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RESUMO. Emulsões submicrométricas têm sido investigadas como sistemas de liberação para a adminis-
tração parenteral de fármacos de reduzida hidrossolubilidade. O preparo destas formas farmacêuticas po-
de ser realizado por diferentes métodos, entre eles, os mais citados são: a homogeneização à alta pressão, a
microfluidização, a ultrasonicação e a emulsificação espontânea. Nesse contexto, o presente trabalho teve
por objetivo apresentar uma revisão da literatura acerca dos principais métodos empregados na produção
de emulsões submicrométricas, diferenciando-se os sistemas e equipamentos utilizados no preparo das
mesmas, relatando possibilidades de scale up, bem como as vantagens e desvantagens de cada método. 
SUMMARY. “Preparation of Submicron Emulsions: Theoretical Aspects about the Methods Employed Today”.
Submicron emulsions have been investigated as delivery systems for parenteral administration of low water solu-
ble drugs. The preparation of these pharmaceutical dosage forms can be accomplished by various methods, and
the most cited are: high-pressure homogenization, microfluidization, ultrasonication and spontaneous emulsifica-
tion. In this way, the objective of the present work was to present a literature survey concerning the main em-
ployed methods to prepare submicron emulsions, addressing the respective systems and equipments, scale up
feasibility, as well as the advantages and disadvantages of each method. 

INTRODUÇÃO
Emulsões são preparações farmacêuticas ob-

tidas pela dispersão de duas fases líquidas imis-
cíveis ou praticamente imiscíveis com auxílio de
um sistema emulsionante adequado. Entretanto,
para que estas possam ser administradas pela
via intravenosa, é necessário que possuam fase
externa hidrofílica (sistemas óleo em água -
O/A), e gotículas de fase interna com tamanho
inferior a 1 µm, geralmente na faixa de 200 a
500 nm, o que as caracteriza como emulsões
submicrométricas, também denominadas “nano-
emulsões” 1,2 (ambas denominações serão em-
pregadas como sinônimo ao longo de todo o
trabalho), sistemas que em geral apresentam as-
pecto leitoso, e que são compatíveis com o diâ-
metro dos vasos sangüíneos 1,3,4-6.

Estas emulsões têm sido empregadas há mais
de 40 anos como fonte de calorias e ácidos gra-
xos para pacientes que necessitam de terapia de
nutrição parenteral 1,5,7 e, como exemplos, po-
de-se citar: Intralipid®, Vitalipid® e Lipofun-
din®, disponíveis em diversos países 8,9. Ainda,
há cerca de 30 anos, vem sendo investigado o
uso de emulsões submicrométricas como veícu-
los para a administração parenteral de fármacos
7,10-13. Devido à possibilidade de encapsulamen-
to e/ou adsorção de moléculas de reduzida hi-
drossolubilidade na interface O/A, estas
emulsões se caracterizam como um excelente
veículo para administração intravenosa de com-
postos de reduzida hidrossolubilidade, caracte-
rística comum à maioria dos novos fármacos
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lançados no mercado farmacêutico 14,15. Ainda,
devido ao reduzido tamanho de gotícula, as
emulsões submicrométricas apresentam lenta
velocidade de sedimentação ou flutuação, apre-
sentando uma boa estabilidade em função do
tempo 6,16. Como exemplos de fármacos que já
foram introduzidos no mercado mundial, estão:
diazepam (Diazepam-Lipuro®), etomidato (Eto-
midat-Lipuro®) e propofol (Propofol-Lipuro®). 

Além do reduzido tamanho de gotícula, estas
formas farmacêuticas devem possuir algumas
propriedades, tais como: (i) isotonia, garantida
pela adição, em geral, de glicerina ou sorbitol;
(ii) pH próximo a 7 (compatível fisiologicamen-
te); (iii) baixa viscosidade, e (iv) potencial zeta
elevado (em módulo), o que determina que
forças repulsivas tendem a evitar possíveis agre-
gações da fase interna 1,4,5,10,17-20.

