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RESUMO  

A descoberta dos antibióticos constituiu um marco muito importante na história da medicina, 

permitindo melhorar a qualidade da vida humana. O uso massivo destes compostos possibilitou o 

controlo de inúmeras infeções até então mortíferas. No entanto, o uso abusivo dos antibióticos nas 

últimas décadas, fez com que estes compostos sejam atualmente detetados no ambiente quer na 

sua forma ativa ou em forma de metabolitos associado ao elevado consumo e altas taxas de 

excreção destes compostos. Este problema está a tornar-se, cada vez mais alarmante, uma vez que 

potencia o desenvolvimento e propagação de resistência a antibióticos e, consequentemente, perda 

da eficácia destes fármacos. A microencapsulação surge como uma técnica promissora para 

minimizar este problema. Com esta tecnologia, a quantidade de antibiótico administrada é 

reduzida, sem comprometer a terapêutica, isto porque permite ao paciente realizar menos tomas e 

em menor quantidade. 

Neste trabalho, os antibióticos metronidazol e sulfametoxazol foram microencapsulados utilizando 

etilcelulose e policaprolactona como agentes encapsulantes pela técnica de dupla emulsão por 

evaporação do solvente. Foi validado o método de quantificação dos antibióticos em estudo usando 

a espectrofotometria UV-Vis, tendo o método apresentado boa linearidade. 

Relativamente à caracterização das micropartículas, o rendimento do produto variou entre 75,9 – 

93,8%, sendo os melhores resultados obtidos para o metronidazol nas duas matrizes poliméricas. 

Foram obtidos valores de loading numa gama de 0,22 – 0,24 %. Os melhores resultados foram 

obtidos para a policaprolactona nos dois antibióticos. A EE variou entre 68,8 % - 94,5 % sendo os 

melhores resultados obtidos para o metronidazol. A análise de microscopia de varrimento 

eletrotónica revelou micropartículas redondas com superfície lisa mas no entanto porosas. A 

análise da distribuição do tamanho de partícula por granulometria laser revelou que o tamanho 

medio de partícula variou entre 208 μm e 455 μm e os melhores resultados foram obtidos com 

policaprolactona. Também foram preparadas micropartículas sem ingrediente ativo e analisadas 

segundo esta técnica, para estudos comparativos. 

Foram estudados os perfis de libertação sustentada dos compostos em estudo em 3 meios (ácido, 

básico e neutro) de modo a recriar as condições do trato gastrointestinal. A maior libertação do 

metronidazol verificou-se quando este foi encapsulado utilizando policaprolactona como matriz 

polimérica tendo sido libertado 23%, 13% e 16% do total encapsulado em meio ácido, neutro e 

básico respetivamente, ao fim de 30 horas. Os melhores resultados relativos à encapsulação de 

sulfametoxazol foram obtidos utilizando etilcelulose como agente encapsulante tendo-se obtido 

libertações de 49%, 14% e 24% em meio ácido, neutro e básico respetivamente ao fim de 30 horas 

de estudos. 

A concentração mínima inibitória dos antibióticos em estudo foi avaliada para os microrganismos 

E.coli e S.aureus. Resultados preliminares apontam que, a concentração mínima inibitória para a 

E. Coli é de 4000 ppm. 

No futuro, o desenvolvimento de técnicas de microencapsulação mais eficientes associadas ao uso 

de novas matrizes poliméricas para o revestimento de antibióticos, necessitará de mais 

investigações tanto no campo biológico como tecnológico. No entanto, esta tecnologia é 

promissora na redução do número de administrações e consequentemente redução da resistência 

microbiana e redução na quantidade de resíduos de antibióticos que entram no ambiente. 

Palavras-chave: Metronidazol; Sulfametoxazol; Etilcelulose; Policaprolactona; 

Microencapsulação; Libertação controlada.
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ABSTRACT 

The discovery of antibiotics was a very important event in the history of medicine, allowing to 

improve the quality of human life. The massive use of these compounds allowed the control of 

numerous previously deadly infections. However, the abusive use of antibiotics in last decades has 

made these compounds currently detected in the environment either in their active form or in the 

form of metabolites associated with the high consumption and high rates of excretion of these 

compounds. This problem is becoming increasingly alarming as it potentiates the development 

and spread of antibiotic resistance and consequently loss of efficacy of these drugs. 

Microencapsulation arises as a promising technique to minimize this problem. With this 

technology, the amount of antibiotic administered is reduced, without compromising the therapy, 

because it allows the patient to take fewer and less doses. 

In this study, the antibiotics metronidazole and sulfamethoxazole were microencapsulated using 

ethylcellulose and polycaprolactone as encapsulating agents by the double emulsion by solvent 

evaporation technique. The method of quantification of the antibiotics under study using UV-Vis 

spectrophotometry was validated, and the method presented good linearity. 

Regarding the characterization of the microparticles, the product yield varied between 75.9 - 

93.8%, being the best results obtained for metronidazole in the two polymer matrices. The loading 

values were obtained in the range of 0.22 - 0.24%. The best results were obtained for 

polycaprolactone in both antibiotics. The EE ranged from 68.8% - 94.5%, with the best results for 

metronidazole. The scanning electron microscopy analysis revealed microparticles with smooth 

however porous surfaces. Analysis of the particle size distribution by laser granulometry revealed 

that mean particle size ranged from 208 μm to 455 μm and the best results were obtained with 

polycaprolactone. The microparticles without active ingredient were also prepared and analyzed 

using this technique for comparative studies. 

The sustained release profiles of the compounds under study were studied in 3 media (acidic, basic 

and neutral) in order to recreate the conditions of the gastrointestinal tract. The greatest release of 

metronidazole was found when it was encapsulated using polycaprolactone as the polymer matrix 

and 23%, 13%, and 16% of the total acid-encapsulated total, neutral and basic, were released 

respectively after 30 hours. The best results relative to sulfamethoxazole encapsulation were 

obtained using ethylcellulose as encapsulating agent obtaining 49%, 14% and 24% releases in 

acid, neutral and basic media respectively after 30 hours of studies. 

The minimum inhibitory concentration of the antibiotics under study was evaluated for the E.coli 

and S. aureus microorganisms. Preliminary results indicate that the minimum inhibitory 

concentration for E. coli is 4000 ppm. 

In the future, the development of more efficient microencapsulation techniques associated with 

the use of new polymer matrices for the coating of antibiotics will require further research in both 

biological and technological fields. However, this technology is promising in reducing the number 

of administrations and consequently reducing the microbial resistance and reducing the amount of 

antibiotic residues entering in the environment. 

Keywords: Metronidazole; Sulfamethoxazole; Ethylcellulose; Polycaprolactone; 

Microencapsulation; Controlled release. 
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PABA - Ácido para-aminobenzóico; 

PAH - Poli (cloridrato de alilamina); 

PBS - phosphate buffered saline; 

PCL – Policaprolactona; 

PEG – Polietilenoglicol; 

PGA - Ácido poliglicólico; 

PGLA - Ácido poli-láctico-glicólico; 

PHBV – Poli (3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato); 

PLA - Ácido poliláctico; 

PMMA – Acrílico ou Polimetil-metacrilato; 

PO – Polymer only; 

ppm – Partes por milhão; 

PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Statement; 

PSS - 4-poli (estireno sulfonato de sódio); 

PVA - Álcool polivinílico; 

R2 – Coeficiente de correlação; 

RIF – Rifampicina; 

rpm – Rotações por minuto; 

SAA – Atomização supercrítica assistida; 

SMZ – Sulfametoxazol; 
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SD – Desvio padrão; 

SEM - Scanning Electron Microscopy; 

SNS – Serviço Nacional de Saúde; 

UE – União Europeia; 

UV-Vis – Ultravioleta-visível; 

UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto; 

w1/o/w2 - Dupla emulsão por evaporação de solvente. 
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1 APRESENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

1.1 Enquadramento do projeto 

Na segunda metade do século XX, a descoberta dos antibióticos permitiu reduzir drasticamente a 

mortalidade provocada por doenças infeciosas e aumentar significativamente a esperança média 

de vida. No entanto, nas últimas décadas, a resistência aos antibióticos cresceu de forma 

exponencial (Santos, 2004; Davies & Davies, 2010).   

