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RESUMO 

Kreidel, R.N. Desenvolvimento e caracterização de dispersões sólidas de 
nimodipino empregando PEG 6000 ou Poloxamer 407. 2009. 128p. 
Dissertação de Mestrado – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
Universidade de São Paulo, São  Paulo , 2009.                                         

  

O nimodipino é um bloqueador de canais de cálcio usado principalmente na 
terapia da hemorragia subaracnóidea e no tratamento de distúrbios cognitivos. 
É praticamente insolúvel em água e, pelo Sistema de Classificação 
Biofarmacêutica (SCB), é qualificado como classe II e, portanto, sua dissolução 
é etapa limitante da absorção, podendo apresentar problemas de 
biodisponibilidade. Assim, o objetivo do trabalho foi desenvolver e caracterizar 
dispersões sólidas de nimodipino, obtidas com os carreadores PEG 6000 ou 
Poloxamer 407 e compará-las quanto à melhoria na solubilidade e na 
dissolução do nimodipino. As dispersões sólidas foram obtidas pelos métodos 
de fusão e de evaporação do solvente e foram caracterizadas pelas técnicas de 
calorimetria exploratória diferencial (DSC), espectroscopia de absorção na 
região do infravermelho (FT-IR) e difração de raios-X, cujos resultados 
comprovaram a obtenção das dispersões sólidas. As características de 
solubilidade e de dissolução do nimodipino nas dispersões sólidas e em 
misturas físicas foram comparadas. As dispersões sólidas contendo poloxamer 
407 apresentaram maior eficiência em melhorar a solubilidade e a velocidade 
de dissolução do nimodipino, o que pode ser explicado pelo seu efeito 
tensoativo. O aumento da solubilidade das dispersões sólidas preparadas com 
PEG (DSPEG-10 = 13,2 µg.mL-1) foi significativamente maior que aquele 
devido às misturas físicas de mesma composição (MFPEG-10 = 3,21 µg.mL-1) 
que, por sua vez, apresentaram solubilidade maior que a do fármaco (2,19 
µg.mL-1). O mesmo ocorreu com a eficiência de dissolução dessas preparações 
(DSPEG-10 = 69,11% , MFPEG-10 = 15,61% e nimodipino = 11,68%). Maior 
incremento da solubilidade foi obtido com a dispersão sólida produzida pelo 
método de evaporação do solvente contendo poloxamer 407 como carreador 
(SOLVP407-10 = 75,61 µg.mL-1). 
 
Palavras-chave: Nimodipino, dispersões sólidas, polietilenoglicol, poloxamer, 
dissolução e solubilidade. 
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ABSTRACT 

Kreidel, R.N. Development and characterization of nimodipine solid 
dispersions of PEG 6000 or Poloxamer 407. 2009. 128p. Dissertação de 
Mestrado – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 
São  Paulo , 2009.       

                                   
Nimodipine is a calcium blocker, used in prevention and treatment of ischaemic 
neurological deficits after aneurismal subarachnoid hemorrhage and cognitive 
deficit. It exhibits a low solubility in water and it is classified as class two in the 
Biopharmaceutics Classification System (BCS), thereby dissolution is the rate-
limiting step in absorption, which impact on bioavailability. Consequently, the 
objective of this study was to develop and characterize solid dispersions of 
nimodipine, prepared with PEG 6000 or Poloxamer 407 and to compare them in 
terms of nimodipine solubility and dissolution. Solid dispersions were obtained 
by fusion and solvent methods and they were characterized by differential 
scanning calorimetry (DSC), infra red spectroscopy (FT-IR) and X-ray 
diffraction, where results confirmed the formation of solid dispersions. Solubility 
and dissolution characteristics of nimodipine in solid dispersions and physical 
mixtures were compared. Solid dispersions containing poloxamer 407 showed 
better efficiency than PEG in increasing solubility and dissolution rate of 
nimodipine, and it can be explained due to its surfactant activity. 
The solubility results obtained with solid dispersions prepared with PEG         
6000 (DSPEG-10 = 13,2 µg.mL-1) were better than physical mixtures with the 
same composition (MFPEG-10 = 3,21 µg.mL-1) which, in turn, showed 
increased solubility compared with nimodipine (2,19 µg.mL-1). Similar results 
were observed  for dissolution efficiency (DSPEG-10 = 69,11% , MFPEG-10 = 
15,61% and nimodipine = 11,68%). The best solubility result was obtained by 
the formulation prepared by the solvent method with poloxamer 407 as carrier 
(SOLVP407-10 = 75,61 µg.mL-1). 
 
Key words: Nimodipine, solid dispersions, polyethylene glycol, poloxamer, 
dissolution and solubility. 
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Aproximadamente 40% dos fármacos sintetizados na última década 

exibem baixa solubilidade (LIPINSKI, 2002) e, mesmo aqueles que possuem 

alta permeabilidade, são melhor absorvidos no intestino delgado. A absorção é 

bastante diminuída após o íleo, assim, diminuindo a chance de serem 

absorvidos. Pode-se afirmar que a diminuição da biodisponibilidade de 

fármacos constitui um problema sério de saúde pública, já que podem ocorrer 

falhas na terapêutica, acarretando em custos maiores para o Estado, 

principalmente no aumento do número de internações de pacientes. Nesse 

sentido, um dos maiores desafios da indústria farmacêutica é o de melhorar a 

absorção desses fármacos (STREUBEL, SIEPMAN, BODMEIER, 2006). 

A permeabilidade e a solubilidade dos fármacos são as características 

que determinam a sua biodisponibilidade. Sabidamente, as formas sólidas são 

as que mais exibem problemas relacionados à liberação dos fármacos, mais 

acentuadamente aqueles que apresentam baixa solubilidade. Fármacos que 

são classificados como praticamente insolúveis, normalmente apresentam 

problemas de dissolução e, consequentemente, de biodisponibilidade 

(AULTON, 2005). 

O nimodipino, que é um bloqueador de canais de cálcio e usado 

principalmente na terapia da hemorragia subaracnóidea e no tratamento de 

distúrbios cognitivos, é praticamente insolúvel em água, sendo qualificado 

como classe II no Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB), assim 

podendo apresentar problemas na etapa de dissolução (PAPAGEORGIOU et 

al., 2006).  

Muitos esforços vêm sendo feitos na tentativa de melhorar a velocidade 

de dissolução dessa classe de substâncias, representados por inúmeros 



 

 

3 

artigos propostos na literatura. Dentre os principais métodos descritos 

destacam-se a micronização (KUBO et al., 1996, RASENACK, 

HARTENHAUER e MULLER, 2003), a obtenção de dispersões sólidas (NEWA 

et al., 2007; AHUJA, KATARE e SINGH, 2007), complexação com 

ciclodextrinas (LUCAS-ABELLÁN et al., 2008) e a tecnologia de nanopartículas 

(ESPOSITO et al., 2008). Entretanto, poucos são os métodos com viabilidade 

para mudança de escala (scale up) ou, ainda, economicamente viáveis em 

termos de rendimento do processo. Nesse sentido, a obtenção de dispersões 

sólidas constitui importante alternativa para a indústria farmacêutica na 

melhoria da solubilidade de fármacos em formas sólidas orais. 

As dispersões sólidas são sistemas nos quais as partículas de fármaco 

estão homogeneamente distribuídas em carreador inerte. O fármaco encontra-

se disperso em termos moleculares e seu tamanho de partícula é reduzido 

drasticamente a tamanhos próximos ao molecular (KAPSI e AYRES, 2001). O 

emprego de carreadores altamente hidrossolúveis para dissolver ou dispersar 

fármacos aumenta a biodisponibilidade pela redução do tamanho de partícula 

ao mínimo, o que eleva a velocidade de dissolução em várias ordens de 

grandeza (LEUNER e DRESSMAN, 2000).  

As dispersões sólidas podem ser obtidas empregando-se a técnica de 

fusão simples da mistura física entre fármaco e carreador (FINI et al., 2005), ou 

seguida de extrusão (melt-extrusion) (VERHEYEN et al., 2002; URBANETZ e 

LIPPOLD, 2005). É também utilizado o método de evaporação do solvente, 

onde fármaco e carreador são dissolvidos em solvente orgânico com sua 

posterior evaporação (MARIN, MARGARIT e SALCEDO, 2002). 



 

 

4 

No presente trabalho foram preparadas dispersões sólidas de 

nimodipino, utilizando o poloxamer 407 (P407) como carreador selecionado em 

função de sua propriedade tensoativa e de vantagens como baixo ponto de 

fusão, baixa toxicidade e compatibilidade com outras substâncias. 

Adicionalmente, na literatura existem poucos trabalhos conduzidos com o 

referido polímero em dispersões sólidas, o que traduz a necessidade de 

estudos adicionais para a avaliação da sua aplicação na melhoria da 

dissolução de fármacos pouco solúveis (AHUJA, KATARE e SINGH, 2007; 

MAJERIK et al., 2007). 

Considerando que o nimodipino é uma matéria-prima de baixo custo e, 

ainda, que sua baixa solubilidade pode levar à diminuição da 

biodisponibilidade, o objetivo deste trabalho foi de desenvolver dispersões 

sólidas com esse fármaco modelo, caracterizar-las por técnicas 

termoanalíticas, espectroscópicas, difração de raios-X e avaliar a solubilidade e 

a dissolução “in vitro”.  
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Objetivo geral: 

� O objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento e caracterização de 

dispersões sólidas contendo polietilenoglicol (PEG) 6000 ou poloxamer 

407 (P407), tendo em vista melhorar as características de solubilidade e 

de dissolução do fármaco. 

 

Objetivos específicos: 
 

� Desenvolver e caracterizar dispersões sólidas contendo nimodipino, 

obtidas com os carreadores polietilenoglicol (PEG) 6000 ou poloxamer 

407 (P407) utilizando dois métodos, de fusão e o de evaporação do 

solvente, para avaliar o mais eficiente. 

� Comparar, quanto à eficiência na melhoria da solubilidade e dissolução 

do fármaco, as características das dispersões obtidas com poloxamer 

407, carreador pouco estudado na literatura, com aquelas provenientes 

de um carreador clássico (PEG), em diferentes formulações e 

empregando os dois métodos de obtenção. 
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3.1 Dispersões sólidas 

 

3.1.1 Considerações gerais 

 

Fármacos pouco solúveis ou praticamente insolúveis em água, 

geralmente apresentam problemas na etapa de dissolução. Várias técnicas já 

foram utilizadas para melhorar a solubilidade dessas substâncias, dentre as 

quais, solubilização de fármacos em formulações líquidas, micronização, 

formação de sais, incorporação de grupos polares ou ionizáveis, dispersões 

sólidas, formação de complexos, emulsificação e o emprego de nanopartículas 

(VASCONCELOS, SARMENTO e COSTA, 2007). 

O uso das dispersões sólidas também deve ser considerado como uma 

alternativa de se diminuir a dose do fármaco a ser administrado, já que a 

biodisponibilidade pode ser aumentada, em fármacos qualificados como classe 

II pelo Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB), pelo aumento na 

solubilidade (LEUNER e DRESSMAN, 2000). 

A micronização é uma das técnicas mais utilizadas pela indústria 

farmacêutica, por se tratar de um método simples e de estabilidade físico-

química assegurada (KUBO et al., 1996; MONEGHINI et al., 2001). Porém, 

esse processo possui algumas limitações em sua aplicação. O tamanho de 

partícula que se deseja obter nem sempre é possível pela capacidade do 

equipamento e o uso de pós muito finos pode acarretar em dificuldades no seu 

manuseio e baixa molhabilidade (KUBO et al., 1996). 

A técnica de formação de sais e incorporação de grupos polares ou 

ionizáveis apresenta limitações: novos ensaios clínicos devem ser feitos para a 
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nova substância; pode ser aplicada, somente para ácidos e bases fracos, não 

sendo aplicável para moléculas neutras; e, a nova entidade química pode 

sofrer conversão química in vivo transformando-se em outra forma ácida ou 

básica (VASCONCELOS, SARMENTO e COSTA, 2007). 

A solubilização de fármacos em formulações líquidas apresenta 

inconvenientes como redução da adesão do paciente ao tratamento devido ao 

tamanho e risco de danos à embalagem e problemas de estabilidade do 

fármaco em solução (VASCONCELOS, SARMENTO e COSTA, 2007). 

Assim, dispersões sólidas tornaram-se alternativa viável para se 

melhorar a solubilidade de fármacos (VASCONCELOS, SARMENTO e COSTA, 

2007). 

 

3.1.2 Métodos de obtenção de dispersões sólidas 

 

As dispersões sólidas são sistemas nos quais as partículas de fármaco 

estão homogeneamente distribuídas em carreador inerte. O fármaco encontra-

se disperso em termos moleculares e seu tamanho de partícula é reduzido 

drasticamente a tamanhos próximos ao molecular (KAPSI e AYRES, 2001). 

SEKIGUCHI e OBI desenvolveram, em 1961, duas técnicas para 

obtenção das dispersões sólidas que foram qualificadas como misturas 

moleculares, compostas por fármaco e carreadores solúveis em água, nas 

quais a liberação do fármaco depende da natureza desses carreadores. No 

primeiro método, método de fusão, o fármaco e o carreador são fundidos e em 

seguida resfriados; o segundo método, método de evaporação do solvente, 

fármaco e carreadores são dissolvidos em um solvente ou em mistura de 



 

 

10  

solventes (etanol, metanol, clorofórmio, diclorometano, entre outros) que são 

posteriormente evaporados (VASCONCELOS, SARMENTO e COSTA, 2007). 

Entre os métodos de fusão estão: a fusão do polímero e fármaco, a 

fusão do polímero com posterior adição de fármaco e métodos otimizados 

como extrusão, Meltrextm (BREITENBACH e LEWIS, 2003), uso de 

rotagranulador de alta eficiência (high shear mixer) e aquecimento da mistura 

com misturador em alta velocidade (hot spin mixing) (DITTIGEN et al., 1995).  

Na técnica de extrusão a mistura fármaco/carreador fica sujeita a altas 

temperaturas em média um minuto, o que permite o uso de alguns fármacos 

termolábeis. Do mesmo modo, a utilização de misturadores em alta velocidade 

acaba diminuindo o tempo de residência do fármaco em temperaturas elevadas 

(BREITENBACH e LEWIS, 2003). 

No método de evaporação do solvente, a evaporação ocorre 

empregando-se secagem a vácuo, aquecimento da solução em placa 

aquecedora, uso de estufa, liofilização, rotaevaporador, spray-drying, freeze-

drying e emprego da técnica de fluidos supercríticos (CHAUHAN, SHIMPI, 

PARADKAR, 2005; MARIN, MARGARIT e SALCEDO, 2002; VASCONCELOS, 

SARMENTO e COSTA, 2007).  

 

3.1.3 Estabilidade das dispersões sólidas 

 

No preparo das dispersões sólidas encontram-se algumas dificuldades. 

No método de fusão devem-se observar a temperatura e o tempo total de 

aquecimento para que não ocorra a degradação do fármaco e do carreador. No 

caso da técnica de evaporação do solvente a dificuldade é encontrar um 



 

 

11  

solvente que solubilize o fármaco (lipossolúvel) e o carreador (hidrossolúvel). 

Por vezes o volume de solvente necessário é grande, o que causa problemas 

na sua remoção. Uma das principais vantagens desse método é que não 

ocorre degradação de fármaco ou polímeros, pois não se usa aquecimento 

(LEUNER E DRESSMAN, 2000; MONEGHINI, 2001; SERAJUDDIN, 1999). 

 Em seu primeiro trabalho SEKIGUCHI e OBI, de 1961, já observaram 

que as condições de preparação das dispersões sólidas alteravam as 

características físico-químicas do produto formado. A razão de aquecimento, o 

tempo no qual a mistura se mantém em altas temperaturas, a razão de 

resfriamento (rápido ou lento), o grau de saturação do fármaco no polímero e a 

pulverização são as condições que de fato alteram as propriedades físico-

químicas das dispersões sólidas.  

