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RESUMO. Uma matriz 23 foi aplicada a formulações de nanocápsulas contendo indometacina, alterando-
se as concentrações de óleo, polímero e tensioativos em cada formulação. As suspensões foram nebulizadas
usando dióxido de silício coloidal como adjuvante de secagem e analisadas quanto ao diâmetro de partícu-
la, morfologia, teor de indometacina e pH. Os pós com menor concentração de óleo apresentaram dois
padrões distintos de nanopartículas, enquanto os outros apresentaram apenas estruturas com diâmetros
semelhantes aos das nanocápsulas em suspensão. Nebulizados de nanocápsulas, nanoesferas e nanoe-
mulsão, também contendo indometacina foram testados quanto à toxicidade gastrintestinal em ratos. Ape-
nas o nebulizado de nanocápsulas foi eficiente na proteção da mucosa intestinal.
SUMMARY. “Dried Nanocapsules containing Indomethacin: Formulation Study and Gastrointestinal Tolerance
Evaluation in Rats”. Nanocapsule suspensions containing indomethacin were prepared according to a 23 design.
The concentrations of the oil phase, the polymer and the surfactants varied at two levels in each formulation. The
suspension were spray-dried using silicon dioxide as drying adjuvant and characterized by size measurements
(PCS), morphology, indomethacin content (HPLC) and pH. The powders prepared using low oil concentration
presented two patterns of nanoparticles on the microparticle surface, while the other formulations showed similar
diameters than those observed in the original colloidal suspension. Spray-dried nanocapsules, nanospheres and
nanoemulsion were also evaluated in relation of their gastrointestinal tolerance in rats. Only spray-dried
nanocapsules showed an important intestinal mucosa protective effect.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, muitas pesquisas têm

sido desenvolvidas com o objetivo de explorar
as potencialidades terapêuticas das suspensões
coloidais para a administração de fármacos 1,2.
As suspensões de nanopartículas podem ser de-
finidas como carreadores submicrométricos de
fármacos e englobam as nanocápsulas, nanoes-
feras e nanoemulsões, as quais diferem entre si
pela composição da formulação 1-3, podendo ser
obtidas através de uma mesma técnica de pre-
paração. As nanoesferas são sistemas matriciais
formados pela precipitação em meio aquoso de
polímeros biodegradáveis ou não, enquanto que
as nanocápsulas são formadas por um invólucro
polimérico  disposto  ao redor  de  um  núcleo
oleoso. Por sua vez, nanoemulsão corresponde

a um sistema micelar, constituído pela dispersão
de tensioativos e óleo em água 2. Com relação à
administração oral de nanopartículas, pesquisas
têm sido realizadas objetivando a diminuição
dos efeitos colaterais de certos fármacos, desta-
cando-se os antiinflamatórios não-esteróides 4

ou a proteção de fármacos degradáveis no trato
gastrintestinal, como peptídeos e proteínas 5.

A indometacina é um fármaco derivado do
ácido indolacético pertencente à categoria dos
antiinflamatórios não esteróides (AINE). Segun-
do Reynolds 6, apresenta importantes atividades
antiinflamatória, analgésica e antipirética. Entre-
tanto, a alta potência deste fármaco não tem si-
do suficiente para classificá-lo como de primeira
escolha na maioria dos quadros inflamatórios.
Sua toxicidade, especialmente em nível gastrin-



164

Raffin, R.P., E.S. Obach, G. Mezzalira, A.R. Pohlmann & S.S. Guterres

testinal, restringe sua utilização a doenças infla-
matórias severas, onde outras alternativas te-
rapêuticas não são efetivas. Em decorrência des-
te fato, pesquisas têm buscado a redução da in-
cidência e severidade destes efeitos colaterais.
Segundo Tirkkonen & Paronen 7, a forma far-
macêutica utilizada para a administração da in-
dometacina influencia significativamente o apa-
recimento dos efeitos colaterais. Assim, novas
formas farmacêuticas vêm sendo desenvolvidas,
não apenas para indometacina, mas também pa-
ra outros AINE de grande uso terapêutico. Siste-
mas dispersos como lipossomas 8, microesferas,
microcápsulas 9, nanoesferas e nanocápsulas
4,10,11 perfazem a maioria destes estudos, de-
monstrando capacidade de reduzir os efeitos ul-
cerogênicos destes fármacos.

