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RESUMO. Micropartículas contendo dexametasona foram preparadas através da secagem por aspersão
de suspensão aquosa do fármaco e tensioativos (monoestearato de sorbitano e álcool polivinílico) e dois di-
ferentes co-solventes: propilenoglicol e carbonato de propileno. O objetivo foi aumentar a dissolução deste
fármaco hidrofóbico, selecionado como modelo através da sua microencapsulação, evitando o uso de sol-
ventes orgânicos halogenados. As micropartículas foram caracterizadas em termos de taxas de encapsu-
lação e teores de água, da análise morfológica (microscopia eletrônica de varredura), determinação da
área superficial e distribuição de tamanho de poros, granulometria, calorimetria diferencial exploratória e
perfis de dissolução. Empregando ambos os solventes testados (propilenoglicol e carbonato de propileno)
foi possível obter micropartículas contendo dexametasona na ausência de solvente orgânico halogenado e
apresentando eficiências de dissolução superiores à apresentada pelo fármaco puro.
SUMMARY. “Dried Microparticles containing a Lipophilic Drug Model prepared from an Aqueous Suspension: a
Formulation Study”. Microparticles containing dexamethasone were prepared by spray-drying from an aqueous
suspension of drug and surfactants (sorbitan monoestearate and PVA) and two different co-solvents (propyleng-
lycol and propylene carbonate). The objective was to increase the dissolution of this hydrophobic drug used as
model avoiding the use of halogenated organic solvents. The microparticles were characterized in terms of en-
capsulation efficiencies, water content, morphologic analysis (SEM), surface areas and pore distribution, size,
DSC and dissolution profiles. Both formulations (prepared using propyleneglycol or propylencarbonate) present-
ed dissolution efficiencies higher than that presented by the pure drug. In both cases it has been possible to pre-
pare microparticles avoiding halogenated organic solvents.

INTRODUÇÃO
As micropartículas são sistemas micrométri-

cos (1-1000 µm) que podem ser classificados de
acordo com a sua constituição em: microesferas,
que são sistemas matriciais; e microcápsulas,
que são sistemas reservatórios, contendo uma
substância ativa ou núcleo rodeado por uma
membrana ou revestimento 1.

A microencapsulação tem sido amplamente
estudada na área farmacêutica com vários obje-
tivos, entre eles: desenvolvimento de formas de
liberação controlada 2, obtenção de micropartí-
culas gastrorresistentes 3, desenvolvimento de
formas de liberação intrapulmonar e intra-articu-
lar 4, diminuição da toxicidade gastrintestinal 5,

aumento da dissolução e biodisponibilidade 6 e
tratamento das doenças inflamatórias do trato
gastrintestinal 7. Embora de produção mais com-
plexa e mais onerosa, são inúmeras as vanta-
gens destes sistemas multiparticulados em com-
paração aos sistemas unitários, entre as quais se
pode citar a distribuição rápida e uniforme pelo
trato gastrintestinal, menor variação na biodis-
ponibilidade, menor risco de toxicidade devido
ao rompimento de um sistema unitário de ação
prolongada, maior reprodutibilidade de dose,
além da possibilidade de fracionamento e ajuste
da dose 8.

A seleção da técnica para a produção de mi-
cropartículas deve basear-se no atendimento
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dos seguintes requisitos: a estabilidade do fár-
maco não deve ser negativamente afetada du-
rante o processo de microencapsulação ou no
produto final; o rendimento do processo e a ta-
xa de encapsulação do fármaco devem ser ele-
vados; os perfis de liberação dos fármacos de-
vem ser reprodutíveis e as micropartículas de-
vem produzir pó de fluxo livre e não devem
exibir agregação ou aderência 9.

A maioria das técnicas de microencapsulação
necessita de solventes orgânicos halogenados
para a solubilização das matérias-primas. A pre-
sença de resíduos desses solventes no final do
processo de microencapsulação é o maior pro-
blema de toxicidade dessas preparações 10. Os
solventes clorados, como o diclorometano e clo-
rofórmio, têm sido largamente utilizados nas
técnicas de emulsificação A/O e, a opção de sua
escolha tem levado a preocupações com a segu-
rança humana 9,11. Desta forma, para evitar o
uso de solventes tóxicos, tem-se buscado prepa-
rar micropartículas usando solventes menos tó-
xicos, como o acetato de etila 12.

