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RESUMO 
 

MARTINS, R. M. Desenvolvimento de dispersões sólidas microparticuladas 
contendo carbamazepina por spray congealing. 2010. 166f. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 

 
O melhoramento das propriedades de dissolução de produtos farmacêuticos é 
extremamente importante, visto que houve um aumento de fármacos de baixa 
solubilidade disponibilizados no mercado farmacêutico nos últimos tempos. Várias 
técnicas têm sido utilizadas para melhorar as propriedades de dissolução destes 
fármacos como a cominuição, o uso de surfactantes e o preparo de dispersões 
sólidas. A preparação de dispersões sólidas é um método útil para dispersar moléculas 
de fármaco em uma matriz sólida hidrofílica. A técnica de spray congealing é usada 
para produção de micropartículas não necessitando de solventes orgânicos ou 
aquosos. O presente trabalho teve o objetivo de produzir micropartículas de dispersão 
sólida contendo carbamazepina (CBZ) preparadas por spray congealing e estudar a 
influência dos parâmetros do processo. A CBZ foi usada como fármaco modelo por 
apresentar baixa solubilidade e ser o medicamento de primeira escolha no tratamento 
da epilepsia psicomotora. Inicialmente foram preparadas dispersões sólidas usando 
como carreador o polioxilglicerídeo (Gelucire® 50/13), e os polietilenoglicóis (PEG 
4000 e PEG 6000) nas proporções 1:9, 1:5 e 1:1 (fármaco:carreador), pelo método da 
fusão e posteriormente submetidas a estudos de solubilidade, onde a dispersão sólida 
com Gelucire® 50/13 (1:9) mostrou melhor solubilidade em relação a CBZ pura, sendo 
selecionada para o processo de produção de microparticulados por spray congealing. 
As micropartículas foram obtidas utilizando um planejamento experimental do tipo Box-
Behnken, estudando os seguintes parâmetros: vazão de dispersão, vazão do ar de 
resfriamento e pressão de atomização num total de 15 experimentos. Os 
microparticulados foram caracterizados pelos estudos de tamanho de partícula, 
densidade aparente, densidade compactada, fator de Hausner, índice de Carr, ângulo 
de repouso, eficiência de encapsulação, atividade de água, solubilidade, teor de 
umidade e rendimento do processo, sendo todas estas propriedades avaliadas pela 
técnica de superfície de resposta (ANOVA). A análise estatística demonstrou que o 
rendimento sofreu influência das três variáveis enquanto que o teor de umidade foi 
dependente apenas da vazão de dispersão. As demais propriedades não sofreram 
influência significante dos parâmetros estudados. A dispersão sólida, a mistura física e 
as micropartículas de CBZ em Gelucire® 50/13 tiveram suas características físico-
químicas avaliadas por difração de raios-x, espectroscopia em infravermelho, 
microscopia de plataforma a quente e análises térmicas (DSC e TG). Os resultados 
das análises mostraram que não ocorreram interações físico-químicas entre o fármaco 
e o carreador. No entanto, o processo de preparo da dispersão conduziu uma 
mudança no estado cristalino da CBZ convertendo parcialmente a forma polimórfica III 
para uma forma I. Os microparticulados apresentaram fluxo de bom a moderado com 
bons rendimentos (50-80 %), baixo teor de umidade (< 2%), atividade de água menor 
que 0,550 e boa eficiência de encapsulação (99,5 a 112 %). O tamanho médio das 
micropartículas variou de 53,09 a 78,75 µm.e sua morfologia analisada por 
microscopia eletrônica de varredura mostrou forma esférica, superfície lisa com 
algumas irregularidades e aparentemente não porosa. A solubilidade da CBZ contida 
nas micropartículas apresentou um aumento de 2,70 vezes em relação ao fármaco 
puro. As características do estado sólido das micropartículas foram semelhantes às da 
dispersão sólida. As micropartículas estudadas conduziram a um aumento na taxa de 
dissolução in vitro da CBZ comparada a sua respectiva dispersão sólida e a CBZ pura. 
Portanto, o spray congealing, é um método promissor para ser empregado e 
desenvolvido na fabricação de micropartículas de fármacos pouco solúveis. 
 
Palavras-chaves: carbamazepina, dispersão sólida, spray congealing, micropartículas. 
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ABSTRACT 

 

MARTINS, R. M. Development of carbamazepine microparticulated solid 
dispersions by spray congealing. 2010. 166f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2010. 
 