 As condições de armazenamento também podem modificar as 

características de dissolução do fármaco contido na formulação 

(PAPAGEORGIOU et al., 2006). Em 2005, URBANETZ e LIPPOLD, 

demonstraram em seus experimentos que dispersões sólidas armazenadas 

durante um mês em ambiente com alta umidade relativa e temperatura de 25º 

C apresentavam aumento significativo na recristalização do fármaco e 

consequente diminuição na eficiência de dissolução das dispersões sólidas. No 

entanto, durante vários anos, após a introdução da técnica não ficou 

evidenciada preocupação com a estabilidade das formulações. Na década de 

80 foi divulgado um dos primeiros trabalhos com esse enfoque (SUMNU, 

1986); nos anos 90 (SUZUKI e SUNADA, 1997; SUZUKI e SUNADA,1998) e 

mais recentemente surgiram trabalhos com o PEG 2000 como carreador e o 

PVPK17 empregado como inibidor de recristalização do fármaco (URBANETZ 
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e LIPPOLD, 2005; URBANETZ, 2006; SMIKALLA e URBANETZ, 2007). Porém, 

fica claro que são necessários mais estudos para se conhecer melhor quais os 

polímeros e proporções que funcionam adequadamente inibindo recristalização 

de fármacos nas dispersões sólidas. 

 A difícil estabilidade das dispersões sólidas, causada no 

armazenamento, devido a fatores como temperatura e umidade, além do stress 

mecânico que pode ser decorrente do processo de produção, é a principal 

responsável pelo número restrito de especialidades farmacêuticas que contêm 

dispersões sólidas e estão disponíveis no mercado. Outros desafios 

encontrados são a pulverização e a tamisação, pois o material é de difícil 

manuseio. Devido a essa característica, geralmente, o fluxo das dispersões 

sólidas é pobre e de baixa compressibilidade. Os carreadores, por vezes, 

atuam como potentes aglutinantes dificultando a desintegração e retardando a 

dissolução. Para produzi-las em larga escala seria necessário um alto 

investimento e, mesmo assim, ainda encontrar-se-ia dificuldades na validação 

dos métodos pelos motivos citados anteriormente (SERAJUDDIN, 1999). 

 Em 1999, SERAJUDDIN, afirmou que apenas duas especialidades 

farmacêuticas contendo dispersões sólidas foram comercializadas nas 

primeiras três décadas após o primeiro trabalho de SEKIGUCHI E OBI, em 

1961. Em outra revisão, escrita em 2006, KARANTH, SHENOY e MURTHY 

endossaram a informação de SERAJUDDIN. 

 Já em 2002, BRETEINBACH, coloca em seu trabalho que foram 

fabricadas dispersões sólidas de Griseofulvina-PEG (GRIS-PEG®), Nabilona-

PVP (CESAMET®) e troglitazona (REZULIN®) que foi retirado do mercado por 

problemas de toxicidade. Além desses produtos, alguns implantes contendo 
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agonistas de LHRH (hormônio luteinizante) para uso parenteral foram 

formulados com a técnica de dispersões sólidas, como exemplo, goserelina 

(análogo da gonadotrofina) (ZOLADEX®) e buserelina (DEPOT-PROFACT®). A 

técnica de extrusão também é utilizada para produzir sistemas de reservatório 

para liberação modificada com etileno vinil acetato, como exemplo, 

IMPLANON® e NUVARING® (BREITENBACH, 2002). 

 

3.1.4 Caracterização das dispersões sólidas 

  

Nas dispersões sólidas o fármaco pode apresentar-se no estado 

cristalino e/ou amorfo.  

Na Tabela 1 são apresentados os métodos comumente usados para se 

caracterizar dispersões sólidas. 

 

Tabela 1 - Métodos usados na caracterização das dispersões sólidas 
(Adaptada de LEUNER e DRESSMAN, 2000). 

Métodos 

Análise térmica: calorimetria exploratória diferencial (DSC), hot stage 
microscopy (HSM) 
Difração de raios-X 

Espectroscopia: infravermelho (IV), transformada de Fourrier (FT-IV), Raman 

Microscopia: microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

Estudos de solubilidade 

Estudos de dissolução 

 

3.1.4.1 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 
 

A técnica de DSC avalia o fluxo de calor (variação de entalpia) 

resultantes de uma alteração química ou física da substância em função da 
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temperatura (T) ou tempo (t). Nesta técnica, fenômenos como fusão, ebulição, 

dessolvatação, transição vítrea, cristalização, degradação e transição 

polimórfica podem ser detectados.  

O DSC é bastante utilizado para caracterizar dispersões sólidas, pois 

com essa técnica é possível avaliar se o fármaco encontra-se no estado 

cristalino ou amorfo. Geralmente as curvas DSC das dispersões sólidas são 

comparadas à curva do fármaco, do carreador e da mistura física. Na 

interpretação dos resultados deve-se considerar que as propriedades térmicas 

de uma mistura binária são a soma de seus componentes individuais. Assim, 

as curvas obtidas pela mistura de componentes e as curvas dos compostos 

isolados são comparadas. (VARSHOSAZ et al., 2008; TRAN, TRAN e LEE, 

2009). 

Quando uma dispersão sólida possui quantidade significativa de fármaco 

no estado cristalino, é possível observar o pico de fusão do fármaco na curva 

DSC. No entanto, quando não é observada sua fusão, o fármaco 

provavelmente encontra-se em maior proporção no estado amorfo (CIDES et 

al., 2006). 

 

3.1.4.2 Difração de raios-X 

 

A difratometria de raios-X é uma das principais técnicas de 

caracterização microestrutural de materiais cristalinos e utiliza a natureza da 

partícula e as ondas dos raios-X para obter informações acerca da estrutura 

dos materiais. Suas principais aplicações estão nas áreas: engenharia 

metalúrgica, química, geologia, entre outras (KAHN, 2009). 
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Na área farmacêutica essa técnica é utilizada para se conhecer a 

estrutura cristalina dos fármacos e excipientes e assim caracterizar as 

dispersões sólidas. O princípio de funcionamento é o de reflexão dos raios-X, 

que formam difratogramas característicos indicando o grau de cristalinidade do 

fármaco. É necessário que se conheça a estrutura cristalina do fármaco e do 

carreador para que se diferenciem as duas estruturas. Contudo, cristalinidades 

menores que 5-10% dificilmente são detectadas (LEUNER e DRESSMAN, 

2000). 

A técnica de difração de raios-X é bastante utilizada para se caracterizar 

dispersões sólidas. Em 2009, SHIBATA et al. demonstraram em seu trabalho 

diferentes graus de cristalinidade em dispersões sólidas contendo 

indometacina. 

 

3.1.4.3 Espectroscopia 

  

Na espectroscopia por infravermelho e Raman é possível detectar 

mudanças nas ligações existentes entre grupos funcionais, o que pode indicar 

mudanças estruturais e ausência de estrutura cristalina no composto. Essas 

conclusões podem ser alcançadas interpretando diferenças nas ligações entre 

grupos funcionais e analisando também alguns picos do espectro que são 

sensíveis às variações de cristalinidade (TAYLOR e ZOGRAFI, 1997), assim 

como diferentes forças nas ligações de hidrogênio (TANG, PIKAL e TAYLOR, 

2002). 

 Na espectroscopia por infravermelho as moléculas absorvem a radiação 

e sofrem rotações ou vibrações, ocasionando mudança no dipólo. Já na 
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Raman, as moléculas recebem a radiação, ficam temporariamente polarizadas 

(dipólo induzido), seguido de reemissão dessa radiação (HENDRA, JONES, 

WARNES, 1991). 

 Em 2007, ZHENG et al. utilizaram espectroscopia no infravermelho para 

caracterizar dispersões sólidas contendo nimodipino e observaram indícios de 

formação de ligações de hidrogênio em algumas dessas formulações. 

 

3.1.4.4 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Nessa técnica a superfície da amostra é varrida com um padrão de 

rastreamento com um feixe de elétrons energéticos, onde vários sinais são 

produzidos, como exemplo, elétrons espalhados. Os sinais são recebidos 

acima da superfície da amostra e armazenados no computador, que são 

convertidos em imagem (SKOOG, HOLLER, NIEMAN, 2002). 

A microscopia eletrônica de varredura é uma das técnicas utilizadas para 

caracterizar dispersões sólidas (FINI, CAVALLARI e OSPITALI, 2008). Com ela 

é possível analisar a morfologia das partículas e avaliar mudanças em seu 

tamanho, característica essa que determina a área de superfície influenciando 

sua solubilidade (WON et al., 2005). 

 

3.1.4.5 Solubilidade 

 

Ensaios de solubilidade podem ser empregados para caracterização das 

dispersões sólidas. O grande aumento na solubilidade do fármaco é indicativo 

da formação de uma dispersão sólida. A técnica de solubilidade em fases é 
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comumente utilizada para se conhecer a solubilidade do fármaco em 

determinado carreador em diferentes concentrações e também saber se a 

solubilidade cresce linearmente com aumento da concentração de carreador. 

Outra técnica utilizada pelos pesquisadores é de se realizar o teste de 

solubilidade com as próprias formulações, onde se adiciona quantidade 

equivalente a um excesso de fármaco em água destilada ou outro solvente e 

mantém-se agitação por longos períodos com temperatura controlada. 

Adicionalmente, observa-se em alguns trabalhos a determinação de 

solubilidade visual, que é feita com adição de fármaco em carreador 

previamente fundido (AHMAD, FATTAH, BHARGAVA, 2002; URBANETZ e 

LIPPOLD, 2005). 

Alguns pesquisadores utilizaram somente o ensaio de solubilidade em 

fases (AHMAD, FATTAH, BHARGAVA, 2002; AHUJA, KATARE, SINGH, 

2007), enquanto outros realizaram o teste com as formulações (BABU, 

PRASAD, MURTHY, 2002; MARIN, MARGARIT, SALCEDO, 2002). No 

entanto, alguns trabalhos foram conduzidos com solubilidade em fases e com 

as formulações (NEWA et al., 2007; NEWA et al., 2008). 

 

3.1.4.6 Dissolução 

 

Os resultados dos ensaios de dissolução oferecem evidências da 

formação ou não das dispersões sólidas. Normalmente o perfil de dissolução é 

comparado do fármaco, como referência, aos perfis das misturas físicas e aos 

das dispersões sólidas. Com essas comparações o pesquisador tem condições 

de avaliar a influência do carreador, das suas diferentes concentrações nas 
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formulações e se houve melhora nas características de dissolução com as 

dispersões sólidas (LEUNER e DRESSMAN, 2000). 

 Os ensaios de dissolução com dispersões sólidas são conduzidos 

preparando-se comprimidos com as formulações (FUJII et al., 2005), 

encapsulando-se o material (CHEN et al., 2004; SIX et al., 2005), ou ainda, 

utilizando-se o pó diretamente na superfície do meio de dissolução (RUAN et 

al., 2005; WEUTS, et al., 2005). 

 

3.1.4.7 Biodisponibilidade oral em testes in vivo 

 

Os ensaios in vivo permitem a análise de resultados mais próximos a 

realidade, além da possibilidade de se estabelecer correlações in vivo in vitro 

(CRAIG, 2002). 

Dispersões sólidas tem sido largamente estudadas usando parâmetros 

farmacocinéticos (ASC, Tmáx e Cmáx.) obtidos a partir de ensaios com 

cobaias ou seres humanos. Em algumas pesquisas as formulações foram 

administradas em ratos e avaliados os parâmetros farmacocinéticos. De modo 

geral as dispersões sólidas mostraram biodisponibilidade oral aumentada em 

relação ao fármaco puro e as misturas físicas (FRANCO et al., 2001; NEWA et 

al., 2007; NEWA et al., 2008; WONG, KELLAWAY e MURDAN, 2006). 

ZERROUK et al. (2001) avaliaram dispersões sólidas de carbamazepina 

e PEG 6000 em coelhos. TANAKA et al. (2006), desenvolveram nova 

formulação de liberação modificada para o nivaldipino empregando-se um tipo 

de cera e a correspondente dispersão sólida. A nova formulação conseguiu 

sustentar prolongadamente os níveis plasmáticos de nivaldipino, sem 
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diminuição de biodisponibilidade. ZHENG et al. (2007) compararam a 

biodisponibilidade de dispersões sólidas de nimodipino e HPMC, Eudragit® 

EPO, ou PVP/VA com o produto de referência Nimotop®. A dispersão sólida 

composta por nimodipino e Eudragit® EPO mostrou ser bioequivalente ao 

produto referência enquanto que as outras dispersões sólidas demonstraram 

resultados menos significantes. 

KAPSI e AYRES (2001) e SIX et al. (2005), fizeram estudo de 

bioequivalência entre o produto de referência Sporanox® e as dispersões 

sólidas de itraconazol preparadas. Formulações compostas por HPMC 

mostraram bioequivalência em relação ao produto referência, enquanto que a 

formulação com PEG 20000 obteve maior biodisponibilidade. 

YUKSEL et al. (2003), compararam a biodisponibilidade oral de cápsulas 

formuladas com dispersões sólidas de piroxicam, Gelucire® 44/14 e Labrasol® 

com cápsulas contendo fármaco puro e com comprimido comercial composto 

por complexo de piroxicam e β-ciclodextrina. O fármaco puro mostrou 

resultados de ASC significativamente menores em relação às duas 

formulações, enquanto as mesmas não diferiram significativamente. 

 

3.1.5 Carreadores solúveis usados em dispersões sólidas 

 

O emprego de carreadores altamente hidrossolúveis para dissolver ou 

dispersar fármacos aumenta a biodisponibilidade pela redução do tamanho de 

partícula ao mínimo, o que eleva a velocidade de dissolução em várias ordens 

de grandeza (LEUNER e DRESSMAN, 2000).  
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Um bom carreador deve ter a capacidade de uniformizar o fármaco na 

formulação e também apresentar baixo ponto de fusão para que se possa 

utilizar o método de fusão (YAO et al., 2005). 

Em recente revisão de 2007, VASCONCELOS, SARMENTO e COSTA, 

classificaram as dispersões sólidas com base nos diferentes tipos de 

carreadores (Figura 1). 

 
 
 
 

 
 
Figura 1. Classificação das dispersões sólidas quanto aos carreadores 
utilizados (Adaptado de VASCONCELOS, SARMENTO e COSTA, 2007).  

 

Na década de 60, quando surgiram as primeiras dispersões sólidas, os 

pesquisadores utilizaram açúcares e uréia como carreadores, que são 
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classificados como cristalinos. Porém, por não apresentarem perfil de 

dissolução desejável, no final da década de 60, novas alternativas foram 

estudadas e descobriu-se que alguns polímeros conferiam às formulações 

melhores perfis de dissolução (VASCONCELOS, SARMENTO e COSTA, 

2007). 

Os PVPs (polivinilpirrolidonas), PEGs (polietilenoglicóis), polimetacrilatos 

e os derivados celulósicos como HPMC (hidroxipropilcelulose), etilcelulose e 

hidroxipropilcelulose são os principais polímeros usados nas dispersões sólidas 

classificadas como de 2ª geração. Mais recentemente, foram introduzidos 

carreadores com propriedades tensoativas e mistura com outros polímeros, 

com a intenção de se melhorar a dissolução e prevenir a recristalização do 

fármaco. Este tipo de dispersão foi classificada como de 3ª geração e o 

poloxamer 407 (Lutrol®), inulina (polissacarídeo), Inutec® SP1 (derivado da 

inulina), Compritol® 888 ATO (beenato de glicerila) e Gelucire® 44/14 (gliceril 

éster de ácido graxo) foram utilizados como carreadores (VASCONCELOS, 

SARMENTO e COSTA, 2007). 

