  

 Sublingual Comprimidos  

 Tópico Loções e pós 

 Retal Comprimidos  

Atapulgita Oral Pós 

Bentonita Oral Sólidos: comprimidos e capsulas 

Líquidos: suspensão 

 Tópico Loções, pós e suspensões 

 Transdérmico Filmes  

 Retal Suspenções  

 Vaginal Óvulos  

Silicato de 

magnésio 

Oral Sólida (liberação convencional ou 

modificada): comprimidos, loções, pós, 

capsulas e grânulos 

Líquida: suspensões, elixires e xaropes 

 Tópico Emulsões, cremes, loções e suspensões 

 Retal Suspensões  

 Vaginal Pomadas  

Sepiolita Oral Comprimidos de liberação convencional e 

modificada  

Caulim Oral Sólida (liberação convencional ou 

modificada): comprimidos, loções, pós, 

capsulas e grânulos; Líquida: suspensões, 

elixires e xaropes 

Fonte: adaptada de Viseras et al 2010 
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              Kohay et al., (2017) realizaram o estudo de síntese de compósito 

polietilenoglicol-fosfatidiletanolamina em montmorilonita (PEG-PE-MMT) para 

armazenamento e liberação do fármaco doxorrubicina. O estudo demonstrou uma 

liberação controlada da droga anticâncer durante um período de 55 horas o que 

demonstrou que o PEG-PE-MMT é um material eficaz para incorporação e liberação do 

fármaco. 

            Jin et al., (2019), aplicaram argilas aniônicas do tipo hidrotalcita para aplicação 

como drug delivery do fármaco anticâncer Fluorouracil. A argila conseguiu liberar o 

fármaco de forma pH-dependente em meio ácido (pH 2,4). O estudo demonstrou-se 

promissor já que células cancerígenas possuem um meio mais ácido que o sangue e 

permite que o sistema carreador libere o fármaco de forma seletiva atingindo somente 

celular malignas livrando tecidos saudáveis.  

           A literatura destaca bastantes trabalhos que utilizaram fontes de materiais 

inorgânicos como carreadores. Dentre eles, a sílica tem um papel importante. O dióxido 

de silício (SiO2), a famosa sílica, é abundante na crosta terrestre e é encontrada geralmente 

na forma amorfa ou cristalina e pode ser obtida de fontes naturais ou sintéticas. A 

significante porosidade desse material e a presença de grupos reativos na sua superfície 

(grupos silanóis, Si-OH), torna-o material de fácil modificação (funcionalização química) 

e uma ótima interação com grupamentos orgânicos. É importante salientar que as sílicas 

e silicatos amorfos são seguros para administração oral de fármacos em quantidades de 

até 1500 mg por dia (DIAB et al., 2017). Neste contexto, a perlita expandida vem como 

uma alternativa de fonte de sílica, proposta deste trabalho, ou mesmo como matriz para o 

carreamento de fármacos. 

             As nanopartículas inorgânicas para o carreamento de fármacos possuem 

vantagens de terem propriedades físico-químicas versáteis, abundância (visto que fontes 

naturais podem ser usadas como argilas e silicatos), alta capacidade de funcionalização 

da sua superfície e ótima biocompatibilidade. Outras características fazem as 

nanopartículas serem destacadas frente a outros carreadores, como seu tamanho reduzido 

(escala nano) que possibilita atravessar tecidos através de pequenos capilares e assim são 

mais facilmente absorvidas pelas células, alcançando muitas vezes locais inacessíveis 

(SÁBIO et al., 2019).  

 

https://www.google.com.br/search?q=montmorilonita&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiP8Z6Z9ZPYAhULGpAKHX7JAScQBQglKAA
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3.2.1 Nanopartículas de sílica 

        

                Os sistemas de liberação de fármacos nanométricos tem alto poder de 

permeabilidade e retenção celular, frente aos sistemas micrométricos, sendo um material 

promissor para tratamentos de doenças crônicas ou que requerem longos períodos de 

terapia medicamentosa (CHEN et al., 2018). As NPS vem sendo bastante exploradas na 

literatura em diversos campos de aplicações. Em destaque vem as indústrias alimentícias 

(antiespumantes e controladores de viscosidade), indústria farmacêutica, produção de 

abrasivos e absorventes (YAZDIMAMAGHANI et al., 2019). 

                Nanosílica ou NPS são materiais, como o próprio nome diz, em escala 

nanométrica de tamanho (menores que 1000 nm). As NPS possuem uma gama de 

características que as tornam versáteis e vantajosas para aplicações ambientais (adsorção 

para o tratamento de águas), farmacêuticas (usadas como excipiente, carreadores de 

fármacos, biossensores e diagnóstico por imagens), cromatografia e catálise. São 

materiais de baixo custo, estabilidade e facilidade de modificação na sua superfície. A 

literatura reporta que nas duas últimas décadas, um grande número de trabalhos busca 

obter sílicas por rotas de baixo custo, simples e eficiente (FUKUDA; YOSHITAKE, 

2019; JADHAV et al., 2019; NECHIKKATTU; PARK; HA, 2019; PERALTA et al., 

2019). 

                 NPS amorfas, não apresentam riscos para uso oral ou cutâneo, ao contrário das 

NPS cristalinas. A literatura cita que partículas com tamanhos menores que 400 nm são 

ideais para aplicações como sistemas de liberação de substâncias ativas, pois são 

facilmente transportadas pelo sistema vascular humano e de fácil excreção pelo corpo 

(YANG 2019). A aplicação de NPS para o tratamento de doenças crônicas, degenerativas 

ou que requisitem longos tempos de tratamento vem crescendo na atualidade (SÁBIO et 

al., 2019; YAZDIMAMAGHANI et al., 2019). 

                A utilização de NPS para sistemas de liberação de fármacos traz vantagens 

frente a partículas de tamanhos maiores (na faixa micrométrica). A incorporação de 

fármacos em nanopartículas permite que o fármaco alcance áreas específicas do corpo, e 

como o fármaco não é administrado de forma direta ao paciente, e sim na forma 

incorporada nas partículas nanométricas, se garante que apenas a dose necessária do 

fármaco vai sendo liberada continuamente (JARAMILLO et al., 2018). 
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               A superfície das NPS é abundante em grupos silanóis (Si-OH), que são 

grupamentos altamente sensíveis as moléculas orgânicas, proporcionando as NPS uma 

ótima capacidade de modificação da sua superfície sendo uma boa proposta para obtenção 

de carreadores de fármacos. Esta interação com moléculas orgânicas, destaca a 

versatilidade e seletividade dos grupos silanóis que associados à grande área superficial 

das NPS, torna-as exímias para produção de sistemas híbridos NPS+fármacos, como 

proposta para modulação da liberação para fins terapêuticos (FUKUDA; YOSHITAKE, 

2019; SÁBIO et al., 2019; YANG; CHEN; SHI, 2019). 

             A literatura cita que as características estruturais das NPS evidenciam sua 

capacidade de serem ótimas candidatas para aplicação como carreadores de fármacos, 

pois possuem grande área superficial e volume de poros, boa distribuição de tamanho 

possibilitando a liberação do fármaco incorporado para fluidos fisiológicos. A seguir, são 

citadas algumas dessas propriedades em maior detalhamento (DE MENDONÇA et al., 

2019; NECHIKKATTU; PARK; HA, 2019; PERALTA et al., 2019; ZHANG et al., 

2018b): 

• Estrutura porosa: os poros presentes na NPS asseguram um controle do 

carreamento do fármaco e da cinética de liberação. 

• Área superficial: as NPS apresentam muitas vezes uma grande área superficial 

que garante uma maior carga (em termos de quantidade) de fármaco incorporado 

na matriz carreadora.    

• Superfície bifuncional: as NPS permitem que tanto a sua superfície externa quanto 

a estrutura interna (poros) possam ser modificadas ou organofuncionalizadas, 

garantindo ótima interação com moléculas orgânicas a partir da interação com os 

grupos silanóis (Si-OH). Essa propriedade é excepcional, já que faz das NPS uma 

ótima candidata para liberação modificada de fármacos ou uma liberação sítio 

específica. 

• Ótima biocompatibilidade: as NPS são aprovadas pelo FDA e apresentam baixa 

toxicidade in vivo  com vias de excreção principal por fezes e urina. 

                  Diversos trabalhos utilizaram as NPS em processos de liberação de 

fármacos avaliando a aplicabilidade do carreador a base de sílica com diversos 

fármacos ou moléculas bioativas para melhoria de terapias medicamentosas ou 

processos de diagnósticos (SÁBIO et al., 2019). 
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                   Zhang et al., (2018a) empregaram as NPS para liberação controlada da 

doxorrubicina em meio intracelular. As nanopartículas conseguiram assegurar uma 

liberação controlada por até 80 h de ensaio. 

                   Hwang et al., (2018) avaliaram a aplicabilidade das NPS conjugadas com 

beta-glucan (um carboidrato com propriedades imuno-reguladoras), para liberação 

controlada do fármaco anti-tuberculose. As nanopartículas sustentaram uma liberação 

controlada da fármaco por 5 dias, sendo classificadas como um ótimo nanocarreador. 

                  Brezaniova et al., (2017) aplicaram NPS para liberação controlada do fármaco 

anticâncer temoporfina. Os autores enfatizam que as NPS são materiais promissores para 

sistemas de liberação de fármacos, já que são biocompatíveis, estáveis ao 

armazenamento, apresentam tamanhos controlados, alta eficiência de carreamento de 

drogas e vasta possibilidade de modificação de sua superfície. 

                    Diab et al., (2017) concorda com os trabalhos de Brezániova et al., (2017) ao 

enfatizar as vantagens que as NPS têm frente a outros sistemas de liberação, 

principalmente por serem biocompatíveis. 

                     Freitas et al., (2017) sintetizaram NPS para o emprego na liberação 

controlada de radioisótopo 64Cu, um radionucléico promissor para tomografia por 

emissão de pósitrons (PET) e também para o tratamento de radioterapia para o câncer. 

                   

3.3 MÉTODO SOL-GEL PARA OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA 

             

                Os principais métodos para obtenção de NPS são através de microemulsão, 

síntese por chama ou processo sol-gel. Na síntese por microemulsão, surfactantes são 

dissolvidos em solventes orgânicos para formar micelas esféricas. Controlando a adição 

de alcoóxido, as NPS podem ser cultivadas dentro dessas micelas. A maior desvantagem 

desse método é o alto custo associado a técnica e a dificuldade experimental de remover 

o surfactante do produto final. Já o método de síntese por chama consiste no aquecimento 

a temperaturas extremas para decomposição dos precursores metal-orgânico. O método 

de aquecimento por chama, é feito a partir da reação entre o tetracloreto de silício (SiCl4), 

oxigênio e hidrogênio. A desvantagem desse método é a dificuldade de controlar o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doxorrubicina
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tamanho e morfologia das partículas obtidas no pó de sílica (RAHMAN; 

PADAVETTAN, 2012). 

               O método em fase líquida, mais precisamente, o sol-gel é o mais usual por 

produzir nanopartículas com distribuição de tamanho monodispersas e com poucos 

aglomerados (CHAU-NAN HONG; YAN, 2018). É um método simples capaz de 

produzir sílicas e materiais cerâmicos com alta pureza e homogeneidade (RAHMAN; 

PADAVETTAN, 2012). 

                O processo sol-gel consiste numa via úmida para o preparo de NPS, e inicia-se 

com uma suspensão coloidal (sol) que se gelifica até obter-se uma rede inorgânica numa 

fase líquida contínua (gel). Os precursores para formação desses coloides devem ser 

extremamente reativos como os alcoóxidos. O sol é formado na etapa de adição da água 

ou ácido diluído. O gel forma-se quando se remove o líquido na estrutura do sol. O 

tamanho das partículas controlado justamente nesse ponto de transição do sol/gel. 

Resumidamente, o método sol-gel, consiste em qualquer rota sintética que se tenha a 

transição de um sistema sol para o gel (ALFAYA; KUBOTA, 2002). 

                   A rota de síntese do processo sol-gel fundamenta-se na hidrólise e 

condensação de um alcoóxido de silício (Si(OR)4), geralmente o tetraetilortosilicato 

(TEOS - Si(OC2H5)4) ou um sal orgânico (silicato de sódio, Na2SiO3),na presença de um 

ácido mineral ou uma base (Rahman 2012). A reação de hidrólise e condensação ocorre 

via substituição nucleofílica biomolecular (SN2), e como os alcoóxidos de silício possuem 

baixa reatividade, catalisadores (ácidos ou bases) são requeridos para aumentar a 

velocidade de reação (ALFAYA; KUBOTA, 2002; SINGH et al., 2014). As reações 

genéricas (“a” e “b”) que ocorrem no processo sol-gel, de acordo com Alfaya; Kubota, 

(2002); Rahman; Padavettan, (2012) e Rao et al., (2005) são:  

 

Si-(OR)4 + H2O ↔ Si-(OH)4 + 4R-OH                                      (Hidrólise)                  (a) 

2Si-(OH)4 → 2 (Si-O-Si) + 4H2O                                           (Condensação)               (b) 

 

               Diversos pesquisadores vêm empregado o processo sol-gel para síntese de 

nanopartículas não só de sílica mais de outros materiais como alumínio, zircônio e titânio. 

O processo de síntese sol-gel se destaca por ocorrer em baixas temperaturas e a pela 

possibilidade de utilizar materiais puramente inorgânicos (DUBEY, 2018; 
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KHAMSEHASHARI; HASSANZADEH-TABRIZI; BIGHAM, 2018; MAHDAVI; 

TALESH, 2017; SINGH et al., 2014; ZORKIPLI; KAUS; MOHAMAD, 2016). 

                   O método usual para o preparo de NPS seguindo o processo sol-gel é o 

método de Stöber, por hidrólise e condensação de TEOS em condições de catálise básica 

ou ácida (geralmente, NH4OH). Este método consiste na precipitação de partículas de 

sílica por hidrólise de alcoóxidos de silício descrito primeiramente em 1968. Um 

precursor de silício, além do TEOS, é a solução de silicato de sódio, sendo este último 

uma opção de baixo custo e podendo ser obtido a partir de fontes alternativas de sílica 

como argilas e aluminossilicatos (ZULFIQAR; SUBHANI; HUSAIN, 2016). A Figura 5 

esquematiza o processo sol-gel de forma concisa, em que dependendo as condições 

experimentais usadas, se pode modular os tamanhos das partículas formadas para 

diferentes finalidades. 

 

Figura 5 - Esquematização do processo sol-gel 

 

Fonte: a autora 

 

               Trabalhos publicados na literatura cientifica empregaram o método sol-gel para 

o preparo de NPS. Jaramillo et al., (2018) sintetizaram NPS usando o método sol-gel para 

liberação controlada do fármaco anticâncer fluoruracila. A síntese das NPS foi feita 

usando TEOS como precursor e metanol como solvente. O fármaco foi impregnado nas 

NPS in situ durante um processo de 2 horas. Nanopartículas na faixa de 100 nm foram 

obtidas neste trabalho. 
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                  Ponnusamy et al., (2018) sintetizaram NPS usando o método sol-gel para 

aplicação como sistema de liberação do nepafenaco. As NPS foram obtidas usando TEOS 

como precursor e etanol como solvente usando catalise básica (amônia). Todo o processo, 

incluindo a incorporação do fármaco durou 24 horas. Foram obtidas partículas de sílica 

na faixa de 160,0 a 284,9 nm.  

                Khamsehashari et al., (2018)  obtiveram NPS pelo processo sol-gel usando 

TEOS como precursor para liberação do anti-inflamatório ibuprofeno. Partículas de 200 

nm foram obtidas, apresentando morfologia esférica. As partículas de sílica foram secas 

a 80°C por 24 horas. O ensaio de incorporação do ibuprofeno foi de 24 hora e após esse 

tempo o material sólido foi separado do sobrenadante por centrifugação e a concentração 

de fármaco incorporada foi determinada nas NPS por espectrofotometria de UV-Vis. As 

NPS conseguiram assegurar uma liberação controlada do fármaco ao longo de 240 horas 

em pH 7,4 (tampão fosfato salino- PBS) devido a ligações de hidrogênio formadas entre 

os grupos ácidos carboxílicos presente na estrutura do ibuprofeno e os grupos silanóis da 

superfície das NPS.  

              Moreno et al., (2016), preparou um mix de partículas nano e micrométricas de 

sílica via sol-gel. Os autores usaram o TEOS como fonte precursora de sílica e catalise 

básica na presença de etanol como solvente. As micropartículas de sílica comercial foram 

misturadas com 15 mL de etanol durante 3 horas, e depois 0,5 M de TEOS foi dissolvido 

nessa solução, em agitação constante por mais 1 hora em temperatura ambiente. As NPS 

apresentaram uma larga distribuição de tamanho entre 281,9 e 579,0 nm. Assim, o método 

sol-gel foi eficiente para obter as NPS.  

                Fernandes et al., (2019), aplicaram ferramentas de quimiometria para observar 

como os parâmetros de síntese influenciam na síntese das NPS por processo sol-gel. Um 

planejamento fatorial (2n) foi aplicado indicando que as quantidades de catalisador, água 

e TEOS influenciam no tamanho de partícula obtido. Foi observado que o tamanho das 

partículas aumenta com o aumento das concentrações desses reagentes. NPS esféricas 

foram obtidas na faixa de 9 a 800 nm. As NPS foram obtidas por agitação magnética 

durante 2 horas e depois isoladas por centrifugação por 60 min.  

                Zulfiqar et al., (2016), propuseram a síntese de NPS usando argila como fonte 

precursora. NPS amorfas de vários tamanhos foram obtidas usando argila bentonita como 

fonte de sílica pelo método sol-gel. A catálise ácida (HNO3) foi empregada para a síntese 
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das partículas de diversos tamanhos e morfologias, variando-se parâmetros da síntese 

como: volume de etanol e concentração do ácido nítrico. O estudo resultou em partículas 

nano e micrométricas, ao se aumentar a quantidade de etanol e uma maior faixa de 

tamanho ao utilizar-se maiores concentrações de precursor e ácido nítrico. 

                    Asadi e Norouzbeigi, (2017) sintetizaram NPS a partir da perlita expandida. 

O procedimento requer diversas etapas, longo tempo e aparatos para sua obtenção. A 

síntese foi realizada após obtenção do precursor (silicato de sódio) a partir da perlita 

expandida, usando catálise ácida (ácido sulfúrico). Previamente, a perlita expandida foi 

lavada com HCl, a 80°C, por 4 horas. Após a lavagem, a perlita foi seca a 110 °C por 12 

horas. O precursor foi obtido (silicato de sódio) pela solubilização da perlita expandida 

em solução de hidróxido de sódio por 90 min. Um reator por sistema de refluxo foi usado 

durante a síntese das NPS que durou 10 horas de ensaio. A faixa de tamanho das NPS foi 

de 8 a 74 nm com rendimento da síntese equivalente a 46,0 %. 

                 Como se pode observar, muitos trabalhos empregam o método sol-gel para 

obtenção de NPS. Alguns usam precursores sintéticos (TEOS) outros obtém a partir de 

materiais naturais como argilas e silicatos. Mas, os trabalhos citados têm a desvantagem 

de tempos longos para a síntese, várias etapas de processamento e utilização de aparatos 

mais complicados. A obtenção ideal de NPS para sistemas carreadores de fármacos tem 

como princípio utilizar materiais simples, naturais e de baixo custo, bem como rotas de 

síntese com possibilidade de maior escala e de alta simplicidade. O uso de solventes e o 

rendimento da síntese também deve ser de acordo com os princípios da química verde 

(FLOREK; CAILLARD; KLEITZ, 2017). 

              Neste contexto, o método de Stöber foi empregado neste trabalho, usando ácido 

nítrico (HNO3) como catalisador, seguindo o método descrito na literatura ao utilizar-se 

como precursor solução de silicato de sódio obtida a partir de uma fonte natural de sílica 

(SiO2), a perlita expandida, para obtenção de NPS de forma rápida, simples e sem muitos 

etapas de processos (ZULFIQAR; SUBHANI; HUSAIN, 2016). 

 

3.4 PERLITA EXPANDIDA 

 

             A perlita é uma rocha de origem vulcânica com uma estrutura vítrea e uma 

composição riolítica (formada a partir do resfriamento rápido do magma) sendo membro 
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da família da sílica amorfa, segundo a literatura é um material abundante, natural e de 

baixo custo de aquisição (CHASSAPIS et al., 2010; DOǦAN et al., 2004). A Figura 6 

mostra as diferentes formas de apresentação da perlita.  

 

Figura 6- Diferentes apresentações da perlita: a) rocha perlita; b) rocha perlita moída e 

c) perlita expandida 

 

FONTE: www.perlitemp.com 

 

               A sua forma expandida pode ser obtida a partir do aquecimento da rocha perlita 

em um intervalo de temperatura de 760 - 1100 ºC, em que seu volume original se expande 

de 4 a 20 vezes aumentando o tamanho dos seus poros (SILBER; LEVKOVITCH; 

SORYANO, 2010). Este fenômeno de expansão ocorre devido à presença de água dentro 

do mineral natural, em que esta água presente no mineral sofre evaporação dando origem 

a bolhas de ar na estrutura do material, fazendo-se com que ocorra expansão da estrutura 

do material. 

    Segundo Alkan e doǧan, (1998), Allameh-haery et al., (2017) a perlita 

expandida é um aluminossilicato amorfo que apresenta em sua composição em torno de 

60 - 75,0% de óxido de silício (SiO2). 

            A perlita expandida possui vasta aplicabilidade devido a suas propriedades físicas 

e químicas peculiares como: baixa densidade, baixa condutividade térmica, isolante 

acústico e sua baixa inflamabilidade (TEKIN, 2006). 