Fármacos, como antibióticos, hormonas, anestésicos, anti-inflamatórios entre outros, foram 

detetados nas águas residuais, em águas superficiais e de subsolo (Bila & Dezotti, 2003). Segundo 

Mulroy (2001), 50% a 90% de uma dosagem do fármaco é excretado, de forma inalterada, 

persistindo no meio ambiente. 

O aumento do consumo de antibióticos, pela população, leva à eliminação das bactérias menos 

resistentes e seleção das mais resistentes, favorecendo o aparecimento de multi-resistentes. Este 

fenómeno ocorre como uma resposta opressiva à exposição a antibióticos, favorecendo a lei de 

seleção natural da sobrevivência do microrganismo mais apto. Está comprovado que o aumento 

da resistência bacteriana é favorecido pelo aumento do consumo de antibióticos numa comunidade 

(Sarmah et al., 2006).  

Virtualmente, toda a medicina moderna está sustentada pela eficácia dos antibióticos. No entanto, 

os antibióticos têm sido amplamente discutidos na literatura (Sarmah et al., 2006; Davies & 

Davies, 2010; Roca et al., 2015; Vittecoq et al., 2016; Yılmaz & Özcengiz, 2016), devido ao seu 

potencial de desenvolvimento de bactérias resistentes no meio ambiente e por serem usados em 

grandes quantidades, tanto na medicina humana, como na medicina veterinária (crescimento do 

gado, na aquicultura e produção avícola e suína). 

Para além da problemática da resistência dos antibióticos, os que são consumidos e posteriormente 

excretados, nas suas formas metabolizadas e não metabolizadas, entram no ambiente podendo 

sofrer bioacumulação e deste modo voltarem a entrar no sistema biológico humano.  

Atualmente têm sido detetados resíduos de antibióticos em diferentes matrizes ambientais, tais 

como, águas superficiais ou solos e sedimentos. Estes entram no meio ambiente principalmente 

através do consumo e excreção humana e através da população animal, bem como dos resíduos 

excretados. Após a toma da medicação (por humanos ou animais), os resíduos de antibióticos 

entram no ambiente quando excretados nas fezes e na urina (Daghrir & Drogui, 2013). Segundo 

Halling-Sorense (2001), uma percentagem elevada de antibióticos pode passar através dos animais 

para o ambiente: até 90% de uma dose de antibióticos pode ser excretada na sua forma não 
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metabolizada na urina e até 75% nas fezes. Apesar desses resíduos serem suscetíveis à degradação, 

vários estudos comprovam que os métodos convencionais das estações de tratamento de águas 

residuais são ineficazes na remoção da maioria dos antibióticos. De acordo com Carvalho et al. 

(2016) as águas residuais municipais, agrícolas e industriais são as principais fontes e vias de 

entrada de antibióticos e dos seus subprodutos no meio ambiente. (Halling-Sorensen, 2001) 

O elevado consumo deste grupo de fármacos em Portugal, em relação a outros países da União 

Europeia (UE), e a contínua prescrição de antibióticos nos últimos anos não acompanhada por um 

incremento paralelo da população, é um facto de especial relevância. Na medicina humana, 

Portugal é um país com elevado consumo destas substâncias, e superior ao que se verifica noutros 

países europeus como a Holanda e os países escandinavos (ECDC, 2015). 

Nos últimos anos, têm-se verificado avanços científicos no desenvolvimento de sistemas orais de 

administração controlada de fármacos. Estas formulações são concebidas para distribuir os 

fármacos a uma taxa controlada e pré-determinada, mantendo assim a sua concentração 

terapeuticamente eficaz e desejada na circulação sistémica durante longos períodos de tempo 

(Chakraverty, 2012). Assim, a microencapsulação surge como uma alternativa promissora às 

terapias convencionais de administração de antibióticos, pois permite uma libertação contínua a 

uma taxa conveniente, limitando os efeitos secundários associado à administração de grandes 

quantidades e reduzindo o número de administrações (Monnier et al., 2016). 

1.2 Conhecimento científico 

A pesquisa literária efetuada para a temática em estudo foi baseada no PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Statement).  

Os recursos de pesquisa para artigos científicos foram essencialmente as Bases de Dados 

disponíveis para consulta online pela FEUP, tendo sido também incluídos artigos referenciados na 

bibliografia dos artigos selecionados e analisados. A pesquisa foi realizada através de um conjunto 

de palavras-chaves pré-definidas, que foram: “microencapsulation”, “antibiotics” e “MIC”. 

Assim para a seleção dos artigos definiram-se os seguintes critérios de exclusão: língua, excluíram-

se artigos que não estivessem publicados em inglês; data de publicação: excluíram-se artigos que 

foram publicados antes de 2007; pertinência do tema: excluíram-se artigos que se consideraram 

fora do tema.  

Deste modo, os recursos que se revelaram mais produtivos foram, de entre as Bases de Dados, as 

seguintes: Science Direct, SCOPUS, Web of Science e Springer. 
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Finalizada a pesquisa bibliográfica, contabilizaram-se 2064 artigos como número inicial, dos 

quais, após retirados os artigos duplicados e da aplicação dos critérios de exclusão e elegibilidade, 

restaram para ser analisados 19 artigos.  

Na Figura 1, apresenta-se o esquema baseado no PRISMA que permite, de uma forma organizada 

e objetiva, verificar a quantificação da pesquisa bibliográfica descrita anteriormente. 

 

 

 

1.3 Objetivos do projeto 

A presente dissertação teve como principais objetivos:  

 Perceber de que forma os antibióticos se tornam resistentes e a consequente 

sustentabilidade da sua toma; 

 Caracterizar diferentes formas de microencapsulação, de forma a entender qual a mais 

adequada para a microencapsulação de antibióticos; 

40 excluídos

Artigos em duplicado nas diferentes bases de dados

626  excluídos

Foram excluídos os artigos com base no titulo e resumo

32 excluídos

Foi selecionada língua inglês

309 excluídos
Apenas foram selecionados Journal Article and Review

Article

978 excluídos

Foi selecionado um período de 10 anos

2064 recolhidos

Science Direct + SCOPUS+ Web of Science + Springer

Assim, foram recolhidos 79 

artigos. 

 No entanto depois da análise 

dos mesmos, e com base nas 

referências bibliográficas, foram 

adicionados 13 artigos à 

recolha. 

No total a pesquisa 

resultou em 92 artigos 

selecionados. 

Destes 92 artigos, fazem parte os artigos 

de review, bem como artigos de 

microencapsulação de outros compostos 

como proteínas, óleos essenciais. 

Em concreto, relativamente à temática da 

dissertação, foram recolhidos 19 artigos. 

Figura 1 - Diagrama de fluxo de artigos incluídos na revisão do estado da arte. 
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 Estudar a microencapsulação como alternativa de libertação controlada e como método 

para diminuir o número de administrações, o que está associado a uma menor libertação 

para o ambiente destes compostos. 