Já no caso dos PEGs, continuam até o presente sendo muito utilizados 

(DOSCOLIS et al., 2007; SMIKALLA e URBANETZ, 2007), pois apresentam 

baixo ponto de fusão, baixa toxicidade, são compatíveis com muitos fármacos e 

bastante hidrossolúveis e ainda, são solúveis em vários solventes orgânicos. É 

sabido que a diferença entre os pesos moleculares dos PEGs mudam 

características como solubilidade, higroscopicidade e ponto de fusão. A 

solubilidade dos PEGs, por exemplo, diminui à medida que se aumento o peso 

molecular. Entre os PEGs a faixa de peso molecular mais utilizada para o 

preparação de dispersões sólidas é a de 4000-6000, pois a solubilidade em 
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água e ponto de fusão são adequados e ainda, não se observa problemas com 

higroscopicidade. PEGs com pesos moleculares menores geralmente não são 

utilizados, porque resultam em produtos de consistência amolecida (LEUNER e 

DRESSMAN, 2000). 

Os PEGs possuem duas hélices paralelas que aprisionam o fármaco em 

seu espaço intersticial, quando o material fundido (PEG-fármaco) é resfriado 

rapidamente. Dessa maneira os PEGs diminuem a mobilidade do fármaco e 

sua cristalização é retardada, (CHIOU e RIEGELMAN, 1969; FINI et al., 2005; 

MARIN, MARGARIT e SALCEDO, 2002). 

O poloxamer 407 (P407) é um copolímero de bloco de polioxietileno-

polioxipropileno com ação tensoativa e, nos últimos anos, foi estudado como 

formador de géis de liberação controlada (RICCI et al., 2005) e em preparações 

de nano e micropartículas (WONG et al., 2006; FECZKÓ, TÓTH e GYENIS, 

2008). Poucos trabalhos foram conduzidos empregando o referido polímero em 

dispersões sólidas (AHUJA, KATARE, SINGH, 2007; MAJERIK et al., 2007). 

Pode-se considerar o P407 um excelente carreador, pois apresenta baixo 

ponto de fusão (menor que 60º C), baixa toxicidade, compatibilidade com 

outras substâncias e alta capacidade solubilizante (ZHANG et al., 2002). 

As dispersões sólidas podem ser obtidas empregando-se a técnica de 

fusão simples da mistura física entre fármaco e carreador (FINI et al., 2005), ou 

seguida de extrusão (melt-extrusion) (VERHEYEN et al., 2002; URBANETZ e 

LIPPOLD, 2005). É também utilizado o método de evaporação do solvente, 

onde fármaco e carreador são dissolvidos em solvente orgânico com sua 

posterior evaporação (MARIN, MARGARIT e SALCEDO, 2002). 
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3.2 Nimodipino 

 

A Bayer desenvolveu o nimodipino e em 1984 foi liberado, na Alemanha, 

para a prevenção e tratamento do déficit neurológico causado por vaso 

espasmo após hemorragia subaracnóidea (PAPAGEORGIOU et al., 2006). 

O fármaco é disponibilizado como mistura racêmica, apresentando a 

aparência de um pó cristalino amarelo, praticamente insolúvel em água, solúvel 

em acetato de etila e ligeiramente solúvel em etanol. Seu ponto de fusão é 

125º C. Apresenta sensibilidade à luz que transforma o fármaco em um 

derivado, a nitrofenilpiridina (BRITISH PHARMACOPOEIA, 2009; MERCK, 

2006). 

O nimodipino classifica-se entre os fármacos classe II no Sistema de 

Classificação Biofarmacêutica (PAPAGEORGIOU et al., 2006).  

A estrutura química, fórmula e peso molecular do nimodipino estão 

apresentados na Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24  

Nimodipino 
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Fórmula molecular C21H26N2O7 = 418,5 (MARTINDALE, 2007). 

            Figura 2. Estrutura química do nimodipino 

  

O nimodipino apresenta duas formas polimórficas, modificação I e II. A 

modificação I é uma mistura racêmica, ou seja, cada cristal possui os dois 

isômeros d e l em mesma proporção. Já a modificação II se apresenta como 

conglomerado, onde cada cristal possui somente um único isômero d ou l 

(DOSCOLIS et al., 2007). Na Tabela 2 podem-se observar as diferentes 

características físicas entre os dois polimorfos. 
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Tabela 2 - Diferentes características físicas entre os dois polimorfos do 
nimodipino (Adaptada de GRUNENBERG, KEIL, HENCK, 1995). 

Características físicas Modificação 1 Modificação 2 

Cor Amarelo quase branco 

Ponto de fusão 124º C 116º C 

Estabilidade em condições 
ambientais normais 

metaestável estável 

Solubilidade em água a 37º 
C (mg.100 mL-1) 

0,086 0,044 
 

 

É importante observar que a modificação 2 é a forma menos solúvel em 

água, e que em temperatura ambiente e na presença de traços de isopropanol 

e etanol o nimodipino apresenta tendência a se cristalizar na modificação 2. 

Considerando esse comportamento, é de vital importância que se previna a 

mudança do estado amorfo para o cristalino e da modificação 1 para a 

modificação 2, para que características ideais de dissolução se mantenham por 

longos períodos (DOSCOLIS et al., 2007). 

No Brasil o nimodipino encontra-se disponível nas formas farmacêuticas 

solução oral, injetável e comprimidos, sendo Nimotop® (Bayer), o medicamento 

referência (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2009). A 

Tabela 3 apresenta as especialidades farmacêuticas contendo nimodipino 

disponíveis no mercado brasileiro. 
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Tabela 3 - Especialidades farmacêuticas contendo nimodipino disponíveis no 
mercado brasileiro (DEF, 2007).  
 

Especialidades farmacêuticas Formas farmacêuticas e apresentações 

Eugerial® (Bago) comprimidos 30 mg/30 cp 

Nimobal® (Baldacci) comprimidos 30 mg/30 cp 

Nimodipino (Sandoz) comprimidos 30 mg/30 cp 

Nimopax® (Cifarma) comprimidos 30 mg/30 cp 

Nimotop® (Bayer) comprimidos 30 mg/30 cp 

Nimotop® (Bayer) solução para injeção 
10 mg/50 mL 

Nimovas® (Diffucap-Chemobras) comprimidos 30 mg/30 cp 

Noodipina® (Apsen) comprimidos 30 mg/36 cp 

Noodipina® (Apsen) solução para injeção 
10 mg/50 mL 

Oxigen® (Biossintética) comprimidos 30 mg/30 cp 

Oxigen® (Biossintética) Solução oral 40 mg.mL-1 

Oxigen® (Biossintética) solução para injeção 
10 mg/50 mL 

 
 

3.2.1 Farmacocinética e farmacodinâmica 

 

O nimodipino é rapidamente absorvido após administração oral, porém 

sofre extensa metabolização pré-sistêmica o que acarreta em 

biodisponibilidade de apenas 13% em pacientes com função hepática normal. 

O pico plasmático é geralmente alcançado por volta de uma hora, com meia-

vida de 9 horas, e declínio da concentração inicial no plasma de uma a duas 

horas (MARTINDALE, 2007; PHYSICIANS´S DESK REFERENCE, 2007). 
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 Liga-se, quase em sua totalidade, às proteínas plasmáticas e sofre 

metabolismo no fígado, sendo excretado nas fezes, via bile, e na urina como 

metabólitos (KOROLKOVAS, 2008). 

Como o nimodipino é lipossolúvel e atravessa a barreira 

hematoencefálica, possui grande afinidade pelos vasos cerebrais.  É indicado 

para prevenir e tratar déficitis neurológicos causados por isquemia após 

hemorragia subaracnóidea (MARTINDALE, 2007). Também é utilizado para 

tratar distúrbios cognitivos que são frequentes em idosos (KOROLKOVAS, 

2008). 

É sabido que concentrações aumentadas de cálcio provocam a 

contração das células do músculo liso vascular. O nimodipino age bloqueando 

a entrada de Ca2+ nas referidas células, assim promovendo relaxamento da 

musculatura vascular. O fármaco demonstra maior seletividade pelos vasos 

cerebrais, pois é lipofílico e atravessa a barreira hematoencefálica (RANG, 

DALE, RITTER, 2004). O nimodipino liga-se à subunidade α dos canais de 

Ca2+ do tipo L, que por sua vez ativa o sistema comporta, impedindo o influxo 

de Ca2+ nas células (BRUNTON et al., 2006).  

 

3.2.2 Reações adversas, interações medicamentosas e posologia 

 

Entre as reações adversas causadas pelo nimodipino, podemos citar a 

hipotensão, a cefaléia, o rubor, a dor de cabeça e o edema periférico, 

característicos da vasodilatação causada pelo fármaco. Também podem surgir 

reações no trato gastrintestinal como dispepsia, irritação, dor abdominal e 

diarréia. Secura da boca, erupção cutânea e fraqueza, às vezes, são 
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observadas. Quando administrado em doses maiores para o tratamento da 

hemorragia subaracnóidea, o nimodipino por vezes causa cãibras musculares 

(BRUNTON et al., 2006; KOROLKOVAS, 2008). 

 O nimodipino apresenta interação com vários tipos de fármacos. Deve-

se evitar a administração concomitante com o ácido valpróico, pois este pode 

aumentar sua concentração plasmática. Sabe-se também que o nimodipino 

pode potencializar o efeito anti-hipertensivo de outros fármacos. Outra 

interação comum ocorre com o uso de medicamentos que utilizam a mesma via 

de metabolização do nimodipino, o citocromo P450 isoenzima CYP3A4. Alguns 

deles são a cimetidina, quinidina, carbamazepina, fenitoína, rifampicina, 

inibidores de protease do HIV, entre outros (MARTINDALE, 2007; 

PHYSICIANS´S DESK REFERENCE, 2007). 

 A dose terapêutica do nimodipino varia conforme a patologia e estado 

clínico do paciente. No episódio de hemorragia subaracnóidea, o nimodipino 

deve ser administrado em doses de 60 mg a cada 4 horas, no período entre o 

quarto dia após o rompimento do aneurisma e o 21º dia. Para tratar distúrbios 

cognitivos normalmente utilizam-se 30 mg a cada 8 horas (MARTINDALE, 

2007; KOROLKOVAS, 2008).  

 

3.3 Hemorragia subaracnóidea 

 

A hemorragia localizada no espaço subaracnóideo (localizado entre o 

cérebro e os tecidos que o recobrem) é causada principalmente pela ruptura de 

aneurisma cerebral ou por algum trauma craniano. Esse tipo de aneurisma é 
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chamado de aneurisma sacular e se desenvolve em 1% da população normal 

(PORTH, 2005). 

Apesar dos cientistas tradicionalmente acreditarem que tais aneurismas 

surgem devido a defeitos congênitos, a incidência em crianças é rara. A grande 

maioria dos casos ocorre em pacientes por volta dos 50 anos e existem alguns 

fatores que aumentam o risco, como exemplo: doença do rim policístico, 

displasia fibromuscular, entupimento da aorta e má formação arterial cerebral. 

O tabagismo, a hipertensão e até o próprio dano mecânico que o sangue causa 

nas paredes dos vasos também contribui significativamente (CROWLEY et al., 

2008; KUMAR, COTRAN, ROBBINS, 2003). 

Geralmente os aneurismas menores são assintomáticos, porém os 

maiores causam dores de cabeça crônicas e déficits neurológicos. Após sua 

ruptura ocorre dor de cabeça severa e, dependendo da extensão da 

hemorragia, colapso e inconsciência. Várias são as complicações da 

hemorragia subaracnóidea, no entanto, as mais perigosas são o vaso espasmo 

induzido pela isquemia cerebral e novos sangramentos (PORTH, 2005). 

O vaso espasmo costuma acometer o paciente entre o terceiro e o 

décimo dia, com pico no sétimo, após a ruptura inicial do aneurisma e como 

consequência diminui a oferta de sangue ao cérebro causando gradual 

deterioração do status neurológico. Já para novos sangramentos, os danos 

neurológicos são mais rápidos e a maior incidência está logo após o primeiro 

dia. O índice de mortalidade é de aproximadamente 50% e apenas um terço 

dos pacientes recebe alta sem graves sequelas (PORTH, 2005). 
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4. Materiais e métodos 

 

4.1 Materiais 

 

4.1.1 Substância química de referência 

 

� Nimodipino, teor de pureza de 99,86%, foi empregado como padrão nas 

determinações analíticas. 

 

4.1.2 Matérias-primas, reagentes e soluções 

 

� Nimodipino, lote nº 0701625, grau farmacêutico de pureza, foi adquirido 

de Henrifarma Ltda 

� Poloxamer 407, grau farmacêutico de pureza (Lutrol® F 127 Basf, lote 

W033254) 

� Polietilenoglicol 6000 (PEG 6000), grau farmacêutico de pureza (Grupo 

Ultra, lote nº 17/88) 

� Lauril sulfato de sódio, grau farmacêutico de pureza (Natural Pharma, 

lote HN4F8340062006) 

� Ácido acético glacial 99,7%, p.a. (J. T. Baker) 

� Álcool etílico absoluto, p.a. (Merck) 

� Álcool metílico, p.a. (Carlo Erba) 

� Acetato de etila, p.a. (Carlo Erba) 

� Acetato de sódio, p.a. (Synth) 

� Solução de HCl 0,1M (USP, 2007) 
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� Solução de NaOH 0,1 M (USP, 2007) 

� Tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio (BRITISH 

PHARMACOPOEIA, 2009) 

 

4.1.3 Equipamentos 

 

� Balança analítica Sartorius BL210S 

� Balança semi-analítica Marte AS 2000C 

� Espectrômetro de absorção na região do infravermelho (FT-IV), Matson, 

modelo Genesis 

� Aparelho de DSC (célula DSC2920) TA Instruments 

� Equipamento de difração de raios-X, Shimadzu®, modelo XD-6000 

� Ultrassom (Unique Ultrasonic Clear) 

� Membrana filtrante de 0,45 µm, Milipore 

� Filtro de amostragem para dissolução Hanson®, 70 µm de diâmetro 

médio  

� Incubadora orbital, Tecnal, modelo TE-420 

� Espectrofotômetro UV-visível (Beckman Coulter DU 640) 

� Cubeta de quartzo 10 mm Hellma 

� Dissolutor Logan Instruments Corp D-800 

� Moinho de faca, IKA-WERKE, modelo IKA 11 BASIC 

� Termômetro infravermelho, Minipa, modelo MT-350 

� Placa agitadora com aquecimento, Corning, modelo PC320 

� pHmetro, Hanna, modelo 8417 

� Tamis nº 30 (ABNT) Granutest 
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� Presa hidráulica, Carver, modelo C. 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Validação do método espectrofotométrico UV para determinação do 

teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e 

misturas físicas contendo nimodipino 

 

As soluções foram preparadas com água destilada para validar a 

determinação do teor e do teste de solubilidade. Para o teste de dissolução o 

método foi validado com a solução tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril 

sulfato de sódio. Todas as soluções foram submetidas a varredura com 

espectrofotômetro UV-visível entre 190 e 400 nm, com velocidade de 1200 

nm.min-1. Os parâmetros avaliados foram: seletividade e especificidade, 

linearidade, precisão e exatidão, limites de detecção e quantificação. A 

metodologia empregada foi validada segundo o preconizado pela Resolução - 

RE Nº 899, de 2003, da ANVISA (ANVISA, 2003). 

 

4.2.1.1 Preparo das soluções do padrão e da matéria-prima de nimodipino 

 

 Pesaram-se, exatamente, cerca de 50,0 mg de nimodipino 

substância química de referência e transferiram-se para um balão volumétrico 

de 100,0 mL. Acrescentaram-se 50,0 mL de água destilada e 10,0 mL de etanol 

absoluto. O balão foi submetido à agitação por 15 minutos em banho de 

ultrassom e o volume foi completado com água destilada. A solução continha 
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500,0 µg.mL-1 de nimodipino. Posteriormente, foram transferidos 

volumetricamente 2,0 mL da última solução para balão volumétrico de 100,0 

mL e completou-se o volume com água destilada, obtendo-se uma solução de 

concentração final 10,0 µg.mL-1. Do mesmo modo foram preparadas as 

soluções com a matéria-prima de nimodipino. 