      No campo da pesquisa a perlita expandida é amplamente utilizada como 

suporte em processos de adsorção e catálise devido a sua composição química e 

propriedades químicas estruturais, enfatizando que a capacidade adsortiva da perlita é 

atribuída à presença de grupos silanóis (Si-OH) que são formados pelos átomos de silício 

na sua superfície (ALMEIDA et al., 2017; MEHMET DOGAN, 1997). 

http://www.perlitemp.com/
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               Por ser um material versátil (passível de modificação/organofuncionalização), a 

perlita expandida pode ser empregada como adsorvente na remediação ambiental, em 

processos de adsorção, pode ser usada como fonte natural e abundante para diversos 

processos de sínteses em que a sílica seja requerida já que possui um alto teor de SiO2 na 

sua composição (ALMEIDA et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2019). 

 

3.5 DOENÇAS NEGLIGENCIADAS  

 

             As doenças negligenciadas (DN) são um conjunto de doenças que afetam 

principalmente a população mais pobre de países subdesenvolvidos. São divididas em 

duas classes, a primeira em doenças da pobreza: tuberculose, HIV/AIDS e malária. Já a 

segunda classe é das doenças tropicais negligenciadas (DTN). As doenças desta segunda 

classe (DTN) são mais recorrentes em populações com pouca visibilidade e apoio 

político, consistem em vírus, bactérias e parasitas que atingem bilhões de pessoas na faixa 

tropical do globo terrestre. Elas causam uma forte taxa de mortalidade e morbidade, por 

serem esquecidas/negligenciadas por centros de pesquisa e indústrias farmacêuticas, no 

tocante desenvolvimento de novos medicamentos/tratamento, diagnóstico e prevenção 

dessas doenças (ISLAN et al., 2017; FIOCRUZ, 2019).     

             As DN acometem cerca de um bilhão de pessoas no mundo em 149 países, 

trazendo vários impactos econômicos, prejuízos a saúde e mortes. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) as principais DN são: doença de chagas, esquistossomose, 

filariose, hanseníase, helmintíase, malária, oncocercose, peste, raiva humana e tracoma. 

A OMS destaca que um dos objetivos de desenvolvimento do milênio foram focados para 

saúde: “combater AIDS, malária e outras doenças”, em que este “outras doenças” 

relaciona-se principalmente a uma doença grave e de grande popularidade: a tuberculose 

(AGRAWAL et al., 2004; PEELING; BOERAS; NKENGASONG, 2017). 

           A OMS definiu um roteiro para auxiliar os países mais acometidos com as DN a 

atingir os objetivos relacionados a erradicação das DN (PEELING; BOERAS; 

NKENGASONG, 2017): 

 • Prevenção por quimioterapia preventiva em massa (uso em grande escala de 

medicamentos seguros e em dose única em intervalos regulares);  
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• Gestão inovadora com incentivo a pesquisa para o desenvolvimento de novos 

medicamentos e sistemas (incluindo os drug delivery systems) que melhorem o 

tratamento e diagnostico das DN;  

• Melhoria das condições de higiene da água e das regiões mais endêmicas das DN;  

• Intervenções veterinárias para melhoria da qualidade de vida humana. 

                 A tuberculose consiste em uma doença infecciosa, considerada uma DN, 

causada pelo Mycobacterium tuberculosis. É uma doença grave e mortal que acomete 

principalmente o sistema respiratório, e considerada um grande desafio até nos dias de 

hoje a saúde pública. Atualmente 2 bilhões de pessoas estão infectadas pela tuberculose, 

e isto representa cerca de 30 % da população mundial. A literatura destaca que a 

tuberculose é a segunda doença infecciosa mais mortal, perdendo apenas para HIV/AIDS. 

Segundo a OMS cerca de 10 milhões de pessoas desenvolvem a doença anualmente e a 

taxa de mortalidade anual é de 1,7 milhões de pessoas. Salienta-se que a tuberculose é 

prevalecente em países subdesenvolvidos e que existe uma alta taxa de incidência de 

tuberculose em portadores do vírus HIV, o que levou a OMS a declarar emergência 

sanitária global desde 1993 (SOSNIK et al., 2010; ONU, 2019). 

                O tratamento da tuberculose por quimioterapia tem o objetivo de cura e 

impedimento da transmissão da doença. Os fármacos utilizados devem ser eficientes para 

reduzir o número de cepas naturalmente resistentes para evitar a o processo de resistência 

bacteriana ao longo do tratamento. O tratamento para tuberculose atualmente segue um 

esquema padronizado de medicamentos e tempo de duração. O Esquema de primeira linha 

corresponde aos fármacos: isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol por 2 meses, 

seguido de mais 4 meses de tratamento com isoniazida e rifampicina (RABAHI et al., 

2017). 

               O processo de tratamento da tuberculose requer um considerável número de 

doses dos medicamentos e por longos períodos de tempo (6 meses) para eliminação 

efetiva do M. tuberculosis. O tratamento padrão adotado atualmente com os quatro 

fármacos já citados é limitado devido uma sequência de problemáticas. São fármacos 

desenvolvidos a muito tempo com baixa eficiência, alguns com baixa solubilidade 

(reduzida biodisponibilidade e uma alta toxicidade (hepaticidade) como a rifampicina e 

isoniazida, respectivamente. Além desses fatores o longo e árduo tratamento com esses 

fármacos acarretam uma baixa adesão ao tratamento e muitas vezes desistências ao 

tratamento, culminando em resistências bacterianas complicando ainda mais o tratamento 

efetivo (PERDIGÃO, 2018). 
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3.5.1 Isoniazida 

                

              Como já dito a tuberculose é uma doença grave que atormenta a humanidade a 

séculos, mas a partir de 1952 um fármaco foi utilizado pela primeira vez para o tratamento 

dessa infecção, a isoniazida (INH). Trate-se de um dos tratamentos de primeira linha para 

pacientes com tuberculose. A INH é um antibiótico sintético, que atua na inibição da 

biossíntese do ácido micólico, um componente essencial para sobrevivência da bactéria 

Mycobacterium tuberculosis, causadora da tuberculose (BABU et al., 2019; ERWIN et 

al., 2019). 

               A INH é também conhecida como: hidrazida do ácido nicotínico, hidrazida do 

ácido piridino-carboxílico ou, simplesmente, INH é um pó cristalino branco e inodoro. 

Pertencente a classe III do sistema de classificação biofarmacêutica (SCB), sua fórmula 

química é C5H5N3O (M = 137,14 g/mol). A presença de centros capazes de interações de 

hidrogênio, principalmente o nitrogênio do anel piridínico, torna a INH uma molécula 

interessante para sintetizar novas estruturas por promover interações favoráveis com 

outras moléculas a partir de seus centros reativos (MASHHADI et al., 2016). 

               Pertencente a classe III do sistema de classificação biofarmacêutica (SCB), a 

INH é bastante solúvel em água, pouco solúvel em etanol e clorofórmio. É praticamente 

insolúvel em solventes orgânicos como tolueno, benzeno e éter etílico. Seu ponto de fusão 

ocorre em 171,4 °C, sendo um fármaco bastante estável em temperatura ambiente. Para 

o estudo espectral, a INH absorve na região do ultravioleta do espectro eletromagnético, 

na faixa de 263 a 266 nm, dependendo do solvente empregado no preparo da solução 

(FERNANDES, et al., 2017). 

                 O SCB consiste em um esquema científico que divide e classifica os fármacos 

de acordo com sua solubilidade aquosa e permeabilidade gastrointestinal. Pertencente a 

essa classe, isso quer dizer que a INH possui alta solubilidade e baixa permeabilidade na 

membrana celular (ARRUNÁTEGUI et al.., 2015; RAMIREZ et al., 2010). A Figura 7, 

esquematiza o SCB para os fármacos de acordo com sua solubilidade e permeabilidade, 

de acordo com Arrunátegui et al., (2015); Ramirez et al., (2010) e Sachan et al., (2009): 
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Figura 7 - Sistema de classificação biofarmacêutica (SCB) 

 

Fonte: a autora 

              O SCB é uma importante ferramenta para se elaborar um sistema de liberação 

modificada para um determinado fármaco. É através dela que se pode modular a 

solubilidade ou permeabilidade de um fármaco, com intuito de melhorar sua 

biodisponibilidade e consequentemente sua absorção no organismo para obtenção do 

efeito terapêutico. Através do SCB que um pesquisador pode avaliar se o fator 

determinante para melhor eficiência do fármaco é sua solubilidade ou o quanto desse 

fármaco consegue atravessar a membrana intestinal, isso pode ser feito avaliando a 

performance da formulação farmacêutica (SACHAN et al., 2009). 

               O sistema de classificação III (pela SCB) é o principal foco do desenvolvimento 

de novos dispositivos para drug delivery. O fator determinante dessa classe é a 

permeabilidade limitada dos fármacos pertencentes a ela, ou seja, a absorção é o ponto 

determinante da eficácia do fármaco (JAIN; PATHAK; PATHAK, 2009; SACHAN et 

al., 2009). Assim, a INH é um bom candidato a ser usado em um sistema de liberação de 

fármacos, com intuito de se modular a taxa de liberação e/ou local específico para melhora 

da sua absorção.  

          O uso da INH para tratar a tuberculose é necessário, mas como muitos fármacos 

também apresenta pontos negativos durante o tratamento que geralmente é de longo 

prazo. A INH sofre metabolização hepática (efeito de primeira passagem), causando 

neuropatias, reações alérgicas e, principalmente, hepatotoxicidade nos pacientes. Essa 

metabolização hepática, prematura faz com que parte da dose ingerida de INH não atinja 
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a corrente sanguínea, diminuindo a eficácia do fármaco. Isso limita o tratamento, devido 

os efeitos adversos e requer altas doses diárias na tentativa de manter o nível terapêutico 

da INH no tratamento da tuberculose (ERWIN et al., 2019; JAIN et al., 2014). 

              A literatura enfatiza que novos sistemas de liberação para INH que consigam 

reduzir as altas dosagens diárias por uma liberação modificada (sistemas de liberação 

vetorizados ou estímulo-responsivos), são capazes de proteger a INH da degradação, 

aumentar a eficiência terapêutica e diminuir a toxicidade do fármaco, consequentemente 

reduzem os efeitos adversos (HAZRATI, BAGHERI, 2017). 

          A INH foi incorporada em diferentes matrizes para obtenção de sistemas de 

liberação modificada. Argilas (montmorilonita e paligorskita), óxidos (óxido de magnésio 

e sílica amorfa), polímeros e nanopartículas de sílica são os principais materiais avaliados 

como eficientes carreadores da INH (CARAZO et al., 2017, 2018; HAJARUL et al., 

2011; HWANG et al., 2018b; ISA RAVAEI, MOJTABA HAGHIGHAT, 2018; 

KARAKAYA; DEĞIRMENCI, 2016; MIRANDA et al., 2018). 

 

3.6 EPILEPSIA  

 

           A epilepsia consiste em um transtorno neurológico, desencadeado devido a 

atividade excessiva ou anormal das células neurais. No ponto de vista bioquímico, a 

epilepsia é ocasionada por um desequilíbrio nos processos excitatórios e inibitórios no 

cérebro. Mudanças no ambiente iônico por desequilíbrio de íons K+ e Na+, uma redução 

da inibição do neurotransmissor GABA (ácido gama aminobutírico) ou uma atenuação 

da atividade excitatória do neurotransmissor ácido glutâmico que consiste em uma 

aminoácido abundante no sistema nervoso central (SNC) dos mamíferos, também 

ocasionam a despolarização da membrana neural acarretando um estado epilético no 

paciente (BANSAL et al., 2015). 

             Tratando-se de uma enfermidade neurológica de maior incidência mundial, a 

epilepsia, afeta pessoas em diversas partes do mundo. Estudos indicam que cerca de 50 

milhões de pessoas no mundo apresentem epilepsia e que uma porcentagem de 25 a 45 % 

de pacientes apresentem melhora das crises com um ano de tratamento farmacológico 

(VANNUCCI CAMPOS et al., 2017).  
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           Segundo Neto e Marchetti, (2005) a epilepsia pode ser considerada um grave 

problema de saúde pública, já que pessoas de diversas raças, condições socioeconômicas, 

idades e sexo podem apresentar esta doença neurológica considerada como uma das de 

maior ocorrência mundial e que os pacientes com epilepsia podem sofrer consequências 

drásticas, incluindo morte súbita, ferimento, transtornos mentais e problemas 

psicológicos.  

              A mais usual forma de tratamento para epilepsia consiste em um tratamento 

medicamentoso. Os fármacos antiepiléticos são perfeitamente eficazes em diversos casos 

com boa aceitação (50-80 %) pelos pacientes. A farmacorresistência dos pacientes a 

tratamentos com anticonvulsivantes muitas vezes é decorrente de um esquema 

medicamentoso complexo (uso de mais de um fármaco), do não seguimento dos horários 

com doses recomendadas para o paciente e muitas vezes do surgimento de diversas 

reações adversas relacionadas ao uso em altas doses diárias, que geralmente são por toda 

a vida do paciente epilético (COSTA; CORRÊA; PARTATA, 2012; HILL et al, 2017). 

              De acordo com Kambli et al., (2017) é de extrema importância o estudo e uso de 

novas tecnologias para fármacos antiepiléticos, dentre elas a modulação das terapias 

convencionais com e utilização de sistemas de liberação modificada de fármacos (drug 

delivery Systems), capazes de proporcionar uma redução nas altas dosagens diárias, 

diminuindo os efeitos adversos e trazendo um tratamento mais confortável ao paciente. 

 

3.6.1 Topiramato 

                    

               O topiramato é um monossacarídeo sulfamato - substituído, derivado da 

frutose, sendo estruturalmente diferente dos outras fármacos antiepiléticos. É um pó 

branco cristalino, cujas propriedades químicas estão representadas na Tabela 2 

(GLAUSER, 1999; KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2014). 
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Tabela 2 - Propriedades químicas do topiramato 

 

 

 

 

Estrutura Química 

 

 

 

Nome científico 2,3: 4,5-bis-O- (1-metiletilideno) -beta-D-

fructopiranose sulfamato 

Nomes populares Topiramato, Topamax, ácido topirâmico, 

Amato. 

Fórmula molecular C12H21NO8S 

Massa molar 339,36 g.mol-1 

PKa 8,6 

Log P 0,573 

Ponto de fusão 125 – 126 °C 

Pressão de vapor 7,0x10-8 mmHg a 25 °C 

Fonte: Adaptada: PINTO et al., (2016) 

  

               O topiramato consiste em um fármaco antiepilético de segunda geração com um 

amplo espectro, utilizado no tratamento de convulsões em adultos e crianças (incluindo a 

síndrome de Lennox-Gastaut). Possui também indicação clínica para o tratamento de 

outros transtornos neurológicos: enxaqueca, dependência alcoólica, transtornos 

alimentares, neuropatia, tremores, depressão e esquizofrenia (BANACH et al., 2014; 

MARINO et al., 2012). 

             Trata-se um potente anticonvulsivante, muito receitado a pacientes com outras 

enfermidades paralelas a epilepsia que fazem uso cotidiano de diversos outros 
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medicamentos, pois trata-se de um antiepilético com baixa incidência de interação 

medicamentosa, sendo muito utilizado por pacientes com doenças hepáticas, já que 

apenas 20 % da dose é metabolizada pelo fígado e 80 % é excretada por via renal 

(VIDAURRE; GEDELA; YAROSZ, 2017). 

             A presença do grupamento sulfamato (NH2SO3-R) em sua estrutura química 

confere as moléculas de topiramato a atividade antiepilética. O mecanismo de ação do 

topiramato ocorre por diversas vias, principalmente por um efeito inibitório da 

condutância do sódio (Na+), reduzindo os disparos excitatórios que configuram uma crise 

epilética. Há também, uma acentuação da ação de GABA (neurotransmissor), inibição 

dos receptores de glutamato e uma inibição sucinta da anidrase carbônica (IBRAHIM et 

al., 2017; SILVA; CABRAL, 2008). 

                 Para o tratamento da epilepsia em adultos a dose mínima de topiramato 

recomendada é 200 mg/dia. Mas alguns pacientes podem necessitar de até 1600 mg/dia 

de acordo com a FDA, sendo esta a dose diária máxima.  

                   O topiramato ocasiona muitos efeitos adversos e muitas vezes uma baixa 

adesão à terapia anticonvulsivante, devido a sua estreita janela terapêutica e doses diárias 

frequentes. Mesmo apresentando uma meia vida considerada longa (21 horas), o 

topiramato nunca é prescrito em dose única diária pois em altas dosagens o fármaco 

resulta em elevados picos de concentração plasmática propiciando muitos efeitos 

adversos aos pacientes (YANG et al., 2014). 

                Os principais efeitos adversos relacionados ao tratamento com altas dosagens 

de topiramato são: fadiga, distúrbios gastrointestinais, perda de peso, desordens 

metabólicas e nutricionais, desordens neurológicas (cognição, memória, sonolência, 

nervosismo, dificuldade de concentração), problemas oftalmológicos (miopia e 

glaucoma) e, principalmente, cálculos renais (pois 80% do fármaco é excretado via renal) 

(GLAUSER, 1999; LYSENG-WILLIAMSON; YANG, 2007). 

                Na conjuntura da análise química, o topiramato não apresenta em sua estrutura 

química grupamentos cromóforos, assim, não apresenta absorções na região do visível e 

ultravioleta do espectro eletromagnético. Portanto, estudos que necessitem de detecção e 

quantificação deste fármaco devem fazer uso de técnicas adequadas e sensíveis. De 

acordo com Pinto et al., (2016b), o método oficial para determinação de topiramato, 

segundo a United States Pharmacopeia (USP), é por cromatografia líquida de alta 

eficiência (high performance liquid chromatography – HPLC), podendo ser usada para o 
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material puro (padrão de Topiramato), comprimidos ou cápsulas e estudos em materiais 

biológicos. 

                     Matar, (2010) e colaboradores, desenvolveram metodologia para análise do 

topiramato por cromatografia líquida e espectrometria de massas, em amostras de plasma 

sanguíneo de pacientes epiléticos em tratamento com topiramato. O estudo foi realizado 

com intuito de monitorar o fármaco nesses pacientes (Terapeutic drug monitoring - 

TDM). 

             Segundo SCB o topiramato também pertence a classe III, ou seja, possui alta 

solubilidade e baixa permeabilidade na membrana intestinal, tal como a INH. Desta 

forma, o fator limitante para um tratamento eficaz com o topiramato é principalmente 

baixa absorção. Novos sistemas que melhorem a absorção do fármaco irão garantir uma 

ação terapêutica mais eficiente, como por exemplo em um sistema de liberação pH-

responsiva, que liberasse o fármaco em maior quantidade em lugares de alta 

vascularização e permeabilidade como o intestino, liberação sublingual e palato mole 

(tecido mole que constitui a parte de trás do céu da boca), garantindo uma maior absorção 

(JAIN; PATHAK; PATHAK, 2009; SACHAN et al., 2009; VARSHNEY, 2018). 

               O topiramato é um excelente candidato a um sistema de liberação oral 

modificada, pois assim pode-se reduzir os efeitos adversos associados aos altos níveis de 

concentração plasmática quando esse antiepilético é administrado apenas em uma dose 

única diária (YANG et al., 2014). 

             Alguns poucos sistemas de drug delivery para o topiramato foram descritos na 

literatura. Talvez, essa escassez de trabalhos com esse fármaco esteja associada à sua 

relativa dificuldade de detecção e quantificação por técnicas instrumentais comuns, já que 

só pode ser determinado, normalmente (sem derivatizações), via técnicas de separação 

como cromatografia líquida e gasosa acopladas a um detector de massas.  

                  Yang et al., (2014), formularam dispersões sólidas cristalinas de topiramato 

com polivinilpirrolidona (PVP). O processo de detecção e quantificação do topiramato 

foi realizada por cromatografia líquida (CLAE). O topiramato foi carregado na matriz 

polimérica nas porcentagens de 10, 15, 20, 25 e 50 % seguindo o método de solvente, 

usando etanol. As dispersões sólidas mantiveram a estrutura cristalina para o topiramato 

em concentrações até 20,0 %, pois como o PVP é um polímero amorfo ele inibe a 

formação dos cristais de topiramato, quando se emprega maiores concentrações do 

carreador (PVP). O estudo de liberação demonstrou que o modelo de ordem zero (cinética 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boca
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para liberação lenta/prolongada) foi o que melhor se ajustou ao longo de 12 horas, 

independente do pH do meio de dissolução (1,2 ou 6,8). 

                   Cherukuri et al. , (2019) produziram um sistema de liberação do topiramato 

via transdérmica, para uma liberação controlada com intuito de melhorar a 

biodisponibilidade do antiepilético. As membranas de topiramato com vários polímeros: 

polivinilpirrolidona (PVP), Eudragit L-100 e hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) foram 

formuladas via evaporação de solvente. O estudo de liberação foi realizado in vitro e in 

vivo (pele de porco). A membrana de HPMC: PVP (2:0,75) e HPMC: Eudragit (2:1) 

liberaram 88,0 e 85,0 % do topiramato ao longo de 12 horas. 

                 Varshney, (2018), obtiveram um sistema de liberação para o topiramato 

usando filmes bio-flexíveis a partir de um biopolímero isolado da semente de pimenta-

preta. O sistema de liberação foi projetado para liberar o topiramato no palato mole 

(estrutura da mucosa oral). O estudo de liberação demonstrou uma cinética seguindo o 

modelo de Higuchi (descreve a liberação por processo de difusão), em que 50 % do 

topiramato foi liberado em 6 horas de ensaio.  

                     Brittain e Wheless, (2015) analisaram as concentrações de topiramato em 

plasma simulado e real usando formas farmacêuticas comerciais de liberação imediata 

(topiramato immediate -release, TPM-IR) e estendida (topiramate extended-release, 

TPM-ER). O estudo avaliou omissão/atraso nas doses simulando as condições que podem 

acontecer durante um tratamento com o medicamento. Os autores concluíram que a 

omissão ou atraso em uma dose para um paciente tratado com TPM-ER, as concentrações 

terapêuticas do topiramato pode ser eficientemente restabelecida, não comprometendo o 

tratamento do epilético.  