Neste contexto, nos últimos anos nosso gru-
po de pesquisa tem desenvolvido formulações
de micropartículas nanorrevestidas, utilizando a
técnica de secagem por aspersão de suspensões
poliméricas nanoestruturadas aquosas como ma-
teriais de revestimento de um núcleo microes-
truturado 13. Nestes sistemas o fármaco pode es-
tar incluído nas nanopartículas 14 ou, ainda, as-
sociado ao núcleo inorgânico, geralmente pre-
parado com dióxido de silício 15. Nos dois casos
casos, foram obtidas micropartículas que apre-
sentaram capacidade de controlar a liberação de
fármacos ou de prover sua estabilização quími-
ca. Embora este processo de secagem dispense
a utilização de solventes clorados, a preparação
das suspensões nanoestruturadas de revestimen-
to requer o uso de solvente orgânico para a so-
lubilização do polímero, como é o caso da ace-
tona 16.

Recentemente, Trotta et al. 17 prepararam e
caracterizaram com sucesso microesferas hidro-
fílicas contendo insulina através de difusão de
solvente. O interesse nesta técnica decorre do
fato de a mesma empregar uma emulsão O/A
como fase interna. Mediante a diluição desta
emulsão em excesso de água, as gotículas de
óleo, contendo o polímero, lipídeos e fármaco
solidificam instantaneamente, devido à quase
completa difusão do solvente orgânico das gotí-
culas para a fase contínua. Solventes como o
formato de etila, o álcool benzílico, a triacetina
e o carbonato de propileno foram estudados,

conduzindo à obtenção de micropartículas poli-
méricas à base de ácido polilático e de seus co-
polímeros.

Outro processo original é o descrito por Leo-
nard et al. 18, através do qual novas micropartí-
culas à base de polissacarídeos foram prepara-
das na ausência de solventes orgânicos. O mé-
todo consistiu na dispersão de uma solução
aquosa contendo um derivado anfifílico do algi-
nato em solução de cloreto de sódio. Este pro-
cedimento explora a capacidade dos derivados
do alginato em formar hidrogéis na presença de
sais, nos quais, dependendo das condições ex-
perimentais, o diâmetro das micropartículas po-
de estar situado entre 10 µm até algumas cente-
nas de µm.

Considerando o exposto, o presente trabalho
propõe uma abordagem inovadora para a pre-
paração de micropartículas contendo dexameta-
sona (modelo) com o objetivo de aumentar a
eficiência de dissolução deste fármaco hidrofó-
bico. As micropartículas são preparadas empre-
gando a técnica de secagem por aspersão e ma-
térias primas biocompatíveis, na ausência de po-
límeros e de solventes orgânicos halogenados
ou que apresentem riscos ambientais e à saúde.
Cabe ressaltar que o aumento da dissolução de
fármacos insolúveis é um desafio à área far-
macêutica, pois esta limitação pode comprome-
ter a biodisponibilidade, que é um parâmetro
fundamental na administração oral de fármacos.
Estima-se que na atualidade ao menos 40% das
novas entidades químicas exibem pobre solubi-
lidade em água, o que impede seu desenvolvi-
mento até a comercialização 19.

MATERIAIS E MÉTODOS
Preparação das micropartículas

A dexametasona (Henrifarma, Brasil) (0,10 g)
e monoestearato de sorbitano (MES) (Beraca,
Brasil) (1,00 g) foram solubilizados em propile-
noglicol (5,0 mL) (formulação A) ou carbonato
de propileno (5,0 mL) (formulação B). Cada fase
orgânica foi vertida sobre uma fase aquosa con-
tendo álcool polivinílico (PVA) (Delaware, Bra-
sil) (1,00 g) e água destilada (92,90 mL), aqueci-
da a 80 °C. A mistura foi homogeneizada em Ul-
tra-turrax® por 10 minutos a 16000 rpm, à tem-
peratura ambiente. As suspensões foram secas
por aspersão em Mini Spray-dryer Büchi 190”
adicionando-se 1,5% (m/v) de dióxido de silício
coloidal (Aerosil® 200) (Henrifarma, Brasil). As
condições operacionais para a secagem das sus-
pensões foram as seguintes: fluxo de alimen-
tação (3,0 mL/min), fluxo de ar (500 Nl/h),
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pressão de ar comprimido (200 Kpa), tempera-
tura de entrada do ar de secagem (150 °C ± 4
°C) e temperatura de saída do ar de secagem
(110 °C ± 4 °C).

