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RESUMO. O objetivo deste trabalho foi determinar a influência dos parâmetros de nebulização no rendi-
mento, granulometria e morfologia das micropartículas de quitosana como potencial carreadores da insu-
lina. Quitosana a 1% e 2% (m/v) foi nebulizada em diferentes condições de fluxo e temperatura de entra-
da. A granulometria foi estudada por microscopia óptica e a morfologia por MEV. A concentração de qui-
tosana foi o fator que mais influenciou no rendimento. A forma esférica foi predominante, com distri-
buição granulométrica compatível para permanência no septo nasal. As soluções poliméricas mais concen-
tradas e a inclusão de insulina levaram a um aumento no diâmetro das partículas e a uma superfície me-
nos rugosa.
SUMMARY. “Spray drying parameters optimization for chitosan microparticles as insulin carrier”. This study
aimed to determine the influence of spray drying parameters on yield, particle size distribution and morphology
of chitosan microparticles with potential as insulin carrier. Chitosan 1% and 2% (w/v) solutions were spray dried
under different flow rates and inlet temperatures. Particle size distribution was determined by optical microscopy
and surface morphology was examined by SEM. Chitosan concentration was the major factor that influenced the
yields. Spherical particles predominated and their granulometry distribution showed to be compatible with per-
manence in the nasal septum. Solutions with higher polymer content as well the addition of insulin led to an in-
crease in particle size and a smoother surface.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, com o avanço da tecnolo-

gia e da síntese química, a utilização de vias al-
ternativas para administração de fármacos obte-
ve considerável avanço. Em conseqüência, o de-
senvolvimento de tecnologias adequadas para
administração de fármacos peptídicos tem sido
buscado intensamente 1. Sarciaux et al. 2 avalia-
ram estratégias para veiculação de fármacos
peptídicos para administração oral, levando em
consideração os possíveis obstáculos, como a
barreira física e enzimática no trato gastrointesti-
nal.

Uma forma farmacêutica não injetável seja
por via oral, nasal, retal ou inalatória revela-se
uma proposta promissora 3-5. Em 2001, no En-
contro Anual da Associação dos Diabéticos, as

indústrias Pfizer e Aventis Pharma propuseram
uma forma farmacêutica em pó para inalação da
insulina, testada em 328 pacientes antes das re-
feições, o que resultou em diminuição das apli-
cações subcutâneas 6.

A via nasal representa uma alternativa não
invasiva para administração de proteínas e pep-
tídeos pela rápida absorção e início da ação
quase imediato, devido à alta vascularização da
área 7. Partículas maiores que 10 µm são retidas
pelas narinas durante a respiração, enquanto
partículas menores que 2 µm alcançam os
pulmões 7. Essa via, além de evitar o efeito da
primeira passagem pelo fígado, apresenta me-
nos efeitos colaterais 8-10.

A escolha do tipo de excipiente é fundamen-
tal como carreador para via nasal 11,12. Muitos
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pesquisadores, buscando proteger o fármaco
contra a degradação enzimática, amenizar efei-
tos adversos ou eliminar possíveis alterações da
mucosa nasal, avaliaram o uso de vários carrea-
dores, dentre os quais destacam-se alguns polis-
sacarídeos, em especial a quitosana, pela baixa
toxicidade e fácil obtenção 13-23.

A quitosana é um copolímero biodegradável,
biocompatível, catiônico e hidrofílico obtido por
desacetilação parcial da quitina (Fig. 1). Este po-
lissacarídeo é abundante no exoesqueleto de
crustáceos, insetos e também em fungos 24,25.

Figura 1. Estrutura química da quitosana (n: unida-
des monoméricas).

Felt et al. 26 mencionaram que a quitosana
possui potencial para carrear fármacos por vá-
rias vias de administração. Micropartículas de
quitosana para liberação de fármacos obtidos
pela técnica de aspersão (spray drying) foram
previamente descritas por He et al. 27.