O método de preparo de tais sistemas possui
grande influência sobre as propriedades físico-
químicas, e em especial, o diâmetro de gotícula
das emulsões produzidas 5. Neste contexto, o
trabalho tem por objetivo apresentar uma re-
visão atualizada sobre os métodos de prepa-
ração das emulsões submicrométricas, diferen-
ciando-se os sistemas e equipamentos utilizados
no preparo das mesmas, relatando possibilida-
des de scale up, bem como as vantagens e des-
vantagens de cada um. 

MÉTODOS DE FABRICAÇÃO
Atualmente, existem vários métodos de fabri-

cação de nanoemulsões descritos na literatura,
dentre eles, os mais citados são a homogenei-
zação à alta pressão e a microfluidização. Nestes
métodos, a preparação de nanoemulsões ocorre
geralmente em duas etapas. Primeiramente, as
fases aquosa e oleosa são aquecidas separada-
mente (a aproximadamente 70 °C) e emulsiona-
das através do uso de homogeneizadores de alta
velocidade (como Ultraturrax® e Politron®), ou
outro equipamento similar. Assim, uma emulsão
primária é obtida, apresentando um tamanho de
gotícula micrométrico, podendo ser influenciado
pelo equipamento utilizado e pelas condições
operacionais. Após o resfriamento, em uma se-
gunda etapa, o diâmetro de gotícula é progressi-
vamente reduzido até valores submicrométricos,
compreendidos entre 100 e 300 nm, por meio
da utilização de homogeneizadores à alta
pressão ou outros equipamentos, como o micro-
fluidizador ou ultra-som 1,21-24. 

Outros métodos não fazem o uso da energia
externa promovida pelos métodos físicos supra-
citados, sendo também denominados de méto-

dos de emulsificação de baixa-energia, pois fa-
zem uso da energia química armazenada nos
componentes 2. Dentro desta classe estão incluí-
dos métodos como a emulsificação espontânea
25, que se baseia na dispersão de uma solução
solvente-óleo na fase aquosa, com subseqüente
evaporação do solvente e redução do volume
sob pressão reduzida; assim como os métodos
que fazem uso da transição de fases produzida
durante o processo de emulsificação, que ocor-
re: (i) geralmente em temperatura constante,
mudando-se a composição do sistema 26,27; ou,
(ii) mantendo-se a composição do sistema cons-
tante, mas alterando-se a temperatura 28, como é
o caso do método da temperatura de inversão
de fases ou método PIT (do inglês: phase inver-
sion temperature) 29.

Homogeneização à alta pressão
O emprego deste método tem sido descrito

por diversos autores 4,30-36. Conforme menciona-
do, uma emulsão submicrométrica pode ser pre-
parada pelo uso de um homogeneizador à alta
pressão, no qual uma emulsão grosseira é força-
da, sob alta pressão, através de um espaço anu-
lar entre uma válvula de ajuste (móvel) e o su-
porte da válvula (fixo), denominado “lacuna ho-
mogeneizadora”. Quando o produto entra na
área entre a válvula e o suporte, há um rápido
aumento na velocidade e correspondente dimi-
nuição na pressão. A energia liberada causa tur-
bulência e diferenças de pressão localizadas,
que causam rompimento das gotículas. O pro-
duto homogeneizado choca-se ao anel de im-
pacto e sai a uma pressão suficiente para mo-
ver-se ao próximo estágio de processamento
(Fig. 1A) 34,35,37,38. 

Com o aumento da área superficial da
emulsão, pela deformação e rompimento das
gotas, torna-se importante empregar sistemas
emulsionantes adequados, que estabilizem a no-
va interface formada 39. 

De acordo com Brösel & Schubert 39, para
conseguir pequenas gotículas (submicrométri-
cas) em um equipamento de emulsificação, há
necessidade de grande quantidade de energia.
Tadros et al. 40 descrevem que a energia mecâ-
nica requerida para emulsificação excede a
energia interfacial por várias ordens de magnitu-
de. Devido ao grande gasto energético, os pro-
cessos executados em etapas são geralmente
menos eficientes do que processos contínuos. 