Caracterização das micropartículas
Determinação do teor de água

O teor de água foi determinado pela técnica
titulométrica de Karl Fisher (Farmacopéia Brasi-
leira 4ª edição) 20.
Determinação da taxa de encapsulação 

A dexametasona presente nas micropartícu-
las secas foi quantificada por cromatografia lí-
quida de alta eficiência (CLAE), conforme a me-
todologia descrita anteriormente por Beck 21 e
validada conforme parâmetros da “International
Conference on Harmonization of Technical Re-
quirements for Registration of Pharmaceuticals
for Human Use (ICH)” 22.

O método cromatográfico empregou de-
tecção no UV a 254 nm, fase móvel constituída
de água/acetonitrila 55:45 (v/v), coluna Lich-
rospher® 100, RP-18 (5 µm, 250x4 mm) Merck.

Para a quantificação da dexametasona nas
micropartículas A e B, 0,12 g de cada formu-
lação foi tratada com 25 mL de acetonitrila e
centrifugada (3600 rpm por 10 minutos). Cada
sobrenadante foi diluído na fase móvel (9
µg/mL), filtrado através de membrana hidrofílica
(GVWPO, 0,22 µm, Millipore) e injetado no cro-
matógrafo líquido de alta eficiência para injeção
automática. 

Análise morfológica
Microscopia eletrônica de varredura

As formulações A e B foram previamente
metalizadas com ouro (Jeol Jee 4B SVG-IN) e as
fotomicrografias foram obtidas utilizando-se
uma voltagem de 20 kV e aumentos entre 1000
a 25000 vezes (Jeol Scanning Microscope JSM-
5800 - Centro de Microscopia Eletrônica,
UFRGS).
Determinação da área superficial

A área superficial das micropartículas foi de-
terminada nas amostras previamente desgaseifi-
cadas, pelo método BET (Brunauer, Emmett e
Teller) 23 em equipamento volumétrico, utilizan-
do nitrogênio como gás de adsorção. Foi utiliza-
do equipamento de fabricação própria (Instituto
de Química, UFRGS), com um sistema de linha
de vácuo, obtido pelo emprego de uma bomba
de vácuo turbomolecular Edward. As medidas
da pressão foram determinadas utilizando-se um
barômetro capilar de mercúrio. Os resultados
foram comparados a um padrão de referência
de alumina.

Determinação da distribuição de tamanho de
poros

A distribuição do tamanho de poros das mi-
cropartículas, previamente dessecadas sob vá-
cuo, foi avaliada pelas isotermas de adsorção-
dessorção de nitrogênio, determinadas no ponto
de ebulição do nitrogênio, empregando um
barômetro capilar de mercúrio. A análise dos re-
sultados foi realizada utilizando o método BJH
(Barret, Joyner, Halenda) 24.

Análise granulométrica das
micropartículas

A distribuição granulométrica das micropartí-
culas foi avaliada através de aparelho Beckman
Coulter® (Tornado), utilizando os pós direta-
mente [Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)
- São Paulo].

Calorimetria diferencial exploratória
(DSC)

Os termogramas das micropartículas A e B,
mistura física e matérias-primas foram obtidos
utilizando-se um DSC-60 SHIMADZU. A faixa de
temperatura variou de -140 °C a 300 °C com
uma taxa de aquecimento de 10 °C/min.

Liberação in vitro
A avaliação dos perfis de dissolução da de-

xametasona pura e a partir das micropartículas
foi realizada em equipamento de célula de flu-
xo, composto por células de vidro de diâmetro
interno de 1,8 cm, conectadas a uma bomba pe-
ristáltica (131900, Desaga) através de cânulas de
silicone com diâmetro interno de 0,3 mm. O
meio de dissolução e as células de vidro foram
mantidos em banho termostatizado a 37 ± 0,5
°C. Membranas de vidro (Ap 25, Millipore) com
poros entre 300 e 1000 µm foram acopladas às
células de vidro, a fim de impedir a passagem
de adjuvantes para a alíquota a ser coletada. O
fluxo do meio de dissolução (tampão fosfato pH
7,4) utilizado foi de 1 mL/min e as alíquotas fo-
ram coletadas em provetas para o controle do
fluxo. Variações de volume superiores a 10%
não foram aceitas. A massa de pó utilizada foi
correspondente a 2 mg de dexametasona. Os
tempos de coleta utilizados foram 5, 10, 15, 20,
25, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 180, 240, 300 e
360 min. Os perfis de dissolução foram realiza-
dos em duplicata de lote. A quantificação da de-
xametasona foi realizada por CLAE.