A secagem por aspersão (spray drying) pode
ser bastante útil para secar substâncias sensíveis
ao calor com o mínimo de degradação mesmo
quando a temperatura de entrada do ar escolhi-
da é elevada 27-31. Visto que existem poucos tra-
balhos que relatam o rendimento de micropartí-
culas de quitosana obtidas com esta técnica, o
foco deste trabalho foi a seleção das condições
apropriadas para obtenção do rendimento pon-
deral ótimo. Com esse intuito, micropartículas
de quitosana sem a adição da insulina foram
preparadas. Em seguida, micropartículas com in-
sulina foram obtidas verificando a influência da
presença do peptídeo e da concentração do po-
límero na granulometria e morfologia das partí-
culas.

MATERIAL E MÉTODOS
Material

Quitosana (massa molar 55 kDa e grau de
acetilação 74,9 %)-POLYMAR (Brasil), acetona
p.a.-VEEL (Brasil), ácido acético p.a.-MERCK

(Brasil), fosfato de sódio monobásico-FISHER
CHEMICAL (USA), hidróxido de sódio p.a.-REA-
GEN (Brasil), insulina humana (27,0 UI.mg–1, Lo-
te: 020931H) BIOBRÁS (Brasil), óleo mineral-
SYNTH (Brasil).

Obtenção das micropartículas
Duas soluções de quitosana a 1% e 2% (m/v)

em ácido acético a 2% (v/v) foram preparadas
sob agitação constante à temperatura ambiente,
filtradas por sucção em frascos de kitasato e
submetidas à nebulização em um Mini Spray
Dryer Büchi MD 191 B com bocal de fluxo me-
dindo 0,7 mm.

Foram realizadas nebulizações em triplicata a
cada temperatura de entrada (140 °C, 160 °C e
180 °C) com fluxo de alimentação de 5, 6 e 7
mL.min–1, sendo a pressão mantida constante a
0,8 MPa. As micropartículas foram coletadas e
acondicionadas em frascos plásticos brancos,
hermeticamente fechados, e mantidos em desse-
cador provido de sílica.

Para obtenção de micropartículas com fárma-
co, uma solução de insulina humana foi incor-
porada às soluções de quitosana de modo a ob-
ter-se uma concentração final correspondente a
1 UI.mL–1 antes do início da nebulização. Os
parâmetros utilizados foram temperatura de en-
trada 160 °C e fluxo de alimentação a 6
mL.min–1. A pressão foi mantida constante a 0,8
MPa.

Os rendimentos ponderais brutos das micro-
partículas foram calculados em função da massa
percentual obtida das microesferas nebulizadas,
levando em consideração a respectiva massa ini-
cial do polímero.

Determinação do teor de umidade
A umidade residual foi determinada por gra-

vimetria como perda de dessecação. Cerca de
300 mg de micropartículas de quitosana foram
exatamente pesadas e colocadas em estufa
(QUÍMIS, Brasil) por 30 minutos. A operação foi
repetida até peso constante 32.

Análise granulométrica
A análise do tamanho das partículas foi reali-

zada através de microscopia óptica (LEITZ, BIO-
MED-LEICA, Portugal) pela observação de uma
lâmina de micropartículas suspensas em duas
gotas de óleo mineral com lente objetiva 40 ve-
zes e ocular provida de nônio graduado. O diâ-
metro de 1000 partículas foi determinado em
temperatura ambiente segundo Feret.
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Análise morfológica
Para análise morfológica da superfície (SEM),

as micropartículas foram examinadas através da
microscopia eletrônica de varredura (XL 30-
ESEM-PHILIPS, Holanda). As amostras foram
montadas em esferas metálicas, usando um ade-
sivo de dupla face, cobertas de uma camada de
ouro em um sistema a alto vácuo.

Análise estatística
Realizou-se uma análise de variância multiva-

riada (MANOVA) para verificar os efeitos dos fa-
tores sobre o rendimento ponderal e a umidade
residual ao nível de 5%. Em seguida, aplicou-se
o Teste de Duncan para estabelecer os níveis
dos fatores que foram significativos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Otimização dos parâmetros

O spray-drying é uma técnica atrativa por ser
um método rápido e conveniente para fármacos

termolábeis. A escolha das melhores condições
de obtenção das partículas envolve geralmente
a comparação entre os parâmetros do processo
tais como temperatura de entrada, temperatura
de saída, pressão e fluxo de alimentação. Os
efeitos desses e outros parâmetros foram estuda-
dos para a quitosana 27-35.