Improvement of dissolution properties of pharmaceutical products is extremely 
important, especially because the percentage of poor water soluble drugs has 
increased in the pharmaceutical market lately. Several techniques have been used to 
improve the dissolution properties of drugs such as grinding, the use of surfactants and 
preparation of solid dispersions. The preparation of solid dispersions is a useful method 
for disperse the drug molecules in a hydrophilic solid matrix. The spray congealing 
technique is used for production of microparticles and do not require organic or 
aqueous solvents. This work aimed to produce microparticles of solid dispersion 
prepared by spray congealing and to study the influence of process parameters. 
Carbamazepine (CBZ) was used as model drug due to its poor solubility and because it 
is the first choice drug for the treatment of psychomotor epilepsy. Initially solid 
dispersions were prepared using as carriers polyoxylglyceride (Gelucire® 50/13), and 
polyethylene glycols (PEG 4000 and PEG 6000) in the proportions 1:9, 1:5 and 1:1 
(drug: carrier), applying the hot melt method .Solid dispersion with Gelucire ® 50/13 
(1:9) showed better solubility compared to pure CBZ, being selected for the further 
production of microparticles by spray congealing. The microparticles were obtained 
using a Box Behnken experimental design, studying the following parameters: flow rate 
of liquid dispersion, flow rate of cooling air and atomizing pressure for a total of 15 
experiments. The microparticles were characterized by studies of particle size, bulk 
density, compacted density, Hausner factor, Carr index, angle of repose, encapsulation 
efficiency, water activity, solubility, moisture content and yield of the process. These 
effects were analyzed by response surface technique (ANOVA). Statistical analysis 
showed that the yield was influenced by all three variables while the moisture was only 
dependent on the flow dispersion. The other properties were not significantly influenced 
by the parameters. The solid dispersion, physical mixture and microparticles of CBZ in 
Gelucire® 50/13 had their physical and chemical characteristics evaluated by x-ray 
diffraction, infrared spectroscopy, hot stage microscopy and thermal analysis (DSC and 
TG). The analysis of the results showed that there were no physical-chemical 
interactions between the drug and carrier. However, the preparation process of 
dispersion has led to a change in the crystalline state of CBZ, partially converting the 
polymorphic form III to the polymorphic form I. The microparticles showed good to 
moderate flow and good yields (50-80%), low moisture content (<2%), water activity 
lowerless than 0.550 and good encapsulation efficiency (99.5 to 112%) The average 
size microparticles ranged from 53.09 to 78.75 μm. The morphology was analyzed by 
scanning electron microscopy and showed spherical shape, smooth surface with minor 
irregularities and apparently non-porous. The solubility of CBZ in the microparticles 
showed an increase of 2.70 times the solubility CBZ alone. The characteristics of 
microparticulated solid dispersions were similar to that of the solid dispersion. The 
microparticles studied led to an increase in dissolution rate of CBZ in vitro compared to 
its corresponding solid dispersion and pure CBZ. Therefore, the spray congealing is a 
promising method to be developed and employed in the manufacture of microparticles 
of poorly soluble drugs. 
 
Keywords: carbamazepine solid dispersion, spray congealing, microparticles.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O interesse em melhorar as propriedades de dissolução de ingredientes 

ativos farmacêuticos (IAF) tem crescido significativamente nos últimos anos em 

virtude da demanda de fármacos pouco solúveis no mercado farmacêutico nos 

últimos anos (SHARMA et al, 2009). Fármacos pouco solúveis representam um 

problema por apresentarem baixas biodisponibilidade e taxa de dissolução 

(FINI et al., 2005). Portanto, além da permeabilidade, a solubilidade e a 

dissolução de um fármaco são parâmetros fundamentais para sua 

biodisponibilidade oral (CAVALLARI et al., 2007). Junto com a micronização, 

outros métodos têm sido propostos para aumentar a taxa de dissolução de IAF, 

tais como a produção de sais ou complexos solúveis, o uso de surfactantes e a 

preparação de dispersões sólidas (FINI et al., 2002). 

O termo dispersão sólida tem sido utilizado para descrever formas 

farmacêuticas em que o fármaco é disperso em uma matriz biologicamente 

inerte, geralmente com o propósito de aumentar a biodisponibilidade oral. 

Chiou e Riegelman (1971) definem esse sistema como a dispersão de um ou 

mais ingredientes ativos em uma matriz inerte fundida. Com isto, a liberação in 

vitro é aumentada quando comparada a formas farmacêuticas convencionais. 