                Wang et al., (2017) enfatizam que um sistema de liberação controlada para o 

topiramato traz mais vantagens e melhor adesão do paciente a um tratamento para 

epilepsia, mesmo sendo administrado algumas vezes ao dia do que utilizar uma única ou 

várias doses diárias de um sistema de liberação imediata. O sistema de liberação 

controlada garante menores chances de “flutuações” na concentração do fármaco e reduz 

seu potencial toxicológico em altas dosagens.  
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

4.1 MATERIAIS 

  

             A perlita expandida, um aluminossilicato rico em SiO2, utilizada como fonte 

natural de sílica para a síntese das nanopartículas neste trabalho foi fornecida pela 

Schumacher Insumos. Os demais reagentes são de grau analítico. O álcool etílico (C2H6O) 

e o ácido nítrico (HNO3) são de fabricação da Dinâmica Química Contemporânea LTDA, 

com teores de 99,5 % e 65,0 % respectivamente. O hidróxido de sódio (NaOH) foi 

adquirido da Vetec com 99,0 % de pureza. Todas as soluções aquosas usadas neste 

trabalho foram preparadas em água ultrapura, Milli-Q®. 

                 O antiepilético, topiramato (C12H21NO8S, M = 339,36 g/mol) foi gentilmente 

doado pela EMS indústria farmacêutica, por intermédio do NUPLAM/UFRN. O princípio 

ativo (topiramato) foi empregado neste trabalho como reagente padrão, pois a pureza do 

fármaco foi analisada via DSC (calorimetria exploratória diferencial) sendo superior a 

98,49 %. O outro fármaco usado como modelo foi o tuberculostático isoniazida (INH), 

fornecido pela AMSAL apresentando 99,68 % de pureza. 

                O solvente utilizado para os ensaios de CG-EM para detecção e quantificação 

do topiramato foi o tolueno (C6H5CH3) de alta pureza (grau CG, > 99,7 % de pureza), da 

Sigma-Aldrich. 

               Todos os materiais (pipetas, seringas, balões volumétricos, béqueres, tubos, 

bastões, frascos, dentre outros) usados durante o preparo das soluções, ensaios 

cromatográficos e processos de extração são de vidro e de uso exclusivo para estes 

ensaios, evitando assim contaminações e reações indesejáveis no solvente orgânico e no 

analito (topiramato). Os porta amostras (Vials) usados para armazenar as amostras e 

serem analisados por injeção automática no equipamento de CG-MS são todos de 

borosilicato, com tampa em polipropileno e septo de PTFE/silicone. Todas as vidrarias e 

utensílios usados neste trabalho foram sempre lavados com detergente Extran diluído (1 

%, da Merck®) para garantia da limpeza efetiva. 

                Os filtros de seringa para cromatografia foram usados para promover a 

separação de impurezas sólidas nas amostras submetidas a análise de CG-EM. São 

confeccionados com membrana filtrante de teflon (PTFE) com tratamento hidrofóbico e 

especificações de diâmetro de 25 mm, poro de 0,45 μm. O uso de filtros com membranas 

“inerte” a ataques por solventes orgânicos, como as de PTFE, são de suma importância já 

que são umas das poucas membranas que não reagem com o tolueno e garante a inércia 
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frente a esse solvente orgânico que por estudos prévios neste trabalho foi o solvente mais 

adequado para o processo de separação cromatográfica do topiramato via CG-EM. 

             

 

4.2 OBTENÇÃO DO PRECURSOR PARA SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE 

SÍLICA 

      

        Para o preparo da solução de silicato de sódio (SSS), 12,5 g de perlita expandida 

foram misturadas a 500 mL de solução de NaOH 2 mol/L e deixada em agitação 

magnética constante, a 90 ºC por 1h (Figura 8). A solução foi resfriada a temperatura 

ambiente, posteriormente filtrada a vácuo para remoção de resíduo proveniente da perlita 

expandida. Este material residual da síntese do precursor foi caracterizado por 

Difratometria de Raios-X (DRX) por análise de estruturas cristalinas e amorfas que 

estiverem presentes nos componentes das amostras neste resíduo.  

          Para confirmação da obtenção da solução de silicato de sódio (SSS) a partir da 

perlita expandida, realizou-se uma comparação das reflexões das estruturas cristalinas via 

DRX entre o silicato de sódio comercial e o silicato obtido a partir da perlita expandida 

como fonte de sílica. Adicionou-se 15 mL de solução de silicato de sódio alcalino obtido 

a partir da perlita expandida, em uma cápsula de porcelana, e colocou-se em aquecimento 

em uma chapa aquecedora por 1h a 90° C. Após esse procedimento retirou-se o material 

sólido do fundo da cápsula e finalizou-se a secagem em estufa com circulação forçada de 

ar por 1h a 80°C. Por fim, o material foi pulverizado em um grau ágata e levado a 

caracterização via DRX. O silicato de sódio comercial (SSC) usado para comparação das 

fases cristalinas com o silicato de sódio obtido neste estudo (SSPE) foi adquirido pela 

Vetec, com denominação de silicato de sódio com composição de 50 % de SiO2 e 30 % 

de Na2O.  

 

4.3 SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA  

   

              A Tabela 3 resume os parâmetros variados nas sínteses realizadas no presente 

estudo. Variou-se a concentração de catalisador (HNO3) e volume de cossolvente (etanol) 

para verificação da influência desses reagentes no tamanho e distribuição de tamanho das 

partículas de sílica. O volume de solução precursora (SSS) foi mantido fixo em todas as 

sínteses. Cada uma das sínteses citadas na Tabela 3 foram feitas em quadruplicatas, para 
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garantir a reprodutibilidade do método. As sínteses das nanopartículas foram 

denominadas SX/Y, em que X corresponde ao volume de etanol utilizado em mL e Y 

representa a concentração de HNO3 em mol/L.  

 

Tabela 3 - Variação dos parâmetros de sínteses das NPS 

 

 

 

Amostra 

 

Volume de 

solução 

precursora 

(SSS) 

(mL) 

 

 

Volume 

de etanol 

(mL) 

 

Concentração 

de HNO3 

(mol/L) 

 

S10/10 20  10  10  

S2.5/10 20  2.5  10  

S10/5 20  10  5  

S5/5 20  5  5  

S2.5/5 20  2.5  5  

 

 

 

4.3.1 Procedimento experimental geral para as sínteses das nanopartículas de sílica  

 

             Em um becker contendo 20 mL de SSS (pH 14) em agitação magnética constante 

e aquecimento de 50 ºC, adicionou-se o volume de etanol deixando a mistura em contato 

por 2 min e iniciou-se o processo de neutralização e produção das partículas de sílica. 

Adicionou-se ácido nítrico (HNO3) gota a gota, e a cada adição de ácido o pH da mistura 

foi verificado com papel indicador universal, continuando-se o processo até atingir pH 7.  

As partículas de sílica obtidas foram lavadas com água ultrapura (Milli-Q®), filtradas a 

vácuo (papel filtro quantitativo, Ref. 3551, Nalgon, porosidade de 2,0 μm) e 

posteriormente secas em estufa com circulação forçada de ar a uma temperatura de 60°C 
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por 4 horas. A Figura 8 esquematiza o processo geral da síntese das nanopartículas de 

sílica. 

Figura 8 - Esquematização de síntese das NPS (síntese S5/5) 

 

        

           O rendimento da produção das nanopartículas foi calculado usando a equação 1. 

Este cálculo é expresso em relação a massa de SiO2 presente na quantidade usada de 

perlita expandida no preparo do precursor e a massa de SiO2 presente na massa seca de 

nanopartículas obtidas na síntese. As massas de SiO2 foram calculadas com base nas 

porcentagens de SiO2 determinadas por fluorescência de Raios-X (FRX). 

R (%) = (SiO2NPS/SiO2PE) x 100                                                                                  (1) 

Em que, R (%) é o rendimento, SiO2NPS é a massa de SiO2 presente nas nanopartículas 

e SiO2PE é a massa de SiO2 na perlita expandida.  
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4.4 PREPARO DOS SISTEMAS CARREADORES DOS FÁRMACOS NAS 

NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA 

4.4.1 Planejamento experimental para incorporação da isoniazida nas 

nanopartículas de sílica  

 

              As matrizes (INH+NPS) foram preparadas seguindo o planejamento 

experimental fatorial. As NPS usadas nos ensaios com a INH e as caracterizações 

descritas neste estudo, foram obtidas de acordo com a síntese de código S5/5, já que 

apresentaram melhor tamanho e distribuição de tamanho que as demais. Realizaram-se 

variações de parâmetros relevantes que podem influenciar diretamente no ensaio de 

incorporação, fixando-se o volume de solução do fármaco em 100 mL: massa de NPS, 

concentração de solução de INH, pH da solução e tempo de contato. Este estudo foi 

realizado com intuito de se estabelecer as condições ótimas no preparo do carreador 

(NPS+INH). O planejamento fatorial com os diferentes níveis resultou em 16 

experimentos (24 = 16), em que todos os ensaios foram realizados em triplicata para 

garantia da reprodutibilidade. As variáveis e os níveis dos ensaios foram expressos na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 - Planejamento experimental (24) para incorporação da INH nas NPS 

 

Nível A B C D 

Baixo (-1) 0,05 300 2 24 

Alto (1) 0,075 600 6 48 

Experimento     

1 1 1 -1 -1 

2 -1 -1 -1 1 

3 -1 1 -1 -1 

4 1 -1 -1 1 

5 1 -1 -1 1 

6 1 -1 -1 -1 

7 1 1 -1 1 

8 -1 1 -1 1 

9 -1 1 1 1 

10 -1 -1 1 -1 

11 1 1 1 1 

12 1 1 1 -1 

13 -1 -1 1 1 

14 1 -1 1 -1 

15 -1 -1 -1 -1 

16 -1 1 1 -1 

Legenda: A = concentração da solução de INH (mg/mL); B = massa de NPS (mg); C = pH; D = 

tempo de contato (h). 

 

4.4.1.1 Eficiência de incorporação da isoniazida 

 

               Os ensaios de incorporação da INH nas NPS foram executados de acordo com 

a Figura 9. As NPS foram postas em um erlenmeyer em contato com a solução de INH, 

sob agitação constante (200 rpm) e temperatura de 25 °C em uma incubadora. O tempo 

de contato, pH, massa de NPS, concentração de INH variaram de acordo com a Tabela 4. 

O ajuste do pH da solução de INH foi feito com HCl 0,2 mol/L, e verificado com um 

pHmetro previamente calibrado. Por fim de cada ensaio de incorporação uma alíquota da 

solução foi centrifugada e realizada a leitura da absorbância no espectrofotômetro UV-

https://www.google.com/search?q=erlenmeyer&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi93IirnaffAhWCFZAKHbyqBdQQsAR6BAgDEAE


70 
 

Vis em 265 nm, para determinação da eficiência de incorporação da INH nas NPS 

seguindo a equação 2.  

Eficiência de incorporação (%) = (A0-At/A0) x100                                                        (2) 

 

    Em que A0 é a absorbância antes da incorporação, At é absorbância após incorporação 

(t = 24 ou 48 h).  

 

Figura 9 - Incorporação da INH nas NPS 

 

 

 

 

4.2.2 Ensaios de incorporação do topiramato nas nanopartículas de sílica   

4.4.2.1 Metodologia de análise do topiramato via CG-EM 

 

       Um sistema GC-MS do modelo Shimadzu GCMS-QP 2020 foi empregado. O 

sistema foi controlado pela GC-MS Solution e pela biblioteca de massas do NIST. A 

coluna utilizada em GC foi DB-5MS, 30 x 0,25 mm e revestimento capilar 0,25 μm de 

espessura. A temperatura ideal foi de 200 a 300 °C, 1 minuto a 200 °C, 10 minutos a 290 

°C e 15 minutos a 300 °C, com uma razão de aquecimento de 15 °C/min. O gás de arraste 

utilizado foi o hélio de alta pureza (99,95%) com vazão constante de 1 mL/min. A 

temperatura da interface foi de 280 °C. A temperatura no forno de injeção foi de 240 °C 

e o detector a 300 °C (linha de transferência a 280 °C). O volume de amostra injetado 

automaticamente foi de 0,5 μL no modo split de 50. O solvente para as análises 

cromatográficas de todas as amostras foi tolueno de alta pureza. 
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4.4.2.2 Preparação das amostras aquosas para análise por CG-EM: extração líquido-

líquido por “salting-out” 

 

             Vários testes de extração líquido-líquido assistida por sal (salting-out liquid-

liquid extraction - SALLE) foram efetuados para que para se pudesse selecionar as 

condições otimizadas para melhor recuperação do topiramato em solução aquosa a fim 

de detectar e quantificar o fármaco no presente estudo.  

             Para os testes de extração foi preparada uma solução aquosa de topiramato na 

concentração de 1 mg/mL para 25 mL de solução, usando água ultrapura. Para colaborar 

com a perfeita dissolução do topiramato em água, utilizou-se um banho ultrassom por 30 

minutos. Todos os ensaios foram realizados em triplicata para averiguação da 

reprodutibilidade. Inicialmente, foram feitos testes para otimizar os parâmetros volume 

de amostra aquosa de topiramato (em pH natural – pH 6) e volume de solvente orgânico, 

para esse ensaio o efeito salting out foi obtido usando NaCl a 5 mol/L. Após esse 

processo, o ensaio que resultou na melhor eficiência de extração, empregou-se os 

parâmetros ótimos nos testes de variação de pH da solução aquosa de topiramato e estudo 

da melhor performance do efeito salting out de acordo com o tipo de sal usado (NaCl, 

Na2SO4 ou mistura dos dois sais). A Tabela 5 resume os valores de volumes de solução 

aquosa e solvente orgânico no processo de otimização da extração do topiramato por 

SALLE. 
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Tabela 5 - Otimização dos volumes de fase aquosa e orgânica para extração de topiramato por 

SALLE 

 

Código da amostra 

 

Volume de 

solução 

aquosa de 

topiramato 

(μL) 

 

Volume de 

tolueno 

(μL) 

 

Volume NaCl 

(mL) 

 

SALLE 1 

 

2000 

 

1000 

 

4,0 

 

SALLE 2 

 

1000 

 

2000 

 

4,0 

 

SALLE 3 

 

500 

 

2000 

 

4,0 

 

SALLE 4 

 

500 

 

1000 

 

4,0 

 

SALLE 5 

 

1000 

 

1000 

 

4,0 

 

SALLE 6 

 

2000 

 

3000 

 

4,0 

 

 

              Os volumes em microlitros (μL) de solução aquosa de topiramato e solvente 

extrator (tolueno) foram medidos com auxílio de uma micropipeta calibrada em todos os 

ensaios. As soluções salinas para o efeito salting-out foram preparadas por diluição em 

água ultrapura: NaCl a 5 mol/L e Na2SO4 a 3 mol/L.  

             Após a otimização do melhor volume de amostra aquosa e solvente orgânico por 

SALLE, procedeu-se com a variação de pH da solução aquosa para o estudo da 

performance do efeito salting out de acordo com o sal utilizado. Esta variação de pH para 

avaliação da eficiência de extração por SALLE é crucial, pois os ensaios de liberação do 

topiramato foram feitos em pH 1,2 e 7,4 simulando as condições gastrointestinais 

enfrentadas por uma forma farmacêutica sólida administrada por via oral.  

                As extrações foram testadas em diferentes valores de pH, de acordo com os 

ensaios de incorporação e liberação do topiramato. Empregou-se pH natural da solução 

de topiramato (pH 6), pH 1,2 e 7,4. As amostras em pH 1,2 e 7,4 foram dissolvidas em 
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soluções tampão preparadas e descritas no tópico 4.5 referente aos ensaios de liberação. 

A Tabela 6 mostra as condições de SALLE empregadas para o preparo das amostras 

aquosas.  

 

Tabela 6 - Variáveis das condições SALLE para o preparo de amostras aquosas de topiramato 

 

Código da 

amostra 

 

Volume 

de 

amostra 

aquosa 

(μL) 

 

Volume 

de 

tolueno 

(μL) 

 

pH da 

solução 

aquosa 

 

Sal 

“solução 

salting out” 

 

Volume de 

solução 

salina (mL) 

E6_NaCl 2000 1000 6,0 NaCl 4,0 

E6_Na2SO4 2000 1000 6,0 Na2SO4 4,0 

E6_Mix 2000 1000 6,0 Mix 8,0 

E1.2_NaCl 2000 1000 1,2 NaCl 4,0 

E1.2_Na2SO4 2000 1000 1,2 Na2SO4 4,0 

E1.2_Mix 2000 1000 1,2 Mix 8,0 

E7.4_NaCl 2000 1000 7,4 NaCl 4,0 

E7.4_Na2SO4 2000 1000 7,4 Na2SO4 4,0 

E7.4_Mix 2000 1000 7,4 Mix 8,0 

Código da amostra = EX_Y, em que: X é o pH da solução aquosa de topiramato e Y o tipo de sal usado 

para o efeito salting out; 

Mix = mistura de solução salina: NaCl + Na2SO4;   
*As 8 mL de solução salina correspondem a 4 mL de NaCl a 5 mol/L e 4 mL de Na2SO4 a 3 mol/L. 

 

                 O procedimento geral para o processo de extração consiste em: os volumes de 

solução aquosa de topiramato, solvente extrator (tolueno) e 4 mL de solução “salting-

out” dispostos na Tabela 6, foram postas em tubos de vidro esterilizados. Os tubos foram 

tampados e agitados por inversão por 30 segundos e centrifugado por 1 minuto para 

completar a separação da fase aquosa e orgânica. Por fim, devido a água ser mais densa 

que o tolueno, o solvente orgânico ocupa a parte superior dos tubos e pode ser facilmente 

coletado. A concentração de topiramato recuperada na fase orgânica foi determinada por 

CG-EM, usando curvas de calibração com soluções padrões de topiramato com 

concentração na faixa de 0,05 a 2 mg/mL. 
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4.4.2.3 Incorporação do topiramato nas nanopartículas de sílica  

         

            O topiramato foi incorporado nas nanopartículas usando o método de fusão 

(HML). Misturas físicas (formulações) do topiramato com as NPS foram preparadas in 

situ usando uma termobalança (modelo TGA-50 da Shimadzu). Foram preparadas várias 

formulações de fármaco com a matriz de sílica em diferentes porcentagens. 

           Cada formulação de topiramato com NPS foi preparada diretamente no cadinho de 

platina da termobalança, colocando-se a determinada massa de NPS e topiramato no 

cadinho, homogeneizando com uma espátula e iniciando-se a rampa de aquecimento. As 

massas escolhidas para o topiramato e NPS foram de acordo com a capacidade de 

preenchimento do cadinho de platina da termobalança. A Tabela 7 resume as 

porcentagens e massa teóricas empregadas no preparo das misturas de fármaco + sílica. 

Como a termobalança apresenta a massa analisada com três casas decimais, os valores 

reais é os que foram usados no cálculo das concentrações de topiramato incorporada e 

liberada das NPS. 

 

Tabela 7 – Formulações de topiramato e NPS para obtenção do Sistema carreador NPS+TPM 

pelo método de fusão 

 

 

Formulações 

 

Quantidade 

de NPS (%) 

 

Quantidade 

de TPM (%) 

Massa 

teórica do 

Sistema 

NPS+TPM 

(mg) 

 

Massa 

teórica 

de NPS 

(mg) 

 

Massa 

teórica de 

TPM 

(mg) 

NPSTPM_10% 90 10 7,0  6,30 0,70  

NPSTPM_20% 80 20 7,0  5,60 1,40 

NPSTPM_30% 70 30 7,0 4,90 2,10 

NPSTPM_40% 60 40 7,0 4,20 2,80 

NPSTPM_50% 50 50 7,0 3,50 3,50 

 

               As formulações foram aquecidas na termobalança a uma temperatura acima da 

temperatura de fusão do topiramato (Tfusão = 127,59 °C), e com asseguração da não 

degradação térmica do fármaco. As condições usadas na no preparo do sistema 

NPS+TPM por Termogravimetria (TG) foram: aquecimento da temperatura ambiente até 
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135 °C, com razão de aquecimento de 5°C/min, usando atmosfera inerte (gás nitrogênio) 

e cadinho de platina. Para este tipo de metodologia de incorporação de fármacos em 

matrizes deve ser assegurado que a temperatura escolhida para análise não decomponha 

o fármaco. Estudos prévios da estabilidade térmica do topiramato por TG mostraram 

ótima estabilidade do fármaco até 200 °C. A Figura 10 demonstra o preparo das misturas 

pelo método de fusão usando TG. 

 

Figura 10 - Preparo das formulações de topiramato com NPS por fusão usando TG 

 

Fonte: a autora 

 

         A avaliação do processo de incorporação foi realizada por técnicas de caracterização 

como: CG-EM, Termogravimetria (TG), FTIR e DRX. 

 

4.4.2.4 Eficiência de incorporação do topiramato  

          

                 O estudo da eficiência de incorporação foi realizado pelo doseamento da 

quantidade de topiramato liberada ao longo do tempo em pH 7,4 (tampão fosfato), pois 

água não é considerada um meio de dissolução ideal, já que fármacos possuem 

solubilidade pH-dependente e as características físico-químicas da água podem variar, 

influenciando no teste de doseamento (ANVISA, 2018).  
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                O doseamento foi realizado para mistura nas quantidades máximas (ANVISA, 

2018) do fármaco e do carreador (NPSTPM_50%). Sabendo-se a massa inicial de 

topiramato usada durante o preparo dessa mistura na termobalança e o volume de meio 

de dissolução (5 mL, para manter a condição sink) usado no ensaio, tem-se a concentração 

máxima de fármaco correspondente a dose incorporada. Esse doseamento foi realizado 

por quantificação usando curva de calibração na faixa de trabalho descrita nesta 

metodologia por CG-EM. A extração usada para preparar amostra aquosa para o CG-EM 

foi a E7.4_Na2SO4, descrita na Tabela 6.  