Apesar dos relatos apontarem para as vanta-
gens terapêuticas destas suspensões coloidais,
as mesmas apresentam desvantagens devido a
sua instabilidade físico-química frente ao arma-
zenamento, o que limita sua aplicabilidade in-
dustrial 12-14. A técnica de secagem por nebuli-
zação, spray-drying, foi então proposta para a
estabilização desses produtos, mediante a ob-
tenção de nanopartículas contendo diclofenaco
na forma de pós, empregando o dióxido de silí-
cio com adjuvante de secagem 15. Para o pó ne-
bulizado de nanocápsulas, foi constatada a pre-
sença de nanoestruturas adsorvidas sobre o ad-
juvante de secagem, com diâmetros semelhantes
à suspensão coloidal que lhe deu origem 14, as-
sim como um efeito de liberação prolongada e
redução dos efeitos tóxicos gastrintestinais em
ratos, em comparação com uma solução aquosa
utilizada como referência 4. Por outro lado, para
as nanoesferas nebulizadas, não foi possível ve-
rificar a presença de nanoestruturas de diâmetro
similar à suspensão original nos produtos secos,
e tão pouco a proteção da mucosa gastrintesti-
nal em ratos. Em relação à indometacina, foram
desenvolvidos nebulizados de nanocápsulas e
nanoesferas a fim de ser estudada a viabilidade
técnica de obtenção destes produtos, bem como
a sua caracterização fisico-química 16.

Foram avaliados, como parâmetros, para a
secagem de suspensões de nanopartículas atra-
vés de spray-drying: tipo e concentração de
substância ativa (diclofenaco e indometacina em
diferentes concentrações) 15,16, tipo e concen-
tração do adjuvante de secagem (dióxido de silí-
cio, fosfato de cálcio e celulose microcristalina,
em diferentes concentrações) 17, tipo de políme-
ro [poli(ácido lático) e poli(ε-caprolactona)] 14-18

e tipo de fase oleosa (mistura de triglicerídeos
de cadeia média, óleo mineral e benzoato de

benzila) 18. Entretanto, outros fatores importan-
tes, referentes às concentrações de polímero,
óleo e tensioativos, também devem ser avalia-
dos, em específico para a formulação de nano-
cápsulas, em função dos resultados promissores
observados para este tipo de sistema. Desta for-
ma, o objetivo do presente trabalho foi preparar
suspensões de nanocápsulas de indometacina
através de nanoprecipitação, proceder a sua se-
cagem e avaliar a influência da composição
quantitativa das formulações frente às caracterís-
ticas físico-químicas dos pós obtidos. Para tal,
um desenho fatorial do tipo 23 foi aplicado,
considerando como nível inferior, metade da
concentração usual, relatada na literatura 14,15,
de polímero, do óleo e dos tensioativos e, como
nível superior, 1,5 vezes a quantidade usual-
mente empregada dos componentes para a for-
mulação de nanocápsulas de indometacina. Adi-
cionalmente, um estudo comparativo da tolerân-
cia gastrointestinal da indometacina formulada
na forma de nanopartículas foi conduzido após
a administração oral de nanocápsulas, nanoesfe-
ras e nanoemulsão na forma de pós para ressus-
pensão extemporânea.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

A indometacina foi obtida da Sigma (St.
Louis, EUA) e o polímero poli(ε-caprolactona)
(PM=60.000) da Aldrich (Strasbourg, França). Os
tensioativos monoestearato de sorbitano e polis-
sorbato 80 foram adquiridos da Delaware (Porto
Alegre, Brasil). O óleo composto de triglicerídeo
dos ácidos caprílico e cáprico (Miglyol 810®) foi
adquirido da Hulls (Puteaux, França). Acetona e
acetonitrila utilizadas apresentaram grau analíti-
co e cromatográfico, respectivamente. O adju-
vante de secagem utilizado foi o Aerosil 200®

(Degussa, São Paulo, Brasil). 