 

4.2.1.2 Preparo das soluções dos placebos 

 

 Com a finalidade de validar a seletividade foram preparadas quatro 

soluções de placebo conforme as composições apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Composição das soluções dos placebos utilizadas na validação do 
método espectrofotométrico. 
Componentes Placebo 1 

 
Placebo 2 

 
Placebo 3 

 
Placebo 4 

 

PEG 6000 30 mg  30 mg 
 

____ ____ 

Poloxamer 407 ____ ____ 30 mg  30 mg  

Solvente q.s.p. 
100 mL 

Água 
destilada 

Tampão 
acetato pH 

4,5 

Água 
destilada 

Tampão 
acetato pH 

4,5 

O tampão acetato continha 0,3% de lauril sulfato de sódio 

 

Foram pesados exatamente cerca de 30,0 mg de placebo e transferidos 

para um balão de 100,0 mL e o volume ajustado com tampão acetato pH 4,5 

com 0,3% de lauril sulfato de sódio ou água destilada obtendo-se, solução com 
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concentração de 300,0 µg.mL-1. O mesmo procedimento foi realizado com os 

quatro placebos. 

 

4.2.1.3 Especificidade e seletividade do método espectrofotométrico UV 

para determinação do teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, 

das dispersões sólidas e misturas físicas contendo nimodipino 

 

 Foram analisadas no espectrofotômetro UV-visível as soluções de 

placebo 1, 2, 3 e 4 (item 4.2.1.2), soluções branco, a soluçãos amostra de 

nimodipino (10,0 µg .mL-1) e a solução padrão de nimodipino (10,0 µg.mL-1) 

(item 4.2.1.1). 

As soluções branco utilizadas foram a de água destilada e de tampão 

acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio. As soluções padrão de 

nimodipino foram obtidas por diluição de uma solução padrão mais 

concentrada (500,0 µg.mL-1). As soluções da amostra foram obtidas da mesma 

maneira, porém foi utilizada a amostra nimodipino (matéria-prima). 

 

4.2.1.4 Linearidade do método espectrofotométrico UV para determinação 

do teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das dispersões 

sólidas e misturas físicas contendo nimodipino 

  

Foi construída uma curva analítica para cada validação. Para a 

validação do teor e do ensaio de solubilidade usaram-se as seguintes 

concentrações: 2,0, 3,0, 4,0, 6,0, 8,0, 10,0, 15,0, 20,0 e 30,0 µg.mL-1. Já, para 

a validação do ensaio de dissolução utilizaram-se outras concentrações, a 
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saber: 2,0, 4,0, 6,0, 8,0, 10,0, 15,0, 20,0, 30,0 e 40,0 µg.mL-1. Essas soluções 

foram preparadas a partir das diluições adequadas da solução padrão de 

nimodipino de 500,0 µg.mL-1.  

 

4.2.1.5 Precisão do método espectrofotométrico UV para determinação do 

teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e 

misturas físicas contendo nimodipino 

 

No presente trabalho foi avaliada a repetibilidade, com três réplicas de 

três concentrações diferentes de soluções do padrão de nimodipino em água e 

solução tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio. As 

concentrações utilizadas foram 6,0, 15,0 e 30,0 µg.mL-1. As nove soluções de 

cada meio foram analisadas no espectrofotômetro UV-visível e preparadas a 

partir da solução padrão com concentração de 500,0 µg.mL-1. A precisão 

equivale ao valor do desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente de variação 

(CV%) da equação:  

 

     100×
CMD

DP
=DPR    Equação (1) 

Onde, DP é o desvio-padrão e CMD é a concentração média determinada. 
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4.2.1.6 Exatidão do método espectrofotométrico UV para determinação do 

teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e 

misturas físicas contendo nimodipino 

 

Para a etapa de exatidão foram utilizadas as mesmas soluções da etapa 

de precisão. A exatidão foi calculada empregando a seguinte equação: 

 

100
 teóricaãoconcentraç

alexperiment média ãoconcentraç
Exatidão ×=     Equação (2) 

 

4.2.1.7 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) do método 

espectrofotométrico UV para determinação do teor, solubilidade e 

dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e misturas físicas 

contendo nimodipino 

 

Para calcular os limites de detecção e quantificação foram construídas 

três curvas analíticas. O limite de detecção foi calculado da seguinte maneira: 

IC

DPa
=LD

3×
   Equação (3) 

Onde, LD é o limite de detecção, DPa é o desvio padrão do intercepto com o 

eixo y e IC é a inclinação da curva analítica. 

 

 No caso do limite de quantificação a equação é a seguinte: 

IC

DPa
=LQ

10×
   Equação (4) 

Onde, LQ é o limite de quantificação. 
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4.2.1.8 Avaliação da influência do processo de filtração no método 

espectrofotométrico UV para determinação do teor, solubilidade e 

dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e misturas físicas 

contendo nimodipino 

  

As soluções do padrão, amostra e do placebo (1) não filtradas e filtradas 

com o filtro de amostragem para dissolução Hanson® com poro de 70 µm foram 

analisadas por espectrofotometria UV obtendo-se os respectivos espectros. As 

soluções foram preparadas conforme os ítems 4.2.1.1 e 4.2.1.2. 

 

4.2.2 Preparação das misturas físicas (MF) 

 

As misturas físicas de fármaco e carreador - PEG 6000 (MFPEG) ou 

Poloxamer 407 (MFP407) - foram preparadas misturando-se os dois 

componentes com espátula por 5 minutos. As formulações foram obtidas em 

diferentes proporções e nomeadas conforme Tabela 5. 
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Tabela 5 - Composição das misturas físicas (MF) em diferentes proporções 
nimodipino:carreador (PEG ou P407). 

Formulação Proporção 
nimodipino:carreador 

Carreador 

MFPEG-1 1:1 PEG 

MFPEG-5 1:5 PEG 

MFPEG-10 1:10 PEG 

MFP407-1 1:1 P407 

MFP407-5 1:5 P407 

MFP407-10 1:10 P407 

PEG: polietilenoglicol 6000 
P407: poloxamer 407 

 

As formulações foram armazenadas em dessecador à temperatura 

ambiente e protegidas da luz (VERHEYN et al., 2002). 

 

4.2.3 Preparação das dispersões sólidas pelo método de fusão (DS) 

 

O fármaco e os carreadores foram fundidos em temperatura de 130º C 

em placa aquecedora, até a formação de mistura homogênea. A mistura foi 

imediatamente resfriada em banho de gelo, pulverizada em moinho de faca e 

tamisada através de malha nº 30. O pó foi armazenado em dessecador, ao 

abrigo de luz (PAPAGEORGIOU et al., 2006). 

As formulações preparadas encontram-se na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Composição das dispersões sólidas preparadas pelo método de 
fusão em diferentes proporções nimodipino:carreador (PEG ou P407). 

Formulação Proporção 
nimodipino:carreador 

Carreador 

DSPEG-1 1:1 PEG 

DSPEG-5 1:5 PEG 

DSPEG-10 1:10 PEG 

DSP407-1 1:1 P407 

DSP407-5 1:5 P407 

DSP407-10 1:10 P407 

PEG: polietilenoglicol 6000 
P407: poloxamer 407 
 

4.2.4 Preparação das dispersões sólidas pelo método de evaporação do 

solvente (SOLV) 

 

Foram preparadas dispersões sólidas pelo método de evaporação do 

solvente. As formulações estão representadas na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Composição das dispersões sólidas produzidas pelo método de 
evaporação do solvente (SOLV) na proporção (1:10) nimodipino:carreador 
(PEG ou P407). 

Formulação Proporção 
nimodipino:carreador 

Carreador 

SOLVPEG-10 1:10 PEG 

SOLVP407-10 1:10 P407 

PEG: polietilenoglicol 6000 
P407: poloxamer 407 

 

Para a formulação com P407 (SOLVP407-10) foram preparadas duas 

soluções (1) e (2), as quais foram posteriormente homogeneizadas. O excesso 

de solvente ( acetato de etila com metanol ou etanol) foi evaporado em capela, 
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à temperatura ambiente, e os resíduos foram secos em estufa a 40º C por 

período de 72 horas. A massa obtida foi pulverizada em moinho de faca, 

tamisada e o pó foi armazenado em dessecador, ao abrigo de luz. A solução 

(1) continha 2,0 g de fármaco dissolvidos em 20,0 mL de acetato de etila e a 

solução (2) 20,0 g de P407 em 70,0 mL de etanol. A mesma técnica foi adotada 

para a formulação SOLVPEG-10, contudo, a solução (2) foi preparada com 

metanol (MARIN, MARGARIT e SALCEDO, 2002). 

 

4.2.5 Rendimento de processo das dispersões sólidas 

 

 Após o preparo das dispersões sólidas, o pó foi pesado para se 

conhecer a massa recuperada. A porcentagem recuperada foi calculada de 

acordo com a equação: 

 

100*
Mi

Mr
RP =    Equação (5) 

Onde, RP é o rendimento de processo, Mr é a massa recuperada e Mi é a 

massa inicial. 

 

4.2.6 Caracterização das dispersões sólidas em solução 

 

4.2.6.1 Determinação do teor de fármaco 

 

 A concentração de nimodipino nas misturas físicas e dispersões sólidas 

foi determinada pesando-se o correspondente a 50,0 mg de fármaco, que foi 

transferido para um balão volumétrico de 250,0 mL. Adicionaram-se 80,0 mL de 
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etanol absoluto e o volume foi ajustado para 250,0 mL com água destilada. A 

solução foi submetida ao banho de ultrassom por 15 minutos, adequadamente 

diluída, obtendo-se solução de concentração final de 10,0 µg.mL-1 que foi 

quantificada em espectrofotômetro UV-visível a 360 nm. Os ensaios foram 

feitos em triplicata e o método foi validado conforme o item 4.2.1. 

 

4.2.6.2 Estudos de solubilidade em fases 

 

Para os estudos de solubilidade em fases, foi utilizado o método de 

equilíbrio de HIGUCHI e CONNORS (1965). Um excesso de fármaco 

(aproximadamente 50,0 mg) foi adicionado às soluções contendo 

concentrações crescentes de PEG ou P407 (0,1, 0,3, 0,6 e 1% p/v). As 

dispersões foram agitadas por um período de 24 horas em incubadora orbital, a 

37º C e submetidas à filtração em filtro de amostragem para dissolução de 70 

µm de poro. A determinação da concentração do fármaco dissolvido foi feita 

nos filtrados pelo método espectrofotométrico previamente validado conforme o 

item 4.2.1. Curvas de solubilidade de fármaco versus concentração do 

carreador foram construídas. 

 

4.2.6.3 Estudos de solubilidade das formulações 

 

Um excesso de amostra, correspondentes a 50,0 mg de fármaco, foi 

disperso em 50,0 mL de água destilada e submetido à agitação por um período 

de 24 horas em incubadora orbital, a 37º C. As dispersões resultantes foram 

filtradas em filtro de amostragem para dissolução de 70 µm de poro. A 
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determinação da concentração do fármaco dissolvido foi feita nos filtrados pelo 

método espectrofotométrico validado conforme o item 4.2.1 (BABU, PRASAD, 

MURTHY, 2002; HIGUCHI e CONNORS, 1965). A comparação entre os 

valores de solubilidade foram feitos por meio do Teste-t de Student. 

 

4.2.6.4 Perfil de dissolução  

 

O ensaio de dissolução foi realizado empregando-se o dissolutor Logan 

Instruments Corp D-800. As condições utilizadas para a dissolução incluíram o 

uso de 900,0 mL de tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio 

como meio de dissolução, o aparato pá, a 75 rpm, temperatura de 37± 0,5º C e 

tempo de amostragem de 35 minutos . Quantidades correspondentes a 30,0 

mg de nimodipino de cada formulação foram pesadas e adicionadas 

diretamente sobre a superfície do meio de dissolução. Amostras de 10,0 mL 

foram coletadas nos tempos de 3, 6, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 min., após adição 

da formulação. A cada amostragem, o meio foi reposto com mesmo volume e 

temperatura. A quantificação das amostras foi realizada pelo método 

espectrofotométrico previamente validado conforme o item 4.2.1 (BRITISH 

PHARMACOPEIA, 2009).  

O meio de dissolução empregado foi o tampão acetato, pH 4,5 com 

0,3% de lauril sulfato de sódio, preparado conforme descrito na Farmacopéia 

Britânica, 2009, a saber: 2,99 g de acetato de sódio foram dissolvidos em 500,0 

mL de água destilada desgaseificada, foram adicionados de 1,66 mL de ácido 

acético glacial e o volume foi ajustado (1000,0 mL) com água destilada. Foram 
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adicionados 3,0 g de lauril sulfato de sódio e o pH foi ajustado para 4,5 ± 0,05 

com solução de NaOH 0,1 M ou HCl 0,1 M. 

Os perfis de dissolução das formulações foram obtidos construindo-se 

curvas de porcentagem dissolvida de fármaco versus tempo. 

A eficiência de dissolução (ED) do fármaco puro e das formulações foi 

estabelecida calculando-se a área sob a curva de dissolução (método dos 

trapezóides), proposta inicialmente por KHAN e RHODES (1975). O valor de 

ED foi determinado pela razão entre a área sob a curva de dissolução entre 0 e 

35 minutos (ASC 0-35 min) e a área total do retângulo (ASC total) definido pela 

ordenada (100% de dissolução) e pela abscissa (35 minutos), conforme a 

equação:  

 

%100*
min)350(

totalAST

ASC
ED

−
=     Equação (6) 

Os valores de ED foram comparados por análise de variança (ANOVA) 

no Microsoft Excel®, com nível de significância de 0,05. 

 

4.2.7 Caracterização das dispersões sólidas no estado sólido 

 

4.2.7.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

O ensaio foi realizado com discos preparados com 150,0 mg de brometo 

de potássio (KBr) e 1,5 mg de amostra. Os discos foram produzidos em prensa 

hidráulica e os espectros foram obtidos na região do infravermelho (4000-400 

cm-1) (USP, 2007). 
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4.2.7.2 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

As amostras foram submetidas à calorimetria exploratória diferencial 

(DSC), no intervalo de temperatura de 25 a 300º C. A análise foi feita em 

cápsula de alumínio hermeticamente fechada, massa de amostra entre 2,0 e 

3,0 mg, razão de aquecimento de 10º C.min-1 e atmosfera dinâmica de 

nitrogênio, com vazão de 50 mL.min-1 (LEUNER e DRESSMAN, 2000; 

VIPPAGUNTA et al., 2002). 

 

4.2.7.3 Difração de raios-X 

 

Os difratogramas de raios-X de pó foram obtidos em um difratômetro 

Shimadzu® mod. XD-6000, operando a 40 KV e 40 mA, com velocidade de 

varredura de 2º C.min-1 (em 2 theta), usando silício (Si) policristalino como 

padrão. 
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5.1 Validação do método espectrofotométrico UV para determinação do 

teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e 

misturas físicas contendo nimodipino 

 

5.1.1 Especificidade e seletividade do método espectrofotométrico UV 

para determinação do teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, 

das dispersões sólidas e misturas físicas contendo nimodipino 

 

 Os espectros ultravioleta obtidos após varredura no espectrofotômetro 

UV-visível da solução branco (água destilada) e da solução branco (tampão 

acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio) demonstraram não haver 

absorção no intervalo de 190 a 400 nm, a partir de 190 nm para a água e de 

225 nm para a solução tampão. 

 Resultados similares foram obtidos nos espectros UV-visíveis após 

varredura no mesmo intervalo de comprimento de onda das soluções placebo 1 

e 2 (PEG em água e em tampão), respectivamente, e placebos 3 e 4 (P407 nos 

mesmos solventes).  

Nas Figuras 3 e 4, estão apresentados os perfis espectrofotométricos do 

nimodipino em água destilada, a 360 nm. A Figura 3 se refere à solução com 

padrão de nimodipino e na Figura 4 está representada a solução com a 

amostra (matéria-prima). Observam-se picos a λ= 238 nm e outro a λ= 360 nm. 

