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RESUMO 
 
PEREIRA, S. V. Obtenção de dispersões sólidas microparticuladas de piroxicam por 
spray congealing. 2012. 137f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
O piroxicam (PRX) é um antiinflamatório não esteroidal com propriedades analgésicas, 
antiinflamatórias e antipiréticas pertencente à classe II do SCB. Fármacos desta classe 
apresentam como etapa limitante da sua absorção a sua dissolução, uma vez que possuem 
baixa solubilidade e alta permeabilidade. Assim, o aumento da solubilidade e da taxa de 
dissolução do PRX promoveria um aumento da absorção e biodisponibilidade deste fármaco. 
Várias técnicas tem sido utilizadas para aumentar a solubilidade de fármacos pouco solúveis. 
Dentre estas a dispersão sólida, é uma das mais eficazes. Apesar de existirem vários métodos 
para o preparo de dispersões sólidas, o spray congealing é uma técnica muito vantajosa que 
vem cada vez mais ganhando atenção. O objetivo do presente estudo foi produzir e avaliar 
dispersões sólidas de PRX utilizando diferentes carreadores, a fim de escolher aquela que, 
além de aumentar a solubilidade deste fármaco, fosse a mais adequada para a produção de 
micropartículas de PRX por spray congealing. As dispersões sólidas foram produzidas pelo 
método da fusão, na presença e ausência de um sonicador/misturador ultrassônico. Para 
avaliar a influência da mistura ultrassônica na solubilidade do PRX foi utilizado um 
planejamento fatorial completo onde as variáveis estudadas foram o tempo e a potência da 
sonicção. Foram produzidas dispersões sólidas contendo 10, 15 e 20% (m/m) de PRX 
utilizando diferentes carreadores. Todas as dispersões sólidas promoveram um aumento 
significativo na solubilidade do PRX em relação ao fármaco puro. A dispersão sólida de 
PRX:PEG 4000:Poloxamer 407 (1:8:1) sonicada por 10 minutos e 475 W de potência foi a 
escolhida para a produção das micropartículas por spray congealing, pois apresentou uma 
solubilidade 4 vezes maior que a do PRX puro, além de ter mostrado uma taxa de dissolução 
maior e mais rápida que o fármaco puro. As micropartículas produzidas por spray congealing 
foram obtidas utilizando um planejamento fatorial Box-Benhken, onde as variáveis estudadas 
foram: temperatura da dispersão de PRX no carreador, porcentagem de Poloxamer 407 
presente na amostra e vazão de atomização da dispersão. As análises de difração de raios-X, 
termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial e infravermelho das amostras 
mostraram que não houve degradação do fármaco durante o processo e que a temperatura e a 
sonicação da dispersão durante sua produção, possivelmente promovem a formação da forma 
II do PRX além uma maior interação entre o PRX e os carreadores. As micropartículas 
apresentaram forma irregular, diâmetro médio de 72,365 a 120,628 µm, fluxo de excelente a 
moderado, teor de fármaco entre 77,5 e 99,2 %  e solubilidade 2,5 a 5,4 vezes maior que o 
PRX puro. As análises estatísticas mostraram que as variáveis estudadas pelo planejamento 
fatorial Box-Behnken aplicado no spray congealing. influenciaram no Índice de Carr, Fator 
de Hausner e solubilidade destas micropartículas, mas não exerceram influência sobre o 
ângulo de repouso, teor de fármaco e diâmetro médio das mesmas. Os perfis de dissolução 
obtidos para as micropartículas mostraram um aumento na velocidade e na taxa de dissolução 
do PRX quando comparado com o fármaco puro e as misturas físicas e dispersões sólidas do 
mesmo. Diante desses resultados pode-se concluir que a técnica de spray congealing 
apresentou resultados muito bons, sendo uma técnica eficiente, rápida e muito promissora 
para a preparação de dispersões sólidas microparticuladas que visam o aumento da 
solubilidade e dissolução de fármacos pouco solúveis. 
 