Os dados sobre o rendimento ponderal e
umidade residual das micropartículas obtidas
sob diferentes temperaturas de entrada e fluxos
de alimentação encontram-se nas Tabelas 1 e 2.

Em termos gerais, os resultados relativos aos
rendimentos obtidos foram baixos, mas aceitá-
veis para as dimensões do aparelho e compatí-
veis com trabalhos realizados por Burjak et al.
(36,7%) 36, Lorenzo-Lamosa et al. (45,1%) 34 e
Tobar et al. (36,9%) 37.

A análise de variância (MANOVA) realizada
com os valores de rendimento bruto indicou
que, ao nível de 5% de probabilidade, as causas
de variação concentração de quitosana, tempe-

Temperatura ∆∆T Fluxo Umidade Rendimento CV
de entrada (°C) (°C) (mL.min–1) Residual (%) Bruto (%) (%)

140 43,00 5 14,20 30,04 2,29

140 42,67 6 16,60 30,75 3,25

140 45,33 7 16,07 24,84 2,17

160 50,00 5 12,12 35,27 1,02

160 50,70 6 12,71 29,99 7,13

160 51,00 7 13,80 22,83 1,97

180 59,00 5 11,68 44,77 4,82

180 59,70 6 13,68 34,08 4,34

180 59,00 7 14,31 36,53 4,79

Tabela 1. Rendimento ponderal das micropartículas obtidas por aspersão a partir de solução de quitosana a 1%.
CV: Coeficiente de variação rendimento bruto (%).∆T: Variação da temperatura de entrada e saída.

Temperatura ∆∆T Fluxo Umidade Rendimento CV
de entrada (°C) (°C) (mL.min–1) Residual (%) Bruto (%) (%)

140 42,33 5 15,10 16,21 3,64

140 43,00 6 16,43 36,56 4,19

140 42,33 7 16,97 32,22 5,46

160 56,00 5 11,56 20,83 4,94

160 49,33 6 11,98 25,66 5,14

160 50,33 7 11,95 25,10 5,42

180 56,33 5 11,78 24,35 2,02

180 50,00 6 12,71 30,69 5,02

180 55,67 7 12,63 28,65 4,56

Tabela 2. Rendimento ponderal das micropartículas obtidas por aspersão a partir de solução de quitosana a 2%.
CV: Coeficiente de variação rendimento bruto (%). ∆T: Variação da temperatura de entrada e saída.
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ratura de entrada e fluxo de alimentação, bem
como as interações binárias entre os fatores fo-
ram significativas. As Tabelas 1 e 2 indicaram
que os rendimentos das micropartículas obtidas
a partir da solução de quitosana a 2%, foram in-
feriores aos registrados com soluções a 1%.

Além disso, pode ter havido uma retenção
significativa das partículas no equipamento. Maa
et al. 31 sugerem que 10-20% das partículas me-
nores que 2 µm perdem-se na exaustão do ar; já
a perda no ciclone seria em torno de 20-30%.
Quanto à distribuição granulométrica das partí-
culas, observou-se que mais de 50% das micro-
partículas de quitosana localizaram-se na faixa
até 3,2 µm, o que pode explicar em parte as
perdas. O diâmetro médio das micropartículas
(5,62 µm e 6,05 µm) de quitosana-insulina foi
compatível para permanência no septo nasal 7.

Por outro lado, os valores da umidade resi-
dual encontrada nas micropartículas estão acima
do limite preconizado na literatura para produ-
tos estocados em condições não herméticas
(USP 23) 38. Essa umidade residual pode ter pro-
vocado uma adesão maior das micropartículas
ao equipamento.

Foi observado que valores superiores foram
obtidos para o rendimento das micropartículas
obtidas a 180 °C, indicando que o aumento da
temperatura favorece o processo de secagem.
As micropartículas obtidas a partir da solução a
1% a 180 °C tiveram rendimento mais elevado.
Coincidentemente, as micropartículas obtidas
sob essas condições apresentaram o menor per-
centual de umidade residual (Tabela 1).