Este último, embora de menor intensidade foi selecionado para as 

determinações analíticas por se encontrar em região onde é menos provável a 

presença de interferentes. 
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Figura 3. Espectro de varredura da solução padrão (10,0 µg.mL-1 em água 
destilada) do método espectrofotométrico UV para determinação do teor, 
solubilidade e dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e misturas 
físicas contendo nimodipino. 
Onde: -wavelength = comprimento de onda -[Abs] = absorbância 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Espectro de varredura da solução amostra (10,0 µg.mL-1 em água 
destilada) do método espectrofotométrico UV para determinação do teor, 
solubilidade e dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e misturas 
físicas contendo nimodipino. 
Onde: -wavelength = comprimento de onda -[Abs] = absorbância 
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A especificidade e a seletividade de um método consistem na 

capacidade de quantificar uma substância com precisão na presença de 

contaminantes, produtos de degradação e componentes da matriz (ANVISA, 

2003). 

O método proposto pode ser considerado específico e seletivo, uma vez 

que as soluções branco e placebo 1, 2, 3 e 4 não demonstraram ter 

absorbância que possa interferir a 360 nm. Esse comprimento de onda foi 

selecionado para as determinações analíticas e foi determinado na solução do 

padrão com 10,0 µg.mL-1 (Figura 3). Em geral, os picos de absorção são os 

comprimentos de onda que apresentam maior exatidão e precisão. Espectro 

similar foi obtido com a solução amostra de 10,0 µg.mL-1 (matéria-prima) 

(Figura 4). 

 

5.1.2 Linearidade do método espectrofotométrico UV para determinação 

do teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das dispersões 

sólidas e misturas físicas contendo nimodipino 

 

As curvas analíticas foram construídas no intervalo de concentração de 

2,04 a 30,66 µg.mL-1 empregando água como solvente e no intervalo de 2,03 a 

40,77 µg.mL-1, quando tampão acetato pH 4,5 foi empregado, e estão 

representadas nas Figuras 5 e 6, respectivamente. O método foi linear no 

intervalo de 2,04 a 30,66 µg.mL-1 com equação da reta de y = 0,0171x e 

coeficiente de correlação r2 = 0,9992 para a metodologia empregando água e, 

no intervalo de 2,03 a 40,77 µg.mL-1 com equação da reta de y = 0,0163x e 

coeficiente de correlação r2 = 0,9992 para tampão acetato pH 4,5. 



 

 

50  

y = 0.0171x

R2 = 0.9992

0

0.2

0.4

0.6

0 5 10 15 20 25 30 35

concentração (µg.mL-1)

ab
so

rb
ân

ci
a

 

Figura 5. Curva analítica do método espectrofotométrico UV para determinação 
do teor e solubilidade do fármaco puro, das dispersões sólidas e misturas 
físicas contendo nimodipino, a 360 nm, em água destilada. 
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Figura 6. Curva analítica do método espectrofotométrico UV para determinação 
da dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e misturas físicas 
contendo nimodipino, a 360 nm em tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril 
sulfato de sódio. 
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5.1.3 Precisão do método espectrofotométrico UV para determinação do 

teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e 

misturas físicas contendo nimodipino 

 

Os resultados do desvio padrão relativo para as concentrações de 6,0, 

15,0 e 30,0 µg.mL-1, que determinam a precisão dos métodos, podem ser 

visualizados nas Tabelas 8 e 9. 

 

Tabela 8 - Desvio padrão e desvio padrão relativo na etapa de precisão do 
método espectrofotométrico UV para determinação do teor, solubilidade e 
dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e misturas físicas contendo 
nimodipino, a 360 nm, em água destilada. 

Concentração 
experimental 

(µg.mL-1) 

CMD (concentração 
média determinada) 

(µg.mL-1) 

DP (desvio 
padrão) 

DPR (desvio 
padrão relativo) 

(%) 

6,06 (1)    

6,03 (2) 6,12 0,12 2,04 

6,26 (3)    

15,28 (1)    

15,3 (2) 15,34 0,08 0,53 

15,43 (3)    

30,53 (1)    

30,87 (2) 30,77 0,20 0,66 

30,9 (3)    
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Tabela 9 - Desvio padrão e desvio padrão relativo na etapa de precisão do 
método espectrofotométrico UV para determinação do teor, solubilidade e 
dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e misturas físicas contendo 
nimodipino, a 360 nm, em tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de 
sódio. 

Concentração 
experimental 

(µg.mL-1) 

CMD (concentração 
média determinada) 

(µg.mL-1) 

DP (desvio 
padrão) 

DPR (desvio 
padrão relativo) 

(%) 

6,3 (1)    

6,06 (2) 6,17 0,12 1,96 

6,15 (3)    

15,75 (1)    

15,16 (2) 15,43 0,29 1,92 

15,39 (3)    

31,48 (1)    

32,2 (2) 32,02 0,47 1,48 

32,38 (3)    
 

A precisão de um método pode ser demonstrada quando há proximidade 

entre os resultados obtidos em uma série de medidas de várias amostras, não 

sendo admitidos valores superiores a 5%. Existem três níveis de precisão: 1- 

repetibilidade: mesmo analista e instrumentação em um espaço curto de 

tempo. 2- precisão intermediária: analistas diferentes e/ou mesma 

instrumentação em dias diferentes. 3- reprodutibilidade: comparação entre os 

resultados de laboratórios diferentes (ANVISA, 2003). 

Os valores calculados de desvio padrão relativo foram inferiores a 5%, 

portanto os métodos são considerados precisos. 
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5.1.4 Exatidão do método espectrofotométrico UV para determinação do 

teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e 

misturas físicas contendo nimodipino 

 

 Os resultados da etapa de exatidão para os dois métodos nas 

concentrações de 6,0, 15,0 e 30,0 µg.mL-1 estão expressos nas Tabelas 10 e 

11. 

 

Tabela 10 - Valores de exatidão do método espectrofotométrico UV para 
determinação do teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das 
dispersões sólidas e misturas físicas contendo nimodipino, a 360 nm, em água 
destilada. 

Concentrações 
teóricas 

(µg.mL-1) 

Concentrações 
experimentais 

(µg.mL-1) 

CMD (concentração 
média experimental) 

(µg.mL-1) 

Exatidão (%) 

6,2 (1) 6,06   

6,2 (2) 6,03 6,12 98,70 

6,2 (3) 6,26   

15,51 (1) 15,28   

15,51 (2) 15,3 15,34 98,90 

15,51 (3) 15,43   

31,02 (1) 30,53   

31,02 (2) 30,87 30,77 99,19 

31,02 (3) 30,9   
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Tabela 11 - Valores de exatidão do método espectrofotométrico UV para 
determinação do teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das 
dispersões e misturas físicas contendo nimodipino, a 360 nm, em tampão 
acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio. 

Concentrações 
teóricas 

(µg.mL-1) 

Concentrações 
experimentais 

(µg.mL-1) 

CMD (concentração 
média determinada) 

(µg.mL-1) 

Exatidão (%) 

6,2 (1) 6,3   

6,2 (2) 6,06 6,17 99,51 

6,2 (3) 6,15   

15,51 (1) 15,75   

15,51 (2) 15,16 15,43 99,48 

15,51 (3) 15,39   

31,02 (1) 31,48   

31,02 (2) 32,2 32,02 103,22 

31,02 (3) 32,38   
 

Para que um método seja considerado exato os resultados obtidos 

devem estar próximos ao valor real (ANVISA, 2003). Os valores obtidos para a 

exatidão de ambos os métodos são bem próximos a 100%, fato que comprova 

a exatidão dos métodos. 

 

5.1.5 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) do método 

espectrofotométrico UV para determinação do teor, solubilidade e 

dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e misturas físicas 

contendo nimodipino 

 

 O valor encontrado para o limite de detecção foi de 0,87 µg.mL-1 e para 

o limite de quantificação 2,92 µg.mL-1 para o método de determinação de teor e 

solubilidade (em água destilada). Já para o método do ensaio de dissolução 
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(em tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio) o limite de 

detecção foi de 1,02 µg.mL-1 e o limite de quantificação 3,41 µg.mL-1. O limite 

de detecção pode ser considerado como a concentração mínima de fármaco 

que pode ser detectada em uma amostra, porém não quantificada. Já o limite 

de quantificação é definido como a menor quantidade de analito que pode ser 

quantificada com precisão e exatidão (ANVISA, 2003). Todos os valores 

encontrados são suficientemente baixos para quantificar o nimodipino com 

exatidão em todos os ensaios realizados no trabalho. 

 

5.1.6 Avaliação da influência do processo de filtração no método 

espectrofotométrico UV para determinação do teor, solubilidade e 

dissolução do fármaco puro, das dispersões sólidas e misturas físicas 

contendo nimodipino 

 

 Nas Figuras 7 e 8 encontram-se os espectros referentes às soluções 

filtradas. Quando comparadas às soluções não filtradas (Figuras 3 e 4 do item 

5.1.1) não exibiram qualquer variação em virtude da filtração. 
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Figura 7. Espectro de varredura da solução padrão (10,0 µg.mL-1 em água 
destilada), filtrada com filtro Hanson®, do método espectrofotométrico UV para 
determinação do teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das 
dispersões sólidas e misturas físicas contendo nimodipino. 
Onde: -wavelength = comprimento de onda -[Abs] = absorbância 
 

 

Figura 8. Espectro de varredura da solução amostra (10,0 µg.mL-1 em água 
destilada), filtrada com filtro Hanson®, do método espectrofotométrico UV para 
determinação do teor, solubilidade e dissolução do fármaco puro, das 
dispersões sólidas e misturas físicas contendo nimodipino. 
Onde: -wavelength = comprimento de onda -[Abs] = absorbância 
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 Na Tabela 12 são visualizados os valores  de absorbância referentes às 

soluções padrão e amostra (filtradas e não filtradas). 

 
Tabela 12 - Absorbância das soluções de nimodipino padrão e amostra, não 
filtradas e filtradas com filtro Hanson®, em 360 nm. 

Método Solução padrão Solução amostra 

Sem filtração 0,1665 0,1585 

Com filtro Hanson® 0,1694 0,1611 

Média 0,1680 0,1598 

DP 0,002 0,0018 

CV (%) 1,22 1,13 

DP: desvio padrão e CV (%): coeficiente de variação 

 

Os baixos valores de CV(%) referentes as absorbâncias das soluções 

filtradas e não filtradas indicam que o processo de filtração não influiu na 

quantificação do nimodipino. 

 

5.2 Rendimento de processo das dispersões sólidas 

 

A Figura 9 mostra os valores de rendimento de processo das dispersões 

sólidas produzidas. 
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Figura 9. Rendimento de processo (%) das dispersões sólidas produzidas com 
PEG ou P407, pelo método de fusão (DS) e de evaporação do solvente 
(SOLV). 
 

O processo de obtenção das dispersões sólidas pelo método de fusão é 

relativamente simples e rápido (1 hora). No entanto, para o método de 

evaporação do solvente utilizado nesse trabalho não se observou a mesma 

simplicidade, pois evaporar o excesso de solvente em capela e os resíduos em 

estufa demandou várias horas (24-72 horas).  

O rendimento de processo parece depender das características do 

fármaco e do polímero. Alguns autores, NEWA et al., 2007 e NEWA et al., 

2008, conseguiram melhores resultados de rendimento, acima de 97%. Porém, 

nesses trabalhos eles utilizaram polietilenoglicol de alto peso molecular (mais 

rígido que o PEG 6000), e o poloxamer 188 que não é tão viscoso como o 

poloxamer 407, características essas que podem facilitar a trituração do 

material. 
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Os diferentes métodos de preparação das dispersões sólidas (fusão e 

evaporação do solvente) não pareceram ter influência no rendimento das 

formulações preparadas com PEG (DSPEG-10 e SOLVPEG-10). Já para o 

P407, o método de obtenção parece ter influído no rendimento, levando a 

resultados distintos entre as dispersões sólidas (DSP407-10 e SOLVP407-10). 

As dispersões sólidas obtidas com PEG tiveram melhor rendimento de 

processo quando comparadas às de P407, pois como o PEG 6000 tem maior 

dureza em temperatura ambiente as formulações não aderiram tão fortemente 

ao recipiente quanto as formulações com P407 e foram mais facilmente 

trituradas no moinho de faca. A elevada viscosidade do P407 dificultou a 

trituração, resultando em baixos valores de rendimento. Nas formulações 

compostas por PEG percebe-se que a sua proporção interfere diretamente nos 

resultados de rendimento (DSPEG-10 > DSPEG-5 > DSPEG-1). Quanto maior 

a proporção de PEG utilizada nas formulações, maior foi o rendimento. O 

mesmo não foi observado para as dispersões sólidas obtidas com P407. 

 

5.3 Caracterização das dispersões sólidas em solução 

 

5.3.1 Determinação do teor de fármaco 

 

O teor de fármaco foi determinado para as misturas físicas 

(fármaco:carreador) e para as respectivas dispersões sólidas. Na Tabela 13 

são apresentados os valores de teor de nimodipino obtidos para as misturas 

físicas e dispersões sólidas obtidas conforme metodologia descrita no item 

4.2.1. 
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Tabela 13 - Valores de teor de fármaco (%) das misturas físicas e dispersões 
sólidas contendo nimodipino, determinados pelo método espectrofotométrico 
em água destilada a 360 nm. Os valores estão expressos pelo valor médio de 
três determinações (± DP). 

Misturas físicas Teor (%) ± DP Dispersões 
sólidas 

Teor (%) ± DP 

MFPEG-1 84,31 ± 0,28 DSPEG-1 92,65 ± 2,11 
MFPEG-5 88,46 ± 4,49 DSPEG-5 94,93 ± 2,82 

MFPEG-10 93,45 ± 1,41 DSPEG-10 102,02 ± 2,65 

MFP407-1 96,56 ± 4,30 DSP407-1 100,67 ± 2,18 

MFP407-5 94,27 ± 6,52 DSP407-5 99,77 ± 6,64 

MFP407-10 88,79 ± 4,01 DSP407-10 95,50 ± 1,94 
  SOLVPEG-10 90,61 ± 3,47 

  SOLVP407-10 94,46 ± 4,41 

 

 A Farmacopéia Britânica, 2009, preconiza para comprimidos que o 

conteúdo de nimodipino deve estar na faixa de 95 a 105% do valor declarado. 

A maioria das misturas físicas (MF) apresentou teores de fármaco abaixo do 

preconizado pela Farmacopéia Britânica provavelmente porque o a processo 

de mistura não foi eficiente. Já nas dispersões sólidas obtidas por fusão (DS), 

apenas DSPEG-1 e DSPEG-5 tiveram resultados abaixo de 95%, o que indica 

que o método de preparação foi adequado para manter os resultados de teor 

próximos ao esperado. 

 

5.3.2 Estudos de solubilidade em fases 

 

 A Figura 10 mostra a solubilidade de nimodipino em soluções com 

concentrações crescentes de PEG ou P407.  
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Figura 10. Curvas de solubilidade do nimodipino em soluções com 
concentrações crescentes de carreadores (PEG ou P407), em água destilada, 
segundo método de HIGUCHI e CONNORS. Os valores estão expressos pelo 
valor médio de três determinações (± DP). Condições: 150 rpm, 37º C, tempo 
de agitação de 24 horas e leitura em 360 nm. 
 

O estudo de solubilidade em fases foi realizado para avaliar a influência 

da concentração dos carreadores na solubilidade do nimodipino. Na presença 

de P407 a solubilidade aquosa aumentou linearmente com o aumento na 

concentração do carreador (R2=0,9). Nenhum aumento sobre a solubilidade do 

nimodipino foi observado para o PEG. O P407 teve efeito mais pronunciado 

que o PEG no aumento de solubilidade do nimodipino, com coeficientes 

angulares de 58,56 e 0,88, respectivamente. Isso significa um aumento de 66,5 

vezes na solubilidade do nimodipino com o P407 em relação ao PEG. 

 Esse incremento na solubilidade do nimodipino pelo P407 pode ser 

explicado por ação combinada, melhora na molhabilidade do fármaco, 

solubilização e pelo seu efeito tensoativo. O P407 possui em sua molécula uma 

porção lipofílica (polioxipropileno) e outra hidrofílica (polioxietileno), que se 

transforma em estrutura micelar quando em contato com solução aquosa. Ou 
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seja, o fármaco é incorporado na porção hidrofóbica e é liberado em solução 

como representado na Figura 11 (BATRAKOVA e KABANOV, 2008). 