OBS.: Segundo a ANVISA (2018), a condição sink é a condição de saturação do fármaco 

no meio de dissolução. Leva em conta o a solubilidade do fármaco e estabelece que: “a 

concentração do fármaco no meio de dissolução não deve ultrapassar 10 % (no mínimo) 

do valor da sua solubilidade”. A asseguração da condição sink evita que a velocidade de 

dissolução seja influenciada artificialmente pela aproximação da saturação durante o 

teste.  

 

4.5 ENSAIOS DE LIBERAÇÃO 

 

               Os ensaios de liberação da INH em NPS foram realizados usando três meios de 

dissolução. Os meios de dissolução simularam os fluidos gastrointestinais e seus 

respectivos valores de pH. Foi utilizado 600 mg de NPS+INH (dose correspondente a 

3,08 mg de INH) em 10 mL de meio de dissolução escolhido (com asseguração da 

condição sink) a 37 °C, agitação tangencial (100 rpm) em uma incubadora. A cada 

intervalo de tempo o material foi filtrado em filtro Millipore® com membrana de 

Politetrafluoretileno (PTFE), poros de 0,45 μm. 

            O estudo de liberação da INH nas NPS foi realizado em um estudo sequencial de 

pH simulando as condições in vivo do trânsito da uma forma farmacêutica de uso oral: 

zona estomacal (pH 1.2) e zona intestinal (pH 6,8 e 7,4). A zona estomacal (pH 1,2) foi 

preparada usando 1,0 g de NaCl e 70 mL de HCl dissolvido em 1000 mL de água 

ultrapura. O material (INH+NPS) ficou em contato com este meio por 2 h. Os fluidos 

intestinais foram preparados da seguinte forma: i) pH 6,8: 0,3 g NaOH, 4,0 g de 

NaH2PO4·H2O e 6,2 g de NaCl dissolvidos para 1000 mL de solução em água 

ultrapura. O ensaio neste meio de dissolução foi de 2 h. ii) pH 7,4: adicionou-se NaOH 
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1 mol/L a solução preparada em “i”, para o ajuste até pH 7,4. Neste meio o ensaio de 

liberação foi de 4 horas, de acordo com a metodologia descrita por Alcântara et al., 

(2010). Todos os experimentos foram realizados em triplicata para garantia da 

reprodutibilidade. 

            A quantidade de INH liberada foi determinada por espectrofotometria na região 

do UV-Vis em 265 nm. A concentração de INH liberada foi calculada por meio da curva 

de calibração previamente obtida com soluções padrões de INH (r2 >0,990) na faixa de 

trabalho de 0,001 a 0,075 mg/mL. A porcentagem de INH liberada foi calculada de acordo 

com a equação 3. 

             O estudo de liberação do topiramato das NPS foi realizado semelhante ao 

procedimento para INH. O material NPSTPM_50% foi o escolhido para os estudos de 

liberação devido comportar a maior dose de topiramato dentre as demais misturas 

preparadas pelo método de fusão, na tentativa de se utilizar uma dose sempre o mais 

próxima possível da dose comercial do fármaco para o tratamento com este antiepilético.  

             Os ensaios de liberação do topiramato foram realizados usando dois meios de 

dissolução (pH 1,2 e 7,4). Os meios de dissolução simularam os fluidos gastrointestinais 

e seus respectivos valores de pH. Foi utilizado 7,0 mg de NPSTPM_50% (dose 

correspondente a 3,50 mg de topiramato) em 5 mL de meio de dissolução escolhido (com 

asseguração da condição sink) a 37 °C, agitação tangencial (100 rpm) em uma 

incubadora. A cada intervalo de tempo o material foi filtrado em filtro Millipore® com 

membrana de politetrafluoretileno (PTFE) com poros de 0,45 μm. Cada amostra (tempo 

de contato), por ser aquosa, passou pelo preparo por SALLE (nas condições ótimas para 

cada pH), seguida da determinação da concentração de topiramato liberado (equação 3) 

ao longo do tempo por CG-EM, com quantificação por curva de calibração.  

INH ou TPM liberado (%) = (mt/m0) x 100                                                                    (3) 

            Em que m0 é a quantidade de INH ou TPM (mg) carregada nas NPS e mt é a 

quantidade de INH ou TPM (mg) determinada no tempo t através do cálculo de 

concentração usando a curva de calibração. 
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4.5.1 Curvas de calibração  

          

               Para obtenção da curva de calibração analítica, preparou-se uma sequência de 

soluções padrões de topiramato em triplicata (para avaliação da reprodutibilidade). As 

soluções mãe foram preparadas a partir de uma massa de topiramato (princípio ativo, 

adotado como substância padrão de referência, com pureza > 99,49%, via calorimetria 

esploratória diferencial - DSC), M = 339,36 g/mol, suficiente para uma solução de 2,5 

mg/mL em um volume de 25 mL diluídas em tolueno de alta pureza (grau HPLC, Sigma-

Aldrich). A partir das soluções mãe, com auxílio de uma micropipeta calibrada, uma 

sequência de soluções diluídas foram obtidas nas concentrações de 0,05 a 2,0 mg/mL.  

             Após o preparo das soluções padrões, estas amostras foram analisadas no 

sistema CG-EM, de acordo com a metodologia descrita neste trabalho, e assim obtido de 

forma automática a integração dos picos referentes aos padrões de topiramato e 

consequentemente, obtendo-se os valores de área desses picos como sinal analítico. 

Posteriormente as leituras no sistema CG-EM, as equações das retas (uma reta para cada 

solução mãe e seus padrões sequêntes) em triplicata foram obtidas para avaliação da 

linearidade, seguindo a RDC de N° 166, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) do ano de 2017. 

            A quantidade de INH liberada foi determinada por espectrofotometria na região 

do UV-Vis em 265 nm. As concentrações de INH foram calculadas por meio da curva de 

calibração previamente obtida com soluções padrões de INH (r2 ou r >0,990) na faixa de 

trabalho de 0,001 a 0,075 mg/mL. As curvas para INH também foram obtidas em 

triplicata. As amostras do estudo de liberação passaram por diluição em água ultrapura 

para o ajuste das concentrações de INH na faixa de trabalho usada nas curvas de 

calibração. 

            A linearidade consiste em avaliar-se a capacidade de um método analítico 

proposto em produzir respostas/resultados linearmente proporcionais a concentração do 

analito (BRITO et al., 2003). Este parâmetro de validação pode ser avaliado a partir do 

coeficiente de correlação linear das curvas de calibração analítica. Para avaliação da 

linearidade deve-se utilizar no mínimo 5 concentrações diferente da substância padrão de 

referência adotada no estudo, e em triplicata. As soluções podem ser preparadas a partir 

de uma mesma solução mãe ou de forma independente (ANVISA, 2017).  
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             O estudo da linearidade deve ser feito a partir de um gráfico da resposta analítica 

(Área do pico no cromatograma ou absorbância) em função da concentração do analito, 

obtendo-se a equação da reta para cada curva estimada pelo método dos mínimos 

quadrados. O coeficiente de correlação (r) deve estar acima de 0,990 (ANVISA, 2017). 

 

4.5.2 Estudo da cinética de liberação dos fármacos  

 

             O estudo do mecanismo de liberação da INH ou topiramato das NPS foi avaliado 

empregando-se três modelos cinéticos: ordem zero, primeira ordem e Higuchi, expressos 

na Tabela 8. O valor de R para cada modelo foi obtido para verificação do ajuste dos 

dados e determinação de qual modelo cinético se enquadra melhor (R mais próximo da 

unidade) nos ensaios de liberação da INH e do topiramato incorporados nas NPS 

(COSTA, P., & LOBO, 2001).  

 

Tabela 8 - Modelos para o estudo da cinética de liberação dos TPM e INH nas NPS 

 

Modelo cinético Equação representativa Gráfico 

Ordem zero Qt = Q0 + k0t Qt versus t 

Primeira ordem ln Qt = ln Q0 + k1t gráfico de log Qt versus t 

Higuchi Qt = kH. t1/2 gráfico de Qt versus t1/2 

Qt = quantidade de fármaco liberado no tempo t; Q0 = quantidade inicial de fármaco carregado 

nas NPS; K0, kt e kH = são as constantes de ordem zero, primeira ordem e Higuchi, 

respectivamente; t = tempo.  

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

4.6.1 Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) e potencial zeta  

 

            As medidas de tamanho das partículas foram estudadas através de um analisador 

de partículas nano (Malvern, Nano-ZetaSizer), baseado no espalhamento dinâmico de luz 

(DLS). Para as análises de tamanho, suspensões de sílica foram preparadas em cloreto de 

sódio (NaCl) 0,1 mol/L e dispersas através de um banho ultrassom (20 mg de 

nanopartículas de sílica misturadas a 10 mL de NaCl, ultrassom por 12 minutos). Os 
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tamanhos das partículas foram calculados automaticamente pelo software do analisador 

de partículas nanoSizer. 

               As medidas de potencial zeta é de grande relevância para a caracterização de 

estabilidade (tendência à glomeração) e carga superficial de partículas transportadoras de 

fármaco. O potencial zeta foi obtido em um equipamento Nano-Zeta-Sizer (Malvern), 

para a caracterização da superfície das NPS, obtendo-se a relação entre o pH e o potencial 

zeta das partículas. Uma dispersão de 0,01% de NPS em NaCl (diluído em água ultrapura 

na concentração de 10-3 mol/L) foi obtida com o auxílio de um ultrassom durante 20 

minutos para remoção de possíveis agregados. Após a preparação da dispersão, alíquotas 

foram separadas em tubos falcon e o pH foi ajustado com HCl e NaOH 0,1 mol/L. Os 

cálculos de variação de pH foram feitos antecipadamente para sempre manter o volume 

constante (assim como a concentração de NPS em cada amostra) na medição do potencial 

zeta. As amostras foram preparadas em duplicata para cada valor de pH estudado. Os 

valores de pH foram escolhidos considerando os valores mais próximos dos comumente 

encontrados quando uma forma farmacêutica oral é exposta ao ser ingerida, simulando o 

trato gastrintestinal: pH 1, 2, 4, 6 e 8. A curva de pH versus potencial zeta foi obtida e 

discutida neste trabalho. 

 

 4.6.2 Difratometria de Raios-X (DRX) 

            

                  A técnica de difratometria de Raios-X (DRX) foi utilizada para a 

determinação das fases cristalinas em que estão presentes os compostos químicos. Para a 

caracterização da estrutura, usou-se um aparelho Bruker D2 Phaser utilizando radiação 

CuKα (λ=1,54Å) com um filtro de Ni, com passo de 0,02º, corrente de 10 mA, voltagem 

de 30kV, utilizando um detector Lynxeye.  

 

4.6.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

 

          A espectroscopia de absorção molecular na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) é uma técnica importante para caracterização dos grupos 

funcionais presentes nos materiais em estudo. Para obtenção dos espectros de 

Infravermelho usou-se um espectrômetro FTIR-8400S Iraffinity-1, nas seguintes 

especificações: 32 scans; faixa de análise de 400-4000 cm-1; resolução de 4 cm-1, 
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utilizando pastilhas de KBr. As análises de FTIR foram feitas para as amostras de 

nanopartículas da síntese S5/5, topiramato, isoniazida e para caracterização das misturas 

NPS/TPM e NPS+INH.  

 

4.6.4 Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

            A análise de fluorescência de Raios-X (FRX) foi realizada em um equipamento 

da marca Shimadzu modelo XRF-1800. Empregando-se a metodologia de dispersão por 

comprimento de onda, sendo sua faixa de detecção do sódio (Na, Z = 23) ao urânio (U, Z 

= 92) e radiação RhKα, esta técnica realiza a quantificação de componentes no modo 

semi-quantitativo e qualitativo de análise e foi empregada para amostra de perlita 

expandida para determinação de seus componentes.  

 

4.6.5 Análise Termogravimétrica (TG)           

         

               As análises de Termogravimetria (TG) foram realizadas usando uma 

termobalança modelo TGA-50 da Shimadzu nas seguintes condições:  razão de 

aquecimento de  5 ºC  min-1,  cadinho  de  platina  e  atmosfera  de nitrogênio com fluxo 

de 50 mL min-1.  

 

4.6.6 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

           

          As análises de DSC para as amostras foram feitas em um calorímetro exploratório 

diferencial da TA Instruments modelo Q20. As condições de análise foram: vazão de gás 

purga 50 mL/min e atmosfera inerte (gás nitrogênio), usando cadinho de alumínio. Para 

todas as análises foi utilizada uma massa de aproximadamente 2 mg de amostra. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 SÍNTESE DO PRECURSOR (SSS) 

           

          Como já descrito nesta metodologia, a SSS (precursor para produção de NPS) foi 

obtida a partir de um aluminossilicato natural, fonte rica de óxido de silício (SiO2). Pela 

técnica de FRX, o aluminossilicato usado como precursor, apresentou 74,51 % de SiO2. 

Sendo assim, a perlita expandida consiste em um material rico em sílica e adequado para 

ser usado como fonte natural de sílica na obtenção de solução alcalina de silicato de sódio.  

            A síntese da SSS resultou em uma pequena quantidade de resíduo, o que se é 

esperado, já que a perlita expandida usada como fonte precursora de sílica é material 

natural constituído de outros óxidos. Este resíduo apresentou coloração amarronzada, e 

este foi caracterizado para análise de seus constituintes. 

             A análise de DRX foi realizada com intuito de caracterização estrutural do 

material residual da síntese da SSS. O difratograma de Raios-X (Figura 11) mostrou 

reflexões referentes aos silicatos de cálcio, ferro, alumínio e manganês na faixa analisada, 

com maiores reflexões referentes a hidróxido silicato de sódio e alumínio hidratado 

(Na8(AlSiO4)6(OH)2.4H2O) e silicato de sódio e cálcio (Na4CaSi3O9) na faixa de 12 a 44° 

em 2Ɵ. 

Figura 11 - Difratograma de Raios-X do resíduo após preparo da solução de silicato de sódio 
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              Este resultado de DRX, indica que não se tem mais a presença de óxido de silício 

(SiO2) no resíduo da síntese do precursor SSS, tem-se novas formas estruturais de 

silicatos de metais naturalmente presentes na perlita expandida, como indicado pelas 

cartas da biblioteca do software X’pert Highscore 2.0. Portanto, quanto a sílica presente 

na perlita expandida, pode-se dizer, que foi convertida em solução a partir da reação com 

hidróxido de sódio em alta concentração (2,0 mol/L), sendo este material ideal para ser 

usado como precursor de nanopartículas de sílica. 

              Com intuito de se comprovar a formação do silicato de sódio a partir da perlita 

expandida, realizou-se a comparação entre as microestruturas do SSC e do SSPE por 

DRX. O difratograma (Figura 12) mostra claramente a presença de reflexões coincidentes 

entre o SSC e o SSPE. As principais reflexões coincidentes ocorreram em:  19,97°; 

36,67°; 38,02°; 47,80° e 53,53° em 2θ. Com a confirmação das cartas do X’pert highscore 

que apontou a provável principal composição das amostras como sendo de silicato de 

sódio na maioria das reflexões observadas do difratograma de 10° a 70° em 2θ. 

 

Figura 12 - Difratograma de Raios-X do silicato de sódio comercial - SSC (A) e do silicato de 

sódio obtido a partir da perlita expandida - SSPE (B). 

 

 

 

          A estrutura cristalina complexa, mostrada na Figura 12 (a), apresenta o grande 

número de reflexões na faixa de 20 a 55° em 2θ, referente a SSS como já relatado na 

literatura (PEYNE et al., 2017). 
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             Alguns trabalhos científicos vêm explorando o uso de fontes naturais de sílica 

para obtenção de solução de silicato de sódio. Uma solução alcalina em altas 

concentrações é estritamente necessária quando se quer solubilizar sílica amorfa para 

obtenção de precursores de SiO2, já que somente em altas concentrações de hidróxido há 

a possibilidade de dissolver as frações amorfas do pó sólido de sílica (KAMSEU et al., 

2017). A reação de aluminossilicatos com solução fortemente alcalina produz uma 

estrutura tridimensional de um polímero inorgânico (silicato de sódio), já que o hidróxido 

de sódio é um ótimo agente ativador e os materiais inorgânicos naturais são perfeitas 

fontes precursoras para produção de silicato de sódio (HAFID; HAJJAJI, 2018). 

                 A utilização de aluminossilicatos e argilominerais como fonte precursora de 

sílica são de grande vantagem já que são materiais de baixo custo, abundante e de ampla 

aplicabilidade industrial (PEYNE et al., 2017). Como resultado, pode-se dizer que a 

utilização da perlita expandida como fonte precursora de sílica foi efetiva, já que os 

resultados de DRX (Figura 12) se mostraram coincidentes entre a amostra de SSC e o 

SSS obtido neste estudo. 

 

5.2 MECANISMO DE SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA 

 

           As NPS foram sintetizadas via processo sol-gel, seguindo o método de Stöber 

modificado, de acordo com a metodologia descrita nesse trabalho. O método sol-gel 

garante a formação de partículas com a reação de gelificação efetuada em temperaturas 

brandas.  

             A solução precursora (SSS) foi hidrolisada com ácido nítrico (HNO3) na presença 

de etanol como cossolvente. Os mecanismos as reações de condensação começam antes 

das reações de hidrólise terminarem, formando mecanismos de reações muito complexos 

e com reações simultâneas, representados na Figura 13 (ALFAYA; KUBOTA, 2002). 

            A reação ocorre em meio altamente ácido, a presença de íons hidrônio (H3O
+) é 

garantida tanto pela ionização do ácido (HNO3), quanto pela autoprotólise da água 

presente no meio, gerando sua contribuição de íons hidrônio. Na reação da primeira etapa 

(Figura 13), essa presença de H3O
+, é suficiente para protonar o etanol (CH3CH2OH), 

liberando a água como um bom grupo de saída. O íon silicato que se encontra no meio 

reacional, ataca com seus pares de elétrons do oxigênio o carbono ligado ao OH do etanol. 
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Assim, em reações sequenciais (3 vezes) forma-se o precursor de interesse: alcoóxido de 

silício (Si(OR)4).  

 

Figura 13 - Mecanismos de reação para obtenção das NPS 

 

 

Fonte: mecanismo proposto pela autora (ALMEIDA et al., 2019) 
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                  O processo de hidrólise dos grupos alcoóxidos de silício, inicia-se catalisada 

em meio ácido (Figura 13, segunda etapa). Essa reação origina um estado intermediário 

pentacoordenado, que por sua instabilidade, logo se converte ao produto de interesse, os 

grupos silanóis (Si-OH), liberando moléculas de etanol e água no meio. Essa liberação de 

etanol, é prontamente percebida durante a síntese das NPS, no momento que se inicia a 

precipitação da sílica, com um odor característico do etanol.  

             A formação dos grupos silanóis dá início à reação de polimerização por 

condensação, formando a estrutura gélica. A reação na Figura 13 (terceira etapa) 

demonstra a formação dos grupos siloxanos (Si-O-Si) a partir da condensação dos grupos 

silanóis (Si-OH). 

           O processo de hidrólise e condensação ocorre via substituição nucleofílica (SN2) 

no átomo de silício. É sabido que os alcoóxidos de silício possuem baixa reatividade 

frente a reações, é de extrema importância o emprego de catalisadores ácidos ou básico 

para aumentar a velocidade da reação de hidrólise e condensação (ALFAYA; KUBOTA, 

2002). 

             

5.3 EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE HNO3 E VOLUME DE ETANOL 

 

 

                Neste trabalho a síntese das nanopartículas foi realizada variando-se parâmetros 

já estudados na literatura: volume de solvente (etanol) e concentração de catalisador 

(HNO3) e averiguando-se a influência destes valores no tamanho das NPS por DLS. A 

variação dos parâmetros de síntese influencia grandemente no tamanho e distribuição de 

tamanho das partículas de sílica obtidas. A introdução de ácido nítrico mais diluído (5 

mol/L) representa a introdução de mais água ao sistema reacional, o que resulta na 

diminuição e distribuição de tamanho das nanopartículas de sílica (ZULFIQAR; 

SUBHANI; HUSAIN, 2016). 

           Comumente, a SSS é diluída em água antes do início da síntese para assegurar a 

presença de água ao meio reacional, o que não foi feito segundo as sínteses do presente 

estudo, pois a água foi introduzida no sistema a partir da diluição do ácido nítrico. A água 

é de extrema importância pois é responsável pela reação de hidrólise dos grupos silanóis 

(formação do sol) e posteriormente leva a formação do gel, passos fundamentais para 

precipitação das nanopartículas de sílica (IBRAHIM; ZIKRY; SHARAF, 2010; SINGH 
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et al., 2014; ZULFIQAR; SUBHANI; HUSAIN, 2016). Por esse fato, as sínteses S10/5, 

S5/5 e S2.5/5 produziram com exclusividade maiores quantidades de nanopartículas com 

ótima distribuição de tamanho (sínteses S5/5 e S2.5/5 são monomodais) e tamanhos 

adequados para o emprego como nanocarreadores de liberação oral de fármacos (50 a 800 

nm, segundo Vieira e Gamarra, 2016). 

              Quanto ao volume de etanol, as nanopartículas também se mostraram bastante 

sensíveis com relação ao tamanho. Quando se aumenta a quantidade de etanol (síntese 

S10/10 e S10/5) uma distribuição de tamanho bimodal (duas distribuições de tamanho) 

foi observada. Observa-se que quanto maior o volume de etanol (10 mL) menor o 

tamanho das nanopartículas, como na síntese S10/5, que se obteve nanopartículas 

bimodais com até 173,8 nm. O etanol tem alta miscibilidade com o precursor de sílica 

(silicato de sódio) e aumenta a formação dos grupos silanóis (Si-OH) e siloxanos (Si-O-

Si) o que aumenta a formação de partículas com ampla faixa de tamanho, resultando em 

distribuições bimodais (ZULFIQAR; SUBHANI; HUSAIN, 2016). 