Geralmente, o diâmetro das gotículas produ-
zidas por homogeneização à alta pressão é afe-
tado pelos seguintes parâmetros de manufatura:
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pressão, temperatura e número de ciclos de ho-
mogeneização 41. Tem-se observado que o au-
mento no número de ciclos leva a uma redução
do tamanho de gotícula, sendo que após o se-
gundo ciclo de passagem, ocorre uma queda
significativa neste. Passagens subseqüentes po-
dem ocasionar reduções progressivas, porém
não tão acentuadas, até um limite no qual essa
diminuição não se torna mais relevante 37,41. O
aumento da pressão de homogeneização, assim
como da temperatura, também leva à dimi-
nuição do tamanho de gotícula formada 37. En-
tretanto, uma alta pressão conduz a um gasto
grande de energia, sendo mais vantajosa a reali-
zação de mais ciclos de homogeneização a uma
pressão moderada 37.

Ainda, a geometria da válvula influencia sig-
nificativamente o rompimento das gotas 39, e no
estudo de Floury et al. 35, a tecnologia da válvula
Stansted foi comparada com a da válvula do ho-
mogeneizador APV-Gaulin, a qual é considerada
padrão (Fig. 1). Na válvula APV-Gaulin (Figura
1A) o fluido é inserido axialmente dentro do su-
porte da válvula, sendo em seguida acelerado
radialmente em um espaço entre a válvula e o
seu suporte. Ao sair desse espaço, o fluido se
torna um jato radial que estagna com um anel
de impacto e, após, sai do homogeneizador, e fi-
ca à pressão atmosférica. Já no caso da válvula
Stansted (Figura 1B), a direção do fluxo através
da mesma é reversa, sendo inserido axialmente,
porém ao longo da parte móvel, e então acelera-
do radialmente através da abertura estreita entre
a válvula e o suporte desta. O jato radial sai da
válvula sem chocar-se com qualquer ponto da
mesma, sendo apenas re-circulado ao longo des-
ta antes de fluir para fora do suporte da válvula.

A tecnologia da válvula homogeneizadora
Stansted emprega material cerâmico, resistente
aos altos níveis de pressão (350 MPa), superio-

Figura 1. Geometria das válvu-
las homogeneizadoras (Modifi-
cado de Floury et al. 35).

res ao do homogeneizador mais convencional-
mente utilizado, o APV-Gaulin (70-110 MPa).
Entretanto, os autores observaram que a alta
pressão do homogeneizador Stansted (350 MPa)
não pareceu ter benefícios na eficiência da
emulsificação, devido às taxas de re-coalescên-
cia observadas. Ainda, desgaste do material
cerâmico foi observado na manutenção do equi-
pamento. Entretanto, essa pressão possibilitou a
obtenção de emulsões com tamanho de gotícula
inferior a 300 nm. Para maiores informações, re-
mete-se o leitor aos estudos de Floury et al. 34,35.

Atualmente, estão disponíveis homogeneiza-
dores de diferentes escalas de produção. De
acordo com Jahnke 37 os homogeneizadores pa-
ra pequena escala são designados para proces-
sarem pequenas quantidades de amostras, geral-
mente sua capacidade é em torno de 6 a 20 li-
tros/hora, enquanto que homogeneizadores pa-
ra escala laboratorial possuem capacidade entre
20 a 500 litros/hora. Já os homogeneizadores de
grande escala possuem capacidade entre 500 e
60.000 litros/hora, sendo definidos para opera-
rem continuamente. 

Dentre os principais fornecedores de homo-
geneizadores à alta pressão, encontra-se a APV,
com diversos modelos, tais como os homoge-
neizadores Rannie e Gaulin 38; a Avestin, com o
Emulsiflex® 42; a FBF Itália 43 e a Niro Soavi 44. 