 

 

Figura 11. Estrutura do copolímero de bloco de polioxietileno-polioxipropileno 
(P407) e o mecanismo proposto para solubilização de fármacos quando em 
contato com solução aquosa (Adaptado de BATRAKOVA e KABANOV, 2008). 
 

 No caso do PEG, o baixo efeito na melhoria da solubilidade pode ser 

explicado pelo fato do PEG somente atuar aumentando a molhabilidade do 

fármaco pela rápida hidratação que as partículas de polímero sofrem após 

contato com solução aquosa (NEWA et al., 2008). 

 

5.3.3 Estudos de solubilidade das formulações 

 

O ensaio de solubilidade com as formulações é uma ferramenta que 

pode ser utilizada para explicar os resultados de dissolução, já que pela 

equação de Noyes-Whitney a solubilidade da substância é diretamente 
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proporcional à velocidade de dissolução (NOYES e WHITNEY, 1987). A 

solubilidade intrínseca do nimodipino obtida em água foi de 2,19 µg.mL-1. O 

resultado obtido é próximo ao publicado por BABU, PRASAD e MURTHY, em 

2002, que foi de 2,78 µg.mL-1. Todas as formulações preparadas (misturas 

físicas e dispersões sólidas) tiveram resultados significativamente maiores 

quando comparadas ao nimodipino puro, com exceção da formulação 

(MFPEG-1). Como previsto no ensaio de solubilidade em fases, as formulações 

apresentaram grande e crescente aumento de solubilidade com o aumento da 

proporção do P407 e, para o PEG aumento menor. 

Os dados de solubilidade são apresentados na Tabela 14 e nas Figuras 

12 a 16. 

 

Tabela 14 - Valores de solubilidade para o fármaco puro, misturas físicas e 
dispersões sólidas em água destilada. Os valores estão expressos pelo valor 
médio de três determinações (± DP): 150 rpm, 37º C, 24 horas e leitura em 360 
nm. 
 

Misturas 
físicas 

Solubilidade  
(µg.mL-1) ± DP 

Dispersões 
sólidas 

Solubilidade 
 (µg.mL-1) ± DP 

MFPEG-1 2,47 ± 0,08 DSPEG-1 3,96 ± 0,13 
MFPEG-5 2,78 ± 0,18 DSPEG-5 5,93 ± 0,69 

MFPEG-10 3,21 ± 0,32 DSPEG-10 13,2 ± 2,1 
MFP407-1 11,69 ± 0,70 DSP407-1 22,06 ± 1,38 

MFP407-5 31,04 ± 0,73 DSP407-5 30,53 ± 2,14 

MFP407-10 48,48 ± 1,01 DSP407-10 42,37 ± 0,42 
  SOLVPEG-10 9,12 ± 0,28 

  SOLVP407-10 75,61± 6,21 
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Figura 12. Solubilidade das misturas físicas compostas por PEG em água 
destilada. O nimodipino é apresentado como referência e os valores estão 
expressos pelo valor médio de três determinações (± DP): 150 rpm, 37º C, 24 
horas e leitura em 360 nm. 
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Figura 13. Solubilidade das misturas físicas compostas por P407 em água 
destilada. O nimodipino é apresentado como referência e os valores estão 
expressos pelo valor médio de três determinações (± DP): 150 rpm, 37º C, 24 
horas e leitura em 360 nm. 
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Figura 14. Solubilidade das dispersões sólidas compostas por PEG em água 
destilada. O nimodipino é apresentado como referência e os valores estão 
expressos pelo valor médio de três determinações (± DP): 150 rpm, 37º C, 24 
horas e leitura em 360 nm. 
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Figura 15. Solubilidade das dispersões sólidas compostas por P407 em água 
destilada. O nimodipino é apresentado como referência e os valores estão 
expressos pelo valor médio de três determinações (± DP): 150 rpm, 37º C, 24 
horas e leitura em 360 nm. 
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Figura 16. Solubilidade das dispersões sólidas obtidas pelo método de 
evaporação do solvente em água destilada. O nimodipino é apresentado como 
referência e os valores estão expressos pelo valor médio de três 
determinações (± DP): 150 rpm, 37º C, 24 horas e leitura em 360 nm. 

 

Para as dispersões sólidas preparadas com PEG foi detectado aumento 

de solubilidade de aproximadamente 3 vezes a observada para as misturas 

físicas de PEG.  

Para o P407, nas proporções (1:5 e 1:10) as dispersões sólidas não 

demonstraram aumento na solubilidade do nimodipino em relação as misturas 

físicas muito provavelmente pela grande concentração de polímero e seu alto 

poder tensoativo. Nessas duas proporções as dispersões sólidas preparadas 

com P407 pelo método de fusão, o estado físico das partículas de nimodipino 

parece não ter feito diferença no resultado de solubilidade. 

Foram preparadas também dispersões sólidas pelo método de 

evaporação do solvente e observou-se que para a formulação preparada com 

PEG (SOLVPEG-10), o resultado de solubilidade foi aparentemente inferior ao 
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resultado da formulação correspondente (DSPEG-10) preparada pelo método 

de fusão. Porém, aplicando Teste-t de Student entre as duas amostras, pode-

se concluir que não houve diferença significativa, contrariando resultado obtido 

por OSKAN et al., em 2000 que obteve melhor resultado com a formulação de 

PEG preparada pelo método de evaporação do solvente. Possíveis diferenças 

na solubilidade de formulações equivalentes produzidas pelos dois métodos 

podem ser explicadas pelo fato de que o polietilenoglicol 6000 pode sofrer 

recristalização em diferentes tipos de cristais, a forma estendida, cadeia 

dobrada uma vez e a cadeia dobrada duas vezes. Os tipos formados e suas 

proporções dependem de algumas variáveis como porcentagem de fármaco na 

formulação, velocidade de resfriamento e solvente utilizado. O polietilenoglicol 

geralmente se recristaliza na forma de cadeia dobrada uma vez quando 

recristalizado com solução orgânica, mas quando é submetido à fusão e rápido 

resfriamento a tendência é ocorrer cristalização na forma de cadeia dobrada 

duas vezes. Os diferentes tipos de cristais podem por sua vez exercer 

influência distinta na molhabilidade do fármaco e na estabilidade das 

dispersões sólidas (VERHEYN et al., 2001). 

Por outro lado, a formulação preparada com P407 (SOLVP407-10) 

apresentou valor significativamente superior de solubilidade quando comparada 

à formulação preparada pelo método de fusão (DSP407-10). Nesse caso o 

método de evaporação do solvente se mostrou mais eficiente que o de fusão e 

pelo resultado pode-se supor que grande parte do nimodipino presente na 

formulação SOLVP407-10 esteja na forma amorfa. 

Baseado no Sistema de Classificação Biofarmacêutica um fármaco pode 

ser considerado com alta solubilidade, quando a maior dosagem utilizada na 
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terapêutica se dissolve em 250,0 mL de água. Considerando a solubilidade 

intrínseca experimental do nimodipino de 2,19 µg.mL-1 seriam necessários 

aproximadamente 13,0 L de fluido gastrintestinal para dissolver 30,0 mg de 

nimodipino. Mas, para a formulação SOLVP407-10 que obteve o melhor 

resultado no ensaio de solubilidade (75,61 µg.mL-1), seriam necessários 

aproximadamente 400,0 mL para dissolver a mesma dosagem e seria mais 

aproximado das condições ideais (250,0 mL) (AMIDON et al., 1995). 

 

5.3.4 Perfil de dissolução  

 

O ensaio de dissolução é um dos métodos mais importantes usados 

para a caracterização de dispersões sólidas, já que pela velocidade de 

dissolução do fármaco é possível prever seu grau de cristalinidade (LEUNER e 

DRESSMAN, 2000). Os resultados desta análise permitiram a comparação das 

características de dissolução do fármaco puro, misturas físicas e dispersões 

sólidas nas diferentes proporções nimodipino:carreador.  

As Tabelas de 15 a 29 mostram os valores de porcentagem dissolvida 

em função do tempo do fármaco puro e das formulações desenvolvidas. Os 

perfis de dissolução estão apresentados nas Figuras de 17 a 22. 
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Tabela 15 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo na 
matéria-prima. Condições: tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de 
sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Quantidade de nimodipino dissolvido (%) 

   Cuba 1            Cuba 2           Cuba 3         Média              DP 
3 5,68 6,86 5,92 6,16 0,62 

6 8,19 9,01 8,30 8,50 0,44 

10 9,64 10,82 10,34 10,27 0,59 

15 11,61 12,42 12,25 12,10 0,42 

20 12,88 13,43 13,30 13,21 0,28 

25 14,13 14,37 14,39 14,30 0,14 

30 14,90 15,46 15,44 15,27 0,31 

35 16,23 16,06 16,01 16,10 0,11 

 
 
 
 
 
 
Tabela 16 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação MFPEG-1, que se constitui da mistura física do nimodipino e PEG, 
na proporção de 1:1. Condições: tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril 
sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Quantidade de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 7,49 9,05 8,19 8,25 0,78 

6 9,90 11,52 10,65 10,69 0,81 

10 12,27 14,77 13,43 13,50 1,25 

15 14,65 16,98 15,29 15,64 1,20 

20 16,38 18,62 16,73 17,25 1,20 

25 17,79 19,89 18,11 18,60 1,13 

30 19,08 21,18 19,19 19,82 1,18 

35 20,26 22,47 20,33 21,02 1,25 
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Tabela 17 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação MFPEG-5, que se constitui da mistura física do nimodipino e PEG, 
na proporção de 1:5. Condições: tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril 
sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Quantidade de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 6,79 6,12 7,63 6,85 0,75 

6 9,53 8,77 10,63 9,65 0,93 

10 11,37 11,26 13,69 12,11 1,37 

15 14,24 13,58 15,93 14,59 1,21 

20 15,12 15,55 17,39 16,02 1,20 

25 17,00 17,04 19,08 17,71 1,19 

30 18,36 18,34 20,65 19,12 1,32 

35 19,01 19,41 21,68 20,04 1,43 

 
 
 
 
 
 
Tabela 18 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação MFPEG-10, que se constitui da mistura física do nimodipino e PEG, 
na proporção de 1:10. Condições: tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril 
sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Quantidade de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 8,83 9,12 9,07 9,01 0,15 

6 11,55 11,24 11,30 11,37 0,16 

10 13,73 13,41 13,52 13,56 0,15 

15 16,36 15,86 15,77 16,00 0,31 

20 18,05 17,30 17,72 17,69 0,37 

25 19,85 18,20 19,32 19,13 0,84 

30 20,55 19,69 20,46 20,24 0,47 

35 22,03 20,63 21,42 21,36 0,70 
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Tabela 19 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação DSPEG-1, que se constitui da dispersão sólida do nimodipino e 
PEG, na proporção de 1:1, pelo método de fusão. Condições: tampão acetato 
pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = 
desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 4,23 5,66 3,92 4,61 0,93 

6 7,21 8,94 6,60 7,59 1,21 

10 11,00 13,85 9,27 11,38 2,31 

15 15,53 18,73 12,60 15,63 3,06 

20 19,28 22,69 15,88 19,29 3,40 

25 22,91 26,92 18,68 22,84 4,12 

30 26,46 30,71 21,80 26,33 4,45 

35 29,52 34,32 24,12 29,33 5,10 

 

 
 
Tabela 20 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação DSPEG-5, que se constitui da dispersão sólida do nimodipino e 
PEG, na proporção de 1:5, pelo método de fusão. Condições: tampão acetato 
pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = 
desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 19,17 12,58 18,73 16,83 3,68 

6 35,79 25,14 35,68 32,21 6,12 

10 57,99 43,30 54,42 51,91 7,65 

15 75,71 62,72 71,50 69,98 6,62 

20 86,37 80,20 82,91 83,17 3,09 

25 91,47 87,11 89,42 89,32 2,15 

30 92,15 90,69 93,23 92,03 1,27 

35 93,55 92,15 93,60 93,10 0,82 
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Tabela 21 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação DSPEG-10, que se constitui da dispersão sólida do nimodipino e 
PEG, na proporção de 1:10, pelo método de fusão. Condições: tampão acetato 
pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = 
desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 22,14 21,31 22,87 22,11 0,78 

6 41,74 38,50 43,98 41,41 2,75 

10 62,20 56,04 64,14 60,80 4,22 

15 79,82 74,68 79,73 78,08 2,93 

20 88,32 85,26 87,49 87,03 1,58 

25 89,63 87,84 88,78 88,75 0,89 

30 89,31 88,06 88,82 88,74 0,63 

35 88,78 87,97 88,69 88,48 0,44 

 

 
 
 
Tabela 22 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação MFP407-1, que se constitui da mistura física do nimodipino e P407, 
na proporção de 1:1. Condições: tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril 
sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 10,98 8,26 10,01 9,75 1,38 

6 14,07 13,89 15,01 14,33 0,60 

10 16,30 15,60 18,23 16,72 1,36 

15 18,64 18,47 19,73 18,95 0,67 

20 20,02 19,96 21,55 20,52 0,89 

25 21,84 21,51 23,19 22,18 0,88 

30 22,98 22,56 24,44 23,33 0,98 

35 24,16 23,41 25,43 24,34 1,02 
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Tabela 23 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação MFP407-5, que se constitui da mistura física do nimodipino e P407, 
na proporção de 1:5. Condições: tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril 
sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 3,40 1,78 2,06 2,42 0,86 

6 6,80 5,53 5,00 5,79 0,92 

10 10,87 10,21 9,05 10,05 0,92 

15 14,35 14,76 12,68 13,93 1,10 

20 16,50 16,39 15,92 16,28 0,31 

25 18,34 18,55 18,90 18,60 0,27 

30 19,69 20,13 19,91 19,91 0,22 

35 20,98 21,38 21,10 21,10 0,24 

 

 
 
 
Tabela 24 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação MFP407-10, que se constitui da mistura física do nimodipino e 
P407, na proporção de 1:10. Condições: tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de 
lauril sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 2,42 2,52 2,65 2,53 0,11 

6 5,04 5,57 4,43 5,02 0,57 

10 8,41 9,27 7,63 8,44 0,81 

15 13,30 14,55 11,31 13,06 1,63 

20 16,50 16,80 14,17 15,83 1,44 

25 19,49 19,71 17,07 18,76 1,45 

30 21,92 21,40 19,56 20,96 1,23 

35 23,85 23,42 21,77 23,02 1,09 
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Tabela 25 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação DSP407-1, que se constitui da dispersão sólida do nimodipino e 
P407, na proporção de 1:1, pelo método de fusão. Condições: tampão acetato 
pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = 
desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 71,66 74,37 72,90 72,98 1,35 

6 79,71 81,49 82,04 81,09 1,22 

10 83,57 84,73 85,43 84,58 0,93 

15 85,08 85,96 86,53 85,87 0,73 

20 85,65 85,91 86,72 86,10 0,55 

25 86,94 87,03 86,59 86,86 0,23 

30 85,91 86,98 86,81 86,57 0,57 

35 86,09 86,35 86,72 86,39 0,31 

 
 
 
 
Tabela 26 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação DSP407-5, que se constitui da dispersão sólida do nimodipino e 
P407, na proporção de 1:5, pelo método de fusão. Condições: tampão acetato 
pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = 
desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 75,53 71,79 77,35 74,90 2,83 

6 85,06 86,02 87,47 86,19 1,21 

10 87,73 89,26 89,35 88,79 0,90 

15 88,73 90,82 90,27 89,94 1,08 

20 88,19 90,33 89,81 89,45 1,11 

25 87,55 90,05 89,63 89,08 1,33 

30 86,79 89,63 89,35 88,60 1,56 

35 86,19 88,19 87,55 87,31 1,02 
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Tabela 27 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação DSP407-10, que se constitui da dispersão sólida do nimodipino e 
P407, na proporção de 1:10, pelo método de fusão. Condições: tampão acetato 
pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio, 37º C, aparato 2 a 75 rpm. DP = 
desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 69,01 64,19 69,47 67,56 2,92 

6 78,55 75,88 79,06 77,83 1,70 

10 83,94 81,25 83,22 82,81 1,39 

15 87,29 85,71 86,63 86,55 0,79 

20 89,63 87,79 89,53 88,99 1,03 

25 90,73 89,41 90,51 90,22 0,70 

30 90,93 89,41 91,43 90,60 1,05 

35 90,82 89,96 90,69 90,50 0,46 

 
 
 
Tabela 28 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação SOLVPEG-10, que se constitui da dispersão sólida do nimodipino e 
PEG, na proporção de 1:10, pelo método de evaporação do solvente. 
Condições: tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio, 37º C, 
aparato 2 a 75 rpm. DP = desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 27,00 36,62 33,44 32,36 4,90 

6 40,01 44,94 45,27 43,41 2,94 

10 48,79 50,72 51,57 50,36 1,42 

15 55,25 56,19 57,12 56,19 0,93 

20 59,35 59,57 60,49 59,81 0,60 

25 62,41 62,57 62,66 62,55 0,13 

30 64,82 64,52 65,09 64,82 0,28 

35 66,88 66,36 67,63 66,96 0,63 
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Tabela 29 - Quantidade de nimodipino dissolvido (%) em função do tempo da 
formulação SOLVP407-10, que se constitui da dispersão sólida do nimodipino e 
P407, na proporção de 1:10, pelo método de evaporação do solvente. 
Condições: tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio, 37º C, 
aparato 2 a 75 rpm. DP = desvio padrão. 