Palavras-chave: Antiinflamatório, Solubilidade, Ultrassom, Análise térmica, Spray 

congealing 



 

ABSTRACT 
 
PEREIRA, S. V. Preparation of piroxicam microparticulated solid dispersions by spray 
congealing. 2012. 137f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
Piroxicam (PRX) is a non-steroidal anti-inflammatory drug that presents low solubility but 
high permeability. When administered orally, drugs of this nature have their absorption 
limited by their dissolution. By increasing the solubility of PRX it is possible to increase its 
bioavailability. Several techniques have been proposed to increase the solubility of low-
solubility drugs. Among these techniques, solid dispersions have been the most successful. 
There are several ways to make solid dispersions. Spray congealing has gained attention as a 
very advantageous method for fabricating solid dispersions. The current work was aimed at 
producing and characterizing PRX solid dispersions made by spray congealing. In order to do 
this, several candidates for forming the melt for spray congealing were studied. Solid 
dispersions made using the fusion method to analyze the effect on the solubility of PRX. The 
influence of the use of an ultrasonic probe was also studied on the solubility of PRX was also 
studied. The mixture PRX, PEG 4000 and Poloxamer 407 in a ratio of 1:8:1 was chosen to 
use with the spray congealing method. It was also determined that the use of a 500W 
ultrasonic mixer at 95% of capacity during 10 minutes had positive results on the solubility of 
PRX. The resulting solid dispersions using the ultrasonic mixer had a solubility 4 times 
greater than pure PRX. Micro-particles of the PRX:PEG 4000:Poloxamer 407 melt were 
fabricated varying the dispersion temperature, Poloxamer 407 content and melt flow. The 
influence of the variables was studied using a Box-Benhken factorial design. X-Ray 
diffraction, thermal gravimetric analysis, differential scanning calorimetry and infrared 
analysis of the samples were used to show that the fabrication process, including ultrasonic 
mixture, do not degrade the drug. The process does, however, promote the formation of a 
second form of PRX and a higher interaction between the drug and the polymers. The 
resulting micro-particles had irregular shapes and average diameter from 72 to 120 µm. They 
also presented moderate to excellent flowability, drug content between 77.5 to 99.2% and an 
increase in solubility between 2.5 and 5.4 times when compared to pure PRX. Statistical 
analysis shows that the variables analyzed using the Box-Behnken factorial design had a 
statistically significant influence over the Carr index and the Hausner ratio as well as over the 
solubility of the micro-particles. The variables, however, had no effect over the angle of 
repose, drug content and average particle diameter. The measured dissolution profiles show 
an increase in the speed and ratio of dissolution of PRX when compared to the pure drug, 
physical mixtures and solid dispersions made by the fusion method. From these results one 
can conclude that spray congealing is a fast, efficient and promising technique for the 
fabrication of micro-particulate solid dispersions that aim to increase solubility and 
dissolution of a low-solubility drug. 
 
Key-words: Anti-inflammatory, Solubility, Ultrasound, Thermal analysis, Spray congealing 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 



� � � � � � � � � �
5 

1. INTRODUÇÃO 

 

O piroxicam, PRX, é um antiinflamatório não esteroidal (AINE) que possui 

propriedades analgésicas, antiinflamatórias e antipiréticas. É bastante utilizado no tratamento 

da artrite reumatóide, gota aguda, inflamação não reumática e osteoartrite (RANG et al., 

2007; SANTOS et al., 2011).  

Devido ao aumento considerável na utilização de analgésicos e antiinflamatórios nos 

últimos quinze anos, o número de pesquisas e estudos recentes sobre estes fármacos tem 

aumentado consideravelmente. Atualmente, os AINEs estão entre os medicamentos mais 

prescritos no mundo, sendo utilizados sob diversas formulações (SANTOS et al., 2011). No 

Brasil a situação não é diferente, uma vez que os AINEs são os medicamentos mais utilizados 

pela população brasileira (MOTA et al., 2010). Além disso, pesquisas estimam que nos 

próximos 25 anos, o número de pessoas afetadas e as consequências sociais relacionadas à 

artrite aumentarão em 40% nos EUA. Isso sugere um aumento significativo no uso de PRX 

(HELMICK et al., 2008). 

Devido a identificação de diversas outras funções do PRX, o interesse farmacológico e 

terapêutico deste fármaco tem aumentado consideravelmente. Estudos recentes tem 

demonstrado que o PRX pode ser utilizado para quimioprevenção, quimiosupressão, 

sensibilização UV, proteção UV e como antioxidante (ABBASPOUR; MIRZAJANI, 2007). 

De acordo com o Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) proposto por 

Amidon et al. (1995), o PRX é classificado como fármaco de classe II, apresentando baixa 

solubilidade em pH fisiológico e alta permeabilidade pela membrana intestinal (AMIDON et 

al., 1995; WU et al., 2009). Portanto, quando administrado por via oral, a etapa limitante de 

sua absorção é sua baixa hidrossolubilidade, a qual é responsável pela baixa absorção na 

administração por via oral do fármaco, necessitando de elevadas doses administradas para 

atingir o efeito desejado (DHIRENDRA et al., 2009). 