Preparação das suspensões
As suspensões de nanocápsulas (NC) foram

preparadas utilizando-se o método de nanopre-
cipitação de polímero pré-formado, descrito por
Fessi e colaboradores 19. Foi planejada uma ma-
triz 23, baseada nas quantidades previamente
descritas para este tipo de formulação 20: polí-
mero (500 mg), monoestearato de sorbitano
(383 mg), óleo (1,65 mL) e polissorbato 80 (383
mg) para um volume final de 50 mL de sus-
pensão. Foram preparadas formulações conten-
do 50 % e 150 % destas quantidades, mantendo-
se constantes a acetona (133,5 mL) e a indome-
tacina (50 mg, fase orgânica) e a água (266,5
mL, fase aquosa) (Tabela 1). 
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A fase orgânica foi vertida na fase aquosa
contendo polissorbato 80, sob agitação magnéti-
ca em agitador Fisaton nível 3. A eliminação da
acetona e a redução do volume da suspensão
obtida a 50 mL foi realizada utilizando-se um
evaporador rotatório, a 40 °C, de maneira que a
concentração final de indometacina foi ajustada
para 1 mg/mL.

Para o experimento de tolerância gastrintesti-
nal, foram preparadas suspensões de NC, nano-
esferas (NS), nanoemulsão (NE) e uma dis-
persão de tensioativos (ND) contendo 1 mg/mL
de indometacina, de acordo com mesma meto-
dologia, empregando-se as concentrações dos
componentes descritas na Tabela 2. Para fins de
comparação, foram preparadas as nanoemulsões
contendo apenas polissorbato 80 (NEP) ou ape-
nas monoestearato de sorbitano (NEM), cujas
composições também se encontram descritas na
Tabela 2. Todas as formulações foram prepara-
das em duplicata.

Quantidade de Quantidade de Quantidade de
Suspensão Polímero Óleo Tensioativos

(mg) (mL) (mg)

1 750 2,475 574,5

2 750 2,475 191,5

3 750 0,825 574,5

4 750 0,825 191,5

5 250 2,475 574,5

6 250 2,475 191,5

7 250 0,825 574,5

8 250 0,825 191,5

Tabela 1. Composição quali-quantitativa das sus-
pensões de nanocápsulas na matriz 23 (Volume final
de 50 mL).

Suspensão
Polímero Óleo Monoestearato de Polissorbato 80

(mg) (mL) sorbitano (mg) (mg)

NC 500 1,65 383 383

NS 500 — 383 383

NE — 1,65 383 383

ND — — 383 383

NEM — 1,65 383 —

NEP — 1,65 — 383

Tabela 2. Composição quali-quantitativa das suspensões de nanocápsulas, nanoesferas e nanoemulsão conten-
do 1 mg/mL de indometacina (para 50 mL). Suspensão de nanocápsulas (NC), suspensão de nanoesferas (NS),
nanoemulsão (NE), nanodispersão (ND), nanoemulsão contendo apenas tensioativo de menor EHL (NEM) e na-
noemulsão contendo apenas tensioativo de maior EHL (NEP).

Determinação do diâmetro particular das
suspensões coloidais

As suspensões coloidais foram submetidas à
análise por espalhamento de luz dinâmico (es-
pectroscopia de correlação de fótons, PCS) para
a determinação da distribuição e diâmetro de
partícula, segundo descrito por Mertins et al. 21

para esses sistemas. As amostras foram diluídas
500 vezes em água purificada por osmose rever-
sa (sistema Milli-Q®). As medidas foram realiza-
das à temperatura ambiente.

A aparelhagem consistiu em uma fonte de
luz com (λ de 632,8 nm (Spectra Physics He-Ne
laser, modelo 127) e instrumentos padrão Brook-
heaven (goniômetro BI-200M, correlacionador
digital BI-9000AT e sistema de detecção BI9863).
As medidas foram obtidas pela observação do
espalhamento de luz no ângulo fixo de 90°.