Definiram-se, ainda, como objetivos específicos:  

 Selecionar um antibiótico e uma técnica de microencapsulação, de forma a proceder-se a 

estudos de libertação controlada; 

 Realizar um conjunto de estudos tendo por base as condições da literatura relativamente à 

microencapsulação de antibióticos.  

1.4 Organização e estrutura 

A presente dissertação é constituída por 2 partes.  

Na primeira parte é apresentada uma breve introdução do tema, os objetivos principais e a estrutura 

da dissertação. Segue-se uma revisão bibliográfica sobre os diversos assuntos relevantes para esta 

dissertação, ao longo da qual se abordam os seguintes tópicos: a classificação e propriedades 

físico-químicas e farmacológicas; o mercado de antibióticos; e os antibióticos como problema de 

saúde pública. Segue-se uma perspetiva geral da microencapsulação, diferentes técnicas de 

microencapsulação e esta como metodologia contra a resistência de antibióticos. Por último, no 

estado da arte, são elencados diferentes estudos de microencapsulação de antibióticos. 

Na parte dois são apresentados os materiais e métodos utilizados ao longo do trabalho 

experimental, discriminam-se os resultados obtidos e discutem-se os mesmos. 

Por fim são enunciadas as principais conclusões do trabalho efetuado, salientando-se, ainda, 

algumas sugestões/recomendações para estudos futuros. 
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2 ANTIBIÓTICOS  

2.1 Classificação e propriedades físico-químicas e farmacológicas  

Os antibióticos são compostos naturais ou sintéticos que têm a capacidade de inibir o crescimento 

ou causar a morte de fungos ou bactérias, sem exercerem efeitos tóxicos para o homem ou animal. 

Em 1910, Paul Ehrlich desenvolveu o primeiro antibiótico de origem sintética, o Salvarsan, que 

foi usado contra a sífilis. No entanto, o grande marco no tratamento das infeções bacterianas 

ocorreu com a descoberta da penicilina, por Alexander Fleming, em 1928 (Davies & Davies, 

2010).  

Os antibióticos podem ser classificados de acordo com diferentes critérios: o espectro de ação 

(largo e pequeno espectro), o grupo químico ao qual pertencem e o mecanismo de ação (inibição 

da síntese da parede celular, inibição da síntese de ácidos nucleicos, inibição da fase de tradução, 

ligação à membrana citoplasmática, antagonismo metabólico – inibição da biossíntese do ácido 

fólico e do tetrahidrofolato) (Kadam et al., 2007). 

As propriedades farmacocinéticas dos antibióticos baseiam-se principalmente na sua estrutura 

química que afeta absolutamente a sua biodisponibilidade, meia-vida, penetração, distribuição, 

degradação e eliminação dos tecidos (McKinnon & Davis, 2004). Para cada classe de antibióticos, 

a aplicação da dosagem e a duração da exposição são questões críticas para obter resultados ótimos 

nos doentes, minimizando o risco de desenvolvimento de resistência e toxicidade (Yılmaz & 

Özcengiz, 2016). 

Na Tabela 1 encontram-se descriminadas as principais classes de antibióticos e algumas das suas 

características físico-químicas (Zilberman & Elsner, 2008; Coates et al., 2011).
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Tabela 1 - Principais classes de antibióticos e respetivas características físico-químicas 

Classe de antibióticos 

(Exemplo) 
Massa molar 

(g/mol) 

Temperatura de 

fusão (˚C) 

Solubilidade em água 

(Valor de referência) 
Espectro antibacteriano Referências 

Penicilinas 

(Ampicilina) 

349,4 

 
199-202 

Solúvel 

 (10,1 mg/mL) 

Gram-positivas e algumas bactérias Gram-

negativas. 

Espectro mais amplo do que a maioria das 

penicilinas. 

Sarmah et al., 2006; 

Zilberman & Elsner, 2008 

Cefalosporinas 

(Cefazolina) 454,5 198-200 
Ligeiramente solúvel  

(0,487 mg/mL) 

Predominantemente ativo contra bactérias Gram-

positivas. 
Zilberman & Elsner, 2008 

Aminoglicosídeos 

(Amicacina) 585,6 220-230 
Elevada solubilidade 

(185 mg/mL) 

Amplo espectro. Muitas bactérias Gram-positivas 

e Gram-negativas. 

Sarmah et al., 2006; 

Zilberman & Elsner, 2008 

Quinolona 

(Ciprofloxacina) 331,4 200-220 
Elevada solubilidade 

(564 mg/mL) 
Maioritariamente bactérias Gram-negativas. Zilberman & Elsner, 2008 

Glicopeptídeos 

(Vancomicina) 
1449,3 185-188 

Elevada solubilidade 

(>100 mg/mL) 
Maioritariamente bactérias Gram-positivas. Zilberman & Elsner, 2008 

Rifamicinas 

(Rifampicina) 823,0 183-188 
Ligeiramente solúvel 

 (1,4 mg/mL) 

Bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. 

Micobactéria. 
Zilberman & Elsner, 2008 

Macrólidos 

(Eritromicina) 733,9 191 
Ligeiramente solúvel 

 (1,44 mg/mL) 
Bactérias Gram-positivas e Gram-negativas 

Sarmah et al., 2006; 

Zilberman & Elsner, 2008 

Polipeptídeos 

(Colistina) 1155,4 200-220 
Elevada solubilidade 

(564 mg/mL) 
Principalmente bactérias Gram-negativas Zilberman & Elsner, 2008 

Tretaciclinas 

(Doxiciclina) 444,5 201 
Ligeiramente solúvel 

 (0,23 mg/mL) 
Bactérias Gram-positivas e Gram-negativas 

Sarmah et al., 2006; 

Zilberman & Elsner, 2008 
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2.2 Mercado dos antibióticos 

O tratamento por antibióticos de diversos processos infeciosos com diferentes origens, leva a que 

o consumo de variados antibióticos seja requerido. Fatores relativos à estrutura demográfica da 

população, tanto a sua distribuição por idades como por tipo de população (urbana e rural), assim 

como os fatores associados ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) podem também influenciar o 

consumo destes fármacos (Carvalho, 2011). 

Segundo um relatório publicado pelo Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (2015), 

entre 2000 e 2010, o consumo global de antibióticos cresceu mais de 30%, passando de 

aproximadamente 50 biliões para 70 biliões de unidades-padrão1. As penicilinas e cefalosporinas 

representaram cerca de 60% do seu consumo total em 2010, verificando-se um aumento de 41% 

em relação a 2000. Entre os antibióticos mais antigos no mercado, estes ainda são os antibióticos 

de primeira linha mais comuns para tratamento primário de infeções comuns em todo o mundo, 

como é o caso da pneumonia. Os antibióticos de primeira linha distinguem-se dos de segunda linha 

por ser mais antigos e menos dispendiosos monetariamente (Piccirillo et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Unidade-padrão é uma medida de volume baseada na menor dose identificável dada a um paciente, dependendo da sua forma 

farmacêutica 

Figura 2 - Consumo de antibióticos em ambulatório em 30 países europeus, em 2015, em doses diárias definidas/1000 habitantes/dia. 
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Um dos fatores que mais contribui para o problema da resistência microbiana é a utilização 

excessiva dos antibióticos, o que está de acordo com o que se verifica nos países do norte da 

Europa, onde há um menor consumo de antibióticos como está demonstrado na Figura 2. Estes 

países apresentam um menor consumo de antibióticos e são aqueles que apresentam um nível de 

resistência menor, contrariamente aos países do sul da Europa (Loureiro et al., 2016). 