 

5.4 CARACTERIZAÇÕES DAS NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA 

5.4.1 Espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

 

           Nas sínteses S10/10 e S10/5 tiveram uma distribuição de tamanho bimodais, com 

uma mistura de nanopartículas de sílica e outras partículas na faixa micrométrica de 

tamanho (síntese S10/10, 423,3 ± 2,1 nm e 4,5 μm) e outra com mistura de nanopartículas 

de sílica de dois tamanhos (síntese S10/5, 559,1 ± 4,4 nm e 173,8 nm ± 5,3 nm). Essas 

partículas maiores (4,5 μ) na síntese S10/10, são provavelmente de partículas agregadas 

que se formaram e foram detectados durante a leitura das amostras no DLS.  A Figura 14 

mostra o gráfico de distribuição de tamanho das partículas formadas nas sínteses S10/10 

e S10/5 obtidos via análise de DLS.  
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Figura 14 - Curvas de distribuição de tamanho das partículas nas sínteses S10/10 e S10/5 

 

 

 

                Um importante dado que fornece a noção do número de partículas 

representativas para uma análise por DLS, é plotar os dados em relação a distribuição de 

tamanho por número. Desta forma o Software Zetasizer, é capaz de elucidar o provável 

número de partículas com cada tamanho fornecido através do dado de porcentagem de 

partículas, muito útil principalmente no caso de formação de partículas maiores que 

sugere a formação de agregados. A Figura 15, mostra a distribuição de tamanho em 

função do número de partículas representativas com cada tamanho para as sínteses S10/10 

e S10/5. Pode-se observar que na síntese S10/10 em que apresentou uma fração de 

partículas maiores, apenas 8,2 % das partículas obtidas são de 4,5 micrômetros, e 91,8 % 

é de nanopartículas com tamanho de 423,3 nm. Já para síntese S10/5, os valores de 

número de partículas ficaram próximos aos da síntese S10/10, com 8,1 % de 

nanopartículas com tamanho em 173,8 nm e 91,9 % das nanopartículas com tamanho em 

559,1 nm. 
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Figura 15 - Distribuição de tamanho por número de partículas (%) síntese S10/10 e S10/5 

 

                

             As sínteses S2.5/10 (525,7 ± 3,5 nm), S5/5 (359 ± 4,0 nm) e S2.5/5 (548,0 ± 6,1 

nm) apresentaram distribuição de tamanho monomodais, com a obtenção de somente NPS 

de diferentes tamanhos como já explicitados na discussão sobre a síntese por meio do 

processo sol-gel, de acordo com os parâmetros variados. A Figura 16, mostra as curvas 

de distribuição de tamanhos para as sínteses de nanopartículas das sínteses S2.5/10, S5/5 

e S2.5/5. 

 

Figura 16 - Curvas de distribuição de tamanho das partículas nas sínteses S2.5/10, S5/5 e 

S2.5/5 

 

 



90 
 

        As nanopartículas sintetizadas nesse trabalho, apresentaram um bom índice de 

polidispersividade (PDI), este é um parâmetro muito importante para definir a 

estabilidade de sistemas coloidais e as distribuições de tamanho. Todas as sínteses 

apresentaram um Pdi em torno de 0,3 a 0,4. Valores semelhantes obtiveram Dave et al., 

(2017) que obtiveram nanopartículas para drug delivery do antibiótico norfloxacino com 

tamanhos de 178,6 ± 3,7 nm e 220 ± 2,3 nm com PDI entre 0,206 ± 0,36 e 0,383 ± 0,66, 

respectivamente. 

                 Os tamanhos das NPS obtidas também estão dentro da faixa esperada para 

aplicação em qualquer processo de liberação de fármacos, já que a literatura aponta que 

a faixa de tamanho de 10 a 1000 nm são exímios materiais para aplicações como nano 

carreadores em drugs delivery system (KHAIRA; SHARMA; SAINI, 2014). 

               As medidas do potencial zeta foram realizadas variando o pH da solução em que 

as NPS foram dispersas. O potencial zeta é altamente sensível ao pH do meio que envolve 

as partículas. Os grupos (sítios ativos, Si-OH) presentes na superfície das nanopartículas 

são ionizados dependendo do pH a que estão presentes (KAASALAINEN et al., 2012). 

                 A Figura 17 mostra a relação entre o potencial zeta e a variação de pH para as 

NPS. As NPS mostraram um potencial zeta negativo em quase toda a faixas de pH 

estudada, observando-se uma dependência entre o potencial zeta e o pH da solução. 

Quanto maior o valor do pH, maior o valor do módulo do potencial zeta (mais negativo) 

das NPS, indicando que no pH mais alcalino (pH 8) a carga superficial das NPS é 

predominantemente negativa, com um valor médio de -42,58 mV. Apenas em pH 1 

resultou num potencial zeta positivo, na ordem de +3,21 mV (valor médio). 
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Figura 17 - Variação do potencial zeta das NPS com relação ao pH 
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                  As NPS sintetizadas neste trabalho mostraram uma excelente estabilidade, pois 

atingiu um potencial zeta de -42,58 mV, sendo enfatizado na literatura que valores (em 

módulo) de 30 mV já são considerados excelentes, indicando alta estabilidade de nano 

suspensões e consequentemente menor tendência a aglomerações de partículas de sílica 

(JADA; ERRAIS; GHAZI, 2018; KAASALAINEN et al., 2012). Os valores obtidos para 

o potencial zeta das amostras foram resumidos na Tabela 9, com o valor médio e o desvio 

padrão. 

Tabela 9 - Potencial zeta das NPS para diferentes valores de pH 

 

pH * Potencial zeta (mV) DP 

1 +3,21 0,31 

2 -11,91 1,99 

4 -31,03 0,21 

6 -34,19 1,93 

8 -42,58 1,04 

*Média das duplicatas; DP = desvio padrão. 
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                 Os valores de potencial zeta obtidos neste estudo para as NPS estão de acordo 

com a literatura. Os grupos silanóis (Si-OH) presentes na superfície do NPS se 

comportam como um ácido fraco, sendo ionizados em uma ampla faixa de pH, 

apresentando um potencial zeta quase sempre negativo. Essa carga superficial resulta da 

desprotonação dos grupos Si-OH quando suspensos em meio aquoso, formando grupos 

silanolato (Si-O-). Em valores mais baixos de pH do meio, menos negativa torna-se a 

superfície das sílicas (potencial zeta menos negativo), devido à protonação dos grupos 

silanol (Si-OH2
+). Quanto mais alto o pH do meio, mais negativa é a superfície da sílica 

(mais negative o potencial zeta) (PAVAN et al., 2017; PEREZ et al., 2017). 

             A molécula protonada dos grupos silanóis (Si-OH2
+) não é estável, tem vida curta 

como espécie química, praticamente inexistente em equilíbrio. Em seguida, o equilíbrio 

com o grupo silanol é rapidamente restabelecido e uma maior prevalência das espécies 

Si-OH ocorre em meio extremamente ácido (pH 1). Neste contexto, os grupos silanóis 

são as principais espécies reativas na superfície da sílica. O equilíbrio ácido-base para os 

grupos silanóis pode ser descrito como (JADA; ERRAIS; GHAZI, 2018; PAVAN et al., 

2017; POLLASTRI et al., 2014): 

 

Si-OH + OH- ⇌ Si-O- + H2O                  (pH alcalino)                                                  (7) 

Si-OH + H3O
+ ⇌ Si-OH2

+ + H2O             (pH ácido)                                                    (8) 

 

                Como as partículas obtidas na síntese S5/5 apresentaram um ótimo tamanho e 

distribuição de tamanho para o emprego como sistema de liberação de fármacos, estas 

nanopartículas foram as escolhidas para incorporação dos fármacos e estudos de 

caracterização descritos neste trabalho. A caracterização por FRX foi realizada para 

determinação do seu teor de SiO2 das partículas. O rendimento da síntese foi calculado 

(Equação 1) para o estabelecimento da eficiência de obtenção das nanopartículas de sílica 

pela metodologia empregada, alcançando-se 99,79 % de rendimento.   
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5.4.2 Difratometria de Raios-X  

 

              Para análise da microestrutura das nanopartículas de sílica, o material obtido 

seguindo a síntese S5/5 desta metodologia, foi caracterizado via DRX. As nanopartículas 

de sílica apresentaram uma estrutura completamente amorfa, sem sinais de cristalinidade 

em seu difratograma (Figura 18). Esta característica amorfa (sem percentual de fase 

mineral) das NPS sintetizadas neste estudo é de suma relevância, já que partículas de 

sílica cristalina são tóxicas e bioincompatíveis, as partículas de sílica amorfas são 

atóxicas, biocompatíveis e de grande aplicação no carreamento de substâncias de 

interesse medicinal, como os fármacos (DIAB et al., 2017; GOUNANI et al., 2018; 

MONICH et al., 2017; ZHAO et al., 2017). Outros trabalhos também obtiveram 

nanopartículas de sílica com ampla faixa de tamanho e com estrutura amorfa (GUO et al., 

2017; ZULFIQAR; SUBHANI; HUSAIN, 2016). 

 

Figura 18 - Difratograma das nanopartículas de sílica 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Espectroscopia de absorção molecular na região do infravermelho   

 

             A amostra de nanopartículas de sílica (síntese S5/5) foi analisada por FTIR, com 

intuito de se obter uma elucidação dos grupos funcionais presentes na amostra através das 

bandas de absorção no espectro representado na Figura 19. 

 

10 20 30 40 50 60 70

0

100

200

300

400

500

In
te

n
si

d
ad

e

2



94 
 

 
Figura 19 - Espectro de infravermelho (FTIR) das nanopartículas de sílica 

 

 

 

 

           

              O espectro mostra bandas de absorção características de materiais a base sílica 

(Figura 9). A banda em 3474 cm-1 é indicativa de deformação axial de OH dos grupos Si-

OH das nanopartículas de sílica. A banda de absorção na região de 1100 a 1000 cm-1, que 

aparece no espectro em 1049 cm-1 é referente ao estiramento assimétrico da ligação Si-O, 

presente nos grupos siloxanos (Si-O-Si) muito presentes na estrutura das nanopartículas 

de sílica (AKBARI et al., 2016; SILVERSTEIN et al., 2005). A presença desta banda 

confirma a formação dos siloxanos (Si-O-Si) que são os produtos da síntese de 

nanopartículas pelo método sol-gel, através da hidrólise do precursor de sílica e posterior 

condensação dos grupos silanóis (Si-OH). Os estiramentos das ligações Si-O dos grupos 

siloxanos (Si-O-Si) foram prontamente identificadas pela análise de infravermelho das 

nanopartículas deste estudo (PETENI et al., 2017). 

               Este resultado foi coincidente com o espectro de infravermelho das 

nanopartículas de sílica obtidas em outros estudos na literatura, ao produzirem 

nanopartículas com diversos tamanhos para aplicação biomédica (ALSHATWI et al., 

2014). 
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5.4.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

              A análise por MEV foi utilizada para as nanopartículas de sílica (S5/5), a fim de 

verificar sua morfologia. Vale ressaltar que o NPS apresenta uma estrutura morfológica 

esférica e com alguns agregados (Figura 20), consistente com a literatura 

(KHAMSEHASHARI; HASSANZADEH-TABRIZI; BIGHAM, 2018). 

 

Figura 20 - MEV das NPS (S5/5) 

 

 

 

5.5 SISTEMAS CARREADORES DOS FÁRMACOS  

5.5.1 Curvas de calibração 

 

                Para análises cromatográficas quantitativas preparou-se uma série de soluções 

padrões de topiramato, como descrito na metodologia deste trabalho, com intuito de se 

fazer três curvas de calibração. Os cromatogramas padrões foram então obtidos, e com os 

dados de área dos picos, lançados em um gráfico de área do pico versus concentração do 

analito (topiramato), obtendo-se três equações da reta e avaliando-se a linearidade do 

método pelo coeficiente de correlação (R) de cada equação da reta. Para INH também 

foram obtidas três curvas de calibração, contruídas a partir dos valores de absorbância e 

concentração da INH.  

              A linearidade do método foi avaliada seguindo a nova RDC de N° 166, da 

ANVISA do ano de 2017. A Tabela 10 expressa as equações das retas obtidas e o seus 

respectivos valores de R para cada curva de calibração, obtidas atráves da leitura das 
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soluções padrões de topiramato via CG-EM; e INH via espectrofotometria UV-Vis (265 

nm).  

 

Tabela 10 - Resultados das curvas de calibração para os fármacos 

 

Fármaco Equação da reta R 

INH Y = 36,193X-0,0606 0,9923 

 Y = 36,384X-0,0556 0,9902 

 Y = 36,601X-0,0598 0,9912 

TPM Y = 4,329*105X 0,9915 

 Y = 4,256*105X 0,9902 

 Y = 4,739*105X 0,9992 

 

 

              Como pode ser visto na Tabela 10, os valores dos coeficientes de correlação (R) 

estão dentro dos valores ótimos aceitáveis pela RDC 166 da ANVISA, pois é estabelecido 

que os valores de R sejam acima de 0,9900, indicando uma relação linear entre os eixos 

x e y, ou seja, uma fortíssima correlação entre as concentrações dos padrões de topiramato 

e INH com o sinal analítico (área do pico ou absorbância). Este resultado é o indicativo 

que a técnica de CG-EM é bastante sensível a mudanças de concentração do topiramato 

já que a área do pico foi crescente junto com o aumento da concentração das soluções 

padrões. 

 

5.5.2 Planejamento experimental para incorporação da isoniazida nas NPS 

 

               

              O processo de incorporação da INH nas NPS foi planejado variando-se diversos 

parâmetros que possam influenciar neste processo. A Figura 21 mostra as superfícies de 

respostas para os efeitos da variação de cada parâmetro em função da resposta obtida. As 

condições experimentais de acordo com suas respostas, demonstram que quanto maior 
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massa de nanopartículas e a concentração de solução de isoniazida, maior o processo de 

incorporação do fármaco na matriz inorgânica. E quanto menor o pH do meio e o tempo 

de contato o processo de incorporação também é mais efetivo. As condições ótimas de 

incorporação da INH nas NPS foram expressas na Figura 22. 

 

Figura 21 - Superfícies de resposta para o confronto entre os parâmetros estudados no processo 

de incorporação de INH em NPS: 1 (A-B); 2 (A-C): 3 (A-D); 4 (B-C);5  (B-D); 6 (C-D). 

 

 

 

          O processo de incorporação da isoniazida nas NPS é orientado por um processo de 

adsorção sólido-líquido, já que se tem uma matriz sólida inorgânica, com sítios ativos e 

potenciais de interação com moléculas orgânicas e uma solução aquosa de fármaco. As 

NPS possuem em sua superfície grupos silanóis (Si-OH) que são sítios altamente 

sensíveis a presença de grupos funcionais orgânicos como os presentes em fármacos e 

moléculas bioativas (AKYUZ; AKALIN, 2010; CARAZO et al., 2018). 
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Figura 22 - Influência dos efeitos (variação dos parâmetros) no processo de incorporação da 

INH 

 

                  

                     O aumento da massa de NPS garante uma maior incorporação da INH 

devido ao aumento do número de sítios ativos para adsorção do fármaco na sílica. Quanto 

maior a massa de adsorvente mais sítios disponíveis as moléculas de INH tem para 

interagir. Isto garante uma maior adsorção com o aumento da massa de NPS. O aumento 

da concentração de INH aumenta o processo de adsorção na matriz de sílica, seguindo a 

mesma vertente do aumento da massa de NPS. É relevante ressaltar que quando se tem 

baixas concentrações de INH à razão entre o número de moléculas de fármaco por área 

específica do adsorvente (NPS) é mínima e o aumento da concentração do fármaco 

garante o aumento desta razão de moléculas disponíveis para adsorção por sítios ativos 

na superfície da sílica (grupos silanóis), elevando a porcentagem de incorporação da INH 

nas NPS (ACEMIOǦLU, 2005; ALMEIDA et al., 2017; DOǦAN et al., 2004). 

             Já para diminuição do pH do meio, o aumento da incorporação da INH nas NPS 

é favorecido devido a interação ácido-base que ocorre entre os pares de elétrons do 

nitrogênio piridínico e os grupos silanóis presentes na superfície das NPS. A Figura 23 

representa o mecanismo de interação entre essas espécies, elucidando quimicamente o 

processo de incorporação. O nitrogênio do anel piridínico é rapidamente protonado em 

meio ácido (pH 2). Esta molécula de INH protonada (ácido de Lewis) reage facilmente 

com os grupos silanóis das NPS (bases de Lewis), por um processo de interação ácido-

base. A diminuição do pH do meio favorece a protonação do centro reativo da isoniazida 

e consequentemente, melhora a interação das INH com NPS. Este parâmetro pode ser 
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explicado em outros trabalhos com moléculas nitrogenadas e adsorvidas em sílicas (meus 

artigos). 

                A variação de pH no processo de incorporação de INH também pode ser 

discutido com relação ao potencial zeta das NPS. Como o NPS tem uma carga superficial 

negativa para os valores de pH utilizados para incorporação da INH, isso favorece a 

incorporação de moléculas protonadas, em pH 2 tem um melhor resultado já que a este 

pH as moléculas INH são protonadas, favorecendo a interação eletrostática INH + NPS. 

            O aumento da incorporação com o menor tempo de contato (24 h) também pode 

ser facilmente esclarecido. O equilíbrio de adsorção da INH é lento e requer um tempo 

maior de contato com o adsorvente (NPS). Em 24h de contato, há um equilíbrio entre as 

espécies adsorvidas e não adsorvidas, que acarreta uma saturação dos sítios ativos da NPS 

(CARAZO et al., 2017, 2018). 

 

Figura 23 - Esquema de interação entre as NPS e INH (formação do carreador NPS+INH) 

 

 

Fonte: a autora (ALMEIDA et al., 2019) 
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5.5.2.1 Eficiência de incorporação da INH  

 

              A eficiência de incorporação da INH nas NPS foi calculada de acordo com a 

equação 2 e obteve-se o valor de massa de INH incorporada ao longo dos ensaios. A 

Tabela 11 expressa esses resultados e os valores de desvio padrão (DP) das triplicatas de 

cada experimento.  

 

Tabela 11 - Eficiência de incorporação da INH nas NPS 

 

Experimento Média de incorporação (%) DP Massa de INH/massa 

de NPS (mg/g) 

1 41,12 0,92 5,14 

2 12,62 0,77 2,00 

3 35,51 1,07 2,95 

4 6,75 0,48 1,66 

5 8,55 0,21 1,36 

6 25,73 1,37 4,00 

7 16,52 0,67 4,00 

8 21,95 2,21 1,83 

9 2,89 0,70 0,23 

10 6,68 1,60 1,10 

11 2,95 0,95 0,37 

12 5,88 0,52 0,73 

13 1,70 0,44 0,26 

14 13,20 0,33 3,30 

15 22,69 0,94 3,80 

16 6,44 1,30 0,53 

DP = desvio padrão. 

 

             O experimento 1 conduzido usando a concentração máxima de INH (0,075 

mg/mL), maior massa de NPS (600 mg), menor pH (pH 2) e menor tempo de contato 

(24h), resultou numa maior porcentagem média de incorporação (41,12 %) equivalente 
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incorporação de 3,08 mg de INH/600 mg de NPS (equivalente a 5,14 mg/g) de INH nas 

NPS. Assim, o experimento 1 representa o mais eficiente em termos de incorporação 

comparado aos demais desenvolvidos neste estudo, e foi o aplicado nos ensaios de 

liberação da INH. 

               A interação entre NPS e INH foi confirmada pelo espectro de FTIR (Figura 24). 

A INH é uma hidrazida que possui amida e grupo amina (anel de piridina) em sua 

estrutura. O espectro de FTIR da INH demonstra bandas características desses grupos 

funcionais, com bandas de 3304 cm-1 referentes a estiramento de ligação N-H e a 1658 

cm-1 atribuídas a vibrações do grupo carbonila (C=O) da amida. No material após a 

incorporação (Figura 24, INH + NPS), há uma clara evidência do processo de interação 

entre o fármaco e a matriz de sílica, pelo alargamento da banda referente ao estiramento 

OH do silanol (3406 cm-1), que indica uma forte interação de hidrogênio entre os grupos 

silanóis e a INH. Outra importante prova da incorporação de INH na NPS é o 

desdobramento da banda que indica a presença de amidas (estiramento N-H em 1636 cm-

1, que ocorre porque a absorção atribuída ao C=O da amida que também ocorre na mesma 

região (CARAZO et al., 2018; SHAFI et al., 2018; YE et al., 2018). 

 

Figura 24 - Espectro de FTIR das NPS após incorporação da INH 
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5.6.1 Ensaios de incorporação do topiramato nas nanopartículas de sílica   

5.6.1.2 Metodologia de análise do topiramato via CG-EM 

 

               Como já descrito na revisão bibliográfica deste estudo, o topiramato não 

apresenta em sua estrutura química grupamentos cromóforos, assim, não apresenta 

absorções na região do visível e ultravioleta do espectro eletromagnético. Portanto, 

estudos que necessitem de detecção e quantificação do topiramato devem fazer uso de 

técnicas adequadas e sensíveis. De acordo com Pinto et al., (2016), o método oficial para 

determinação de topiramato, segundo a United States Pharmacopeia (USP), é por 

cromatografia líquida de alta eficiência (high performance liquid chromatography – 

HPLC), podendo ser usada para o material puro (padrão de topiramato), comprimidos ou 

cápsulas e estudos em materiais biológicos. 

                 Para o presente estudo, devido uma maior acessibilidade e disponibilidade do 

cromatógrafo a gás, procedeu-se com o desenvolvimento da metodologia para análise e 

identificação do topiramato por cromatografia a gás e detecção por espectrometria de 

massas (CG-EM), o que também valoriza o trabalho ao propor uma nova metodologia 

para detecção do topiramato por CG-EM ao invés da técnica padrão, cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE).  