Determinação do teor total de
indometacina nas suspensões

A determinação da concentração de indome-
tacina foi realizada através de Cromatografia Lí-
quida de Alta Eficiência (CLAE)18-20 utilizando-se
um cromatógrafo Perkin Elmer S-200, detector
UV-VIS e injetor S-200. A fase estacionária utili-
zada foi uma coluna Nova-Pak C18 (3,9 X 150
mm) (Waters) e a fase móvel foi constituída de
acetonitrila/água (65:35 v/v), ajustada a pH 5,0
± 0,5 com ácido acético a 10%. O comprimento
de onda de detecção foi de 280 nm, o fluxo em-
pregado foi de 0,7 mL/min e o volume da in-
jeção de 20 µL. A indometacina (Sigma) foi em-
pregada como padrão externo. A concentração
total de indometacina presente nas amostras foi
determinada após tratamento com acetonitrila e
filtração por membrana hidrofílica de 0,45 µm
de poro (Millipore®).
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Secagem das suspensões coloidais
As suspensões foram nebulizadas (Mini

Spray-drier Büchi® 190), utilizando-se SiO2 (Ae-
rosil 200®) como adjuvante (3,0% m/v) 16-18,20.
O rendimento ponderal bruto da nebulização
foi calculado com base no somatório das massas
dos componentes das suspensões (excetuando-
se a água) adicionados da massa de dióxido de
silício coloidal. Os parâmetros de secagem fo-
ram: pressão de 2 bar, fluxo de 3 mL/min, aspi-
ração nível 14, temperatura de entrada do ar de
146 °C e de saída do ar de 105 °C.

Determinação do teor total de
indometacina nos nebulizados

Para os nebulizados, pesou-se o equivalente
a 500 µg de indometacina e colocou-se sob agi-
tação magnética (Fisaton, nível 3) com acetoni-
trila (25 mL) em balão volumétrico de 50 mL
por 1 hora. Após, o volume foi ajustado e o
conteúdo filtrado através de membrana GWPV
de 0,45 µm e quantificado por CLAE nas mes-
mas condições descritas acima.

Análise microscópica dos pós
As amostras nebulizadas foram metalizadas

com ouro (Jeol Jee 4BSVG-IN) e submetidas à
análise por microscopia eletrônica de varredura
(Jeol Scanning Microscope JSM-5800 - Centro de
Microscopia Eletrônica, UFRGS), utilizando-se
uma voltagem de 20 kV e aumentos entre 1.000
e 95.000 vezes. 

Densidade bruta
A densidade bruta foi determinada pela veri-

ficação do volume bruto ocupado por 1 g de
nebulizado, em uma proveta de 10 mL. O adju-
vante de secagem nebulizado foi usado como
comparação, pesando-se 0,5 g de Aerosil 200®
nebulizado em proveta de 10 mL.

Tolerância gastrintestinal
Para o experimento de tolerância gastrintesti-

nal, foram utilizados os pós nebulizados a partir
de suspensões cujas composições estão descri-
tas na Tabela 2. Os correspondentes pós foram
abreviados como segue: nanocápsulas (Neb-
NC), nanoesferas (Neb-NS), nanoemulsão (Neb-
NE) e nanodispersão (Neb-ND). A nanoemulsão
(NE) e a nanodispersão (ND) também foram en-
saiadas. Os pós nebulizados foram ressuspensos
em água destilada (1 mg/mL) para a adminis-
tração oral e as suspensões NE e ND foram ad-
ministradas diretamente via oral a ratos Wistar
machos pesando entre 220 e 350 g. Os animais