No entanto, a influência da temperatura de
entrada dependeu da concentração de quitosana
na solução nebulizada e do fluxo de alimen-
tação. Para a solução a 2%, não houve diferença
estatisticamente significativa entre os rendimen-
tos obtidos nas diferentes temperaturas (P <
0,001), o que pode ser explicado pela maior
viscosidade dessa solução dificultar a nebuli-
zação 39.

A influência da temperatura no rendimento
das micropartículas foi mais pronunciada quan-
do o menor fluxo de alimentação foi utilizado
(P = 0,04), pois as partículas permaneceram um
maior tempo de contato com o calor. Mediante
o Teste de Duncan para os dados umidade resi-
dual nos respectivos fluxos de alimentação veri-
ficou-se que existem diferenças significativas
apenas entre os fluxos 5 e 7 mL.min–1 (P =
0,03). O menor valor de umidade média foi ob-
tido com fluxo de 5 mL.min-1 tanto para 1% co-
mo para 2% de quitosana, e a maior umidade si-

tuou-se no fluxo 7 mL.min–1 tanto para 1% co-
mo para 2% de partículas de quitosana (Tabelas
1 e 2).

Em relação à umidade residual das micropar-
tículas, a MANOVA demonstrou que os três fato-
res (concentração de quitosana, temperatura e
fluxo de alimentação) têm influência significati-
va. Além disso, as interações entre os fatores
concentração de quitosana x temperatura e con-
centração de quitosana x fluxo de alimentação
também foram significativas (P < 0,05).

Os experimentos realizados indicaram que a
nebulização com solução de quitosana a 1% a
uma temperatura de entrada de 180 °C com flu-
xo de alimentação 5 mL.min–1 resultou em
maior valor do rendimento ponderal das micro-
partículas. Nessas condições, de nebulização a
temperatura de saída foi de 121 °C.

Entretanto, em trabalho recente 40, foi verifi-
cado que a insulina sofreu degradação intensa a
partir de uma temperatura de saída de 120 °C. A
degradação demonstrou ser influenciada pelas
condições térmicas. Nesse caso, a nebulização à
temperatura de entrada de 180 °C torna-se con-
tra-indicada, apesar do rendimento superior,
pois as temperaturas de saída nessas condições
foram da ordem de 120 °C a 130 °C (Tabelas 1 e 2).

O Teste de Duncan (α = 5%) demonstrou
que, para uma mesma concentração de quitosa-
na, não há diferença significativa em relação à
umidade residual nas temperaturas de entrada
160 °C e 180 °C utilizadas na obtenção das mi-
cropartículas. Portanto, a temperatura de entra-
da pode ser fixada a 160 °C, sem diminuir a efi-
ciência na secagem, com provável diminuição
de degradação da proteína pelo calor. Nessas
condições, a temperatura de saída mais elevada
foi de aproximadamente 110 °C.

As soluções de quitosana contendo insulina
nebulizadas nessa temperatura de entrada apre-
sentaram valores de rendimento superiores à so-
lução sem fármaco: 36,57% contra 29,99% para
quitosana a 1% e 39,05% contra 25,66% para so-
lução a 2%.

Análise granulométrica e morfológica
A uniformidade das micropartículas possui

primordial importância na reprodutibilidade da
cinética de liberação do fármaco 41. As micro-
partículas de quitosana preparadas por aspersão
(spray drying) apresentaram-se predominante-
mente com coloração amarela clara e forte
tendência à aglomeração, independentemente
das condições de nebulização. Análises realiza-
das por Mi et al. 28 indicaram que micropartícu-
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las preparadas por aspersão apresentaram uma
maior proporção de partículas amorfas em re-
lação às cristalinas.

A microscopia óptica demonstrou presença
de três categorias distintas de morfologia das
partículas: ovais, aglomeradas e esféricas confir-
mando resultados encontrados por Walton 42.
Houve predominância da forma esférica mesmo
sem a inclusão de um agente reticulante confor-
me descrito por He et al. 27, com visível colo-
ração verde translúcida.