Para que seja possível uma maior absorção e uma diminuição da dose oral 

administrada destes fármacos, muitos estudos tem sido realizados na tentativa de aumentar a 

solubilidade dos fármacos de classe II (CHILDS; HARDCASTLE, 2007; VASCONCELOS; 

SARMENTO; COSTA, 2007; MACHADO, 2011). No entanto, o aumento da solubilidade de 

fármacos pouco solúveis ainda é um grande desafio para os pesquisadores (FINI; 

CAVALLARI; OSPITALI, 2008). Nesse contexto, o PRX vem sendo amplamente utilizado 

como fármaco modelo nas pesquisas sobre a melhora da solubilidade de fármacos de classe II 

(VIEIRA, 2008). 



� � � � � � � � � �
6 

Várias técnicas de fabricação tem sido estudadas com o objetivo de promover um 

aumento da solubilidade dos fármacos, acelerar sua taxa de dissolução e assim melhorar sua 

biodisponibilidade oral. Dentre estas técnicas se destacam: a redução do tamanho de partícula, 

formação de sais e complexos, alteração da cristalinidade de um fármaco e preparo de 

dispersões sólidas do fármaco com um carreador hidrossolúvel. O uso de dispersões sólidas é 

uma técnica bastante citada na literatura, além de ser considerada uma das mais eficazes para 

o aumento da liberação de fármacos pouco solúveis é também uma das mais utilizadas 

(LEUNER; DRESSMAN, 2000; KARATAS; YÜKSEL; BAYKARA, 2005; 

VASCONCELOS; SARMENTO; COSTA, 2007; BABU; AREEFULLA; MALLIKARJUN, 

2010). 

Dispersão sólida é definida como uma forma farmacêutica em que as substâncias 

ativas são dispersas em uma matriz/carreador sólido, biologicamente inerte e geralmente 

hidrofílico (DAMIAN et al., 2000; FLORENCE; ATTWOOD, 2003; SETHIA; 

SQUILLANTE, 2003). A escolha do carreador utilizado deve ser compatível com a finalidade 

do estudo, uma vez que são as propriedades dos polímeros as responsáveis pelo perfil de 

liberação do fármaco (VASCONCELOS; SARMENTO; COSTA, 2007; MACHADO 2011).  

Para a obtenção das dispersões sólidas são encontradas na literatura pesquisas 

envolvendo diferentes métodos. Os mais comuns são: método de fusão/solidificação e o 

método de evaporação do solvente (SERAJUDDIN, 1999; DHIRENDRA et al., 2009; WU et 

al., 2009; SETHURAMAN et al., 2011). No entanto, pelo fato destes métodos apresentarem 

desvantagens, outros métodos mais vantajosos tem surgido, como é o caso do spray 

congealing (SETHIA; SQUILANTE, 2003). Diante deste contexto, devido às suas grandes 

vantagens, como o maior controle sobre as variáveis do processo e facilidade da transposição 

de escala, o spray congealing, foi a técnica escolhida para a realização deste estudo. 

Spray congealing, também denominado spray chilling ou spray cooling é uma 

tecnologia relativamente nova na área farmacêutica, aplicada na produção de micropartículas 

(ALBERTINI et al., 2008; MCCARRON; DONNELLY; AL-KASSAS, 2008; ILIC et al., 

2009). A técnica consiste da atomização do ativo disperso ou dissolvido em um carreador 

fundido, levando à formação de gotículas que se solidificam ao entrarem em contato com o ar 

frio. Essa solidificação forma as dispersões sólidas microparticuladas, ou também 

denominadas micropartículas, que são então coletadas (SETHIA; SQUILLANTE, 2003). 

O spray congealing tem ganhado considerável atenção devido a vantagens como 

segurança, rapidez, facilidade na transposição de escala e alta eficiência de encapsulação. 

Além disso, trata-se de uma técnica ambientalmente correta, evitando o uso de solventes 
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orgânicos e aquosos (ALBERTINI et al., 2008; SILVA et al., 2003; PASSERINI et al., 2006; 

MACKAPLOW; ZARRAGA; MORRIS, 2006; ILIC et al., 2009).  