foram divididos em grupos, cada um com 7 in-
divíduos, mantidos em caixas diferentes com li-
vre acesso à água e à alimentação. A nanodis-
persão dos tensioativos contendo indometacina
(ND) foi utilizada como controle positivo pros-
pectando-se, nesse caso, a ocorrência de altos
índices lesionais pela sua administração, confor-
me descrito na literatura para indometacina
após administração por via oral 10,11. As prepa-
rações com teor de fármaco de 1 mg/mL foram
administradas por gavagem, na dose de 5
mg/kg/dia, durante três dias consecutivos. No
quarto dia, os animais foram sacrificados, sub-
metidos à laparotomia e as lesões presentes no
estômago e intestino delgado foram contadas e
somadas (Tabela 3). O número de lesões em ca-
da órgão foi multiplicado pelo índice lesional
respectivo. Os resultados representam a média
de cada grupo. Os índices lesionais finais em
cada órgão e para cada produto foram analisa-
dos estatisticamente de acordo com o método
não paramétrico de Kruskal-Wallis. O teste esta-
tístico Student-Newman-Keuls foi utilizado na
comparação dos índices lesionais obtidos para
as diferentes produtos, comparados dois a dois.

Lesões Pontos

Ponto hemorrágico 0,5

Úlcera < 2 mm 1

Úlcera > 2 mm 2

Perfuração 3

Tabela 3. Escala de irritações macroscópicas na mu-
cosa gastrointestinal (X número de lesões).

Determinação do diâmetro das partículas
ressuspensas após nebulização

Os pós nebulizados utilizados no estudo de
tolerância gastrintestinal (0,1 g) foram ressuspen-
sos em 10 mL de água ultrapura (Sistema Milli-
Q®) e filtrados através de membrana Millipore
de 0,45 µm. A determinação do diâmetro médio
das partículas foi realizada no filtrado, de acordo
com a metodologia anteriormente descrita.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o preparo, as suspensões coloidais

apresentaram-se monodispersas com diâmetro
médio de partícula entre 224 e 326 nm (Tabela
4) e com amplitude de distribuição de 70 nm,
compatíveis com sistemas preparados pelo mé-
todo de nanoprecipitação. O diâmetro médio
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das nanopartículas não sofreu alteração signifi-
cativa após 30 dias. Os valores de pH obtidos,
após a preparação, situaram-se entre 4,62 e
5,15. Estes valores são similares aos descritos
para este tipo de sistema 6-18,22,23 e decorrentes
da composição das mesmas. Após 2 meses de
armazenamento ao abrigo da luz e à temperatu-
ra ambiente (dados não mostrados), os valores
de pH decaíram, em media, 11%. Este decai-
mento pode ser devido à hidrólise parcial do
polímero e conseqüente aumento da concen-
tração de grupos carboxila 24, ou ainda, devido
à relaxação das cadeias poliméricas ocasionan-
do um maior número de grupamentos carboxila
terminais na interface partícula/água e sua sub-
sequente ionização 23. O doseamento das sus-
pensões recém preparadas mostrou teor de in-
dometacina na faixa de 99 a 109%.

Apesar de todas as suspensões apresentarem
visualmente, após o preparo, reflexo azulado,
decorrente do efeito Tyndall, característica das
nanopartículas em suspensão, para as formu-
lações [2], [4] e [6] foi observada a presença de
grumos nas paredes do frasco de acondiciona-
mento. A faixa de fusão destes grumos foi deter-
minada e situou-se entre 51 e 53 °C, sendo solú-
vel em acetona e insolúvel em etanol à tempe-
ratura ambiente. Os valores da faixa de fusão e
a solubilidade do precipitado indicam tratar-se
do polímero utilizado nas formulações. As sus-
pensões [2], [4] e [6] apresentaram a menor con-
centração dos tensioativos concomitantemente
com a maior concentração de polímero ([2] e
[4]) ou de óleo ([6]). A formulação [8], na qual as
concentrações de polímero, óleo e tensioativos
são mais baixas, apresentou-se estável e sem a
presença de grumos. 

Formulação pH
Teor de Diâmetro após Diâmetro após

indometacina (%) preparo (nm)* 30 dias (nm)*

1 4,62 106,0 326 368

2 4,90 103,5 269 276

3 4,99 99,2 278 228

4 5,15 101,7 308 258

5 4,96 109,0 316 368

6 4,89 103,8 293 316

7 4,88 107,3 224 236

8 4,89 105,0 259 248

Tabela 4. Características físico-químicas das suspensões de nanocápsulas obtidas na matriz 23.