Microfluidização
A microfluidização é outra tecnologia relata-

da em diversos estudos 45-51, e que foi patentea-
da em 1985 52. Ela utiliza alta pressão para
orientar o fluxo de uma pré-emulsão para uma
área de choque. A área/câmara de choque/inte-
ração consiste em um sistema de canais em um
bloco de cerâmica que divide a pré-mistura em
dois fluxos, que são a seguir recombinados,
ocorrendo cavitação juntamente com cisalha-
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mento e impacto, o que provoca redução do ta-
manho de gotícula da emulsão 45,53. 

A eficiência de emulsificação por este méto-
do é determinada pelo desenho dos micro-ca-
nais dentro da câmara de interação; pela
pressão liberada, e pelo tempo de processamen-
to (número de ciclos de passagem pela câmara)
53. De forma semelhante à homogeneização à al-
ta pressão, quanto maior o número de ciclos
aos quais a emulsão é submetida, maior será a
redução do tamanho de gotícula, até um deter-
minado limite. Além disso, o aumento da
pressão de operação do equipamento, assim co-
mo um aumento de temperatura, proveniente
da energia dissipada na forma de calor, e que
pode ser observado com o passar do tempo du-
rante a microfluidização, também levam a uma
redução no tamanho de gotícula da nanoe-
mulsão 45,53. A Microfluidics Corporation 54 pro-
duz equipamentos com diferentes capacidades
de produção e que operam sob diferentes
pressões. 

Em um estudo de Washington & Davis 45 ob-
servou-se que o microfluidizador possui vanta-
gens significativas sobre a sonda ultra-sônica pa-
ra produzir pequenas quantidades de emulsões.
Durante o processo, o aumento de temperatura
foi muito baixo, nenhuma gotícula de óleo não-
emulsificada pôde ser observada na superfície
da amostra e o processamento das amostras foi
rápido. 

Também no estudo de Imbert et al. 47, prepa-
raram-se emulsões óleo em água utilizando-se
dextranos hidrofobicamente modificados com
grupos fenóxi, por microfluidização e por soni-
cação. Com o processo de microfluidização foi
possível obter emulsões mais finas do que por
sonicação, o que pôde ser explicado pelo mais
alto fornecimento de energia e melhor controle
do processo.

Adicionalmente, em um estudo feito por Pin-
namaneni et al. 48 foram comparadas emulsões
óleo em água produzidas por um microfluidiza-
dor (Microfluidics, modelo 110L) e homogenei-
zador do tipo rotor-estator (Silverson, modelo
SL2T). Este último se diferencia dos homogenei-
zadores citados anteriormente, e é formado por
um sistema de pás (rotor) que gira dentro de
um cilindro perfurado (estator), contra o qual o
material é projetado 55. Observou-se que o mi-
crofluidizador mostrou-se mais efetivo do que o
homogeneizador na produção de emulsões sub-
micrométricas O/A estáveis, usando trigliceríde-
os de ácido caprílico/cáprico como fase oleosa
e uma combinação de polissorbato 80 e monoo-

leato de sorbitano como sistema emulsionante.
A concentração mínima necessária de emulsio-
nante para formar uma emulsão, por homoge-
neização, foi de 10 % (tamanho de gotícula mé-
dio de 262 nm), e todas as emulsões com me-
nos que 17,5% apresentaram-se instáveis. Em
contrapartida, por microfluidização, emulsões
submicrométricas (< 120 nm) foram obtidas com
concentrações baixas de emulsionante (2,5%). 