Outro fato interessante é que o spray congealing tem demonstrado ótimos resultados 

com relação a estudos de perfis de dissolução in vitro de fármacos pouco solúveis. Isto porque 

as dispersões sólidas microparticuladas produzidas por esta técnica tem exibido um aumento 

significativo da solubilidade e da taxa de dissolução quando comparado com o fármaco puro 

(FINI; CAVALLARI; OSPITALI, 2008; PASSERINI et al., 2006; MACHADO, 2011). Este 

fato é de grande importância, pois o aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis 

ainda é um grande desafio para os pesquisadores (FINI, CAVALLARI; OSPITALI, 2008).  

Diante do exposto, verifica-se que é de grande interesse o desenvolvimento de 

metodologias de preparação de dispersões sólidas microparticuladas de PRX utilizando a 

técnica de spray congealing. Assim, este estudo teve como objetivo produzir e avaliar 

dispersões sólidas de PRX utilizando diferentes carreadores, a fim de escolher o carreador 

mais adequado para a produção de dispersões sólidas microparticuladas de PRX por spray 

congealing. Além disso, objetivou-se aumentar a solubilidade deste fármaco por meio da 

técnica de spray congealing e ainda caracterizar e avaliar as micropartículas de PRX obtidas 

por esta técnica. 

Para possibilitar que todos estes objetivos fossem alcançados o presente trabalho foi 

constituído por três etapas. A fim de possibilitar um melhor entendimento do presente estudo, 

uma breve explicação destas etapas é apresentada a seguir. 

Na primeira etapa foi estudado o aumento da solubilidade em água do PRX. Este 

estudo foi feito por meio da produção de dispersões sólidas, pelo método da fusão, utilizando-

se diferentes carreadores. Como a dispersão sólida de PRX:PEG 4000:Poloxamer 407 (1:8:1) 

apresentou a maior solubilidade esta foi a escolhida para a ser utilizada na segunda etapa do 

trabalho. 

A segunda etapa consistiu em se estudar a influência da homogeneização/sonicação 

ultrassônica sobre a solubilidade das dispersões sólidas. Com o auxílio de um planejamento 

fatorial completo foi verificado que a solubilidade é influenciada pelo tempo e a potência da 

sonicação. Em função da dispersão sólida de PRX:PEG 4000:Poloxamer 407 (1:8:1) sonicado 

por 10 minutos e 475 W ter promovido o maior aumento da solubilidade do PRX esta foi 

avaliada e caracterizada. Devido aos bons resultados obtidos na avaliação e caracterização 

desta dispersão, a mesma foi escolhida para a realização da terceira e última etapa do estudo, 

que consistiu da produção de dispersões sólidas microparticuladas de PRX por spray 

congealing. 
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As micropartículas produzidas por spray congealing foram então obtidas utilizando 

um planejamento fatorial Box-Benhken, onde três variáveis foram estudadas. Por fim, estas 

micropartículas foram avaliadas e caracterizadas, e a influência das variáveis estudadas sobre 

as características das micropartículas foi verificada por meio de análises estatísticas.
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6. CONCLUSÕES 

 

Na primeira parte do trabalho, onde foi estudado o aumento da solubilidade em água 

do PRX por meio da produção dispersões sólidas pelo método da fusão, verificou-se que a 

maior solubilidade do fármaco foi obtida quando se utilizou como carreador uma mistura de 

PEG4000: Poloxamer 407 na proporção de 8:1. Além disso, foi observado que a dispersão 

que continha 10% de PRX em PEG4000: Poloxamer407 (8:1) apresentou maior solubilidade 

que as que continham 15 e 20% neste mesmo carreador. 

 Na segunda etapa do presente estudo foi observado que a homogeneização 

ultrassônica influencia na solubilidade das dispersões sólidas. Assim, nas dispersões sólidas 

em que a homogeneização do fármaco e carreador foi feito com auxílio de um sonicador 

ultrassônico foi verificado, pelas análises estatísticas dos dados que as variáveis estudadas 

(tempo e potência) exerceram influência significativa na solubilidade do PRX. Além disso, foi 

observado que a dispersão sólida de PRX: PEG4000: Poloxamer 407 foi capaz de aumentar 4 

vezes a solubilidade do PRX, quando foi utilizado um tempo de 10 minutos e uma potência de 

95% (475 W). 