*Os diâmetros médios apresentaram amplitude de distribuição de 70 nm para medidas após o preparo e de 100 nm para me-
didas após 30 dias.

Rendimento Teor de Densidade
Produto da secagem indometacina bruta

(%) (%) (g/mL)

1 56,2 107,0 0,235 ±0,009

2 51,3 108,5 0,227 ±0,008

3 69,9 108,0 0,247 ±0,011

4 68,0 108,5 0,185 ±0,013

5 64,3 107,0 0,286 ±0,011

6 56,5 103,0 0,255 ±0,013

7 75,7 105,0 0,220 ±0,004

8 82,5 106,5 0,165 ±0,019

Tabela 5. Características dos pós nebulizados a partir
das suspensões da matriz 23.

Foi possível nebulizar as oito suspensões re-
cém preparadas, porém com rendimentos dife-
renciados para cada formulação (Tabela 5). O
pó nebulizado [8] apresentou o maior rendimen-
to (82,5%), superior ao descrito na literatura pa-
ra secagem deste tipo de sistema 20. Este pó foi
obtido a partir da suspensão [8], que apresenta
como característica baixas concentrações de po-
límero, óleo e tensioativos, levando à menor
concentração de partículas por mililitro em re-
lação às outras suspensões, o que pode explicar
a baixa aderência do pó às paredes do equipa-
mento durante a secagem, contribuindo para o
elevado rendimento. Os menores rendimentos
(entre 51 e 56%) foram verificados para os pro-
dutos contendo os níveis mais elevados de óleo
[1], [2] e [6].

Quanto ao teor de fármaco, todos os pós ne-
bulizados apresentaram quantidade correspon-
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dente a 100 ± 10%. As densidades brutas encon-
traram-se na faixa de 0,165 a 0,286 g/mL. Valo-
res similares foram encontrados para nebuliza-
dos de nanocápsulas contendo diclofenaco
(0,268 g/mL) 20. O Aerosil 200® nebulizado,
usado como comparação, apresentou densidade
bruta igual a 0,093 g/mL, indicando em todos os
casos, que independentemente das concen-
trações dos componentes nas formulações, o
nanorrevestimento do suporte de secagem pelas
suspensões coloidais densificou os pós. A densi-
dade bruta do pó nebulizado [8] (0,165 g/mL)
foi a mais baixa entre os produtos, apresentan-
do-se próxima a das nanoesferas nebulizadas
contendo diclofenaco (0,137 g/mL) 20. Os pós

com menor concentração de óleo e de tensioati-
vos ([4] e [8]) apresentaram densidades menores,
ao contrário daqueles com menor quantidade
de polímero, que não apresentaram diferenças
na densidade em relação aos com maior quanti-
dade de polímero e mesmas concentrações de
óleo e de tensioativos ([1] e [5], [2] e [6] e [3] e
[7]).

Através da análise de microscopia eletrônica
de varredura (MEV) foi possível observar, na su-
perfície das partículas de dióxido de silício, na-
noestruturas com diâmetro compatível com
aquele medido nas suspensões originais, so-
mente para os pós preparados com concen-
tração superior de óleo ([1], [5], [6]) (Figura 1). 

Figura 1. Nebulizados [1], [5] e [6] em aumento de 45.000 x (largura da fotomicrografia: 2,93 µm).

Nestes casos, as concentrações de polímero
e de tensioativos não influenciaram o diâmetro
das partículas adsorvidas sobre o dióxido de si-
lício. Nos pós [3], [4] e [7] (Figura 2), foram ob-
servadas, na mesma amostra, micropartículas di-
ferentemente recobertas, algumas com nanoes-
truturas apresentando diâmetro com cerca de
250 nm a 300 nm e outras micropartículas reves-
tidas com nanoestruturas com cerca de 100 nm. 