No estudo de Vladisavljevic et al. 50 prepara-
ram-se emulsões O/A utilizando-se diferentes
métodos, como emulsificação por membrana,
microfluidização e emulsificação por micro-ca-
nais. Este último método, composto de micro-
canais em uma placa de silicone, forma
emulsões com tamanho de gotícula de poucos
micrômetros a 100 µm utilizando a tensão inter-
facial entre os dois líquidos imiscíveis como
força dirigida para formação de gotículas da fase
dispersa 56. No caso da emulsificação por mem-
brana, a fase dispersa pressurizada permeia por
uma membrana com microporos, formando go-
tículas. Conforme pode ser visto na Fig. 2, no
caso da microfluidização, uma pré-emulsão foi
preparada em um recipiente com agitação e in-
troduzida dentro de uma válvula de homogenei-
zação, operando em pressão variando entre 5 e
110 MPa. Dentro da válvula, a pré-mistura foi
dividida em duas correntes, as quais reuniram-
se mais tarde em uma só corrente. Segundo os
autores, a microfluidização foi mais eficiente
que os outros métodos para produzir emulsões
óleo em água com tamanho de gotícula muito
pequeno (85-300 nm).

Muito embora a microfluidização seja uma
técnica adequada para a obtenção de emulsões
monodispersas de tamanho nanométrico, segun-
do Maa & Hsu 53, há algumas desvantagens em
seu uso, como dificuldades para operação, lim-

Figura 2. Digrama esquemático do sistema experi-
mental usado para microfluidização (Modificado de
Vladisavljevic et al. 50).´

´
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peza (é difícil detectar quando a câmara de inte-
ração está contaminada ou deteriorada) e scale
up (devido ao alto custo de um equipamento
para grande escala). 

Ultra-sonicação
Outro método bastante descrito emprega ul-

tra-som para a produção de nanoemulsões
19,22,49,57-60. Neste método, uma superfície sólida
vibratória agita a emulsão em freqüências ultra-
sônicas, tipicamente 20 kHz ou maior, e alta
energia, causando alto cisalhamento e cavitação,
o que quebra as gotículas 60. 

O equipamento compreende um sonicador
contendo um cristal de quartzo piezoelétrico
que pode expandir e contrair em resposta a vol-
tagens elétricas alternativas. Quando a extremi-
dade de uma sonda sonicadora entra em conta-
to com o líquido processado ela gera vibrações
mecânicas e então ocorre a cavitação, ocasio-
nando poderosas ondas de choque na proximi-
dade da ponta sonicadora, que cisalham as gotí-
culas do líquido disperso 53.

A intensidade de sonicação é um parâmetro
que tem grande influência no processo, visto
que com seu aumento, o tamanho de gotículas
diminui. Esta diminuição, entretanto, é limitada
a um platô, onde o tamanho destas gotículas
permanece constante. Há também o efeito tér-
mico, que é o aumento da temperatura da dis-
persão a ser nanoemulsionada, resultante da
energia dissipada na forma de calor. Com o au-
mento do tempo de sonicação, a temperatura
aumenta, o que pode ser prejudicial nos casos
de materiais termolábeis, assim como para DNA
e proteínas 53.

No trabalho desenvolvido por Behrend &
Schubert 58, foi utilizado um equipamento de es-
cala laboratorial (Fig. 3). Neste sistema, a pré-
emulsão é preparada em um recipiente homo-
geneizador, conectado a um sistema de ar com-
primido. A pré-emulsão é então levada, por
meio de alta pressão ou por uma bomba volu-
métrica, até os cornos ultra-sônicos, onde é so-
nicada, reduzindo-se o tamanho das gotículas.

Embora conveniente e de custo reduzido, o
método da sonda tem numerosas desvantagens,
incluindo o excessivo aquecimento da amostra,
a contaminação do produto com resíduos de
titânio provenientes da sonda, a ocorrência de
ampla distribuição do tamanho de gotícula e
também baixa reprodutibilidade do tamanho de
gotícula nos produtos obtidos 45. 

Equipamentos de alta energia ultra-sônica in-
cluem cornos de focalização e extremidades

Figura 3. Esquema do um equipamento ultra-sônico
(Modificado de Behrend & Schubert 58).

pontudas. Como o campo de emissão de som
não é homogêneo, na maioria dos sistemas é
necessária a re-circulação da emulsão através da
região de alta energia até que todas as gotículas
experimentem a mais alta taxa de cisalhamento.
Uma distribuição de tamanho razoavelmente
uniforme de gotículas pode ser obtida com a su-
cessiva recirculação da preparação 60.