Os tipos de matrizes utilizados na preparação de dispersões sólidas são 

constituídos por polímeros hidrofílicos como polietilenoglicol (PEG), 

polivinilpirrolidona (PVP) e matérias de baixo peso molecular como açúcares ou 

excipientes lipofílicos (ceras e lipídios) (CRAIG, 2002; SAVOLAINEN et al., 

2002). Apesar de intensamente pesquisada, a aplicação de dispersões sólidas 

em produtos farmacêuticos é limitada. A razão para isso pode ser devida a 

problemas com o método de preparação, reprodutibilidade relacionada às 

propriedades físico-químicas de formas farmacêuticas, transposição de escala 

do método de produção e/ou estabilidade (SERAJUDDIN, 1999; 

BREITENBACH, 2002). Uma das alternativas para superar esses obstáculos 

seria o emprego de técnicas, como por exemplo, a tecnologia de 

microencapsulação, que auxilia na obtenção de formas farmacêuticas a partir 

de dispersões sólidas, e garante uma maior homogeneidade do produto final. 

 A microencapsulação é uma tecnologia que consiste na aplicação de um 

revestimento relativamente fino a pequenas partículas de sólidos, gotículas 

líquidas ou quantidades de gás (na faixa de 1 a 1000 μm) promovendo uma 
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proteção completa ou parcial destas substâncias (CHAMBI; ALVIM; BARRERA-

ARELLANO, 2007. O emprego desses sistemas possibilita o mascaramento 

dos sabores e dos odores indesejáveis eventualmente apresentados pelo 

princípio ativo, podendo também protegê-lo de fatores ambientais ou dos riscos 

proporcionados pelo próprio material encapsulado. Pós muito finos podem ser 

encapsulados para evitar que se aglomerem e os produtos podem ter sua 

densidade modificada por esse processo. Além disso, uma aplicação de grande 

importância das micropartículas na área farmacêutica consiste na modulação 

da liberação dos princípios ativos, proporcionando ao medicamento uma 

liberação modificada ou sítio-específica, com inúmeras vantagens terapêuticas 

e econômicas (SILVA et al., 2003). As vantagens terapêuticas são: liberação 

precisa de baixas doses de fármacos potentes, redução da concentração do 

fármaco em outros locais que não os órgãos ou tecidos alvo e proteção dos 

compostos lábeis, antes e depois da administração, até exercerem a sua ação 

farmacológica (SILVA et al., 2003). As micropartículas também promovem um 

considerável aumento da taxa de dissolução de fármacos com baixa 

solubilidade como é o caso da indometacina, antiinflamatório praticamente 

insolúvel em água (FINI; CAVALLARI; OSPITALI, 2008).  

 As tecnologias mais utilizadas para se obter micropartículas são a 

coacervação, evaporação de solvente, leito fluidizado, extrusão, spray drying e 

spray congealing. Recentemente a técnica de spray congealing, também 

conhecida como spray chilling ou spray cooling, está ganhando considerável 

atenção, especialmente do ponto de vista da segurança e rapidez (ALBERTINI 

et al., 2008). O spray congealing também apresenta a vantagem de produzir 

micropartículas com forma esférica, tamanhos na escala micrométrica, e o 

fármaco é distribuído uniformemente dentro de todo o volume da partícula (ILIC 

et al., 2009). Além do mais, nas últimas duas décadas, o spray congealing tem 

atraído atenção, pois não requer o uso de solventes aquosos ou orgânicos, 

sendo considerada uma técnica ambientalmente correta, e quando comparada 

a outras técnicas como o spray drying consome menos energia e tempo 

(PASSERINI et al., 2009). Outra vantagem é a facilidade de produção em larga 

escala devido ao fato de poder ser operada continuamente eliminando etapas 

de produção (EMAS; NYQVIST, 2000). Nesta técnica as micropartículas são 

obtidas a partir de uma dispersão (mistura do fármaco e carreador fundido, 
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geralmente 10ºC acima do ponto de fusão do carreador) que é nebulizada 

através de um bico atomizador produzindo gotículas que posteriormente 

entram em contato com uma corrente de ar frio causando a solidificação do 

veículo e formando as micropartículas (PASSERINI et al., 2002).  

 Uma aplicação que vem sendo estudada é o uso do spray congealing na 

preparação de micropartículas lipídicas carregadas com proteínas e peptídeos. 