A monitorização do consumo de antibióticos, em Portugal, está a cargo do INFARMED 

(Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) através do Observatório do 

Medicamento e Produtos de Saúde. Segundo dados do INFARMED (2016), de janeiro a agosto de 

2016 foram consumidas em Portugal 7 043 823 unidades, o que representa 4,3% do total de 

medicamentos consumidos no país. No ano de 2015, a subclasse de penicilinas de largo espectro 

liderou o consumo de antibióticos, representando 41% das vendas. 

Até 2015, o consumo médio ponderado de antibióticos para uso sistémico na comunidade (isto é, 

fora dos hospitais) era de 22,4 DDD (dose diária definida) por 1000 habitantes por dia, variando 

de 10,7 na Holanda a 36,1 na Grécia. Tal como se observa na Figura 3, embora as penicilinas 

sejam os antibióticos mais utilizados em todos os países, variando de 32% (Alemanha) a 66% 

(Dinamarca e Eslovênia) do consumo total da comunidade, a proporção de outros grupos de 

antibióticos variou mais significativamente, por exemplo o consumo de cefalosporinas na 

Dinamarca apresenta valores de 0,2% e na Alemanha valores de 22%. 

Têm sido apontadas inúmeras razões para explicar as diferenças no consumo de antibióticos entre 

os países europeus, destacando-se a incidência de infeções adquiridas na comunidade e os fatores 

determinantes, que conduzem a essa mesma incidência, tais como, culturais e sociais, organização 

das estruturas prestadoras de cuidados de saúde, os recursos humanos e financeiros disponíveis e 

a sua utilização, o conhecimento acerca dos antibióticos, o mercado farmacêutico e as práticas de 

regulamentação existentes 

De acordo com os dados publicados no último relatório da ECDC (European Centre for Disease 

Prevention and Control) onde estão agrupados os últimos dados sobre o consumo de antibióticos 

na UE, as penicilinas são a classe de antibióticos mais consumida na Europa (Figura 3). No caso 

particular de Portugal, verifica-se que para além das penicilinas os macrólidos, lincosamidas e 

quinolonas são também muito utilizados. Em 2012 o elevado consumo de quinolonas era ainda 

mais significativo que o consumo global de antibióticos, ocupando Portugal o sexto lugar entre os 

países que mais consumiam esta classe de antibióticos. 

Os antibióticos consumidos a nível hospitalar representam, quantitativamente, uma pequena parte 

do total nacional, no qual o consumo ambulatório predomina. A grande relevância assumida pelo 

consumo que ocorre no hospital deriva de serem utilizados neste contexto os antibióticos de mais 
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largo espetro, com maior responsabilidade na pressão seletiva geradora de resistências (Fernandes 

et al., 2016). 

Nos últimos anos, o consumo de antibióticos em Portugal tem evoluído de forma favorável, 

estando abaixo da média europeia. Embora o consumo de antibióticos tenha diminuído 4%, entre 

outubro de 2015 e setembro de 2016, ainda se registaram vendas de cerca de 8,5 milhões de 

embalagens de antibióticos em farmácias portuguesas (SNS, 2016), o equivalente a 61 milhões de 

euros, valor abaixo dos 65 milhões de euros registados no ano anterior (INFARMED, 2016). 

  
Figura 3 - Classes de antibióticos mais consumidos na comunidade em 30 países da UE em 2015. 
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2.3 Antibióticos como problema de saúde pública 

2.3.1 Fluxo de antibióticos para o ambiente 

Desde a industrialização, milhões de toneladas de antibióticos foram libertados para o meio 

ambiente, através de efluentes de águas residuais domésticas e hospitalares, da aplicação de 

resíduos animais em terras, do tratamento de doenças de culturas, da aquacultura e muitas outras 

atividades (Finley et al., 2013). 

Quantidades massivas de antibióticos têm sido utilizadas para a profilaxia e o tratamento de 

infeções entre animais de exploração e aquicultura, aumentando a pressão seletiva sobre 

microrganismos comensais e patogénicos que podem propagar-se aos seres humanos através do 

contacto direto e da cadeia alimentar ou indiretamente através da poluição ambiental dos efluentes 

das explorações agrícolas (Roca et al., 2015). 

O uso excessivo de agentes antimicrobianos para tratar infeções nos humanos e animais causa a 

acumulação desses compostos no ambiente, sendo o impacto dessa acumulação na emergente 

resistência aos antibióticos um facto de especial atenção (Wellington et al., 2013). A acumulação 

de agentes antibacterianos seleciona microrganismos resistentes, cuja fonte de carbono e de 

energia pode ser encontrada em diversos resíduos ambientais (Roca et al., 2015). 

Estes compostos poluentes são continuamente descarregados no meio ambiente sob a forma 

metabolizada e/ou não metabolizada, através de uma diversidade de vias de contaminação 

 (Figura 4). 

Figura 4 - Vias de contaminação do meio ambiente com antibióticos (Adaptado de Davies & Davies, 2010) 
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Tal como se verifica na Figura 4, uma parte significativa dos antibióticos pode ser introduzida no 

ambiente através da excreção e dos efluentes provenientes do uso humano. A par disso, as 

excreções animais são também uma grande fonte de contaminação indireta, uma vez que o estrume 

é utilizado na fertilização dos solos agrícolas.  

Depois de presentes no solo, os compostos que não foram metabolizados ou os metabolitos ativos 

podem ser lixiviados, contaminando águas profundas e os próprios solos. Outra possibilidade é a 

contaminação direta do meio ambiente através da aplicação dos antibióticos em aquacultura. 

2.3.2 Resistência de antibióticos como problema de saúde pública 

A resistência de antibióticos é uma grande ameaça para a saúde humana em todo o mundo, o que 

afeta significativamente a capacidade de tratar um número crescente de infeções (WHO, 2014). 

Além da grande preocupação no domínio da saúde humana, acarreta custos económicos crescentes, 

uma vez que implica um aumento considerável nas despesas de tratamento, como por exemplo ao 

nível da de hospitalização. É também uma questão crucial na agricultura, visto que torna mais 

complexa a manutenção da saúde animal, levando a custos económicos adicionais (Vittecoq et al., 

2016). 

As bactérias, devido à sua grande flexibilidade adaptativa, são a forma de vida mais extensa no 

nosso planeta. Esse elevado número populacional e sua elevada adaptabilidade, deve-se à sua 

incrível diversidade, plasticidade genómica e a sua capacidade de trocar informações genéticas 

entre espécies muito diferentes (Rodríguez-Rojas et al., 2013). 

O uso intensivo, prolongado e indevido de antibióticos na medicina humana, veterinária e na 

agricultura provocaram o enriquecimento e a disseminação mundial de bactérias patogénicas 

altamente resistentes. Estas bactérias podem infetar seres humanos e animais, e as infeções que 

causam são mais difíceis de tratar do que aquelas causadas por bactérias não-resistentes, e cada 

vez mais responsáveis por um elevado número de mortes em meios hospitalares (WHO, 2014). 

Assim, pode concluir-se que, os antibióticos são os verdadeiros promotores da resistência aos 

antibióticos, uma vez que a resistência microbiana refere-se a estirpes de microrganismos que são 

capazes de se multiplicarem na presença de concentrações de antibióticos mais altas do que as que 

provêm de doses terapêuticas dadas a humanos.  