                A metodologia deste trabalho usando CG-EM partiu de uma adaptação de um 

outro estudo científico que analisou topiramato em plasma sanguíneo por CG-EM 

(CONWAY et al., 2012). Conway e colaboradores, desenvolveram a metodologia para 

detecção de topiramato em amostras de plasma sanguíneos de paciente epiléticos. O 

estudo foi válido, e conseguiu-se quantificar com bastante sensibilidade o topiramato nas 

amostras biológicas e constatou-se que a técnica de CG-EM foi bastante eficaz no seu 

desempenho no processo de monitoramento terapêutico do topiramato.  

             Assim, neste estudo científico os parâmetros de análise do topiramato via CG-

EM foram adaptados e modificados (rampa de aquecimento, incluindo a razão de 

aquecimento), volume de injeção e modo de injeção. Diversos métodos foram testados 

para melhor se obter a separação do pico no cromatograma e a garantia da biblioteca, 

quanto a identidade do principio ativo topiramato, viabilizando o melhor processo de 

quantificação do fármaco. Seguindo a metodologia, obteve-se o cromatograma referente 

ao topiramato e seu respetivo espectro de massas, como resposta do detector. A Figura 



103 
 

25 mostra o cromatograma referente ao topiramato, através da análise de cromatografia 

gasosa.  

 

Figura 25 - Cromatograma do topiramato 
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                O cromatograma nos mostra a resposta do detector em função do tempo de 

eluição da amostra. Seguindo a metodologia descrita neste estudo, o topiramato 

apresentou um tempo de retenção de 5,53 minutos. Como se mostra na Figura 25, o pico 

apresentou uma boa separação cromatográfica, sem a presença de calda, com pico em si 

fino e simétrico. 

                   Neste estudo, o sistema de CG-EM foi aplicado para identificar os íons 

padrões de fragmentação do topiramato bem como sua estrutura química, confirmando a 

identidade da amostra padrão. A Figura 26 mostra o espectro de massas referente aos 

padrões de fragmentação do topiramato. 
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Figura 26 - Espectro de massa com os padrões de fragmentação do topiramato (A) e 

comprovação com o espectro de massa do padrão da biblioteca NIST do software CG-

EM solution (B) 

 

             Pelo espectro de massas do topiramato (massa molar 339,36 g/mol), o pico base 

foi o m/z = 324,13, sendo este íon a espécie que foi monitorada durante todos os ensaios 

empregando o sistema CG-EM. Estes resultados foram coincidentes com Conway e 

colaboradores (2012) ao detectar e quantificar topiramato em plasma sanguíneo.  

               Como se pode observar, a estrutura química do topiramato foi prontamente 

identificada pela biblioteca do sistema CG-EM através da metodologia de detecção 

empregada neste estudo. O confronto entre os espectros de massa da amostra versus o 

padrão de referência da biblioteca do espectrômetro de massas, mostrou claramente a 

coincidência, dos fragmentos de massa expressos no espetro. Assim, não há hesitação de 

que a espécie que foi estudada neste trabalho trata-se do antiepilético topiramato.  

            A  coincidência dos espectros de massa da amostra com o padrão de referência 

em uma busca computadorizada contra uma biblioteca de espectro de massas e a acusação 

da maior probabilidade para a estrutura em estudo, são evidências mais que convincentes 

e de aceitação Legal para afirmação e comprovação da substância em estudo 

(SILVERSTEIN et al., 2005). 

            Raros são os trabalhos na literatura que procuraram desenvolver uma metodologia 

com as otimizações dos parâmetros para análise de topiramato via CG-EM, já que a 

técnica padrão é a cromatografia líquida e esta se encontra muito bem difundida na 

literatura, sendo assim, bem mais cômodo. 
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              Por fim, pode-se afirmar que a técnica de CG-EM, foi de suma eficácia na 

detecção do topiramato seguindo a metodologia desenvolvida neste estudo, com bastante 

sensibilidade, rapidez (em torno de 20 min), apresentando vantagens frente a técnica 

padrão de identificação do topiramato (cromatografia líquida, CLAE), com pico de 

separação excelente e de ótima resolução. A utilização da CG-EM para análise do 

topiramato, traz vantagens significativas frente ao sistema de cromatografia líquida, já 

que para análise CG-EM não requer preparação de fase móvel, utiliza colunas 

cromatográficas com maior vida útil, maior simplicidade e baixo custo (CONWAY, et 

al., 2012). 

 

5.6.2 Otimização do preparo de amostras aquosas para análise por CG-EM: 

extração líquido-líquido por “salting-out” 

 

               Diversos testes de recuperação do topiramato do meio aquoso foram realizados 

a fim de otimizar o processo de extração do fármaco para o solvente orgânico tolueno, 

solvente o qual foi o adequado e melhor forneceu a separação do pico do topiramato em 

CG-EM. Este é um passo importante para os ensaios já que praticamente todos os ensaios 

deste estudo foram realizados em solução aquosa.               

                 A extração por partição consiste na transferência de um soluto presente em 

uma fase para uma outra fase, geralmente de uma fase aquosa para uma orgânica. Para 

isso, solventes orgânicos imiscíveis são requeridos, pois são menos densos que a água e 

formam uma fase claramente visível acima da fase aquosa. A separação das fases é regida 

pelo equilíbrio entre a fase aquosa e a orgânica (PRUDÊNCIO DUTRA et al., 2018). 

                  O efeito salting-out em uma extração líquido-líquido (SALLE) é representado 

pela adição de um eletrólito em uma solução aquosa, aumentando a taxa de distribuição 

de um soluto na fase aquosa e no solvente orgânico em um processo de extração por 

partição (WANG; CAI; XU, 2011). 

              Os ensaios de extração assistido por sal (SALLE)  foram feitos inicialmente para 

otimizar os volumes necessários das fases aquosa e orgânica para a extração por partição, 

e depois desse procedimento aplicou-se os volumes ideais de solução de topiramato e 

tolueno (com maior eficiência de recuperação) nos ensaios de variação de pH (1,2 e 7,4) 

da amostra aquosa com variação do tipo de sal (NaCl e NaSO4). 
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                 Os volumes de solução aquosa de topiramato e de solvente orgânico foram 

variados de 500 a 2000 μL no processo SALLE. O volume e as concentrações das 

soluções salinas foram escolhidos com base na literatura, pois para o processo SALLE 

faz-se necessária altas concentrações de sais para maior força iônica do meio aquoso. 

Portanto, no presente estudo os valores de volume e concentração dos sais foram fixados 

como valores ótimos empregando 4 mL de NaCl (5 mol/L) ou Na2SO4 (3 mol/L) no 

processo SALLE para determinação de topiramato nas amostras aquosas (HYDE et al., 

2017; JAIN et al., 2014). 

              Com intuito de miniaturizar o processo SALLE, minimizando o gasto de 

solvente orgânico e de volumes de amostra aquosa, utilizou-se os menores volumes 

possíveis de ambos, que garantissem uma boa separação das fases e uma maior facilidade 

em coletar a fase orgânica para posterior análise CG-EM.  

             A diminuição do volume de amostra (solução aquosa de topiramato) levou a uma 

baixa porcentagem de recuperação do analito (SALLE 3 e 4), mas a otimização do 

processo SALLE demostrou que o volume de amostra ideal foi de 2000 μL. Inversamente, 

à medida que o volume de solvente extrator diminuiu a recuperação do topiramato foi 

mais eficiente (SALLE 1, 4 e 5). Pode-se observar que o melhor ensaio de extração é 

alcançado 99,00 % de recuperação do fármaco, ao utilizar-se as menores quantidades de 

solvente extrator tolueno (SALLE 1), já que menores quantidades de solvente orgânico 

conseguem distribuir mais moléculas de topiramato para fase orgânica (PRUDÊNCIO 

DUTRA et al., 2018). 

               O aumento do volume de solvente extrator (tolueno) afeta significantemente o 

processo de partição. Esse aumento de volume de solvente acarreta em uma diluição do 

sistema, diminuindo a porcentagem de recuperação do analito (NIU et al., 2017). Assim, 

as extrações com menores volumes de solvente extrator foram mais eficientes em termos 

de recuperação do topiramato (SALLE 1 e 5). A Figura 27, resume os resultados de 

recuperação do topiramato usando o efeito salting-out na extração líquido-líquido 

(SALLE) desenvolvidos neste trabalho. 
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Figura 27 - Resultado do processo SALLE para recuperação do topiramato em solução aquosa 

 

                

                  A amostra SALLE 1 apresentou melhor eficiência de incorporação frente as 

demais. Assim, o volume de 2000 μL de amostra aquosa de topiramato e 1000 μL de 

tolueno foram usados no ensaio de extração com variação de pH. Ao avaliar a influência 

do pH da solução aquosa e do tipo de sal usado na extração por SALLE, observou-se uma 

eficiência de recuperação excelente o que indica que a metodologia proposta neste estudo 

para o preparo de amostras aquosas para análise de CG-EM foi bastante satisfatória. A 

Tabela 12 traz os parâmetros de extração por SALLE para o topiramato nas condições 

ótimas para cada pH utilizado.  
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Tabela 12 - Condições otimizadas para a extração do topiramato usando SALLE 

Amostra Recuperação média (%) ± DP 

E6_NaCl 99,00 ± 2,00 

E6_Na2SO4 100,33 ± 0,58 

E6_Mix 81,00 ± 2,00 

E1.2_NaCl 66,66 ± 1,53 

E1.2_Na2SO4 100,26 ± 1,13 

E1.2_Mix 72,53 ± 1,30 

E7.4_NaCl 36,93 ± 0,12 

E7.4_Na2SO4 100,29 ± 0,61 

E7.4_Mix 89,30 ± 0,79 

Código da amostra = EX_Y, em que: X é o pH da solução aquosa de topiramato e Y o tipo de sal usado 

para o efeito salting out; Mix (double SALLE) = mistura de solução salina: NaCl + Na2SO4; DP = desvio 

padrão. 

 

              A Tabela 12 demonstra que a extração do topiramato usando o Na2SO4 é mais 

eficiente nos três valores de pH estudados. A mistura de sais usando NaCl e Na2SO4, 

chamada de “double SALLE”, também propiciou uma boa recuperação do fármaco para 

fase aquosa. O NaCl não apresentou uma resposta muito satisfatória na extração do 

topiramato ao se modificar o pH da solução aquosa para 1,2 e 7,4.  

               Essa diferença na eficiência de recuperação do topiramato para solução aquosa 

usando SALLE, demonstra que o ânion presente nos sais (Cl- e SO4
2-) são determinantes 

para o efeito salting-out e maior eficiência da SALLE. Este resultado é demonstrado pela 

série de Hofmeister (DIUZHEVA et al., 2019). 

                O farmacologista Franz Hofmeister estabeleceu o primeiro conceito do efeito 

iônico sobre a solubilidade de compostos orgânicos como fármacos e proteínas. A série 

de Hofmeister (Figura 28) mostra que dependendo do tipo de ânion presente no sal usado 

para o processo SALLE, o componente orgânico pode apresentar um aumento (salting-

in) ou diminuição (salting-out) da sua solubilidade na fase aquosa. Os ânions com alta 

densidade de carga como o SO4
2- permanecem altamente hidratados em soluções aquosas, 

assim ao serem facilmente solvatados pelas moléculas de água, fazem com que as 

moléculas orgânicas sejam atraídas para fase orgânica durante a extração com solvente 
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(tolueno), portanto menos solúveis na fase aquosa (GRUNDL et al., 2017; MAGIERA; 

KWIETNIOWSKA, 2016). Assim, devido ao maior efeito salting-out do íon SO4
2- frente 

ao íon Cl- o resultado da maior eficiência de extração usando o sal Na2SO4 é 

completamente plausível. 

 

Figura 28 - representação da série de Hofmeister para ânions 

 

Fonte: adaptada de GRUNDL et al., (2017) 

             

               A aplicação do Mix de sais (double SALLE) também apresentou uma boa 

eficiência de extração do topiramato. Hayde et al 2017, enfatiza que a utilização de mix 

de sais para o processo SALLE traz resultados intermediários para eficiência de extração, 

pois a presença de um ânion com maior densidade de carga (SO4
2-) contribui em maior 

grau para o efeito salting-out. 

              O processo SALLE favorece a formação de um sistema bifásico bem definido. 

O excelente resultado no processo de extração do topiramato da solução aquosa por efeito 

salting-out dar-se devido a presença de sais (NaCl ou Na2SO4, como eletrólitos) 

permitirem o enfraquecimento das forças de solvatação entre as moléculas de água e o 

analito orgânico (topiramato), favorecendo a maior distribuição do topiramato no 

solvente orgânico (tolueno), já que as moléculas de água estarão mais “interessadas” em 

solvatar as íons sódio (Na+), cloreto (Cl-) e sulfato (SO4
2-) devido suas altas densidades 

de carga. 

                A Figura 29 ilustra as moléculas de água solvatando as moléculas de topiramato 

(solução aquosa), que após a adição da solução salina passam a rodear os íons sódio, 

cloreto e sulfato (Na+, Cl- e SO4
2-, respectivamente), permitindo que as moléculas de 

topiramato fiquem mais distribuídas na fase orgânica. As moléculas de água preferem 

solvatar os íons cloreto e sódio devido a interações eletrostáticas. Assim, a recuperação 

do topiramato da fase aquosa para orgânica foi muito eficiente por esse método de 

extração (SALLE).  
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             No processo salting-out deve-se levar em consideração que a solubilidade do sal 

no solvente orgânico é negligenciada, e que a solubilidade do sal em água deve ser alta, 

o que garante o máximo de interação das moléculas de água com os íons provenientes do 

sal no processo de solvatação. Isto garante a ótima separação das fases e a eficiência do 

processo SALLE para recuperação do analito, neste caso topiramato (WANG; CAI; XU, 

2011). 

 

Figura 29 - Esquema do processo de interação molecular no processo SALLE (efeito salting-

out) 

 

 

Fonte: a autora  

 

             Diversos trabalhos na literatura evidenciam o processo SALLE como ferramenta 

de grande competência na recuperação de compostos orgânicos (fármacos, corantes e 

inseticidas, dentre outros) de soluções aquosas combinada com técnicas analíticas 

sofisticadas para detecção e quantificação desses compostos. Um grande destaque é dado 

a cromatografia gasosa (GC), na análise de amostras biológicas para monitoramento 

terapêutico de fármacos e meio aquoso em processos de remediação ambiental 

(MARTINS et al., 2012; WANG; CAI; XU, 2011). 

           A análise da amostra aquosa de topiramato usando o processo SALLE combinada 

com CG-EM (SALLE-CG-EM) foi muito eficiente já que se conseguiu detectar e 
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quantificar o antiepilético nas amostras aquosas com ótimas eficiências de recuperação 

(Tabela 12). 

 

5.7 INCORPORAÇÃO DO TOPIRAMATO NAS NPS 

  

              O topiramato foi incorporado nas nanopartículas usando o método de fusão (hot 

melt loading - HML). As amostras foram preparadas pelo método in situ, usando uma 

termobalança (por TG). Foram preparadas várias misturas de fármaco com a matriz de 

sílica em diferentes porcentagens.  

              Algumas técnicas de caracterização foram essenciais na avaliação da 

incorporação do topiramato nas NPS pelo método de fusão: análise térmica (TG e DSC), 

FTIR e DRX. Os materiais foram caracterizados como descrito na metodologia deste 

trabalho.  

 

5.7.1 Avaliação do comportamento térmico do topiramato (TG/DTG e DSC) 

                 

              A pureza do antiepilético topiramato foi estimada calorimetria exploratória 

diferencial (DSC). Segundo Moreira et al., (2010) as farmacopéias recomendam a 

determinação da pureza de fármacos através de técnicas padrões, como a cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE), mas esses métodos são por demasia demorados, de alto 

custo e requerem preparos mais sofisticados das amostras. Destacam ainda, que a 

utilização de uma técnica simples e que não requer preparo de amostra e nem elevados 

custos com insumos, são de extrema necessidade, como por exemplo a DSC.  

            A análise de DSC, está muito bem difundida na literatura na obtenção da pureza 

de amostras de fármacos. Por DSC pode-se determinar a pureza dos princípios ativos de 

forma direta, sem delongas e com bons resultados. A estimativa da pureza por DSC é 

realizada por meio da análise do pico de fusão da amostra em que se aplica a lei da 

depreciação do ponto de fusão de Van’t Hoff (MOREIRA, et al., 2010).  

             A Figura 30 mostra a curva DSC para o topiramato, com um evento endotérmico 

bem definido em torno de 127,59 °C atribuído a fusão do fármaco. A pureza calculada 

para o topiramato indicou um percentual 98,76 %. 
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Figura 30 - Curva DSC do topiramato 

 

                  

                 De acordo com a literatura a fusão do topiramato ocorre entre 125 e 126 °C. Já 

o comportamento observado na curva DSC deste estudo (Figura 30), a fusão ocorreu em 

127,59°C. Este resultado coincide com os trabalhos de Sena et al., (2008) que 

investigaram o comportamento térmico do topiramato, em que a curva DSC mostra a 

fusão em uma temperatura singelamente maior (128,0°C) devido a razão de aquecimento 

empregada (10 °C/min). Quanto maior a razão de aquecimento, maior a temperatura de 

fusão observada. Os autores avaliaram que ao reduzir a razão de aquecimento a 

temperatura de fusão diminui para 121,4 °C. 

                   Salama et al., (2012), também avaliaram o comportamento térmico do 

topiramato frente a análise por TG e de calorimetria exploratória diferencial (DSC). Os 

autores enfatizam que o topiramato possui um patamar de estabilidade térmica nas 

temperaturas iniciais de análise e em seguida ocorre o evento de fusão indicado pelo pico 

endotérmico na curva DSC. O pico exotérmico e intenso pouco antes de 200 °C, é 

referente a pirólise dos componentes do topiramato.  

               A análise do comportamento térmico do princípio ativo topiramato foi realizada 

também por TG. Inicialmente, a TG permitiu avaliação da estabilidade térmica do 
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fármaco para asseguração da aplicabilidade da técnica de fusão como preparo do 

carreador (NPSTPM). A curva TG do topiramato é demonstrada da Figura 31. 

 

Figura 31 - Curva TG do topiramato 

 

 

                  O topiramato se mostrou termicamente estável até uma temperatura de 

189,68°C, em que a partir desta temperatura inicia-se a primeira decomposição térmica 

do fármaco com perda de massa máxima, como pode ser visto pelo pico bem próximo a 

200 °C na curva DTG (primeira derivada da curva TG). O topiramato se decompõe quase 

que em sua totalidade, numa sequência de eventos térmicos consecutivos e simultâneos 

restando apenas 6,11 % de resíduo. A curva DTG é uma ferramenta matemática de suma 

importância na identificação dos eventos térmicos que ocorrem simultaneamente, pois 

torna-os mais claros ao analisar-se a curva TG, podendo assim, fornecer a identificação 

da quantidade real de eventos térmicos que ocorrem para uma determinada amostra. 

                 Devido esse perfil de perda de massa brusca (pela curva TG) do topiramato e 

a presença de um pico muito exotérmico em torno de 200 ºC visto pela curva DSC, pode-

se observar que se trata de uma reação térmica de decomposição muito extrema, e com 

grande liberação de calor. Para comprovar essa informação, o topiramato foi aquecido na 
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termobalança até 210 °C em uma razão de aquecimento de 5 °C/min, para averiguação 

da característica visual do resíduo formado. A Figura 32 mostra as fotografias do resíduo 

obtido após aquecimento do topiramato na sua temperatura de decomposição. As 

fotografias foram feitas assim que o forno da termobalança resfriou e possibilitou ser 

aberto com segurança.  

 

Figura 32 - Fotografias do resíduo obtido após aquecimento do topiramato a 200 °C 

 

Fonte: a autora 

 

              Visualmente trata-se de um resíduo negro, esponjoso e com um grande aumento 

de volume. O topiramato ao ser aquecido até sua temperatura de decomposição 

(determinada por TG, ~ 200 °C), apresenta um material sólido e de volume altamente 

expandido. A reação de decomposição do topiramato libera uma grande quantidade de 

calor (reação fortemente exotérmica). Isso explica a saída de linha de base (semelhante a 

um pico endotérmico) logo após a fusão do topiramato, consecutivo com um pico 

altamente exotérmico próximo a 200 °C. Após 200 °C a liberação de calor é tão grande 

que a temperatura da amostra é bem maior que a registrada pelo termopar da 

termobalança, causando esse “falso” pico endotérmico após a fusão. 

               O comportamento termogravimétrico do topiramato também foi avaliado após 

o processo de fusão, para averiguação da reprodutibilidade da conduta do fármaco após a 

transformação física. O topiramato foi fundido, sob aquecimento na termobalança até 135 

°C numa razão de 5 °C/min, resfriado até temperatura ambiente e submetido a um novo 
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ciclo de aquecimento até 900 °C (10 °C/min). A nova curva TG (Figura 33) mostra que 

o comportamento térmico do topiramato se manteve mesmo após ser fundido, resfriado e 

reaquecido. O pico de decomposição térmica ocorreu em 202,30 °C, o resíduo gerado foi 

de 5,64 %.  

 

Figura 33 - Curva TG do topiramato após processo de fusão, resfriado e reaquecido 
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                O resíduo gerado após TG do topiramato também foi caracterizado. Trata-se de 

um material branco e que devido a alta estabilidade térmica, já que resistiu a 900 °C de 

temperatura durante o aquecimento na termobalança, desconfiou-se da sua composição 

ser de algum óxido presente na formulação do princípio ativo do fármaco, já que o mesmo 

não é 100 % puro (pois apresentou 98,59 % de pureza). Então esse resíduo foi 

caracterizado por FRX, para uma análise semi-quantitativa da sua composição. 

             O resultado de FRX apontou a presença de alguns óxidos como mostra a Figura 

34. A maior porcentagem de óxido foi de SO3 (em torno de 90,0 %) no resíduo, o que é 

completamente plausível já que na estrutura química do topiramato o grupo sulfamato 

(NH2SO3-R) constitui a porção mais relevante da molécula do fármaco. A presença de 
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óxidos de silício, fósforo, alumínio e potássio também foi denotado em pequenas 

quantidades.  