Os perfis de liberação da dexametasona pura
e a partir das micropartículas foram avaliados
por três diferentes metodologias: comparação
dos perfis de liberação através do cálculo do fa-
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tor de similaridade (f2) e fator de diferença (f1);
determinação da eficiência de dissolução (ED),
que foi comparada para as diferentes formu-
lações no mesmo meio de dissolução através do
método estatístico ANOVA (α=0,05); e aplicação
de modelos matemáticos para obter-se os dados
cinéticos dos perfis de dissolução. O ajuste dos
dados aos modelos monoexponencial (eq. 1) e
biexponencial (eq. 2) foi realizado através do
software MicroMath Scientist®, realizando a
comparação dos modelos entre si com base nos
seguintes parâmetros: maior critério de seleção
do modelo (MSC), maior coeficiente de corre-
lação e melhor ajuste gráfico.

D = 100[1–e (k.t)] (1)

D = 100[1–(a.e (–k1.t) + b.e (–k2.t))] (2)

Onde D = percentual dissolvido; t = tempo;
a = percentual de fármaco dissolvido na etapa
rápida de liberação; b = percentual de fármaco
dissolvido na etapa lenta de liberação; k = cons-
tante cinética observada no processo monoex-
ponencial; k1 = constante cinética observada na
etapa rápida de liberação; k2 = constante cinéti-
ca observada na etapa lenta de liberação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 relaciona as principais caracterís-

ticas das micropartículas. As formulações A e B
foram obtidas com rendimentos de 50 e 66%,
respectivamente, valores considerados satisfató-
rios e condizentes com a técnica de secagem
por aspersão, utilizando dióxido de silício como
adjuvante 25. A operação de secagem foi eficien-
te em ambos os casos, apresentando teores de
água inferiores a 3,5%. Para ambas as formu-
lações a recuperação da dexametasona foi pró-
xima a 100%. No que diz respeito às áreas su-
perficiais e volume de poros, características si-
milares foram observadas para as duas formu-
lações. Comparando com a área superficial do
Aerosil 200® comercial seco por aspersão (214
± 11 m2.g–1) pode-se verificar que as micropartí-
culas apresentaram uma redução deste parâme-

tro, sugerindo o recobrimento dos poros pelas
matérias-primas constituintes das formulações.

Na Fig. 1 é possível observar que para am-
bas as amostras (A e B) as partículas apresen-
tam-se com características morfológicas simila-
res, irregulares e em aglomerados.

As curvas de distribuição de tamanho de po-
ros são apresentadas na Fig. 2. Segundo a IU-
PAC, quando o diâmetro dos poros é maior que
50 nm são chamados de macroporos; quando
são menores que 2 nm, são microporos e os in-
termediários entre ambos (2 nm < diâmetro dos
poros < 50 nm) são chamados de mesoporos.
Assim, pode-se verificar que todas as amostras
não apresentam mesoporos [intensidade de va-
riação muito pequena (< 0,004 cm3/nm)], con-
cluindo-se que as áreas superficiais são deco-
rrentes de macroporos das estruturas não medi-
dos neste experimento, porém visualizáveis atra-
vés de microscopia eletrônica de varredura.

A análise granulométrica das amostras (Tabe-
la 2) foi realizada através de equipamento Beck-
man Coulter® (Tornado) diretamente com os
pós. A amostra A foi caracterizada por um diâ-
metro médio em volume (d[4,3 µm]) de 10,66
µm e faixa granulométrica variando de 1,56 a
22,39 µm (d[v,0,1 µm]; d[v,0,9 µm]), enquanto
que a amostra B apresentou diâmetro médio em
volume (d[4,3 µm]) de 8,28 µm e faixa granulo-
métrica variando de 2,79 a 13,61 µm (d[v,0,1
µm]; d[v,0,9 µm]). Pode-se observar que as for-
mulações preparadas com propilenoglicol (mi-

Parâmetro Micropartículas A Micropartículas B

Rendimento 50 66
(%)

Teor de água 3,47 3,30
(%)

Dexametasona 100,08 ± 0,52 101,08 ± 0,34
(%)

Área superficial 66 62
(m2.g-1)

Volume de poros 0,09 0,10
(cm3.g-1)

Tabela 1. Características das micropartículas.