Este método tem sido muito utilizado em es-
cala laboratorial 45,58. Entretanto, também pode
ser utilizado em grande escala, desde que a
emulsão não seja muito viscosa, pois neste caso
a homogeneidade é comprometida 53.

Encontram-se disponíveis no mercado dife-
rentes modelos de sonicadores para produção
de nanoestruturas em escala laboratorial e in-
dustrial. Alguns fornecedores são: Branson 61,
Sonics 62 e MSE, com o Soniprep 150 Plus 63.

Emulsificação Espontânea
A preparação de nanoemulsões através de

emulsificação espontânea tem sido descrita na
literatura 10,25,64-70. Nesse método, a adição de
uma solução solvente-óleo na fase aquosa resul-
ta na emulsificação das nano-gotículas da fase
oleosa, devido a algum tipo de instabilidade in-
terfacial, conhecida como efeito Marangoni, ori-
ginada da rápida difusão do solvente através da
interface diminuindo a tensão interfacial 25,71-74.

Conforme Bouchemal et al. 25, a metodologia
para se obter nanoemulsões por emulsificação
espontânea apresenta os seguintes passos: pri-
meiramente, prepara-se uma solução orgânica
composta de óleo e solvente miscível em água.
A fase aquosa homogênea é formada por água e
um tensoativo hidrofílico. Após, injeta-se a fase
orgânica na fase aquosa sob agitação magnética.
A emulsão óleo em água (O/A) é formada ins-
tantaneamente por difusão do solvente orgânico
na fase externa aquosa levando à formação de
nanogotículas. A agitação magnética é mantida
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durante mais algum tempo para permitir que o
sistema atinja o equilíbrio. O solvente orgânico
miscível em água é removido por evaporação à
pressão reduzida, mas considerando sua toxici-
dade, os solventes pertencentes às Classes II ou
III da Farmacopéia Européia devem ser prefe-
rencialmente empregados. 

A emulsificação espontânea é produzida por
diferentes mecanismos os quais parecem ser
afetados pela composição do sistema e suas ca-
racterísticas físico-químicas 25. O tamanho e a
distribuição das gotículas são fortemente afeta-
dos pela natureza do solvente usado durante o
processo de emulsificação espontânea 25,68,69,75.
Com isso, um aumento progressivo na quantida-
de de solvente orgânico resulta na diminuição
do diâmetro das gotículas, o que pode ser atri-
buído a maior velocidade de difusão da fase
orgânica em água, podendo ser relacionado
com a menor concentração dos componentes da
fase interna solubilizados na fase orgânica 68,75.
A diminuição do diâmetro de gotícula, no en-
tanto, só ocorre até certo ponto, após o qual
provavelmente a difusão do solvente não seja
mais influenciada pela concentração de soluto,
sendo somente afetada pelas propriedades de
difusão do solvente 68. Além desses, outros
parâmetros, como a viscosidade do óleo, o
equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL) do tensoativo
e a miscibilidade do solvente com a água, são
importantes na determinação da qualidade da
nanoemulsão final obtida através deste procedi-
mento 25. 

Por esses motivos, este método tem recebido
aumentada atenção e se tornou interessante pa-
ra estudos de formulação, pois é de fácil reali-
zação em escala laboratorial, não requer equipa-
mentos sofisticados, não utiliza altas temperatu-
ras, e geralmente leva à formação de pequeno
tamanho de gotícula na formulação 25,64,69. Atra-
vés dessa técnica, é possível preparar nanoe-
mulsões com propriedades similares àquelas ob-
tidas por métodos físicos. 

Para transpor esse método para escala indus-
trial, seriam necessários misturadores mecâni-
cos, bem como evaporadores, que operem em
grande escala. Entre os fabricantes de evapora-
dores rotativos estão: Büchi, CQA Química; Mar-
coni, Quimis e Gehaka 76-80.