 

Figura 34 -Resultado de FRX do resíduo após análise TG do topiramato 
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5.7.2 Avaliação da incorporação do topiramato por FTIR 

     

                A espectroscopia de infravermelho foi de grande relevância para caracterização 

dos materiais usados neste estudo. A técnica de FTIR permite ainda avaliar-se o processo 

de interação que ocorre entre o fármaco e a matriz de sílica. As NPS, topiramato, uma 

mistura física de NPS+TPM (sem fusão), as incorporações por fusão: NPSTPM_10%, 

NPSTPM_20% NPSTPM_30% NPSTPM_40% e NPSTPM_50% foram caracterizadas 

por FTIR.  

                 A amostra de nanopartículas de sílica (síntese S5/5) foi analisada via FTIR, 

como já descrito mais detalhadamente na caracterização das NPS com intuito de se obter 

uma elucidação dos grupos funcionais presentes na amostra através das bandas de 

absorção no espectro representado na Figura 35. O espectro de FTIR foi capaz de 

identificar as principais bandas da sílica: 3474 cm-1 da deformação OH dos grupos Si-OH 

(principal sítio ativo da sílica) e 1049 cm-1 é referente ao estiramento assimétrico da 

ligação Si-O.  

 

Figura 35 - Espectro de FTIR das NPS 
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                 A espectroscopia de FTIR foi aplicada ao topiramato (Figura 36) com intuito 

de se caracterizar a amostra, através da observação dos seus grupos funcionais no 
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espectro. O espectro de infravermelho do topiramato mostra a presença de bandas de 

deformação axial de ligações C-H na região de 3390 cm-1 a 2900 cm-1. Já a banda presente 

em média de 1370 cm-1 é correspondente a deformação angular no plano dos grupos 

metilas (CH3) bastante presentes na estrutura química do topiramato. Com a 

predominância de grupos orgânicos éter aparece no espectro de FTIR do topiramato 

várias bandas de significante intensidade na região de 1150 a 1085 cm-1 referente a 

deformação axial assimétrica das ligações C-O-C dos éteres. A grande quantidade de 

sinais na região de 1500 a 500 cm-1 é uma forte evidência para presença de várias ligações 

de éter C-O-C (SILVERSTEIN, et al., 2006).  

. 

Figura 36 - Espectro de FTIR do topiramato 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
40

50

60

70

80

90

100

T
ra

n
sm

it
ân

ci
a 

(%
)

Número de onda (cm-1
)

C-H

3390-2900 cm
-1

 

3246 e 3211 cm
-1 

NH2 de sulfamato

1357 cm
-1

 

   

                O grupamento mais significante na estrutura química do topiramato, pois como 

já descrito, é o grupo sulfamato que confere a molécula de topiramato a sua atividade 

antiepilética, sendo assim muito importante se evidenciar a “impressão digital” deste 

grupo orgânico no espectro de infravermelho. As bandas de absorção em 3397 e 3222 cm-

1 são atribuídas as deformações axiais de amina primária do grupamento sulfamato 

(NH2SO3-R). Um outro grupo importante é a presença de sulfona (O=S=O) na estrutura 

do sulfamato que causa absorções na região de 1350 a 1300 cm-1 bastante intensas e em 
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1160-1120 cm-1 referentes a deformação axial assimétrica e simétrica do grupo SO2 

(SILVERSTEIN, et al., 2006). 

                 A mistura física (sem processo de fusão) do topiramato com as NPS também 

foi caracterizado (Figura 37) com intenção de verificar se há interações entre os dois 

materiais sob condições normais, em apenas uma mistura binária (1:1). Como se pode 

observar o espectro de FTIR demonstra a presença dos grupos funcionais do topiramato 

e da sílica de forma distinta, sem as alterações indicativas de interação entre eles em uma 

mistura, que são: deslocamento, desdobramentos, redução/aumento de intensidade e 

alargamentos de bandas.  

 

Figura 37 - Espectro de FTIR da mistura física de NPS+TPM (1:1) 
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              O espectro mostra bandas da mistura física características dos grupos funcionais 

das NPS como a banda alargada em 3474 cm-1 referente ao OH de silanol, e 1050 cm-1 

atribuída aos grupos Si-O. Na mesma região do estiramento de OH de silanol, bandas 

particulares do topiramato são evidentes como estiramento C-H (muito presente na 

estrutura química do topiramato). Uma banda desdobrada muito importante é observada 

em 3246 e 3211 cm-1, correspondente a banda de deformação N-H pertencente ao grupo 

amino (NH2) ligado ao sulfamato (NH2SO3-R) do topiramato. Bandas em 2997 e 3000 

cm-1, são correspondentes a deformação axial das ligações C-H da estrutura química do 
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topiramato. Em 1641 e 1575 cm-1 encontra-se as bandas de deformação angular simétrica 

das ligações N-H do grupo amino do fármaco.  A presença dessas bandas bem distintas e 

exclusivas do topiramato em relação as NPS, demonstram que nesse material tem-se 

apenas uma mistura física, e não uma interação entre TPM e NPS. 

                As formulações dos carreadores (NPSTPM_%) preparadas por fusão, usando 

uma termobalança, também foram caracterizadas por FTIR, para verificação de alterações 

químicas decorrentes do processo de incorporação do fármaco na matriz de sílica, ao 

variar as porcentagens de topiramato em cada formulação. Na Figura 38 (A, B e C) traz 

os espectros de FTIR para cada mistura de NPSTPM_10 a 30 % preparadas neste trabalho. 

 

Figura 38 - FTIR das misturas após fusão do topiramato: (A) NPSTPM_10%; (B) 

NPSTPM_20% e (C) NPSTPM_30% 

 

               

             Ao aumentar-se a concentração de topiramato nas misturas carreadoras 

(NPSTPM) de 10 para 30 % observa-se que há um maior desdobramento da banda na 

região dos grupos silanóis das NPS (3474 cm-1), evidenciando a presença do grupo 

sulfamato do topiramato interagindo principalmente com os grupos silanóis das NPS. A 

literatura indica que na região de 3500 a 3400 cm-1 são correspondentes a deformação 

axial de N-H dos grupos sulfonamida primárias. Nos espectros Figura 39 (D e E) observa-

se que essa banda se torna ainda mais intensa com o aumento da concentração de 
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topiramato nas NPS. As bandas características de deformação axial de C-H mostraram-

se mais evidente também no material com maior teor de topiramato em NPSTPM_50% 

(2997 e 3000 cm-1).  

 

Figura 39 - FTIR das misturas após fusão do topiramato: (D) NPSTPM_40%; (E) 

NPSTPM_50% 

 

 
 

 

               Na mistura de NPSTPM_50% também se observa a banda de absorção referente 

ao grupo sulfona (O=S=O) do topiramato em 1357 cm-1. Outras duas bandas pertencentes 

ao topiramato são expressas no espectro do material após incorporação por fusão: uma 

banda em 1394 e 1216 cm-1 também atribuídas ao grupo sulfamato do fármaco. Essas 

bandas atribuídas ao grupo sulfamato do topiramato aparecem na mesma região da banda 

de estiramento da ligação dos siloxanos (O-Si-O), componente estrutural interno dos 

silicatos. Isto pode indicar uma interação mais interna do topiramato com as NPS, 

provavelmente na estrutura porosa do carreador.  

                 Latifi et al., (2017), cita que o deslocamento, desdobramento ou redução na 

intensidade de alguma banda referente a algum grupo orgânico marcante da estrutura 

química do fármaco, indica que há uma interação entre a molécula terapêutica e a sílica.  

               Como a estrutura química do topiramato apresenta o grupo sulfamato (NH2SO3-

R), que possui uma amina primária, este grupo interage muito bem com os grupos ativos 

(Si-OH) da superfície das NPS, por interação de hidrogênio entre os pares de elétrons 

livres do nitrogênio amínico com o hidrogênio dos grupos silanóis. Resumidamente. 

ocorreu uma interação N-H entre o carreador (NPS) e o topiramato. Essa informação é 

claramente evidenciada pelos espectros de FTIR das misturas NPSTPM nas diferentes 
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porcentagens, pois a maior mudança espectral em comparação com as NPS puras 

acontece na região da banda de estiramento OH dos grupos silanóis. Isso indica que os 

Si-OH foram os grupos que interagiram fortemente com o topiramato (DE ALMEIDA et 

al., 2019; LATIFI; SOHRABNEZHAD; HADAVI, 2017; OLIVEIRA et al., 2019). 

                Juère e colaboradores (2018), discutem que os grupos Si-OH são realmente os 

sítios reativos da superfície das sílicas, que interagem muito bem com componentes 

orgânicos, como os fármacos. Como possuem uma porosidade inerente, as NPS interagem 

com fármacos também na sua estrutura interna, através dos grupos siloxanos (O-Si-O) 

com os compostos orgânicos, originando: O-Si-O-R (R é o grupo orgânico das moléculas 

de fármaco). Os autores citam ainda, que as sílicas podem apresentar o comportamento 

pH-responsivo quando interagem com grupo amino dos fármacos, já que estes grupos 

podem ser ionizados e respondem de forma diferente dependendo do pH do meio.  

                 Portanto, a técnica de FTIR foi uma ferramenta de grande importância para 

avaliação da incorporação do topiramato nas NPS pelo método de fusão. Os espectros dos 

materiais após fusão mostraram claramente mudanças nas bandas referentes aos grupos 

silanóis e siloxanos, observável principalmente pela presença do desdobramento de banda 

devido a interação do grupo sulfamato do topiramato com as NPS. As amostras de 

NPSTPM mostraram um perfil espectral diferente se comparado ao espectro de FTIR da 

mistura física, que apresentou apenas bandas características dos dois materiais de forma 

isoladas, sem a presença de deslocamento, desdobramento, modificação na intensidade 

ou alargamento nas bandas, o que indicaria uma interação entre o fármaco e o carreador, 

apenas na mistura física (sem fusão).  

 

5.7.3 Avaliação da incorporação por DRX 

             

             É de fundamental importância se caracterizar um material quanto a sua 

microestrutura e cristalinidade. O termo estrutura cristalino está vinculado ao arranjo dos 

átomos na estrutura e microcristalinidade consiste na composição e nas fases dos 

referentes ao material. O DRX é a técnica mais indicada para o processo de caracterização 

macroestrutural de um material. O difratograma de Raios-X do topiramato (Figura 40) 

mostra claramente a presença de uma estrutura altamente cristalina. O difratograma 
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obtido coincide com a literatura, indicando a cristalinidade do material pertence a uma 

estrutura ortorrômbica (SENA et al., 2008). 

Figura 40 - Difratograma de Raios-X do topiramato 
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                As NPS apresentam uma estrutura amorfa, como já discutido na caracterização 

das NPS por DRX (Figura 18). essa informação é de grande relevância já que sílicas 

amorfas são ideais para sistemas de liberação de fármacos, devido a biocompatibilidade 

em relação a estrutura cristalina (GUO et al., 2017; ZULFIQAR; SUBHANI; HUSAIN, 

2016). 

              As misturas de máxima (NPSTPM_50%) e mínima (NPSTPM_10%) 

porcentagem de topiramato, incorporadas por fusão, foram caracterizadas também por 

DRX para avaliação de modificações na estrutura cristalina do fármaco após ser 

impregnado no carreador (NPS). A Figura 41 mostra o difratograma de raios-X do 

material incorporado a 50 e 10 % de topiramato nas NPS, pelo método de fusão.  
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Figura 41 - Difratograma da NPSTPM 10 e 50 % após fusão do topiramato 

 

 

  

                  Os difratograma dos materiais NPSTPM_10 e 50% mostram que a 

microestrutura cristalina do topiramato foi preservada após o processo de incorporação 

do fármaco nas NPS pelo método de fusão. Sinais de reflexões entre 9,15° e 29,08° em 

2θ referentes ao topiramato foram reproduzidas nos materiais NPSTPM. As principais 

reflexões ocorreram em (valor médio ± desvio padrão): 12,75° ± 0,04, 15,10° ± 0,01; 

20,64° ± 0,02 e 24,31° ± 0,01 em 2θ. A temperatura de processamento (135 °C) para 

obtenção da fusão do topiramato (127,59 °C) no carreador de sílica (NPS), é considerada 

uma temperatura baixa para um trabalho de carreamento por fusão, sendo assim essa 

temperatura não é tão grande o suficiente para romper a estrutura cristalina do fármaco. 

Isso é um fator importante, já que dispersões sólidas cristalinas possuem maior 

estabilidade termodinâmica que sólidos amorfos (JUÈRE, 2018; ZHANG et al., 2017). 

                  Dispersões sólidas que mantêm o estado cristalino no fármaco, são de grande 

importância principalmente para fármacos que são considerados solúveis em meio aquoso 

como o topiramato (solubilidade: 9,8 mg/mL em água, a 25 °C). Os fármacos cristalinos 

quando amorfizados, passam a apresentar menor estabilidade termodinâmica (maior 

energia livre) já que não possuem uma orientação espacial, tendem a serem mais 

energéticos que sua forma cristalina (menor energia livre). Isto acarreta ao fármaco uma 

menor estabilidade química e física, aumentando a tendência a cristalização e degradação. 

Portanto, a forma cristalina do topiramato ao ser assegurada pelo processo de 

incorporação por fusão, garante estabilidade e vida útil (maior tempo de armazenamento 
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em prateleira) da mistura obtida com as NPS, se comparada a uma estrutura amorfa ( 

JELIC e LIAVITSKAYA, 2019; MA e WILLIAMS, 2019; PRADO; ROCHA, 2015). 

                   Para algumas formulações farmacêuticas a forma amorfa do fármaco é 

raramente usada, devido essa baixa estabilidade. E as formas cristalinas são preferenciais 

devido a sua alta estabilidade química, como as dispersões obtidas para o topiramato no 

presente estudo comprovas por DRX tanto para as misturas com máxima 

(NPSTPM_50%) como para as de mínima (NPSTPM_10%) quantidade de topiramato 

(MA e WILLIAMS, 2019; PRADO; ROCHA, 2015). 

                   A miscibilidade entre o fármaco e o carreador é um fator importante que guia 

o processo de obtenção de uma dispersão sólida por fusão do fármaco. Se um carreador e 

um fármaco são imiscíveis durante o aquecimento para fusão da espécie terapêutica, há 

uma impossibilidade de obtenção de uma única fase entre o fármaco e o carreador, 

principalmente as sílicas que não se fundem nas temperaturas de fusão dos fármacos 

(temperatura de fusão do SiO2: ~1710°C). Assim, há uma rápida recristalização do 

topiramato após fusão, sobre a superfície e poros do carreador (NPS), e a interação entre 

eles ocorre a nível molecular por ligações de hidrogênio, por exemplo. Isto também foi 

comprovado por DRX, ao preservar-se a cristalinidade do topiramato, e por FTIR com a 

evidência de interação entre os grupos silanóis das NPS e o grupo sulfamato do 

topiramato (AHERN et al., 2013; MA e WILLIAMS, 2019). 

 

 

5.7.4 Eficiência de incorporação do topiramato  

          

                 O estudo da eficiência de incorporação foi realizado pelo doseamento da 

quantidade de topiramato liberada ao longo do tempo em pH 7,4 (tampão fosfato), usando 

CG-EM. O ensaio seguiu a metodologia descrita neste estudo, usando a formulação com 

a porcentagem máxima de topiramato (NPSTPM_50%), já que essa amostra foi a 

empregada no processo de liberação do fármaco. O tempo de máxima liberação foi 

averiguado previamente e em 5 horas de ensaio a dose máxima do fármaco foi liberada. 

O cromatograma (Figura 42) demonstra a liberação máxima do topiramato com 

quantificação da dose liberada com base na área do pico por CG-EM usando a curva de 

calibração na faixa de 0,05 a 2 mg/mL.  
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Figura 42 - Eficiência de incorporação do topiramato por CG-EM nas NPS (formulação 

NPSTPM_50%) 

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

In
te

n
si

d
ad

e

Tempo de retenção (min)

5,53 min

 

 

               Como a amostra (NPSTPM_50%) apresentava a massa teórica de 3,5 mg de 

topiramato para 5 mL de meio de dissolução, a concentração teórica é 0,7 mg/mL. A 

metodologia de detecção conseguiu quantificar na ordem de 0,69 ± 0,01 mg/mL de 

topiramato na amostra (eficiência de incorporação equivalente a 98,57 %). Esse valor 

demonstra a eficácia do método de fusão em incorporar a dose real do fármaco no 

carreador, bem como a técnica de CG-EM em detectar e quantificar o topiramato com 

exatidão.  

 

5.8 ENSAIOS DE LIBERAÇÃO DOS FÁRMACOS  

5.8.1 Ensaios de liberação da INH incorporada nas NPS 

 

             Os sistemas de liberação controlada são projetados para modularem a liberação 

do fármaco retardando ou prolongando o processo de dissolução do fármaco. Os 

benefícios desses tipos de sistema de liberação de fármacos são inúmeros e 

principalmente a redução dos números de doses diárias e consequente diminuição das 

reações adversas. Para analisar o perfil de liberação da INH, as NPS produzidas na síntese 

S5/5, foram carregadas com INH variando-se os parâmetros já anteriormente citados 

(planejamento experimental fatorial, 2n). O estudo de liberação foi realizado segundo a 

metodologia descrita neste estudo simulando o trânsito gastrointestinal de uma forma 
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farmacêutica oral, e o perfil de liberação cumulativa da INH nas NPS foi representado na 

Figura 43. 

 

Figura 43 - Liberação da INH ao longo do tempo 
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               É notável que o processo de liberação da INH foi mais eficiente conforme o 

aumento do pH do meio de dissolução (pH 1,2 a 7,4). No fluido estomacal simulado (pH 

1,2) tem-se uma liberação total (média) de 16,96 % ± 0,72 da dose de INH incorporada 

nas NPS ao fim das 2 h, o que corresponde ao tempo estimado de trânsito da forma 

farmacêutica no ambiente estomacal. Nos primeiros 30 minutos, ocorre um incremento 

na liberação da INH, atribuída ao excesso de moléculas de INH na superfície das NPS, 

ocorrendo uma liberação mais brusca nos primeiros minutos de ensaio. Esse fenômeno 

pode ocorrer durante a secagem do material após a incorporação do fármaco, em que 

moléculas de INH livres voltam a serem aderidas na superfície da matriz (NPS), devido 

a uma quantidade de solução aquosa residual de INH.  

               Assim, quando o carreador (INH+NPS) entra em contato com o meio de 

dissolução a INH associada a superfície da NPS é liberada um pouco mais rápida. 

Resultados semelhantes foram obtidos em outras matrizes carreadoras de fármacos 

(GAWARE; ROKADE; KALE, 2019; GIOVANINNI et al., 2018; LOPES; LOBO; 

COSTA, 2005). Tabela 13 sumariza o ensaio de liberação da INH, com os valores médios 

obtidos a partir da triplicata de cada ponto e o desvio padrão para as medidas. 
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Tabela 13 - Liberação da INH no trato gastrointestinal (simulado) ao longo do tempo 

Tempo (min) *Liberação da INH (%) DP 

30 13,20 2,50 

60 11.60 1,17 

90 13,71 0,42 

120 16,96 0,72 

150 31,69 0,53 

180 37,67 0,48 

240 44,17 0,43 

270 56,57 1,08 

300 62,30 1,11 

360 77,52 0,56 

420 87,42 1,26 

480 95,85 0,81 

*média das triplicatas; DP = desvio padrão.  

 

           Como já discutido, o processo de incorporação da INH nas NPS é mais efetivo em 

pH bastante ácido. Esse fator é facilmente explicado pela maior interação dos grupos 

silanóis das NPS (Si-OH) com a molécula de INH na forma ionizada (protonada).  

         Ao aumentar o pH do meio de dissolução (pH 6,8 e 7,4), a liberação de INH aumenta 

consideravelmente, sendo mais significante em pH 7,4. Este aumento do pH garante que 

grande parte das moléculas de INH estejam na forma não ionizada, forma a qual tem 

menos afinidade com os sítios ativos das NPS (grupos silanóis, Si-OH) se comparada a 

espécie ionizada. Assim, ocorre uma maior liberação das moléculas de INH da matriz de 

sílica, devido a conversão total das moléculas no estado ionizado para não ionizada com 

o aumento do pH de 6,8 e 7,4.  

             O material INH+NPS apresentou uma liberação do fármaco de forma controlada 

e pH-responsiva. Este resultado pode ser explicado com base nas interações de 

hidrogênio. Em pH 1,2 no ensaio de liberação simulando as condições estomacais, temos 

a asseguração da interação entre os grupos silanóis e as moléculas de INH ionizadas. 

Devido o pH do meio estomacal assegurar essa acidez, as moléculas de INH ficam mais 

presas aos sítios ativos da sílica e consequentemente, são liberadas em menor quantidade 
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no meio estomacal (pH 1,2). Neste meio de dissolução, a interação de hidrogênio ocorre 

entre o oxigênio dos grupos silanóis (Si-OH) com o hidrogênio ligado ao anel piridínico 

(interação de hidrogênio entre O e H).  Já no meio intestinal (pH 6,8 e 7,4) a liberação da 

INH foi mais efetiva pela ausência da espécie protonada que interage muito bem com as 

NPS. Assim, a interação entre os grupos silanóis e as moléculas de INH passam a serem 

menores e o fármaco vai sendo mais liberado ao longo do tempo de forma controlada. 

Nestes valores de pH que simulam o meio intestinal, a interação da INH com NPS 

também são regidas por ligações de hidrogênio, neste caso por interações dos átomos de 

hidrogênio dos grupos silanóis e os átomos de nitrogênio do anel piridínico da INH 

(CARAZO et al., 2017, 2018). 

                Sabe-se que as interações de hidrogênio com átomos de oxigênio são mais 

fortes e efetivas do que com nitrogênio, pois o oxigênio possui maior eletronegatividade 

que o nitrogênio, fazendo com que sua interação com H seja bem mais forte e efetiva. 