Segundo Rodríguez-Rojas et al. (2013) e, conforme resumido na Figura 5, alguns antibióticos 

podem ajudar à mutagénese, recombinação e/ou transferência genética horizontal, processos-

chave para disseminação de resistência. O resultado final é um aumento na variabilidade genética 
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e, consequentemente, na probabilidade de as bactérias se tornarem resistentes na presença de um 

agente antimicrobiano.  (Rodríguez-Rojas et al., 2013) 

De acordo com a Figura 5, quando uma população bacteriana enfrenta uma alta concentração de 

antibiótico, as estirpes resistentes pré-existentes serão selecionadas estabelecendo, eventualmente, 

uma população de bactérias altamente resistentes. Em alternativa, se uma população encontrar 

concentrações de antibióticos abaixo da MIC (concentração mínima inibitória), mecanismos como 

a mutagénese, recombinação e/ou transferência genética horizontal poderiam aumentar a 

variabilidade genética dessa população, aumentando as hipóteses de desenvolvimento de 

resistência a antibióticos. Além disso, a seleção de resistência a antibióticos aumenta a proporção 

de estirpes mutagénicas na população, promvendo a probabilidade de resistência até antibióticos 

não relacionados. 

 

Figura 5 – Ilustração de como as populações bacterianas podem se tornar resistentes aos antibióticos (Adaptado de Rodríguez-

Rojas et al., 2013) 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) a resistência aos antibióticos está a 

aumentar para níveis perigosamente altos em todo o mundo. O tratamento com antibióticos de uma 

lista crescente de infeções - como pneumonia, tuberculose e gonorreia – está a tornar-se cada vez 

mais difícil, e às vezes impossível (WHO, 2016). Quando os antibióticos podem ser comprados 

para uso humano ou animal sem receita médica, a emergência e propagação da resistência é 

agravada. Da mesma forma, em países sem diretrizes de tratamento padrão, os antibióticos são 
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muitas vezes prescritos em excesso pelos profissionais de saúde e veterinários e usados de forma 

abusiva pelo público. 

De seguida, passam a ser descritos alguns exemplos de estirpes bacterianas resistentes a 

antibióticos. O Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA - Meticillin-resistant 

Staphylococcus aureus, um betalactâmico de baixo espectro, é uma das causas mais frequentes de 

infeções associadas aos antibióticos em todo o mundo. Além disso, níveis crescentes de MRSA 

associados à população estão a ser relatados em todo o mundo, incluindo a Europa (ECDC, 2016). 

De igual forma, a resistência aos antibióticos para combater a Klebsiella pneumoniae é um 

problema de saúde pública de importância crescente na Europa. A estirpe bacteriana Klebsiella 

pneumoniae provoca frequentemente infeções do trato urinário, do trato respiratório e da 

circulação sanguínea (ECDC, 2016). 

 Mais de um terço dos isolados de K. pneumoniae notificados à EARS-Net, em 2015, eram 

resistentes a pelo menos um dos grupos de antibióticos sob vigilância (fluoroquinolonas, 

cefalosporinas, aminoglicosídeos e carbapenêmicos) e apresentavam resistência combinada a 

múltiplos grupos de antibióticos. Esta é a continuação de uma tendência preocupante descrita em 

anos anteriores (ECDC, 2016). 

Segundo a Agência Europeia do Medicamento (European Medicines Agency - EMA) estima-se 

que as infeções por bactérias multirresistentes causam 25 000 mortes na UE a cada ano e tenham 

um custo anual devido a despesas de saúde e perdas de produtividade estimadas em cerca de 1,5 

mil milhões de euros (EMA, 2015). 

Desta forma, a resistência aos antibióticos é uma séria ameaça para a saúde pública, tanto na 

Europa, como em todo mundo, levando a aumentos dos custos de cuidados de saúde, estadias 

prolongadas no hospital, falhas de tratamento e, até, morte.
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3 MICROENCAPSULAÇÃO 

3.1 Perspetiva geral 

A microencapsulação consiste na imobilização de um ingrediente ativo (núcleo) no interior de uma 

matriz encapsulante, resultando na formação de partículas na escala dos microns (entre 1 e 1000 

µm). Os produtos resultantes da microencapsulação são designados de micropartículas, as quais 

são divididas em microesferas (o agente ativo está disperso na matriz polimérica) e microcápsulas 

(o ingrediente ativo fica rodeado por uma matriz polimérica, estando esta primeira matriz protegida 

por outra externa.) As microcápsulas podem ser mononucleares ou polinucleares, dependendo se 

esta estrutura é repetida ou não. A micropartícula (Figura 6b) formada possibilita o isolamento e a 

manutenção das características ideais de uma substância protegendo assim o ingrediente ativo (IA) 

de meios adversos, estabilizando o produto e aumentando a sua vida útil e o seu tempo de prateleira 

(Almond et al., 2003; Ding & Shah, 2007). Os IA podem existir sob a forma de uma fase sólida, 

líquida ou gasosa. Dependendo da aplicação, uma grande variedade de IA podem ser 

microencapsulados. 

A morfologia da estrutura interna de uma micropartícula depende em grande parte dos materiais 

de revestimento selecionados e dos métodos de microencapsulação que são empregues. As 

microcápsulas podem ser classificadas como mononucleares ou polinucleares e as microesferas 

classificadas como do tipo matricial (Figura 6b) (Casanova & Santos, 2015). 

 

  

Figura 6 – a) Esquema das micropartículas. b) Morfologia das micropartículas (Adaptado de (Casanova & Santos, 2015)). 

Esta técnica pode ser aplicada em diferentes sectores, incluindo produtos farmacêuticos e 

agrícolas, trazendo mais-valias em termos nutricionais e terapêuticos, sector alimentar, biomédica, 

eletrónica, entre outros. Dependendo do tipo de aplicação, os IA podem ser encapsulados para fins 

de isolamento, uma forma de mascarar o sabor ou odor, proteção e/ou libertação controlada 

(Agnihotri et al., 2012; Rathore et al., 2013).  
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No sector farmacêutico a microencapsulação é utilizada para aumentar a duração da ação e o tempo 

de prateleira do fármaco, evitar reações adversas e laterais associadas à administração intravenosa, 

melhorar a adesão por parte do paciente da terapêutica, diminuir o número de administrações, 

permitir uma ação especifica do fármaco, aumentar a estabilidade do fármaco, aumentar a sua 

biodisponibilidade, mascarar sabores e aumentar as propriedades de dissolução (Tarun et al., 

2011).  

Adicionalmente, as micropartículas podem ter a vantagem de ajudar a reduzir as limitações de 

transferência de massa devido à sua elevada área superficial e pode ser um mecanismo de proteção 

contra oxidação. A um nível mais prático, garantem uma manipulação segura e conveniente de 

materiais tóxicos (Choińska-Pulit et al., 2015). 

No entanto, esta técnica apresenta algumas desvantagens, tais como: elevado custo; por vezes não 

é adaptável a todos os materiais; o revestimento pode ser incompleto e descontínuo, escolha 

limitada de produtos biocompatíveis, biodegradáveis e aprovados; a maioria dos produtos 

microencapsulados estão patenteados e, portanto, existe uma dificuldade em escolher uma técnica 

e metodologia adequadas (Tarun et al., 2011). 

A microencapsulação de fármacos pode ser conseguida através de diferentes técnicas. Os métodos 

de microencapsulação mais comuns envolvem: a) processos químicos (suspensão, dispersão, 

polimerização em emulsão, policondensação e polimerização in-situ); b) processos físico-

químicos (coacervação e separação de fase, evaporação/extração por solvente, microencapsulação 

supercrítica assistida por CO2); e (c) processos mecânicos (spray-drying, fuid bed coating, 

encapsulamento sob vácuo e centrifugação) (Lam & Gambari, 2014; Choińska-Pulit et al., 2015). 