Amostra d (4,3) µm d (0,1) µm d (0,5) µm d (0,9) µm SPAN

A 10,66 1,56 9,08 22,39 2,30

B 8,28 2,79 5,21 13,61 2,07

Tabela 2. Granulometria das micropartículas. d(4,3 µm): diâmetro médio em volume; d(0,1 µm): diâmetro de
partícula correspondente a 10% da distribuição acumulada; d(0,5 µm): diâmetro de partícula correspondente a
50% da distribuição acumulada; d(0,9 µm): diâmetro de partícula correspondente a 90% da distribuição acumu-
lada; SPAN: dispersão granulométrica.
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cropartículas A) tendem a apresentar uma me-
nor dispersão granulométrica do que aquelas
preparadas com carbonato de propileno (micro-
partículas B).

Após secagem, as micropartículas A e B
apresentaram diâmetros médios abaixo ou pró-
ximos a 10 µm, caracterizando-se por serem de

Figura 1.
Fotomicrografias
das micropartículas
A e B.

Figura 2. Distribuição do tamanho dos poros das micropartículas A e B.

potencial aplicação para administração por via
oral, visto seus reduzidos diâmetros. Quanto
menor o tamanho da partícula mais facilitada é
a absorção do fármaco do trato gastrintestinal à
circulação sistêmica. Partículas pequenas pos-
suem uma maior velocidade de dissolução devi-
do ao aumento da área superficial 26,27.
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Os termogramas das micropartículas A e B e
matérias-primas dos componentes sólidos das
formulações encontram-se apresentados na Fig.
3. A dexametasona apresentou pico de fusão na
temperatura de 255,0 °C, o PVA em 195,9 °C e o
MES em 56,0 °C. As micropartículas A e B apre-
sentaram abaixamento do ponto de fusão do
MES de aproximadamente 4 °C e do PVA de 5
°C, sendo que o pico de fusão do fármaco desa-
pareceu. De acordo com a literatura, o desapa-
recimento do pico do fármaco indica a sua en-
capsulação mediante solubilização 28.

A dissolução da dexametasona pura e a par-
tir das micropartículas em meio tampão fosfato,
foi avaliada durante 360 minutos. Foi verificada
uma dissolução de aproximadamente 70% para
a dexametasona pura e entre 90-100% para o
fármaco associado às micropartículas (Fig. 4).
Calculando-se as eficiências de dissolução, para
comparar os diferentes perfis, obtiveram-se va-
lores de 65% para a dexametasona pura e de
72% para ambas as formulações (A e B). Este
aumento da dissolução pode estar relacionado

Figura 3.
Termogramas
das matérias-primas
e das formulações
de micropartículas A e B.

Figura 4. Perfis de dissolução da dexametasona pura
e a partir das amostras A e B.

Formulações
Fator de Fator de

Comparadas
diferença similaridade

(f1) (f2)

Dexametasona e A 5,71 61,38

Dexametasona e B 2,25 56,68

A e B 3,28 75,79

Tabela 3. Valores calculados do fator de diferença
(f1) e do fator de similaridade (f2) para a dissolução a
partir das formulações A e B.

com a micelização da dexametasona pelos ten-
soativos presentes nas formulações, comprovan-
do que a microencapsulação contribuiu para um
aumento da dissolução deste fármaco hidrofóbi-
co.

A comparação entre os perfis de dissolução
da dexametasona e do fármaco associado às
amostras A e B em tampão fosfato pH 7,4, atra-
vés dos fatores de similaridade (f2) e diferença
(f1) estão apresentados na Tabela 3. Tendo co-
mo padrão de referência o perfil de liberação da
dexametasona pura e comparado-o com os per-
fis das amostras (A e B), observa-se que os valo-
res de f1 para a comparação são inferiores a 15
e f2 apresenta-se maior que 50, evidenciando as-
sim similaridade entre os perfis de dissolução 29.

Quanto a aplicação dos modelos matemáti-
cos, considerando-se o perfil gráfico, o coefi-
ciente de correlação e o critério de seleção do
modelo, foi verificado um melhor ajuste dos da-
dos experimentais ao modelo biexponencial. Es-
te modelo é constituído pela adição de dois ter-
mos monoexponenciais, fornecendo duas cons-
tantes cinéticas para a liberação, onde k1 está
relacionada à velocidade de dissolução da etapa
rápida de liberação (efeito burst), e k2 está rela-
cionada à velocidade de dissolução da etapa
lenta de liberação. Da mesma forma, os parâme-
tros a e b representam os percentuais de fárma-
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co dissolvido nas etapas rápida e lenta de libe-
ração, respectivamente.