Método da temperatura de inversão de
fases (Método PIT)

Por muito tempo acreditou-se que para obter
emulsões estáveis, um ótimo equilíbrio hidrófi-
lo-lipófilo (EHL) era requerido. Entretanto, o va-
lor de EHL é um conceito definido a 25 °C, le-

vando-se em conta somente a molécula de ten-
soativo e não suas interações com água e óleo
no sistema emulsão. Estudos verificaram que a
“temperatura EHL” ou “PIT” (do inglês: phase
inversion temperature), a qual considera essas
interações, é um parâmetro mais adequado para
esta finalidade. Baseado nesse conceito de tem-
peratura EHL, introduziu-se o método de emul-
sificação PIT 28,29. 

O método PIT se aplica a sistemas tensoati-
vos que são sensíveis à temperatura, como os
tensoativos não-iônicos do tipo polietoxilados,
sendo estes os mais utilizados 2,81. Em altas tem-
peraturas, estes tensoativos polietoxilados tor-
nam-se lipofílicos, devido à desidratação das ca-
deias de polioxietileno, formando emulsões
água em óleo. Já em baixas temperaturas, são
hidrofílicos e assim formam emulsões óleo em
água 2.

Nesta temperatura EHL, a velocidade de coa-
lescência é alta e a emulsão se torna instável 2.
Porém, aquecendo-se ou resfriando-se rapida-
mente a emulsão preparada na temperatura
EHL, emulsões cineticamente estáveis (O/A ou
A/O) podem ser produzidas com um tamanho
pequeno de gotícula. Além disso, de acordo
com Salanger et al. 81 umas das dificuldades des-
se método é que os tensoativos polietoxilados
são geralmente misturas de diferentes oligôme-
ros, ocorrendo mudanças no diagrama de fases.
Mas a maior desvantagem reside na necessidade
de emprego de grandes concentrações de tenso-
ativo, além do fato de o método não ser aplicá-
vel a tensoativos iônicos e não iônicos do tipo
glicosídeo.

Tecnologia SolEmuls®

Akkar e Müller 13 descreveram a tecnologia
patenteada SolEmuls®, cuja metodologia prevê
a mistura do fármaco, na forma de pó finamente
disperso, numa formulação já pronta, disponível
no mercado, tal como a Intralipid® ou Lipofun-
din®, sendo em seguida homogeneizados com
um homogeneizador à alta pressão. Por meio
desta técnica, os autores obtiveram emulsões
nas quais a carbamazepina está presente em
concentrações de 1, 5 e 10 mg/ml. Entretanto,
cristais de fármaco não dissolvido foram obser-
vados nas duas formulações contendo maior
concentração de fármaco. Foi observado que
com o aumento da concentração de carbamaze-
pina houve uma diminuição do tamanho da go-
tícula. Segundo os autores, por esta técnica, o
fármaco incorporado localiza-se na interface da
emulsão. 

Akkar et al. 82 utilizaram esta mesma tecnolo-
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gia no desenvolvimento de emulsões parente-
rais para os fármacos itraconazol e cetoconazol.
Para nanoemulsões do itraconazol até a concen-
tração de 10 mg/ml foi conseguida a completa
dissolução (ausência de cristais não dissolvidos
do fármaco), obtendo-se um diâmetro médio de
gotícula de 255 nm e estabilidade do produto
por nove meses. Porém, no caso das nanoe-
mulsões de cetoconazol, houve desestabilização
em apenas três dias. Assim, fez-se necessária a
adição de mais um emulsionante, o polissorbato
80. Com isso, conseguiu-se nanoemulsões está-
veis (285 nm) com até 10 mg/ml de fármaco por
um período de seis meses.