O pó [8] (Figura 3) apresentou na superfície
das micropartículas apenas nanoestruturas de
menor tamanho e o pó [2] (Figura 3) apresentou
nanoestruturas com cerca de 150 nm de diâme-
tro. Os diferentes tamanhos de nanoestruturas
na superfície do SiO2 sugerem que em algumas
formulações houvesse misturas de diferentes ti-
pos de nanopartículas, que não foram detecta-
das nas medidas através de PCS. 

Para certificar-se da possibilidade, ou não,
de detectar diferenças no perfil de distribuição
de tamanho de partículas destas amostras de
suspensões através do PCS, realizou-se a deter-
minação de distribuição de raio hidrodinâmico
em uma mistura preparada com suspensões de
NC e NS (1:1 v/v), conforme composição descri-
ta na Tabela 2. A mistura apresentou-se mono-

dispersa com diâmetro médio de 210 nm e am-
plitude de distribuição de 40 nm. Esta mistura
foi nebulizada, nas mesmas condições das ou-
tras formulações, e apresentou, na análise por
MEV, dois tamanhos de nanoestruturas distintos
na superfície das micropartículas. As nanopartí-
culas encontravam-se distribuídas de forma ho-
mogênea na superfície de diferentes micropartí-
culas da mesma amostra, conforme pode ser ob-
servado na Figura 4.

Devido à precipitação de polímero na sus-
pensão [6], que continha menor concentração
do mesmo na formulação (250 mg), e à pre-
sença de nanoestruturas muito semelhantes às
nanocápsulas, detectadas por MEV para o pó
correspondente, decidiu-se preparar três dife-
rentes formulações de nanoemulsão usando
Miglyol 810®, como fase oleosa e um ou os
dois tensioativos, o polissorbato 80 (383 mg) e o
monoestearato de sorbitano (383 mg) (Tabela
2). As formulações contendo os dois tensioati-
vos (NE), contendo apenas polissorbato 80
(NEP) e apenas monoestearato de sorbitano
(NEM) foram analisadas por PCS, apresentando
diâmetro médio de partícula de 238 nm, 347 nm
e 337 nm, respectivamente, com amplitude de
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distribuição de 30 nm para as três formulações.
Em seguida, foram nebulizadas (Neb-NE, Neb-
NEP, Neb-NEM, respectivamente) e analisadas
por MEV (Figura 5). 

Apenas o pó Neb-NE apresentou estruturas
similares às nanocápsulas, após observação das
fotomicrografias, não sendo possível diferenciar
por esta técnica, a partir de suas características
morfológicas, os nebulizados de NE e NC. Com

Figura 2. Pós [3], [4] e [7] com seu dois padrões de nanopartículas (acima e abaixo) em aumento de 45.000 x.

Figura 3. Formulações [2] e
[8] em aumento de 45.000 x.

Figura 4 . Formulação [7]
mostrando duas partículas de
SiO2 recobertas por dois tipos
de nanoestruturas.  A foto da
mistura NC:NS nebulizada
(Neb-NC:NS) ao lado mostra
a presença de diferentes re-
cobrimentos em partículas se-
paradas de Aerosil 200® (au-
mento de 3.500 x).

base nestes resultados, foi planejado um experi-
mento para avaliar a toxicidade gastrintestinal
dos pós nebulizados, com o intuito de eviden-
ciar possíveis diferenças no comportamento dos
pós nebulizados, preparados a partir de NC, NS
e NE. O desenho experimental incluiu Neb-NE,
que apresentou, além de estruturas similares às
nanocápsulas após nebulização, rendimentos
(84%) superiores aos encontrados para nano-
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cápsulas (68%) e nanoesferas (74%) para a mes-
ma operação de secagem. Foi verificado que to-
dos os pós provocaram baixos índices lesionais
no estômago (Figura 6). Resultado similar foi
encontrado por Guterres 11 e explicado pela re-
circulação entero-hepática deste fármaco em roe-
dores, o que ocasiona uma maior toxicidade in-
testinal que gástrica. No duodeno, jejuno e íleo,
os índices lesionais demonstram a presença de
ulcerações para todos os produtos estudados,
sendo que os índices lesionais observados para
o pó de nanocápsulas (Neb-NC), apresentaram-
se significativamente inferiores (P<0,001) aos
demais. A ausência de proteção verificada pela
administração do nebulizado de nanoesferas de
indometacina (Neb-NS), por sua vez, pode ser
relacionada com a desestruturação deste sistema
após nebulização, em presença de dióxido de
silício. Resultados similares foram observados
para nebulizados de nanoesferas contendo di-