Assim, pode-se justificar a maior liberação de INH em pH 7,4 se comparada a pH 1,2, 

pois em pH 7,4 temos interações de hidrogênios mais fracas e consequente maior 

liberação da INH neste meio de dissolução. Além disso a liberação de fármacos em um 

ambiente intestinal é de grande importância, já que é no intestino que ocorre a maior 

absorção dos fármacos devido a suas condições favoráveis como tamanho, pois apresenta 

grande área de contato para que o fármaco possa ser absorvido e alto peristaltismo, e sem 

condições drásticas que possibilitem a degradação do fármaco como o pH altamente ácido 

do estômago (BILLAT et al., 2017). 

                     A carga superficial do NPS, caracterizada pelo potencial zeta, também 

contribui para a taxa de moléculas de INH liberadas em diferentes pHs. Como a carga 

superficial do NPS é negativa na faixa de pH avaliada neste estudo, as moléculas 

protonadas INH interagem por forças eletrostáticas com o NPS. Essa interação garante a 

menor liberação do fármaco em pH ácido e maior liberação em pH 7,4 devido a uma 

diminuição na quantidade de INH protonada, reduzindo a interação efetiva entre o 

fármaco e a sílica (GOUNANI et al., 2018). 

                  Esses resultados são muito importantes, pois a liberação prolongada de um 

antibiótico, como a INH, promove maior exposição terapêutica, pois a INH permanece 

na circulação sanguínea por tempo prolongado, pois as doses são liberadas de forma 

controlada ao longo do tempo, mantendo a concentração de INH dentro da janela 

terapêutica (MOORCROFT et al., 2018). 
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5.8.1.1 Cinética de liberação da INH 

 

              Nos estudos in vitro de adsorção e liberação de fármacos são empregados 

modelos matemáticos para interpretar os dados experimentais de liberação. Dentre os 

modelos matemáticos existentes os mais utilizados, devido a sua adequabilidade são os 

modelos cinéticos de liberação: ordem zero, primeira ordem e Higuchi. Cada modelo 

cinético descreve um processo de liberação de fármacos em suas matrizes de um ponto 

de vista diferente. A adequabilidade de cada modelo foi avaliada de acordo com seu 

coeficiente de correlação (R), apresentando o melhor ajuste o modelo que apresentar R 

mais próximo da unidade.  

               O modelo de cinética de ordem zero (Figura 44) foi o melhor ajuste para os 

dados experimentais de liberação da INH nas NPS (R = 0,9819). A cinética de ordem 

zero escreve a liberação lenta do fármaco, é o modelo ideal para descrever formas 

farmacêuticas de liberação modificada (COSTA, P., & LOBO, 2001). 

              O modelo de cinética de ordem zero pode iniciar-se com uma liberação imediata, 

mais brusca e chamada de “burst effect” (ponto de 30 minutos, Figura 43), motivada pela 

liberação do fármaco aderido à superfície do material matricial seguido de uma liberação 

mais lenta (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 
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Figura 44 - Modelos cinéticos para liberação da INH 

 

 

 

                

5.8.2 Ensaios de liberação do topiramato incorporado nas NPS 

 

               O sistema de liberação proposto para o topiramato, a partir da incorporação pelo 

método de fusão nas NPS também foi avaliado quanto ao seu perfil de liberação. A Figura 

45 mostra a liberação do topiramato das NPS ao longo do tempo, no pH 1,2 e 7,4 

simulando a liberação no estômago e intestino, respectivamente. A curva mostra que a 

liberação do fármaco ocorre de forma controlada ao longo do tempo e de modo pH-

responsivo, pois seu aspecto muda significantemente ao variar o pH do meio de 

dissolução.  
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Figura 45 - Liberação do topiramato ao longo do tempo 
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              Em pH 1,2 (simulação do pH estomacal), observa-se que uma liberação mais 

brusca do topiramato ocorre no tempo inicial de análise (30 min), seguido de uma 

liberação mínima tal como ocorreu com a INH, fenômeno chamado de “burst effect”, 

decorrente de um excesso de fármaco que se adere a superfície do carreador (NPS). Esse 

efeito também pode ocorrer na incorporação de fármacos pelo método de fusão, já que 

após a mudança de estado físico do topiramato para o estado líquido durante o 

aquecimento no forno da termobalança, ocorre o resfriamento rápido do sistema até 

temperatura ambiente. Esse processo ocasiona uma cristalização rápida do topiramato na 

superfície do carreador, devido a presença de fármaco residual (GAWARE; ROKADE; 

KALE, 2019; GIOVANINNI et al., 2018; LOPES; LOBO; COSTA, 2005).  

             A literatura também enfatiza que a viscosidade do fármaco também altera a 

capacidade de “adentrar” de forma rápida os poros do carreador de sílica, em um processo 

de incorporação por fusão. Sendo o topiramato um derivado da frutose, ao fundir 

apresenta uma característica peculiar aos açúcares, a alta viscosidade. Assim, uma 

pequena quantidade de fármaco restará na superfície do carreador que, ao resfriar 

rapidamente, cristaliza-se e origina o “busrt effect” devido à liberação rápida no meio de 

dissolução (AHERN et al., 2013; GRUNDL et al., 2017; MAGIERA; 

KWIETNIOWSKA, 2016; PARFENYUK; DOLININA, 2014). 
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               Esse resultado da liberação do topiramato em pH 1,2 é meritório. A 

comprovação da liberação apenas da quantidade residual do topiramato que não foi 

incorporado nas NPS pelo método de fusão (equivalente a 0,13 mg/mL), demonstra que 

a interação entre o fármaco e as NPS realmente existe. Em pH ácido o grupo sulfamato 

das moléculas de topiramato (NH2SO3-R), que possui uma amina primária, é rapidamente 

protonada (NH3
+) interagindo muito bem com os grupos ativos (Si-OH) da superfície das 

NPS. Esta molécula de topiramato protonada (ácido de Lewis) reage facilmente com os 

grupos silanóis das NPS (bases de Lewis), por um processo de interação ácido-base. A 

diminuição do pH do meio de dissolução favorece a protonação do centro reativo do 

topiramato (grupo NH2 do sulfamato) e consequentemente, favorece uma maior interação 

com NPS. Este parâmetro pode ser explicado em outros trabalhos com moléculas 

nitrogenadas e adsorvidas em sílicas (ALMEIDA et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2019). 

              Em pH 7,4 a liberação do topiramato ocorreu de forma retardada ao longo do 

tempo, com liberação da dose máxima (média de 0,69 ± 0,01 mg/mL) em 300 min 

(equivalente a 98,57 % da dose). A liberação do topiramato ocorreu de forma gradual 

neste pH e com valores de doses quase que exatas à medida que se aumentou o tempo 

com o passar de cada hora (aproximadamente 0,10 mg/mL a cada 60 min). A Tabela 14 

resume os valores médios de topiramato liberado ao longo do tempo e o desvio padrão 

para as medidas que foram feitas em triplicatas para cada tempo de liberação. 
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Tabela 14 - Liberação do topiramato no trato gastrointestinal (simulado) ao longo do tempo 

  

Tempo 

(min) 

 

*Liberação do topiramato 

(mg/mL) 

 

DP 

pH 1,2 
30 0,13 0,02 

 
60 0,10 0,01 

 
120 0,08 0,01 

 
180 0,05 0,02 

 
240 0,05 0,02 

 
300 0,05 0,01 

pH 7,4 
30 0,18 0,03 

 
60 0,26 0,01 

 
120 0,37 0,02 

 
180 0,50 0,02 

 
240 0,60 0,02 

 
300 0,69 0,01 

*valores obtidos a partir da média das medidas em triplicatas; DP = desvio padrão 

 

                 A liberação do topiramato mais pronunciada em pH 7,4 ocorre pela ausência 

da espécie protonada do grupo amino pertencente ao sulfamato (NH2SO3-R), que interage 

com grande eficiência com as NPS. Assim, a interação entre os grupos silanóis (Si-OH) 

e as moléculas de topiramato passam a serem menores e o fármaco vai sendo mais 

liberado ao longo do tempo de forma prolongada. Nesse valor de pH que simula o meio 

intestinal, a interação da topiramato com NPS também são regidas por ligações de 

hidrogênio, neste caso por interações dos átomos de hidrogênio dos grupos silanóis e os 

átomos de nitrogênio do dos grupos sulfamatos do fármaco (CARAZO et al., 2017, 2018; 

VERES et al., 2017). 

                Como já citado para o estudo de liberação da INH, as interações de hidrogênio 

com átomos de oxigênio são mais fortes e efetivas do que com nitrogênio, pois o oxigênio 

possui maior eletronegatividade que o nitrogênio, fazendo com que sua interação seja 

bem mais forte e efetiva (isso ocorre em pH 1,2, por isso a menor liberação do topiramato 

neste meio). Portanto, pode-se justificar a maior liberação de topiramato em pH 7,4 se 

comparada a pH 1,2, pois em pH 7,4 temos interações de hidrogênios um pouco mais 
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fracas e consequente maior liberação do fármaco neste meio de dissolução (BILLAT et 

al., 2017). 

                Como a caracterização do potencial zeta das NPS, mostraram que as partículas 

são negativas na faixa de pH avaliada neste estudo, em pH 1,2 as moléculas de topiramato 

são protonadas no grupo NH2 do sulfamato e interagem também por forças eletrostáticas 

com o NPS (interação do tipo Si-O- e NH3
+). Essa interação garante uma maior força de 

atração entre o fármaco e o carreador (NPS), ocasionando uma menor liberação do 

fármaco em pH ácido e maior liberação em pH 7,4 devido a uma diminuição na 

quantidade de INH protonada, reduzindo a interação efetiva entre o fármaco e a sílica 

(GOUNANI et al., 2018). 

                 Esses resultados são muito atrativos, pois a liberação prolongada de um 

antiepilético topiramato promove um efeito terapêutico por um tempo maior, pois o 

topiramato permanece na circulação sanguínea por tempo prolongado, e com doses que 

vão sendo liberadas de forma gradual ao longo do tempo, mantendo a concentração do 

fármaco dentro da janela terapêutica (MOORCROFT et al., 2018). 

                    A liberação pH-responsiva do topiramato das NPS é um indicativo plausível 

para demonstrar que a liberação do fármaco é guiada pelo processo de interação entre o 

fármaco e o carreador (VERES et al., 2017). A Figura 46 esquematiza o processo de 

interação entre o topiramato e as NPS nos dois valores de pH estudados, elucidando que 

a maior liberação do fármaco ocorre em pH 7,4 (interação de hidrogênio, N---H) devido 

uma interação mais eficiente com o carreador que em pH 1,2 (interação de hidrogênio: 

O---H e eletrostática: Si-O- e NH3
+).  
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Figura 46 - Interação entre as NPS e o topiramato 

 

 

                     O cromatograma para o tempo final do estudo de liberação do topiramato 

nos dois valores de pH, foi expresso na Figura 47. O resultado obtido demonstra que uma 

concentração mínima do fármaco foi liberada no pH 1,2 que simula o meio estomacal e 

que a quantidade máxima do topiramato foi registrada ao fim de 300 min, corroborando 

com o que já foi discutido neste tópico.  

 

Figura 47 - Cromatograma para o ensaio de liberação do topiramato após 300 min 
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5.8.2.1 Cinética de liberação do topiramato 

 

               Os modelos cinéticos de ordem zero, primeira ordem e Higuchi foram usados 

para descrever a cinética de liberação do topiramato das NPS (Figura 48). A 

adequabilidade de cada modelo foi avaliada de acordo com seu coeficiente de correlação 

(R), apresentando o melhor ajuste o modelo que apresentar R mais próximo da unidade. 

              Em pH 1,2 o modelo cinético de Higuchi foi o que apresentou melhor ajuste 

linear (R = 0,9110) dentre os demais modelos usados nesse estudo. O modelo de Higuchi 

descreve a liberação de fármacos a partir de um sistema matricial por difusão, baseado na 

lei de Fick dependente da raiz quadrada do tempo. Este modelo descreve bem o perfil de 

formas farmacêuticas de liberação modificada para fármacos solúveis em água (COSTA, 

P., & LOBO, 2001). 

               O topiramato é liberado das NPS (que contém alta concentração do fármaco) 

para o meio de dissolução até atingir-se um equilíbrio. Isso coincide com o modelo 

cinético de Higuchi que descreveu a liberação do topiramato em pH 1,2 seguindo a 

definição do processo de difusão de uma substância ativa em uma matriz carreadora. O 

fármaco foi liberado em maior quantidade no primeiro ponto da curva de liberação 

(Figura 45, em 30 min) devido ao que já foi descrito no tópico anterior (ocorrência da 

cristalização rápida do topiramato na superfície da sílica) e segue com um patamar de 

equilíbrio, indicando que as demais frações do fármaco continuam incorporadas na matriz  

por apresentar boa interação com os grupos silanóis das NPS (VERES et al., 2017). 

                O modelo de Higuchi pode descrever a liberação de fármacos em matrizes 

inorgânicas ou poliméricas. Para as matrizes inorgânicas como as sílicas o modelo 

cinético assume que o fármaco se encontra disperso no carreador, podendo interagir com 

a superfície ou adentrar a estrutura interna da sílica por capilaridade, já que o carreador 

não sofre erosão ou intumescimento como nos carreadores poliméricos (EL-

HAMSHARY et al., 2019; PARFENYUK; DOLININA, 2014). 
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Figura 48 - Cinética de liberação do topiramato 

 

 

 

 

            Em pH 7,4 o modelo cinético de ordem zero foi o que apresentou melhor ajuste 

(R = 0,9946) aos dados de liberação do topiramato. Como já descrito para o estudo com 

a INH, esse modelo descreve a liberação lenta do fármaco, sendo o modelo ideal para 

descrever formas farmacêuticas de liberação modificada (COSTA, P., & LOBO, 2001). 

O modelo de ordem zero para a liberação do topiramato comprova a liberação lenta do 

fármaco da matriz de sílica ao longo do tempo. A Tabela 15 resume os resultados do perfil 

de liberação do topiramato das NPS, usando os modelos cinéticos descritos neste trabalho. 

 

Tabela 15 - Cinética de liberação do topiramato em cada pH 

 

pH Modelo cinético Equação da reta R 

1,2 Ordem zero 

Primeira ordem 

Higuchi 

Y = -0,0003X+0,1244 

Y = -0,0016X-0,9027 

Y = -0,007X+0,1585 

0,8240 

0,8586 

0,9110 

7,4 Ordem zero 

Primeira ordem 

Higuchi 

Y = 0,0019X+0,1406 

Y = 0,0021X-0,7300 

Y = 0,0433X-0.0753 

0,9946 

0,9440 

0.9926 
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              Os resultados expressos neste estudo, demonstram que as NPS são um carreador 

com comportamento pH-responsivos, cuja performance de carreamento e liberação dos 

fármacos (topiramato e INH) dependem do estimulo externo, neste caso o pH. Deste 

modo, é evidente que o que guia a cinética de liberação do topiramato (bem como, da 

INH), são fatores físico-químicos ao invés de apenas fenômenos de transporte. Alguns 

fatores descritos por Parfenyuk e Dolinina, (2014); Veres et al., (2017), são responsáveis 

pela cinética de liberação de fármacos em sílicas:  

• Força da interação: a taxa de liberação do fármaco das partículas de sílica depende 

das forças de interações entre fármaco/transportador. Essa interação pode ser 

superficial (Si-OH) e com os poros da sílica.  

• Se a interação entre fármaco/sílica for muito forte (interações eletrostáticas) não 

haverá liberação considerável (pH 1,2) do fármaco ou ocorrerá de forma retardada 

(como em pH 7,4, devido a interações de hidrogênio). Tem-se então, uma 

interação específica, no caso pH-dependente, que controla a taxa de liberação do 

fármaco das NPS.  

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

               Como uma alternativa de aumento na eficácia terapêutica de tratamentos 

medicamentosos e fornecimento de um confortável confortável e eficientes para os 

pacientes, principalmente aqueles que fazem tratamentos prolongados, devido a uma 

doença de origem crônica, como a epilepsia ou infecções que requerem tratamentos 

longos, como a tuberculose, os sistemas de liberação controlada de fármacos (drugs 

delivery systems) tornaram-se uma exímia opção para este processo de aprimoramento de 

resposta clínica. 

                 Nesse aspecto, o presente estudo teve como objetivo sintetizar nanopartículas 

de sílica, partindo de uma fonte natural, barata e abundante de sílica (perlita expandida), 

evitando o uso de precursores de alto custo e instabilidade, empregando uma síntese via 

processo sol-gel, para obter nanopartículas de sílica para o emprego como nanocarreador 

do fármaco topiramato (antiepilético) e isoniazida (tuberculostático). A perlita expandida 

mostrou-se um material nobre para ser empregado como fonte de sílica para síntese de 
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nanopartículas, através de uma síntese rápida e simples. A cromatografia gasosa acoplada 

a espectrometria de massas (CG-EM) apresentou-se como uma técnica muito sensível e 

eficiente para detecção e quantificação do fármaco topiramato, podendo ser empregada 

com segurança nos ensaios de incorporação e liberação como técnica analítica padrão.  

Os ensaios de liberação mostraram que as nanopartículas de sílica foram capazes de 

modularem a taxa de liberação dos fármacos ao longo do tempo de forma pH-dependente. 

                O presente estudo retrata a síntese das nanopartículas de sílica, variando-se as 

proporções dos reagentes da síntese, obtendo-se partículas manométricas de diversos 

tamanhos que foram com a caracterizadas por DRX, FTIR, DLS e potencial zeta.  

                 A síntese empregou o processo sol-gel, gerando nanopartículas de diversos 

tamanhos e distribuição de tamanhos (monomodais ou bimodais) adequadas ao emprego 

como nanocarreadores de fármaco para liberação oral. A caracterização das 

nanopartículas escolhidas para os ensaios de incorporação do topiramato (Síntese S5/5) 

foi realizada via DRX, FTIR, DLS e potencial zeta. A análise de DRX mostrou a 

formação de nanopartículas puramente amorfas, o que é muito adequado a utilização 

destas como carreadores, já que são materiais biocompatíveis. A análise de FTIR 

comprovou a existência dos grupos ativos de grande importância na superfície das 

nanopartículas (Si-OH) e a formação de grupos siloxanos (O-Si-O, 1049 cm-1) sendo 

produtos da síntese pelo método sol-gel, através da hidrólise do precursor de sílica e 

posterior condensação dos grupos silanóis (Si-OH). A técnica de espalhamento dinâmico 

de luz (DLS, Dynamic Light Scattering) é uma técnica de alto nível para determinação de 

tamanho de partículas e foi uma ferramenta primordial para sua caracterização de 

tamanho. A análise do potencial zeta com variações de pH, demonstraram uma carga 

superficial negativa predominante nos valores de pH avaliados. 

          A metodologia de análise do topiramato por cromatografia gasosa (CG-EM) foi 

otimizada para dar maior embasamento ao processo de quantificação do topiramato nos 

ensaios de incorporação nas nanopartículas de sílica e de liberação. Os ensaios de 

extração líquido-líquido por efeito salting-out mostraram-se de grande eficiência na 

remoção do fármaco da solução aquosa para o solvente orgânico, possibilitando uma 

ótima eficiência de detecção e quantificação por CG-EM.  

                  Os ensaios de incorporação mostraram-se efetivos para os fármacos modelos, 

em que a proposta de incorporação do topiramato nas NPS usando um sistema de grande 

controle de temperatura, como a termogravimetria, foi um dos pontos chaves desse 
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estudo, pois uma dose excelente de incorporação foi alcançada (1 mg de topiramato/por 

mg de NPS) na mistura NPSTPM_50%. As técnicas de caraterização, FTIR e DRX 

evidenciaram a incorporação do fármaco pelo método de fusão demonstrando bandas 

referentes ao topiramato principalmente na região dos grupos silanóis no espectro de 

FTIR. O DRX mostrou que a incorporação pelo método de fusão foi capaz de conservar 

a cristalinidade do topiramato, um fator de extrema relevância já que está diretamente 

relacionada a estabilidade termodinâmica das dispersões.  

                 A incorporação da INH pelo método de adsorção foi bastante eficiente 

também. Uma dose de 5,14 mg de INH/g de NPS foi obtida. O planejamento experimental 

otimizou as condições de incorporação, e o principal fator que rege a incorporação é o pH 

da solução, descrevendo que uma interação eletrostática entre a INH protonada e os 

grupos silanóis das NPS (em pH 1,2). O estudo de liberação dos fármacos demonstrou 

um perfil de liberação prolongada e pH responsiva dos fármacos, possibilitando uma 

maior exposição terapêutica, pois desta forma os fármacos permanecem na circulação 

sanguínea por um tempo prolongado, já que libera as doses de forma gradual ao longo do 

tempo, mantendo a concentração dentro da janela terapêutica. A maior liberação (maior 

dissolução) e, consequente, maior biodisponibilidade dos fármacos ocorreu em pH 

intestinal (pH 7,4), o que garante uma maior absorção e melhor eficiência no tratamento. 

                    A cinética de liberação dos fármacos permitiu elucidar o processo o qual eles 

são liberados da matriz carreadora (NPS). Para o topiramato e INH em pH 7,4 o melhor 

ajuste ocorreu para o modelo de ordem zero, indicando uma liberação lenta a partir de 

uma forma farmacêutica de liberação modificada, justificada pela menor interação que 

ocorre entre o fármaco e a sílica (interação de hidrogênio). Em pH 1,2 a INH apresentou 

um modelo de primeira ordem (liberação a partir de uma matriz porosa) e para o 

topiramato um modelo de Higuchi foi o mais adequando (indicando liberação por difusão 

em um sistema matricial). Desta forma, o sistema de NPS desenvolvido tem grande 

potencial na liberação controlada de fármacos, podendo ser utilizado para veicular 

diferentes tipos de moléculas. 
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