O desenvolvimento de sistemas de liberação contendo estas substâncias é 

uma tarefa desafiadora, já que, é necessário manter a proteína íntegra e 

bioativa durante o processo de encapsulação. A técnica também vem 

demonstrando ótimos resultados em estudos de perfis de dissolução in vitro, 

visto que o desenvolvimento de formulações visando o melhoramento da taxa 

de liberação de fármacos pouco solúveis representa um importante desafio na 

área farmacêutica (FINI, CAVALLARI; OSPITALI, 2008). O spray congealing foi 

empregado com sucesso na preparação de micropartículas carregadas com 

fármacos pouco solúveis como a carbamazepina (PASSERINI et al, 2002), 

indometacina (FINI et al., 2002), o praziquantel (PASSERINI et al., 2006), 

diclofenaco (CAVALLARI et al. , 2005), glimepirida (ILIC et al., 2009), entre 

outros. 

 Assim o spray congealing surge como uma tecnologia promissora na 

manufatura de micropartículas de fármacos pouco solúveis, melhorando 

consideravelmente a taxa de dissolução desses fármacos. 

 Este trabalho visou à preparação de dispersões sólidas de 

carbamazepina (CBZ) com os carreadores polioxilglicerídeo (Gelucire® 50/13), 

e polietilenoglicóis (PEG 4000 e PEG 6000) para estudos de melhoramento da 

solubilidade da CBZ. A dispersão de CBZ com Gelucire® 50/13 liquefeito foi 

utilizada para obter micropartículas usando a técnica de spray congealing. 

Através de um planejamento experimental do tipo Box-Behnken, foi possível 

estudar a influência de alguns fatores deste processo sobre parâmetros como 

tamanho de partícula, rendimento do processo (ILIAC et al, 2009), eficiência de 

encapsulação (ALBERTINI, et al, 2008), escoabilidade (ARAÚJO, TEXEIRA, 

FREITAS, 2010), entre outros (AULTON, 2005). As micropartículas foram 

caracterizadas com o uso de técnicas específicas para avaliação de suas 

características físico-químicas e farmacotécnicas (DHIRENDRA, 2009). 
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6. CONCLUSÕES 

Na primeira etapa deste trabalho pode-se concluir que o preparo e 

obtenção da dispersão sólida de CBZ com Gelucire® 50/13 na proporção de 1:9 

melhorou de maneira significativa a solubilidade da carbamazepina quando 

comparada ao fármaco puro. 

Nos estudos físico-químicos a CBZ e o Gelucire 50/13 mostraram ser 

estáveis a temperaturas abaixo de 200 ºC. O preparo da dispersão sólida (1:9) 

mostrou que não houve interações entre fármaco e carreador. Entretanto, a 

fusão e tempo de aquecimento conduziu a formação da foma I da CBZ, 

evidenciada pelos resultados de difração de raio-X e HSM. 

Na segunda etapa de preparo e obtenção das micropartículas a técnica 

de spray congealing mostrou-se muito rápida e eficiente. Todos os 

experimentos apresentaram bons rendimentos (54 a 80 %), baixo teor de 

umidade (<2 %), baixa atividade de água (<0,550) e bom conteúdo de fármaco. 

Com a utilização do planejamento Box-Benhken pôde-se estudar as 

variáveis do processo, evidenciando a influência dessas variáveis nos 

resultados obtidos. As variáveis influenciaram no processo de maneira 

significante nos resultados de rendimento e teor de umidade.  

Na avaliação da escoabilidade dos microparticulados os experimentos 

mostraram fluxo de bom a moderado utilizando técnicas simples e rápidas para 

sua caracterização. 

Os estudos do tamanho e morfologia mostraram que as partículas 

possuem um tamanho entre 53,09 a 78,75 µm, com forma esférica, superfície 

lisa com algumas irregularidades e aparentemente não porosa.  

Para todas as micropartículas a solubilidade da CBZ apresentou um 

aumento semelhante à dispersão sólida, sendo aproximadamente 2,70 vezes 

maior do que a da CBZ pura.  

As características do estado sólido das micropartículas foram 

semelhantes à da dispersão sólida (1:9), ou seja, com ausência de interações 

químicas e com a formação do polimorfo I. 

As micropartículas estudadas conduziram a um aumento na taxa de 

dissolução in vitro da CBZ quando comparada a sua respectiva dispersão 

sólida e a CBZ pura. Portanto, o spray congealing, é um método promissor 
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para ser empregado na fabricação de micropartículas de fármacos pouco 

solúveis, merecendo ser estudado aprofundadamente. 
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