Figura 5. Nebulizados Neb-NE, Neb-NEM e Neb-NEP (aumento de 45000 x).

clofenaco 4. Aplicando-se o método de Student-
Newman-Keuls foi possível detectar, através da
comparação dos produtos dois a dois, que ape-
nas o Neb-NC difere de todas os demais, exer-
cendo proteção à mucosa gastrintestinal. As for-
mulações ND e NE e seus respectivos pós nebu-
lizados Neb-ND e Neb-NE não apresentam dife-
renças entre si (P<0,05). Como o único compo-
nente diferente entre os pares é o adjuvante de
secagem (Aerosil 200®) nos pós, pode-se con-
cluir que o mesmo não exerce nenhum efeito
protetor da mucosa gastrintestinal, contraria-
mente ao evidenciado em trabalho anterior 4,
quando comparou-se suspensões de nanocápsu-
las e de nanoesferas com dispersões de diclofe-
naco em polissorbato 80. Em relação à nanoe-
mulsão na forma de suspensão ou de pó (NE e
Neb-NE, respectivamente), nenhum efeito prote-
tor da mucosa gastrintestinal foi verificado, evi-
denciando a importância da presença do polí-

Figura 6. Média dos índices lesionais após três dias de administração consecutivos com doses de 5 mg/kg de
suspensão de nanodispersão (ND), nanodispersão nebulizada (Neb-ND), nanocápsulas nebulizadas (Neb-NC),
nanoesferas nebulizadas (Neb-NS), nanoemulsão nebulizada (Neb-NE) e nanoemulsão (NE). Seta indica dife-
rença significativa (P<0,001).
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mero [poli(ε-caprolactona)] na redução dos efei-
tos ulcerogênicos da indometacina, como no ca-
so das NC.

Os pós administrados aos ratos (Neb-NC,
Neb-NS, Neb-NE) foram redispersos em água,
filtrados e o diâmetro médio das nanopartículas
foi determinado no filtrado por PCS. O filtrado
do nebulizado de nanoemulsão (Neb-NE) apre-
sentou diâmetro médio de 174 nm (91,5% da
população) e o de nanocápsulas (NC), 177 nm
(93% da população) e ambos com amplitude de
distribuição de 20 nm. Estes valores são da mes-
ma grandeza daqueles medidos na suspensão
coloidal antes da operação de secagem (240 nm
e 280 nm, respectivamente). Por outro lado, não
foram detectadas nanopartículas na amostra res-
suspendida e filtrada de NS. Foram então, acres-
centados incrementos de pó de nanoesferas na
amostra, até à quantidade de 0,18 g, quando foi
detectado sinal de nanopartículas. Após fil-
tração, verificou-se a presença de nanopartículas
com diâmetro médio de 124 nm (50% da popu-
lação).

CONCLUSÃO
Este estudo propiciou o conhecimento da

composição quali-quantitativa das suspensões
para o controle do tipo de nanorrevestimento
das partículas de dióxido de silício após nebuli-
zação. Os diferentes tamanhos de nanoestrutu-
ras na superfície das micropartículas sugerem
que em algumas formulações da matriz 23 hou-
vesse misturas de diferentes tipos de nanopartí-
culas. Apenas os pós com quantidade superior
de óleo apresentaram somente as nanoestruturas
morfologicamente semelhantes às nanocápsulas.

Através do experimento in vivo, verificou-se
que o pó nebulizado de nanocápsulas (Neb-NC)
é efetivo na proteção da mucosa gastrintestinal
frente à indometacina, enquanto que os pós ne-
bulizados Neb-NS e Neb-NE não exercem pro-
teção da mucosa. Também se verificou que o
adjuvante de secagem não influencia na maior
ou menor toxicidade do fármaco em questão.
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