
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROPARTÍCULAS DE ETILCELULOSE
CONTENDO PIROXICAM
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FARMÁCIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MONIQUE DE SOUSAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DENISE ABATTI KASPER SILVA, VIVIA BUZZIORIENTADOR(ES): 



 

 

RESUMO 

O piroxicam pertence à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), 

podendo causar irritação da mucosa gastrintestinal quando administrado por via oral, 

fato que justifica a sua utilização na forma de sistemas multiparticulados. Neste 

trabalho estudou-se a encapsulação do piroxicam (P), bem como a sua 

caracterização. A eficiência de encapsulação (EE%) foi determinada por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). As EE% médias atingidas foram em 

torno de 68%. Para caracterizar as micropartículas realizaram-se: a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) indicando micropartículas esféricas e lisas e a 

difração de Raios-X (DRX) indicou a amorfização do fármaco. 

INTRODUÇÃO 

  A microencapsulação de alguns fármacos específicos pode ser extremamente 

vantajosa, como é o caso do piroxicam um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) 

que pode causar irritação da mucosa gastrointestinal quando administrado por via 

oral, fato que justifica a sua utilização na forma de sistemas multiparticulados, os 

quais tendem a se espalhar uniformemente no trato gastrintestinal, evitando a 

concentração do ativo em um único local e diminuindo, desta forma, a irritação 

(RANG et al., 2007 ; SWEETMAN, 2002).  

Considerando os estudos constantes por materiais que apresentem 

características apropriadas para utilização em sistemas de liberação controlada de 

fármacos, a etilcelulose destaca-se por ser um polímero atóxico e biocompatível (Li 

et al. 2008).  

OBJETIVO 

 Produzir e caracterizar as micropartículas de etilcelulose (EC) e avaliar sua 

eficiência de encapsulação. 

MÉTODOS 

Preparação das micropartículas de etilcelulose/piroxicam (EC/P)  

 A partir de uma adaptação da metodologia proposta por Joseph et al. (2002), 

as micropartículas de EC contendo piroxicam foram preparadas através da técnica 

de emulsão e evaporação do solvente O/A. 

 Foram preparadas 5 formulações de micropartículas,  F1, F2 e F3 continham 

0,032g de piroxicam (P), enquanto F4 e F5 continham 0,050g de P. A quantidade de 



 

 

diclorometano variou entre as formulações, onde na F1, F2 e F5 foi de 10mL, já na 

F3 e F4 foi de 8mL. Para todas as formulações o PVA foi solubilizado em água 

destilada, e sua quantidade variou apenas para a F5, que foram 0,02g, nas demais 

formulações o valor foi de 0,04g. F1, F2 e F3 tinham em sua composição 1,25g de 

EC e 70mL de água na fase externa, enquanto F4 e F5 0,8g foram de 120mL. Para 

aq solução de cloreto de sódio (NaCl) a variação ocorreu apenas na F1, onde 

utilizou-se 10g, para as demais formulações utilizou-se 20g. E por fim, a quantidade 

de SPAN 80, para F1 e F3 foi de 0,15mL e para as outras formulações foi de 0,1mL. 

Determinação da eficiência de encapsulação (EE%) do fármaco  

 As amostras obtidas foram analisadas por HPLC (cromatografia líquida de 

alta eficiência), em cromatógrafo líquido Merck Hitachi modelo D-7000 IF, com 

coluna Merck Lichrosfer RP-18. Essas amostras foram submetidas à análise por 

HPLC, em duplicata, e a EE% calculada por meio da Equação 1. Considerou-se a 

média das eficiências obtidas. 

 

Caracterização das micropartículas EC/P  

Microscópia eletrônica de varredura (MEV): foi realizada num microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) Zeiss DSM 940A. Amostras de cada formulação 

foram fixadas em um suporte metálico, recobertas com uma fina camada de ouro e 

observadas em microscópio eletrônico. 

Difração de Raios-X (DR-X): o estado físico do piroxicam nas micropartículas foi 

avaliado utilizando um difratômetro de raios-X Philips X’Pert, com radiação CuKα (I 

=1.54056 Å), na faixa de 5o a 50o, com passo de 0,05o e tempo de 1 s. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 As eficiências de encapsulação médias obtidas para as micropartículas de 

EC/P foram: F1 75,7%; F2 68,0%; F3 39,3%; F4 48,2%; F5 68,6%. Diferentes 

valores de EE% foram obtidos em função das condições empregadas no processo. 

A eficiência de encapsulação do fármaco nas micropartículas é influenciada por 

diversos fatores, como as características físico-químicas do fármaco, dos polímeros 

e também as variáveis do processo, como a velocidade de agitação, os solventes 

utilizados, a velocidade de evaporação do solvente, tipo de emulsificante, entre 

outros (SCHAFFAZICK et al., 2006). Neste estudo, as condições empregadas para o 



 

 

preparo das formulações F1 e F5, resultaram nos maiores valores de EE% , sendo 

estas duas formulações as selecionadas para realizar o processo de caracterização. 

 As micrografias obtidas para as micropartículas de EC/P encontram-se na 

Figura 1a. As formulações F1 e F5 originaram partículas individuais, esféricas e 

lisas. A F5 apresentou fragmentos aderidos na superfície externa das 

micropartículas, aspecto ausente na F1. O caráter cristalino do PP (piroxicam 

padrão) e a amorfização desse nas amostras poliméricas pode ser verificado no 

DRX apresentado na Figura 1b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1a - Micrografias de microscopia eletrônica de varredura das micropartículas de EC/P 

(etilcelulose/piroxicam) para as amostras F1 e F5, em 80x, 200x e 1000x, respectivamente. Figura 1b 

= Difratogramas das micropartículas de EC/P obtidas a partir da formulação F1, F5 e PP (padrão 

piroxicam). 
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