A Tabela 2 resume os principais métodos de microencapsulação usados para aplicações de 

administração de fármacos, bem como as suas principais vantagens e desvantagens e algumas 

características de cada método (Tarun et al., 2011; Lam & Gambari, 2014; Casanova & Santos, 

2015; Choińska-Pulit et al., 2015; Iqbal et al., 2015; Aguiar et al., 2016; Gonçalves et al., 2016).
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Tabela 2 – Principais métodos de microencapsulação e as suas características para a indústria farmacêutica 

Método de 

microencapsulação 
Breve descrição do método Vantagens Desvantagens 

Tamanho das 

micropartículas 

Referências  

Spray-drying 

O composto encapsulado é 

solubilizado, disperso ou 

emulsionado com o agente 

encapsulante. A solução é 

atomizada, posteriormente dá-se o 

contato de pequenas gotas com uma 

corrente de gás para evaporar o 

solvente dentro da camara do spray-

dryer e depois a separação e coleção 

do pó final. 

Elevada eficiência de 

encapsulação; Baixo custo de 

operação; Boa estabilidade e 

retenção; Fácil scale-up. 

Formação de aglomerados de 

micropartículas de maior 

dimensão; Formação de 

micropartículas com tamanhos não 

uniformes; Não é adequado para 

encapsulamento de fármacos 

termosensíveis. 

5-600 µm Lam & 

Gambari, 2014; 

Choińska-Pulit 

et al., 2015 

Evaporação/ 

extração por 

solvente 

A evaporação/extração com 

solvente forma micropartículas 

dissolvendo ou dispersando o 

fármaco na solução de polímero de 

revestimento. No caso da dupla 

emulsão, esta é seguida pela 

dispersão da solução do IA num 

veículo líquido com agitação. Por 

sua vez, na emulsão simples, junta-

se IA à solução polimérica e deixa-

se evaporar o solvente. 

Método útil para o 

encapsulamento de pequenas 

moléculas de fármacos; 

Proporciona uma vantagem de 

encapsulação de ativos 

hidrofílicos e hidrofóbicos. 

Baixa eficiência de 

encapsulamento; Baixo 

rendimento de produto; Elevada 

polidispersividade. 

0,5-1000 µm Lam & 

Gambari, 2014 

Coacervação 

(separação de fase) 

Separação de fases num sistema 

macromolecular onde resultam duas 

fases, com objetivo de obter 

partículas à escala micro. O 

ingrediente ativo é primeiramente 

suspenso ou disperso numa solução 

polimérica antes da formação de 

partículas. Através da alteração de 

pH, ocorre uma precipitação de 

material e um revestimento contínuo 

de polímero em torno das partículas. 

Permite a encapsulação/ 

microencapsulação de fármacos 

termossensíveis; Baixo custo de 

operação; Possibilidade de 

controlar a forma e o tamanho. 

Agregação das micropartículas; 

Difícil scale-up. 

2-1200 µm Lam & 

Gambari, 2014; 

Choińska-Pulit 

et al., 2015 
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Tabela 3 – Principais métodos de microencapsulação e as suas características para a indústria farmacêutica (cont.) 

Fluid bed coating 

Partículas de fármaco sólido são 

suspensas num jato de ar seguido 

por pulverização de um líquido 

sobre as partículas, e a parede 

revestida é solidificada através de 

processos de evaporação ou 

arrefecimento de solventes. 

Controlo total sobre a temperatura 

de secagem; Menor custo de 

operação; Fácil scale-up. 

Duração relativamente mais longa 

(até 2 h) no processo de secagem; 

Aglomeração/ aderência de 

partículas durante o processo de 

revestimento. 

20-1500 µm Tarun et al., 

2011; Lam & 

Gambari, 2014 

Polimerização 

Condensação de dois monómeros da 

fase orgânica e aquosa na interface. 

Elevada eficiência de 

encapsulação. 

Difícil controlo das reações de 

polimerização; Perda de fármacos 

solúveis em água causada por uma 

etapa exaustiva de lavagem; difícil 

remoção de monómeros (e além 

disso, a maioria são tóxicos). 

0,5-1000 µm Tarun et al., 
2011 



Estudo da microencapsulação e libertação controlada de antibióticos como estratégia de prevenção da contaminação ambiental e da resistência microbiana 

Microencapsulação 19                                                                                                              

3.2 Materiais encapsulantes 

De acordo com a aplicação pretendida, a escolha correta do material encapsulante é essencial, uma 

vez que influencia a eficiência de encapsulação e a estabilidade das micropartículas. A seleção do 

material adequado pode potenciar a eficiência do encapsulamento, aprisionamento do fármaco, 

bem como, a libertação, a absorção e a adsorção aos locais onde a sua administração é 

desejada/requerida (Lam & Gambari, 2014; Casanova & Santos, 2015). 

Os agentes encapsulantes podem ser classificados como naturais, semissintéticos e sintéticos. A 

utilização de polímeros naturais, sintéticos e semissintéticos biocompatíveis, como transportadores 

de fármacos em sistemas de microencapsulação aumenta e melhora a estabilidade do fármaco em 

sistemas biológicos, incluindo o trato gastrointestinal e o metabolismo de primeira passagem após 

administração oral, assim como camadas de pele durante a adsorção dérmica (Lam & Gambari, 

2014). A proteção de agentes ativos com o objetivo de libertação controlada tem sido uma questão 

amplamente investigada (Casanova & Santos, 2015). 

Alguns fatores a considerar ao selecionar um material encapsulante são: toxicidade, 

biocompatibilidade, estabilidade, viscosidade e propriedades mecânicas, compatibilidade entre o 

IA e o agente encapsulante, tipo de libertação do ingrediente ativo da matriz polimérica, a 

biodegradabilidade do polímero, o tamanho de partícula pretendido, propriedades microscópicas 

da superfície das micropartículas e fatores de processamento e económicos (Casanova & Santos, 

2015). Uma vez que, a maioria dos materiais encapsulantes não possui todas as propriedades 

requeridas, diferentes autores referem uma prática comum que envolve a combinação de diferentes 

materiais encapsulantes.  

Por exemplo, multi-blocos de co polímeros permitem obter as propriedades desejadas de acordo 

com a escolha correta dos monómeros. Se o polímero libertar muito rapidamente o composto deve 

adicionar-se um polímero com dificuldade em degradar (ex: policaprolactona). Por sua vez, se o 

polímero degradar vagarosamente pode-se adicionar polietilenoglicol, que ajuda a libertar o 

composto de forma mais célere. 

Na tabela 2 apresentam-se alguns exemplos  de agentes encapsulantes conforme a sua origem 

(Campos et al., 2013; Lam & Gambari, 2014; Choińska-Pulit et al., 2015). 
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Tabela 4 – Principais tipos de agentes encapsulantes 

Agente encapsulante Exemplo 

Naturais 

Gelatina, alginato de sódio, 

alginato de cálcio, dextrano, 

quitosano, amido 

Semissintéticos Acetato de celulose, etilcelulose 

Sintéticos 
PGLAa), PCLb), PGAc), PLAd), 

PMAAe),  PEGf) 

a)Ácido poli-láctico-glicólico; b)Policaprolactona; c)Ácido poliglicólico; d)Ácido poliláctico; 

e)Acrílico; f)Polietilenoglicol. 

3.3 Microencapsulação como metodologia contra a resistência de antibióticos 

3.3.1 Considerações farmacológicas 

A microencapsulação permite isolar o agente de interesse do meio externo, conseguindo que a 

libertação do mesmo ocorra apenas no local e momento pretendido, na quantidade desejada e pelo 

período de tempo adequado (Jain, 2004). A disponibilidade de uma grande variedade de polímeros 

permite modelar a libertação do composto ativo e, consequentemente, diminuir o número de 

dosagens, o que proporciona uma vantagem em relação às formas tradicionais otimizando as 

propriedades bio farmacêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos fármacos, de tal modo 

que reduz a frequência de dosagem até uma vez por dia (dose suficiente) (Ummadi et al., 2013). 