Mais recentemente, Junghanns et al. 83 em-
pregaram esta tecnologia com o intuito de obter
uma emulsão parenteral de anfotericina B, a
qual se manteve estável durante o período ava-
liado (90 dias), com tamanho de gotícula na or-
dem de 200 nm. Esta foi comparada ao produto
comercial Fungizone (liofilizado de micelas para
reconstituição antes do uso) quanto à toxicidade
in vitro, pela determinação do índice de hemóli-
se, e atividade antifúngica in vitro, em modelo
de Candida tropicalis. Os resultados demonstra-
ram menor efeito tóxico da nanoemulsão, mas
atividade variável com a concentração. Com ba-
se nestes resultados, e em estudos espectrofoto-

Método Vantagem Desvantagem

Homogeneização * Métodos físicos capazes de conduzir * Em algumas condições experimentais,
à alta pressão à obtenção de emulsões aquecimento da amostra
e Microfluidização monodispersas

* Grande disponibilidade de equipamentos * Requer o emprego de
com diferentes capacidades de produção equipamentos específicos

Ultra-sonicação * Facilidade na execução * Aquecimento da amostra
em escala laboratorial durante o processo

* Contaminação do produto
com componentes da sonda

* Dificuldade na obtenção de
emulsões monodispersas

* Dificuldade na execução
em escala industrial

Emulsificação * Facilidade na execução * Emprego de
espontânea em escala laboratorial solventes orgânicos

* Não requer equipamentos * Dificuldade na transposição
específicos para a escala industrial

* Não emprega temperatura elevada

* Conduz à formação de sistemas
monodispersos

Tabela 1. Principais vantagens e desvantagens dos métodos de homogeneização à alta pressão; microfluidi-
zação; ultra-sonicação, e emulsificação espontânea.

métricos, os autores sugerem a formação de um
reservatório do fármaco na interface estabilizada
por lecitina, o que controlaria sua liberação, fa-
zendo desta uma preparação promissora. 

A Tabela 1 apresenta as principais vantagens
e desvantagens encontradas para os métodos
mais comumente empregados na preparação
das emulsões submicrométricas. Os métodos de
emulsificação PIT e a tecnologia SolEmuls® não
foram apresentados na tabela devido ao uso res-
trito, conforme discutido no texto.

CONCLUSÕES
A produção de emulsões submicrométricas,

ou nanoemulsões, foco do presente trabalho,
pode ser obtida por diferentes métodos, os
quais fazem uso de energia externa ou do pró-
prio sistema. Por meio desta revisão, foi possí-
vel observar que os métodos que utilizam ener-
gia de uma fonte externa, quais sejam: alto ci-
salhamento e aquecimento, são os mais utiliza-
dos em escala industrial, e entre eles, estão a
homogeneização à alta pressão e a microfluidi-
zação. Mais recentemente, trabalhos relativos à
obtenção de nanoemulsões por emulsificação
espontânea, em estudos de bancada, têm sido
correntemente descritos, pois empregam equi-
pamentos simples e geralmente disponíveis. 
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Os métodos investigados possuem diversas
vantagens e desvantagens. Desta forma, a se-
leção da metodologia a ser empregada depende
de diversos fatores, como a disponibilidade e
custo dos equipamentos, sistema utilizado,
quantidade a ser produzida, custo da formu-
lação, espaço físico, entre outros.

Ainda, por meio da análise da literatura foi
possível constatar que independentemente do
método empregado, tem sido possível obter na-
noemulsões de diâmetro passível de adminis-
tração parenteral. Na maior parte dos trabalhos,
também indiferentemente do método em estu-
do, a otimização das condições de preparação
dos sistemas faz-se necessária, sendo que os fa-
tores avaliados dependem de cada procedimen-
to, além, certamente, da seleção da composição
quali- e quantitativa da formulação. Assim, nos
homogeneizadores, por exemplo, o número de
ciclos de passagem parece ser o mais avaliado.
Já na emulsificação espontânea, o tipo de sol-
vente orgânico e a relação solvente orgânico/
água constituem os fatores mais investigados. 

Deste modo, a produção dessas formas far-
macêuticas compreende uma área de pesquisa
bastante atrativa no desenvolvimento de novos
medicamentos para uso parenteral, e sua pro-
dução deve ser investigada e aprimorada cada
vez mais, visando sua maior aplicabilidade.
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