 
Tempo 
(min) 

Porcentagem de nimodipino dissolvido (%) 

    Cuba 1          Cuba 2           Cuba 3         Média             DP 
3 77,26 73,71 73,85 74,94 2,00 

6 86,30 85,17 85,65 85,71 0,56 

10 90,16 88,26 88,03 88,82 1,16 

15 91,38 90,82 90,92 91,04 0,29 

20 91,95 91,38 91,28 91,54 0,35 

25 92,07 91,04 91,52 91,55 0,51 

30 91,38 90,58 91,10 91,02 0,40 

35 90,82 90,22 90,58 90,55 0,30 
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Figura 17. Perfil de dissolução do nimodipino e das formulações (misturas físicas e dispersões sólidas) em tampão acetato pH 4,5 
com 0,3% de lauril sulfato de sódio (p/v), determinado a 360 nm com coletas nos tempos de 3, 6, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 minutos. 
Dados expressos como concentrações médias ± DP (n = 3). 
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Figura 18. Perfil de dissolução do nimodipino e misturas físicas com PEG (MFPEG-1, MFPEG-5, MFPEG-10) em tampão acetato 
pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio (p/v), determinado a 360 nm com coletas nos tempos de 3, 6, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 
minutos. Dados expressos como concentrações médias ± DP (n = 3). 
 



79 

 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40

tempo (min)

%
 d

is
so

lv
id

a

Nimodopino MFP407-1 MFP407-5 MFP407-10

Figura 19. Perfil de dissolução do nimodipino e misturas físicas com P407 (MFP407-1, MFP407-5, MFP407-10) em tampão acetato 
pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio (p/v), determinado a 360 nm com coletas nos tempos de 3, 6, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 
minutos. Dados expressos como concentrações médias ± DP (n = 3). 
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Figura 20. Perfil de dissolução do nimodipino e dispersões sólidas com PEG (DSPEG-1, DSPEG-5 e DSPEG-10) em tampão 
acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio (p/v) determinado a 360 nm com coletas nos tempos de 3, 6, 10, 15, 20, 25, 30 
e 35 minutos. Dados expressos como concentrações médias ± DP (n = 3). 
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Figura 21. Perfil de dissolução do nimodipino e dispersões sólidas com P407 (DSP407-1, DSP407-5 e DSP407-10) em tampão 
acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio (p/v) determinado a 360 nm com coletas nos tempos de 3, 6, 10, 15, 20, 25, 30 
e 35 minutos. Dados expressos como concentrações médias ± DP (n = 3).
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Figura 22. Perfil de dissolução do nimodipino e dispersões sólidas com PEG ou P407 produzidas pelo método de evaporação do 
solvente (SOLVPEG-10 e SOLVP407-10) em tampão acetato pH 4,5 com 0,3% de lauril sulfato de sódio (p/v) determinado a 360 
nm com coletas nos tempos de 3, 6, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 minutos. Dados expressos como concentrações médias ± DP (n = 3).



83 
 

 

 
 

 Os mecanismos pelos qual o fármaco é liberado da dispersão sólida 

para o meio de dissolução ainda são discutidos. Dois trabalhos abriram as 

discussões acerca do tema, ambos de 1985. Tanto na pesquisa de CORRIGAN 

como na de DUBOIS e FORD foi evidenciado que a velocidade de dissolução 

do fármaco é controlada pelo carreador, uma vez que, em ensaios de 

dissolução nos quais vários fármacos foram ensaiados com um único 

carreador, foram obtidos perfis de dissolução praticamente idênticos. Para 

fundamentar tal mecanismo foi tomado como base o modelo de HIGUCH e 

CONNORS de 1965, no qual é previsto que cada componente (fármaco e 

carreador) se dissolva de acordo com suas características de solubilidade. No 

entanto, foi considerado que como o carreador se dissolve mais rapidamente e 

se forma uma camada concentrada deste na qual o fármaco deve se difundir 

para ser liberado. Como conclusão dessa hipótese foi estabelecido que a 

velocidade de dissolução do fármaco depende da velocidade de dissolução do 

carreador (CRAIG, 2002). 

 Porém, o estado físico da partícula (fármaco) como tamanho e forma 

(diferentes cristais ou amorfo) não teria influência sobre a velocidade de 

dissolução. Então, surgiram alguns trabalhos mostrando que o estado físico da 

partícula exerce influência sobre a dissolução das dispersões sólidas 

(SJOKVIST-SAERS, NYSTRÖM e ALDÉN, 1991; SJOKVIST-SAERS e CRAIG, 

1992). Assim, ficaram estabelecidos diferentes comportamentos para diferentes 

sistemas (fármaco:carreador), um no qual a dissolução do fármaco 

independeria do estado físico da partícula e outro que dependeria dessas 

características (CRAIG, 2002). 
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 O perfil de dissolução do nimodipino foi pouco melhorado com o uso de 

misturas físicas com PEG (Figura 18). Entre as três misturas físicas preparadas 

com proporções crescentes de PEG foram observados perfis de dissolução 

muito parecidos, como esperado tendo em vista os resultados concordantes 

obtidos no ensaio de solubilidade. Observando-se os resultados de eficiência 

de dissolução (ED) (Figuras 23 e 24) e utilizando a ferramenta estatística 

Anova conclui-se que não existe diferença significativa entre seus valores de 

ED. 
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Figura 23. Valores de eficiência de dissolução (%) das misturas físicas. Os 
valores estão expressos pelo valor médio de três determinações (± DP). 
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Figura 24. Valores de eficiência de dissolução (%) das dispersões sólidas. Os 
valores estão expressos pelo valor médio de três determinações (± DP). 
 

Já nos perfis das misturas físicas com P407 (Figura 19), observa-se que 

a proporção 1:1 (MFP407-1) obteve o melhor resultado, no entanto não era o 

esperado após avaliação dos valores encontrados no ensaio de solubilidade. 

Essa diferença pode ser explicada pelo comportamento do P407, que formou 

uma espécie de gel e pode ter retardado a liberação do fármaco. Portanto, 

muito provavelmente, a dissolução do nimodipino nas misturas físicas com 

P407 foi controlada pela dissolução do gel e, isto explica, quanto maior a 

proporção de P407 menor a ED. Adicionalmente, na formulação MFP407-10 foi 

observado que praticamente a metade do pó ficou na superfície do meio de 

dissolução, diminuindo a superfície de contato e, portanto, retardo da 

dissolução do nimodipino. 
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Também foram avaliados os perfis de dissolução das dispersões sólidas 

compostas por PEG e P407 preparadas pelos métodos de fusão e de 

evaporação do solvente. Os perfis de todas as dispersões sólidas, com 

exceção da formulação DSPEG-1, mostraram-se diferenciados em relação ao 

fármaco puro e às misturas físicas, demonstrando dissolução mais eficiente. As 

dispersões sólidas obtiveram os melhores resultados de ED, pois de acordo 

com VERHEYN et al., 2002, nas dispersões sólidas ocorre redução do 

tamanho de partícula do fármaco, mudança do estado cristalino para o amorfo, 

redução da agregação e aglomeração e melhora na molhabilidade. O tempo 

que é usado para quebrar a estrutura cristalina do fármaco para que ocorra sua 

dissolução não é mais necessário quando se tem o estado amorfo. O mesmo 

não é observado nas misturas físicas, já que não há mudança física nas 

partículas de fármaco, quer na estrutura cristalina como no tamanho de 

partícula. 

Nas dispersões sólidas formuladas com PEG (Figura 20), a formulação 

1:1 (DSPEG-1) mostrou perfil parecido com o do nimodipino puro e muito 

diferente das outras duas formulações (DSPEG-5 e DSPEG-10). Esse 

resultado abaixo do esperado poderia ser explicado pela hipótese de que a 

proporção 1:1 de PEG não seja suficiente para que quantidade expressiva de 

fármaco possa ser dissolvida pelo carreador e se transforme no estado amorfo 

e está de acordo com o observado na análise de DSC. Entre as outras duas 

formulações os perfis foram parecidos e após aplicação de Teste-t de Student 

concluiu-se que não há diferença estatística significativa entre os dois valores 

de ED. Assim, sugere-se que a proporção 1:10 não apresenta vantagem sobre 

a 1:5, no que se refere às características de dissolução. 
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 Para as dispersões sólidas preparadas com P407 (Figura 21) as três 

diferentes formulações (DSP407-1, DSP407-5 e DSP407-10) apresentaram 

perfis de dissolução muito parecidos. Após tratamento estatístico dos dados 

com ANOVA foi verificado que existe diferença, entre os valores de ED dessas 

formulações, com o melhor resultado para a formulação DSP407-5. 

Adicionalmente, observando as Figuras 20 e 21, verifica-se que todas as 

dispersões sólidas obtidas com P407 apresentaram melhor desempenho que 

aquelas com PEG, mesmo a DSP407-1, com a menor proporção de carreador, 

teve ED de 80,75%, maior que a formulação DSPEG-10 com a maior 

proporção de PEG. Isto pode ser explicado, pois, além de o P407 proporcionar 

a solubilização do nimodipino, apresenta propriedades tensoativas, o que 

facilita o contato da água com o fármaco (molhante) (BATRAKOVA e 

KABANOV, 2008). 

 Com o intuito de comparar os métodos de preparação das dispersões 

sólidas, também foram preparadas formulações pelo método de evaporação do 

solvente. A formulação SOLVPEG-10 (solvente) apresentou ED bem inferior à 

observada pela DSPEG-10 (fusão), contrariando a análise estatística feita com 

os dados de solubilidade das duas formulações que apontou igualdade das 

médias. Já a formulação SOLVP407-10 (obtida com P407 pelo método de 

evaporação do solvente) apresentou melhor resultado de ED entre todas as 

dispersões sólidas, como previsto no estudo de solubilidade. Porém, após 

análise estatística verificou-se que não existe diferença significativa de ED 

entre SOLVP407-10 e DSP407-5. Esse fato indica que, estatisticamente as 

proporções 1:5 e 1:10 de P407 e o método de preparação não influíram nos 

resultados de dissolução. 
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 Os melhores resultados de ED foram conseguidos pelas dispersões 

sólidas com P407 (DSP407-5 e SOLVP407-10), seguidas por DSP407-10 e 

DSP407-1. Já as dispersões sólidas formuladas com PEG não apresentaram o 

mesmo desempenho o que está de acordo com os resultados encontrados no 

ensaio de solubilidade. 

 

5.4 Caracterização das dispersões sólidas no estado sólido 

 

5.4.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

 No espectro infravermelho do nimodipino foram observados dois picos 

característicos possivelmente referentes à amina secundária na região de 

aproximadamente 3273 cm-1 e outro relacionado à carboxila em 1696 cm-1. Em 

2007, ZHENG et al. observaram resultados semelhantes com picos nas regiões 

de 3298 e 1695 cm-1, respectivamente. Nos espectros dos dois carreadores foi 

observado um pico referente à hidroxila em aproximadamente 3600 cm-1. Nas 

Figuras de 25 a 27 estão apresentados os espectros na região do 

infravermelho do fármaco, carreador, misturas físicas e dispersões sólidas com 

PEG. 
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Figura 25. Espectro de absorção na região do infravermelho médio do 
nimodipino, PEG, mistura física 1:1 (MFPEG-1) e dispersão sólida 1:1 
(DSPEG-1). 
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Figura 26. Espectro de absorção na região do infravermelho médio do 
nimodipino, PEG, mistura física 1:5 (MFPEG-5) e dispersão sólida 1:5 
(DSPEG-5). 
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Figura 27. Espectro de absorção na região do infravermelho médio do 
nimodipino, PEG, mistura física 1:10 (MFPEG-10) e dispersão sólida 1:10 
(DSPEG-10). 
 

 Nas Figuras de 28 a 30 podem ser visualizados os espectros do 

fármaco, carreador, misturas físicas e dispersões sólidas com P407. 
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Figura 28. Espectro de absorção na região do infravermelho médio do 
nimodipino, P407, mistura física 1:1 (MFP407-1) e dispersão sólida 1:1 
(DSP407-1). 
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Figura 29. Espectro de absorção na região do infravermelho médio do 
nimodipino, P407, mistura física 1:5 (MFP407-5) e dispersão sólida 1:5 
(DSP407-5). 
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Figura 30. Espectro de absorção na região do infravermelho médio do 
nimodipino, P407, mistura física 1:10 (MFP407-10) e dispersão sólida 1:10 
(DSP407-10). 
 

Na Figura 31 estão apresentados os espectros do nimodipino, mistura 

física e a dispersão sólida formulada com PEG pelo método de evaporação do 

solvente. Da mesma forma, a Figura 32 mostra o fármaco, o P407, mistura 

física correspondente e a dispersão sólida formulada com P407 pelo método de 

evaporação do solvente. 
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Figura 31. Espectro de absorção na região do infravermelho médio do 
nimodipino, PEG, mistura física 1:10 (MFPEG-10) e dispersão sólida 1:10 
(SOLVPEG-10).  
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Figura 32. Espectro de absorção na região do infravermelho médio do 
nimodipino, P407, mistura física 1:10 (MFP407-10) e dispersão sólida 1:10 
(SOLVP407-10). 
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 Comparando-se os espectros das misturas físicas e das 

dispersões sólidas percebe-se que não há grandes diferenças. Porém, é 

interessante observar que os espectros das dispersões sólidas estão 

diferenciados em relação aos espectros das misturas físicas na região de 

aproximadamente 3600 cm-1. As formulações DSPEG-5, DSPEG-10 e 

DSP407-5 mostraram diminuição na intensidade do pico referente ao 

grupamento OH. Também na dispersão sólida DSPEG-10 é possível observar 

um pequeno deslocamento nesse mesmo pico.  

A explicação para essas diferenças observadas pode estar no fato de 

que tanto o PEG quanto o P407 possuem grupamentos OH, que 

potencialmente podem formar ligações de hidrogênio com o fármaco. As 

bandas de absorção dos grupos químicos envolvidos nas ligações de 

hidrogênio geralmente sofrem mudanças para frequências mais baixas, 

diminuição de intensidade ou desaparecimento de picos. Por esse motivo, essa 

é uma das técnicas mais utilizadas para se detectar as ligações de hidrogênio 

nas dispersões sólidas (SETHIA e SQUILLANTE, 2004). 

 

5.4.2 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

Nas Figuras de 33 a 35 estão apresentadas as curvas DSC do fármaco, 

carreador, misturas físicas e dispersões sólidas com PEG e nas Tabelas de 30 

a 32 os dados termodinâmicos provenientes das correspondentes curvas DSC. 