Tal como exposto anteriormente, alguns dos fatores que influenciam a velocidade de libertação 

estão relacionados com a interação entre o IA e o agente encapsulante. A razão óleo-água (OWR), 

a volatilidade do IA, a viscosidade e a natureza do agente encapsulante, podem ser alguns desses 

fatores (Gouin, 2004). 

A administração oral de fármacos é a via de administração mais utilizada, o que se traduz 

maioritariamente em sistemas de libertação imediata para absorção rápida. No entanto, a forma de 

dosagem de libertação imediata possui algumas limitações tais como: a) os fármacos com meia-

vida reduzida requerem uma administração mais frequente, o que aumenta as probabilidades de 

falhas na toma do fármaco; b) obtém-se um perfil de tempo de concentração plasmática de pico-

vale típico, que torna difícil a obtenção da condição de estado estacionário; e c) as flutuações 

inevitáveis na concentração do fármaco podem levar a sobredosagem de medicação (Ummadi et 

al., 2013). 
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Um sistema de libertação controlada de um fármaco, adequadamente concebido pode ser um 

avanço importante para a resolução de problemas relacionados com o direcionamento deste para 

um órgão ou tecido específico e o controlo da taxa de administração do mesmo ao local alvo 

(McKinnon & Davis, 2004).  

Um dos parâmetros farmacocinéticos mais importante é o tempo que a concentração do antibiótico 

deve permanecer acima da concentração mínima inibitória (MIC) no local de infeção, sendo a 

atividade antimicrobiana largamente dependente do tempo de exposição (McKinnon & Davis, 

2004). Para assegurar um resultado bem-sucedido, deve ser alcançada uma interação 

farmacodinâmica específica entre o agente antimicrobiano e o seu alvo bacteriano (Figura 7). Ao 

avaliar a curva concentração versus tempo para um agente antimicrobiano, a introdução da MIC 

no gráfico fornece uma ilustração da relação entre a concentração e a MIC. Um aumento na dose 

proporcionará um aumento significativo da Cmáx e da AUC (area under the curve – área sob a 

curva de concentração-tempo), enquanto um intervalo de dosagem mais curto aumentará 

predominantemente o tempo em que as concentrações permanecem acima da MIC. 

 

Figura 7 - Curva de concentração versus tempo com concentração inibitória mínima sobreposta (McKinnon & Davis, 2004) 

De acordo com Giri et al, (2013) verificou-se que um sistema de libertação com o antibiótico 

Gentamicina e PLA/PEG libertou o antibiótico mais rapidamente e teve uma zona inibidora maior. 
(Giri et al., 2013) 

A norfloxacina é um antibiótico utilizado ocasionalmente no tratamento de infeções do trato 

urinário comuns e complexas, cuja meia vida é de aproximadamente 3-4 h e a dose oral habitual 

de 800 mg por dia. Sindhuri and Purushotaman, (2011) prepararam micropartículas contendo 

norfloxacina utilizando vários polímeros, e essas micropartículas apresentaram boas propriedades 

de libertação, forma esférica e morfologia da superfície uniforme. Além disso, as micropartículas 
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mostraram libertação do fármaco a partir da formulação durante um período de  

12 h.(Sindhuri & Purushotaman, 2011) 

3.3.2 Libertação controlada 

A libertação controlada é uma das principais vantagens da microencapsulação, uma vez que 

melhora a sua eficácia e, consequentemente, diminui a necessidade de doses mais elevadas 

(Azeredo, 2015). 

A forma farmacêutica de libertação controlada possui inúmeras vantagens, tais como: a) manter o 

nível terapêutico com baixa oscilação; b) impedir níveis tóxicos e efeitos colaterais locais e 

sistêmicos; c) aumentar concentrações plasmáticas de princípios ativos de meia-vida plasmática 

relativamente curta; d) maior comodidade pela diminuição do número de administrações; e e) a 

administração noturna pode ser evitada, associado por isso a uma maior comodidade por parte do 

paciente. Contudo, apresenta também algumas limitações: a) restrições para fármacos com baixo 

tempo de meia-vida; b) impossibilidade de interrupção do efeito terapêutico imediato em caso de 

intoxicação ou intolerância; e c) risco de acumulação do fármaco com velocidade de eliminação 

lenta (Vendruscolo et al., 2005; Chavanpatil et al., 2006; Lyra et al., 2007). A Figura 8 traduz os 

principais mecanismos de libertação envolvidos na libertação do IA.  

 

 Figura 8 - Principais mecanismos de libertação do IA 
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Os principais sistemas envolvidos na libertação do IA podem ser causados ou ativados por: 

difusão, degradação, solventes, pH, temperatura, pressão, entre outros (Azeredo, 2015). Ocorrem 

processos de transferência de massa, que podem ser por a) difusão (onde não há movimento do 

fluído, as moléculas movem-se de acordo com a diferença de concentrações); b) convecção 

(implica movimento do fluido) que pode ser natural ou forçada (pressão osmótica).  

Dentro das micropartículas, os processos físico-químicos controladores podem ser: a) absorção de 

água e “swelling”; b) hidrólise e c) erosão. Entre as micropartículas e o ambiente externo, o 

movimento do agente ativo pode dar-se por: a) difusão através de poros superficiais contendo água; 

b) difusão através do polímero; c) erosão superficial e d) pressão osmótica. 

Diferentes fatores físico-químicos potenciam ou retardam os processos referidos anteriormente, 

tais como: a) mudanças no pH: b) cristalização; c) dissolução do polímero em oligómeros dentro 

da matriz polimérica; d) densidade e mudança nas cadeias poliméricas; e) dissolução do composto 

ativo; f) interações polímero-ingrediente ativo; g) interações ingrediente ativo-ingrediente ativo e 

h) formação de poros e microcanais internos. 

A libertação de fármaco pode ocorrer por difusão a partir de microcápsulas de reservatório 

polimérico ou microesferas de matriz polimérica. No sistema de reservatório (microcápsulas), o 

IA é capaz de difundir lentamente através de um revestimento de camada não degradável ou 

degradável. Por conseguinte, a velocidade de libertação é influenciada pelas propriedades 

químicas do IA e do material de revestimento, bem como as propriedades físico-químicas do 

revestimento (por exemplo, tamanho dos poros).  

Geralmente, os polímeros hidrofóbicos atrasam a libertação e difusão do fármaco a partir de 

micropartículas. No sistema matricial, o IA é homogeneamente disperso no material de 

revestimento, para que a taxa de libertação dependa da taxa de difusão do IA através do 

revestimento, ou seja, a taxa de libertação do composto ativo depende da taxa de degradação da 

matriz polimérica (Lam & Gambari, 2014). 

Os sistemas de biodegradação envolvem a utilização de agentes de revestimento (por exemplo, 

proteínas ou lípidos) capazes de serem degradados por enzimas. A biodegradabilidade irá 

favorecer a difusão molecular que resultará na libertação do fármaco sem transporte. 