 Os ensaios de dissolução in vitro mostraram que as dispersões sólidas liberaram toda a 

quantidade PRX contido na formulação enquanto que o ensaio realizado com o fármaco puro 

liberou apenas 77,4%, provando que as dispersões sólidas são uma boa escolha para o 

aumento da taxa de dissolução de fármacos pouco solúveis. Além disso, a dispersão sólida 

sonicada liberou completamente o fármaco em apenas 10 minutos, ao passo que na dispersão 

sólida sem sonicação isso veio ocorrer só após 30 minutos. Tal fato mostra que se durante a 

produção de dispersões sólidas a homogeneização do fármaco e carreador for feito por meio 

de um sonicador ultrassônico pode haver um aumento ainda mais acentuado da velocidade de 

liberação do fármaco o que culminará com uma absorção mais rápida do mesmo.  

 Devido aos bons resultados de solubilidade e dissolução in vitro apresentados pela 

dispersão sólida sonicada de PRX: PEG4000: Poloxamer 407 (1:8:1), a terceira parte do 

presente estudo (produção de dispersões sólidas microparticuladas por spray congealing) foi 

feita utilizando-se 10% de PRX e uma mistura de PEG4000: Poloxamer 407. A produção das 

micropartículas por spray congealing foram feitas seguindo um planejamento fatorial Box-

Behnken onde as três variáveis estudadas foram a temperatura da dispersão de piroxicam no 

carreador, porcentagem de poloxamer presente na amostra e vazão de atomização da 

dispersão. 
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A caracterização físico-química das misturas físicas, dispersões sólidas e 

micropartículas realizadas por meio de análises de difração de raios-X de pó, TGA, DSC, 

infravermelho e MEV mostraram que a temperatura e a sonicação da dispersão durante sua 

produção, possivelmente promovem a formação da forma cristalina II (agulha) do PRX, além 

de uma maior interação entre o PRX e PEG 4000 e o Poloxamer 407. Em adição, os dados 

destas análises mostraram que não houve degradação do fármaco durante o processo de 

produção das dispersões sólidas e micropartículas, demonstrando que a obtenção de 

dispersões sólidas com essa composição de fármaco/carreador é termicamente segura. Ainda, 

a análise morfológica por MEV das micropartículas permitiu observar que as mesmas embora 

tenderam para uma conformação esférica, apresentaram forma irregular e superfície rugosa 

com a presença de cristais de PRX em algumas delas. 

O estudo da distribuição granulométrica mostrou que o diâmetro médio das 

micropartículas variou de 72,365 a 120,628 µm, o qual é considerado apropriado para uma 

boa solubilidade e dissolução. A análise das propriedades de fluxo das micropartículas foi 

classificado como excelente a moderado. Quanto à solubilidade foi observado que as 

micropartículas aumentaram 2,5 a 5,4 vezes a solubilidade do PRX em água se comparado à 

solubilidade deste fármaco puro, o que foi maior que o aumento proporcionado pelas 

dispersões sólidas e misturas físicas.  

As análises estatísticas mostraram que as variáveis estudadas pelo planejamento 

fatorial Box-Behnken na produção de micropartículas por spray congealing. (TD, %POL e 

VAD) influenciaram no Índice de Carr, Fator de Hausner e solubilidade destas 

micropartículas. No entanto, não apresentaram influência sobre o ângulo de repouso, o teor de 

fármaco e diâmetro médio das micropartículas. 

As micropartículas apresentaram semelhantes perfis de dissolução, onde mais que 

75% de PRX foram liberados em apenas 2,5 minutos. Como neste tempo o fármaco puro não 

foi capaz de liberar nenhuma quantidade e a mistura física, a dispersão sólida sem sonicação e 

a dispersão sólida sonicada apresentaram liberação respectivamente de 2,0%, 40,2% e 69,8% 

pode ser observado que as micropartículas promoveram uma maior velocidade de liberação 

do PRX. Além disso, as micropartículas foram capazes de aumentar também a quantidade de 

fármaco liberado, uma vez que estas promoveram uma liberação total do fármaco enquanto 

que o fármaco puro liberou uma quantidade máxima de 77, 4%. 

Com todos os resultados obtidos é possível concluir que a técnica de spray congealing 

foi muito eficiente para o aumento da solubilidade e dissolução do PRX quando uma mistura 

de PEG 4000 e Poloxamer 407 foi utilizada como carreador. Assim, é bem provável que 
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formulações que contenham estas micropartículas promovam uma maior e mais rápida 

absorção do PRX culminando com a diminuição da dose necessária e com um efeito mais 

rápido deste fármaco. Portanto, em função de suas vantagens como a facilidade de 

transposição de escala e de ser um método ambientalmente correto e altamente seguro o spray 

congealing é uma técnica muito promissora para a produção de micropartículas que visem o 

aumento da solubilidade e dissolução de fármacos pouco solúveis. 
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