A curva DSC do nimodipino mostra comportamento térmico estável até a 

temperatura de aproximadamente 115º C, quando então se observam dois 

eventos endotérmicos de fusão, evidenciando a presença de duas formas 
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cristalinas. O primeiro evento, a 117,09º C, provavelmente, é devido à 

presença da modificação 2 e o segundo evento, a 127,90º C, relativo à 

modificação 1. GRUNENBERG, KEIL e HENCK (1995), estudando o 

polimorfismo do nimodipino, encontraram valores próximos a esses resultados 

sendo o primeiro pico a 116º C (modificação 2) e o segundo a 124º C 

(modificação 1).  

A curva DSC do PEG mostra evento endotérmico bem definido em 

63,59º C, característico da fusão do material, mantendo-se estável a partir 

desta temperatura. A curva DSC da mistura física MFPEG-1 mostra 

comportamento térmico semelhante ao PEG, com evento endotérmico de fusão 

em 65º C. A curva DSC da dispersão sólida DSPEG-1 mostra evento 

endotérmico em 60º C, semelhante a MFPEG-1 e PEG. O pequeno 

deslocamento observado pode ser relativo a transição polimórfica do fármaco. 

A supressão do evento endotérmico de fusão do nimodipino pode indicar a 

formação das dispersões sólidas. Já os carreadores PEG e P407 apresentaram 

como ponto de fusão, 63,59 e 55,80º C respectivamente. 
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Figura 33. Curvas DSC do nimodipino, PEG, mistura física 1:1 (MFPEG-1) e 
dispersão sólida 1:1 (DSPEG-1). Condições: razão de aquecimento 10º C.min-

1, atmosfera de N2, vazão de 50,0 mL.min-1 . 
 

Tabela 30 - Dados termodinâmicos provenientes das correspondentes curvas 
DSC do nimodipino, PEG, mistura física 1:1 (MFPEG-1) e dispersão sólida 1:1 
(DSPEG-1). 

Formulação T onset (ºC) Ponto de fusão (ºC) 

Nimodipino 115,89 e 125,39  117,09 e 127,90 

PEG 57,92 63,59 

MFPEG-1 60,23 63,94 

DSPEG-1 54,20 58,66 
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Figura 34. Curvas DSC do nimodipino, PEG, mistura física 1:5 (MFPEG-5) e 
dispersão sólida 1:5 (DSPEG-5).Condições: razão de aquecimento 10º C.min-1, 
atmosfera de N2, vazão de 50,0 mL.min-1. 
 

Tabela 31 - Dados termodinâmicos provenientes das correspondentes curvas 
DSC do nimodipino, PEG, mistura física 1:5 (MFPEG-5) e dispersão sólida 1:5 
(DSPEG-5). 

Formulação T onset (ºC) Ponto de fusão (ºC) 

Nimodipino 115,89 e 125,39  117,09 e 127,90 

PEG 57,92 63,59 

MFPEG-5 58,83 63,56 

DSPEG-5 55,75 59,57 
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Figura 35. Curvas DSC do nimodipino, PEG, mistura física 1:10 (MFPEG-10) e 
dispersão sólida 1:10 (DSPEG-10).Condições: razão de aquecimento 10º 
C.min-1, atmosfera de N2, vazão de 50,0 mL.min-1. 
 

Tabela 32 - Dados termodinâmicos provenientes das correspondentes curvas 
DSC do nimodipino, PEG, mistura física 1:10 (MFPEG-10) e dispersão sólida 
1:10 (DSPEG-10). 

Formulação T onset (ºC) Ponto de fusão (ºC) 

Nimodipino 115,89 e 125,39  117,09 e 127,90 

PEG 57,92 63,59 

MFPEG-10 58,51 63,23 

DSPEG-10 55,66 60,01 

 

Nas Figuras de 36 a 38 são mostradas as curvas DSC do nimodipino, 

misturas físicas e dispersões sólidas formuladas com P407. As Tabelas de 33 a 

35 apresentam os resultados termodinâmicos provenientes das curvas DSC. 

A curva DSC do P407 apresenta evento endotérmico de fusão bem 

definido em 55,80º C e mantém estabilidade térmica a partir desta temperatura. 
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Figura 36. Curvas DSC do nimodipino, P407, mistura física 1:1 (MFP407-1) e 
dispersão sólida 1:1 (DSP407-1). Condições: razão de aquecimento 10º C.min-

1, atmosfera de N2, vazão de 50,0 mL.min-1. 
 

Tabela 33 - Dados termodinâmicos provenientes das correspondentes curvas 
DSC do nimodipino, P407, mistura física 1:1 (MFP407-1) e dispersão sólida 1:1 
(DSP407-1). 

Formulação T onset (ºC) Ponto de fusão (ºC) 

Nimodipino 115,89 e 125,39  117,09 e 127,90 

P407 52,72 55,80 

MFP407-1 53,13 56,05 

DSP407-1 48,54 55,02 
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Figura 37. Curvas DSC do nimodipino, P407, mistura física 1:5 (MFP407-5) e 
dispersão sólida 1:5 (DSP407-5). Condições: razão de aquecimento 10º C.min-

1, atmosfera de N2, vazão de 50,0 mL.min-1. 
 

Tabela 34 - Dados termodinâmicos provenientes das correspondentes curvas 
DSC do nimodipino, P407, mistura física 1:5 (MFP407-5) e dispersão sólida 1:5 
(DSP407-5). 

Formulação T onset (ºC) Ponto de fusão (ºC) 

Nimodipino 115,89 e 125,39  117,09 e 127,90 

P407 52,72 55,80 

MFP407-5 53,96 56,10 

DSP407-5 48,06 54,02 
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Figura 38. Curvas DSC do nimodipino, P407, mistura física 1:10 (MFP407-10) e 
dispersão sólida 1:10 (DSP407-10). Condições: razão de aquecimento 10º 
C.min-1, atmosfera de N2, vazão de 50,0 mL.min-1. 
 

Tabela 35 - Dados termodinâmicos provenientes das correspondentes curvas 
DSC do nimodipino, P407, mistura física 1:10 (MFP407-10) e dispersão sólida 
1:10 (DSP407-10). 

Formulação T onset (ºC) Ponto de fusão (ºC) 

Nimodipino 115,89 e 125,39  117,09 e 127,90 

P407 52,72 55,80 

MFP407-10 53,31 56,25 

DSP407-10 47,22 53,88 

 

Na Figura 39 estão apresentadas as curvas DSC do nimodipino, mistura 

física e a dispersão sólida formulada com PEG pelo método de evaporação do 

solvente. Da mesma forma a Figura 40 mostra o fármaco, o P407, mistura 

física correspondente e a dispersão sólida formulada com P407 pelo método de 

evaporação do solvente. As Tabelas de 36 e 37 apresentam os resultados 

termodinâmicos provenientes das curvas DSC. 
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Figura 39. Curvas DSC do nimodipino, PEG, mistura física 1:10 (MFPEG-10) e 
dispersão sólida 1:10 (SOLVPEG-10). Condições: razão de aquecimento 10º 
C.min-1, atmosfera de N2, vazão de 50,0 mL.min-1. 
 

Tabela 36 - Dados termodinâmicos provenientes das correspondentes curvas 
DSC do nimodipino, PEG, mistura física 1:10 (MFPEG-10) e dispersão sólida 
1:10 (SOLVPEG-10). 

Formulação T onset (ºC) Ponto de fusão (ºC) 

Nimodipino 115,89 e 125,39  117,09 e 127,90 

PEG 57,92 63,59 

MFPEG-10 58,51 63,23 

SOLVPEG-10 55,05 61,13 
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Figura 40. Curvas DSC do nimodipino, P407, mistura física 1:10 (MFP407-10) e 
dispersão sólida 1:10 (SOLVP407-10).  Condições: razão de aquecimento 10º 
C.min-1, atmosfera de N2, vazão de 50,0 mL.min-1. 
 

Tabela 37 - Dados termodinâmicos provenientes das correspondentes curvas 
DSC do nimodipino, P407, mistura física 1:10 (MFP407-10) e dispersão sólida 
1:10 (SOLVP407-10). 

Formulação T onset (ºC) Ponto de fusão (ºC) 

Nimodipino 115,89 e 125,39  117,09 e 127,90 

P407 52,72 55,80 

MFP407-10 53,31 56,25 

SOLVP407-10 53,62 57,18 

 

Quando não se detecta o pico de fusão do fármaco na curva DSC de 

uma dispersão sólida, é sinal de que o mesmo encontra-se em maior proporção 

no estado amorfo que no estado cristalino (LEUNER e DRESSMAN, 2000). 

Com exceção das misturas físicas e dispersões sólidas preparadas nas 

proporções 1:1, as outras formulações (proporções 1:5 e 1:10) não 
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apresentaram pico de fusão relativo ao fármaco, o que indicaria a formação da 

dispersão sólida, ou seja, grande parte do fármaco estaria no estado amorfo. 

Da mesma maneira, em 2007, NEWA et al. mostraram em seu estudo que com 

altas concentrações de carreador na formulação, não se detectava o pico de 

fusão do fármaco na curva DSC de dispersões sólidas com ibuprofeno.  

Porém, é necessário observar o ponto de fusão dos carreadores 

utilizados. Tanto o PEG quanto o P407 possuem pontos de fusão mais baixos 

que o do nimodipino e assim, poderiam dissolver o fármaco impedindo saber se 

há nimodipino no estado cristalino. BIKIARIS et al., em 2005, mostraram que 

em algumas dispersões sólidas, o DSC não foi capaz de detectar fármaco no 

estado cristalino. Formulações compostas por felodipino e PEG 4000 não 

apresentaram pico de fusão do fármaco, o que caracterizaria ausência de 

fármaco no estado cristalino. No entanto, após a análise por difração de raios-

X, detectaram-se cristais de felodipino. A hipótese mais provável apontada 

pelos autores é a de que o fármaco tenha se dissolvido no PEG, que possui 

ponto de fusão em torno de 60º C, assim não permitindo identificação do 

felodipino.  

Nas formulações preparadas na proporção 1:1 (MFPEG-1, DSPEG-1, 

MFP407-1 e DSP407-1) o pico endotérmico de fusão do fármaco é observado. 

Assim, o aumento na concentração do carreador parece diminuir a 

cristalinidade do fármaco. 
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5.4.3 Difração de raios-X 

 

 As principais reflexões observadas no nimodipino são 6,5º, 12,7º e 26,9º, 

enquanto que o PEG e o P407, embora com intensidades diferentes, 

demonstraram reflexões em 19,1º e 23,4º. Nas Figuras 41 e 42 são 

apresentados os difratogramas referentes ao nimodipino, PEG, P407, misturas 

físicas e dispersões sólidas. 

 

Figura 41 - Difração do pó por raios-X do nimodipino, PEG, mistura física 1:10 
(MFPEG-10) e dispersões sólidas (DSPEG-1, DSPEG-5, DSPEG-10 e 
SOLVPEG-10). 
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Figura 42 - Difração do pó por raios-X do nimodipino, P407, mistura física 1:10 
(MFP407-10) e dispersões sólidas (DSP407-1, DSP407-5, DSP407-10 e 
SOLVP407-10). 
  

Nas misturas físicas compostas por PEG e P407 a reflexão do 

nimodipino (6,5º) é observada indicando presença de fármaco no estado 

cristalino. Nas dispersões sólidas preparadas nas proporções 1:1 e 1:5, com os 

dois carreadores, são observadas reflexões características do nimodipino e dos 

carreadores. No entanto nas dispersões preparadas pelos métodos de fusão e 

de evaporação do solvente na proporção de 1:10 são somente observadas 

reflexões dos dois carreadores. 

 O desaparecimento das reflexões características do fármaco indicam 

amorfização do material. Logo se observa que a proporção 1:10 foi a única 

capaz de manter o nimodipino em sua maior parte no estado amorfo. Os 

resultados de difração de raios-X são concordantes com os resultados de 
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solubilidade, pois as formulações que obtiveram os melhores resultados de 

solubilidade são as que demonstraram possuir menor quantidade de 

nimodipino no estado cristalino (DSPEG-10, SOLVPEG-10, DSP407-10 e 

SOLVP407-10). 
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6. CONCLUSÕES 

 

Foram desenvolvidas e caracterizadas dispersões sólidas com o PEG 

6000 e o poloxamer 407 em diferentes proporções (fármaco: carreador) pelo 

método de fusão e de evaporação do solvente. Considerando o estudo de 

solubilidade em fases, o poloxamer 407 aumentou a solubilidade do nimodipino 

em 66,5 vezes em relação ao PEG. Essa diferença entre os carreadores pode 

ser explicada pelas características tensoativas do poloxamer 407.  

Nas dispersões sólidas preparadas com PEG foi obtido grande aumento 

de solubilidade do fármaco (DSPEG-10 = 13,2 µg.mL-1, MFPEG-10 = 3,21 

µg.mL-1 e nimodipino 2,19 µg.mL-1) e na ED (DSPEG-10 = 69,11% , MFPEG-10 

= 15,61% e nimodipino = 11,68%), em relação às misturas físicas de PEG. Já, 

as dispersões preparadas pelo método de fusão com o poloxamer 407 tiveram 

resultados de solubilidade superiores a três vezes os observados para as 

dispersões preparadas com PEG. 

O aumento da solubilidade do nimodipino nas dispersões sólidas 

preparadas com PEG pelo método do solvente (SOLVPEG-10) foi 

estatisticamente semelhante (Teste-t de Student) àquele obtido na formulação 

resultante do método de fusão (DSPEG-10), embora os resultados absolutos 

de solubilidade indiquem que este último método tenha sido melhor. Assim, não 

se observou diferença significativa na solubilidade das dispersões obtidas por 

ambos os métodos, quando o carreador empregado foi o PEG. 

Por outro lado, a formulação preparada com P407 pelo método da 

evaporação do solvente (SOLVP407-10) apresentou o melhor resultado entre 

todas as outras formulações (75,61 µg.mL-1), valor significativamente superior 

de solubilidade quando comparada à formulação preparada pelo método de 
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fusão DSP407-10 (42,37 µg.mL-1). Nesse caso o método de evaporação do 

solvente se mostrou mais eficiente que o de fusão e pelo resultado pode-se 

supor que grande parte do nimodipino presente na formulação SOLVP407-10 

esteja no estado amorfo. 

As formulações produzidas com a maior proporção de carreador (1:10) 

obtiveram os melhores resultados no ensaio de solubilidade. Nos ensaios de 

dissolução foi observado que os valores de ED das formulações preparadas na 

proporção (1:5 e 1:10) não tiveram diferença estatística significativa, levando a 

conclusão de que não há vantagem em se produzir dispersões sólidas na 

proporção 1:10 com os dois carreadores.  

O uso de dispersões sólidas, portanto, foi uma técnica bastante útil para 

melhorar a solubilidade do nimodipino, fármaco muito pouco solúvel. Assim, 

pode-se considerar que também para o nimodipino, a técnica de dispersão 

sólida é alternativa viável para ser empregada na indústria farmacêutica.  

O poloxamer 407 apresentou-se como carreador eficaz no aumento da 

solubilidade do fármaco, haja vista os excelentes resultados obtidos, tanto no 

método por fusão como no de evaporação do solvente. 
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Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 
Mestrado/Doutorado 

 
 

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com 
duração máxima de trinta minutos. 

 
2. Os membros da banca farão a argüição oral. Cada examinador 

disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente 
sobre o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos 
para sua resposta. 

 
2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é 

facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por 
examinador. 

 
3. A sessão de defesa será aberta ao público. 
 
4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a mesma 

se reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a 
aprovação ou reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na 
argüição. 

 
4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão 

Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente 
indicado na ata. 

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por 
unanimidade ou pela maioria da banca. 

 
5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-

Graduação: pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 
 
 

São Paulo, 18 de março de 2005. 
 
 
 

Profa. Dra. Bernadette D. G. M. Franco 
Presidente da CPG/FCF/USP 
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