A Tabela 4 apresenta os parâmetros da mo-
delagem matemática para a dexametasona pura
e as micropartículas A e B. Através da compa-
ração das formulações A e B, pode ser observa-
do que o percentual de fármaco que contribui
para a dissolução na fase rápida é menor para A
(77%) do que para B (92%). A ocorrência do
efeito burst está relacionada à dissolução da
fração de fármaco mais acessível ao meio, ou
seja, localizada mais externamente na micropar-
tícula. A constante cinética observada para a
etapa de liberação rápida, mostrou uma veloci-
dade de dissolução maior para a formulação A
(k1 = 0,0177 min–1) do que para B (k1 = 0,0127
min–1), significando que as micropartículas pre-
paradas com propilenoglicol apresentam uma li-
beração inicial mais rápida do fármaco. 

Por outro lado, a etapa mais lenta da libe-
ração é resultante da dissolução do fármaco
mais internamente localizado. Desta forma, po-
de-se verificar que a constante cinética observa-
da k2 foi menor para B (0,0019 min–1) do que
para A (0,0032 min–1).

Com relação a modelagem matemática do
perfil de dissolução da dexametasona pura, a
presença de duas fases de liberação pode ser
explicada em função da presença de cristais do
fármaco de diferentes tamanhos.  Pode ser ob-
servado que 67 % da quantidade total de fárma-
co liberada foi dissolvida na fase rápida de libe-
ração, com uma velocidade de dissolução muito
superior (k1 = 0,0215 min–1 e k2 = 0,0008 min–1).

Modelos Dexametasona Micropartículas A Micropartículas B

Monoexponencial

k (min–1) 0,0080 ± 0,0024 0,0111 ± 0,0002 0,0101 ± 0,0013

r 0,9627 ± 0,0071 0,9927 ± 0,0080 0,9974 ± 0,0014

MSC 1,5463 ± 0,2278 4,1682 ± 1,8474 4,9374 ± 0,6372

Biexponencial

k1 (min-1) 0,0215 ± 0,0021 0,0177 ± 0,0014 0,0127 ± 0,0001

k2 (min-1) 0,0008 ± 0,0010 0,0032 ± 0,0009 0,0019 ± 0,0008

a 0,6737 ± 0,0823 0,7720 ± 0,1651 0,9197 ± 0,1023

b 0,3612 ± 0,0452 0,2701 ± 0,0621 0,1174 ± 0,0566

r 0,9999 ± 0,0001 0,9994 ± 0,0002 0,9994 ± 0,0002

MSC 7,8067 ± 0,1325 6,2030 ± 0,4512 6,1980 ± 0,7562

Tabela 4. Parâmetros cinéticos para a dexametasona e formulações A e B.

CONCLUSÃO
A secagem por aspersão das suspensões de

micropartículas poliméricas foi viável, mediante
a utilização de dióxido de silício coloidal, como
adjuvante e sem a utilização de solvente orgâni-
co halogenado. A eficiência da secagem pôde
ser comprovada pelo baixo teor de água verifi-
cado nos produtos secos e pela recuperação
quantitativa para ambas as formulações prepara-
das com propilenoglicol ou com carbonato de
propileno. As análises morfológicas realizadas
por microscopia eletrônica de varredura eviden-
ciaram micropartículas pequenas, esféricas, com
tendência à formação de cavidades, rugosas e
com superfície porosa. A análise granulométrica
das micropartículas A e B demonstrou um diâ-
metro médio em volume próximo a 10 µm ca-
racterizando-as por serem de potencial apli-
cação para administração por via oral devido
aos tamanhos reduzidos. Os estudos de calori-
metria diferencial exploratória mostraram que a
dexametasona encontra-se solubilizada pelos
componentes das formulações. Os ensaios de li-
beração in vitro mostraram o aumento da efi-
ciência de dissolução da dexametasona pela mi-
croencapsulação para as amostras A e B. Os
perfis de dissolução foram considerados simila-
res aplicando-se a metodologia f1/f2. Entretanto,
somente a avaliação através de modelagem ma-
temática levou à diferenciação entre os perfis. O
melhor ajuste dos dados experimentais ao mo-
delo biexponencial apontou diferenças entre as
formulações para as velocidades de dissolução
nas fases rápida e lenta de liberação.  
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