A distribuição granulométrica, considerando
o fluxo de alimentação e a concentração da so-
lução de quitosana, não sofreu variações ex-
pressivas do ponto de vista prático quando as
condições de nebulização foram alteradas.

Porém, a inclusão de insulina nas micropartí-
culas afetou a distribuição granulométrica (Ta-
bela 3). Analisando as diferenças de freqüência
entre as partículas sem fármaco e com insulina
nas diversas faixas granulométricas, observou-se
inicialmente uma predominância das micropartí-
culas sem fármaco na faixa entre 1,6 e 3,2 µm
(53,4%) sobre as partículas de quitosana-insulina
(35,54%), enquanto que a partir de 6,4 µm a fre-
qüência de micropartículas com insulina é sem-
pre superior (46,3%) às partículas de quitosana
(16,77%).

O diâmetro médio das micropartículas de
quitosana-insulina foi compatível para a per-
manência no septo nasal, corroborando com va-
lores relatados em trabalhos anteriores 9,33. O
aumento na concentração da solução de quito-
sana gerou micropartículas com um diâmetro
médio maior, dados também obtidos por Mi et
al. 28; Pavenetto et al. 44 e Wagenaar & Müller 45.

A inclusão da insulina gerou um acréscimo
no diâmetro médio das partículas (Tabela 3),
corroborando com as observações feitas por
Fernández-Urrusuno et al. 20.

A análise das micropartículas através da mi-
croscopia eletrônica de varredura evidenciou a
esfericidade (Figura 2), uma característica que

Micropartículas Diâmetro médio
(µm)

Quitosana 1 % 4,05 ± 0,08

Quitosana 2 % 4,41 ± 0,07

Quitosana-insulina 1 % 5,62 ± 0,03

Quitosana-insulina 2 % 6,05 ± 0,04

Tabela 3. Diâmetro médio das micropartículas obti-
das sob aspersão determinado por microscopia ópti-
ca. Resultados ± desvio padrão. (n = 3).

Figura 2. Eletromicrografia das micropartículas de quitosana-insulina a 1 % (a), quitosana a 1 % (b), quitosana-
insulina a 2 % (c) e quitosana a 2 % na magnitude de 8700 X (d).
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geralmente proporciona um bom fluxo 46 repre-
sentando uma característica importante para os
pós; exceto por algumas cavidades possivelmen-
te causadas por resíduos de ácido acético 28.

O aumento na concentração da solução do
polímero produziu micropartículas com forma
esférica mais definida e com aspecto menos ru-
goso. O aumento na concentração de quitosana
produziu partículas com maior quantidade do
polímero, contribuindo para o aspecto menos
poroso.

Além disso, a incorporação da insulina pro-
vocou uma diminuição nas rugosidades da su-
perfície sem alteração na forma das micropartí-
culas.

CONCLUSÕES
O rendimento em micropartículas de quito-

sana obtidas por aspersão é relativamente baixo
e a umidade residual nas partículas é elevada.
As condições de nebulização influenciaram sig-

nificativamente no rendimento e teor de umida-
de encontrado. Em regra, quanto menor o fluxo
de alimentação e maior a temperatura de entra-
da, mais eficaz é a secagem enquanto uma con-
centração menor do polímero facilita a aspersão
pela viscosidade mais baixa da solução. A distri-
buição granulométrica das micropartículas obti-
das não foi afetada pelos diferentes fluxos de
alimentação. Em contrapartida, a inclusão de in-
sulina incrementou a amplitude e a faixa granu-
lométrica. A microscopia óptica revelou uma
distribuição granulométrica uniforme, embora
tenha sido observado um aumento no diâmetro
médio das micropartículas preparadas com so-
luções mais concentradas e com adição de insu-
lina. Em relação à morfologia, um aumento na
concentração da solução polimérica bem como
a presença da insulina produziu micropartículas
com aspecto menos rugoso. Em suma, o rendi-
mento das micropartículas obtidas a partir da
solução a 1% a 180 °C com fluxo de 5 mL.min–1

foi significativamente superior aos demais.
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