 A hidrólise da matriz polimérica é um processo que favorece a degradação da matriz, e é 

normalmente mais rápido do que a erosão da matriz polimérica das micropartículas, provocando a 

difusão e libertação do fármaco retido através de microporos de micropartículas induzidas pela 

absorção de água. A matriz polimérica começa a ser degradada, e as moléculas de composto ativo 

começam a ser libertadas (Depypere et al., 2003; Lam & Gambari, 2014). 
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 Os sistemas de libertação ativados por solvente podem ser controlados por fenómenos de pressão 

osmótica ou convecção de massa. A pressão osmótica, processo de convecção forçada, ocorre 

quando existe uma variação entre a concentração do IA dentro e fora de uma membrana 

semipermeável (apenas permeável ao solvente) (Aguiar et al., 2016). A velocidade de libertação 

pode ser modificada alterando o gradiente osmótico e o tamanho dos poros (Ummadi et al., 2013). 

A libertação induzida por pressão ocorre quando a pressão é aplicada à superfície das partículas 

(por exemplo, mastigando) (Azeredo, 2005). Os sistemas de libertação ocorrem devido a 

alterações nos valores de pH que podem conduzir a alterações na solubilidade do revestimento. As 

flutuações de temperatura podem causar alterações no estado físico das partículas e/ou taxa de 

libertação, resultando no colapso ou na tensão do material de revestimento (libertação 

termossensível) (Aguiar et al., 2016). 

O sistema de libertação controlada é um dos métodos mais eficientes para superar a maioria das 

dificuldades associadas a outros métodos de administração. A taxa de libertação do fármaco pode 

ser ajustada de acordo com as necessidades de uma aplicação específica (por exemplo, fornecendo 

uma taxa constante de entrega ou libertação pulsátil). Ao usar-se sistemas de libertação controlada, 

a dosagem frequente (diária) pode ser substituída por uma dose de uma vez por mês, o que aumenta 

o conforto e a conformidade do paciente (Figura 9) (Nidhi et al., 2016). 

Com os sistemas tradicionais de administração de fármacos, o nível de fármaco no sangue aumenta 

após cada administração do medicamento e depois diminui até a próxima administração. O ponto-

chave com a administração tradicional de medicamentos é que o nível no sangue do agente deve 

permanecer entre um valor máximo, o que pode representar um nível tóxico e um valor mínimo 

abaixo do qual o fármaco não é mais efetiva. 
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Figura 9 - Libertação imediata versus libertação controlada 

 

O objetivo de muitos dos sistemas originais de libertação controlada era alcançar um perfil de 

entrega que produziria um alto nível sanguíneo do fármaco durante um longo período de tempo. 

A libertação do IA pode ser constante durante um período longo, pode ser cíclica, ou pode ser 

desencadeada pelo ambiente ou outros eventos externos. Desta forma, os sistemas de libertação 

controlada reduzem o número de dosagens, o que aumenta o conforto e a conformidade do 

paciente.
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4 ESTADO DA ARTE  

O consumo massivo de antibióticos combinado com altas taxas de excreção leva a uma crescente 

concentração de antibióticos na forma ativa e dos seus metabolitos no meio ambiente. Desta forma 

a microencapsulação pode ser uma opção interessante e promissora para reduzir o número de 

dosagens, o que se reflete na quantidade de antibióticos descarregados no meio ambiente e 

aumentar a qualidade da saúde humana, aumentando a eficácia de vários tratamentos médicos. 

Na tabela 4 são apresentados diferentes estudos relacionados com a microencapsulação de 

antibióticos, identificando-se para tal o antibiótico a encapsular, o agente encapsulante, a técnica 

de microencapsulação, e expondo-se, ainda, uma breve descrição do modo de operação, e os 

principais resultados do estudo. 

A técnica de dupla emulsão por evaporação do solvente é predominante num largo número de 

artigos científicos de microencapsulação de antibióticos. Durán et al. (2008) e Diab et al. (2012) 

encapsularam Ripampicina (RIF) usando a dupla emulsão por evaporação do solvente.  

Durán et al. (2008) usaram o polímero poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato (PHBV) o que 

permitiu atingir uma eficiência de encapsulação (EE e rendimento em condições ótimas de 14% e 

60%, respetivamente, libertando quase 90% do fármaco encapsulado nas micropartículas em 24 h. 

Usando PLGA como material encapsulante e usando diferentes formulações (diferentes 

quantidades de clorofórmio e diclorometano (DCM) na fase orgânica e diferentes concentrações 

de RIF e PLGA). Diab et al. (2012) conseguiu atingir um gama de EE de 21,1 ± 0,4% (12,5 g RIF 

e 25 g PLGA) e 68,5 ± 7,2% (100 g RIF e 100 g PLGA). Nos ensaios de libertação controlada 

atingiu 71% de RIF libertado ao fim de uma semana. Cerca de 10% de RIF foram libertados 

durante as primeiras 3h. Em condições iguais (PLGA e utilizando a dupla emulsão) (Devrim & 

Alemdar, 2016) microencapsularam Levofloxacina, no entanto os valores de EE obtidos fora mais 

baixos (6,94 ± 0,04% a 16,45 ± 0,03%). 

Ainda com a dupla emulsão por evaporação do solvente, Raval et al. (2014) encapsulou 

Doxiciclina (DXY) utilizando PCL como agente encapsulante, e atingiu valores de EE entre 

20,09% e 81,38% e os ensaios de libertação de fármaco mostraram ser eficaz durante um longo 

período de tempo (76 h). Enquanto, (Ferreira et al., 2015) encapsulou Daptomicina e Vancomicina 

com o polímero Polimetil-metacrilato (PMMA) e PMMA-Eudragit RL 100 (EUD) com o objetivo 

de obter perfis de libertação melhorados e atividade antibacteriana contra duas estirpes 

clinicamente relevantes: Staphylococcus aureus resistentes à meticilina e sensíveis à meticilina 

(MSSA e MRSA). A quantidade de daptomicina libertada de todas as micropartículas foi sempre 
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superior à MIC e MBC determinadas experimentalmente (ambas 0,25 mg/mL para S. aureus) e 

melhorou com percentagens crescentes de EUD.  

Em relação às formulações de vancomicina, apenas as micropartículas de PMMA permitiram a 

libertação do fármaco acima do MIC e do MBC (ambos 1 mg/mL para S. aureus) para este 

antibiótico. No entanto, a percentagem de vancomicina libertada foi 10 vezes inferior à da 

daptomicina. 

Xu et al. (2009) comparou o de método de evaporação de solvente sólido-óleo-água (s/o/w) com 

o convencional água-óleo-água (w/o/w) na encapsulação de amoxicilina (AMX) juntamente com 

PLGA. As micropartículas preparadas pelo método w/o/w libertaram aproximadamente 45 % do 

AMX no primeiro dia e resultaram numa EE de 35,3 %, enquanto as micropartículas preparadas 

pelo método s/o/w demonstraram uma pequena libertação inicial de 11% e uma libertação contínua 

durante 30 dias e uma EE de 61,0 %. Liu et al. (2005) também encapsularam Amoxicilina, no 

entanto usaram Etilcelulouse e Emulsificação/Evaporação como técnica. Neste trabalho foi 

realizado um estudo de libertação a diferentes valores de pH, onde a taxa de libertação foi, 

significativamente, mais elevada em pH 1,0 ácido clorídrico (HCl) do que em tampão fosfato a pH 

7,8. Cerca de 90% da amoxicilina encapsulada nas microesferas foi libertada em 4 h no meio HCl 

a pH 1,0, enquanto em tampão fosfato a pH 7,8 não foi libertado mais de 50%. 

Porta et al. (2010), Sarabia-Sainz et al. (2012) e Momoh & Esimone (2012) encapsularam 

Gentaminicina (GS), com técnicas de microencapsulação diferentes. Porta et al. (2010) produziu 

MPs por atomização supercrítica assistida e BSA como agente encapsulante, atingindo EE altas e 

uma libertação continua durante 10 dias. Comparativamente, Sarabia-Sainz et al. (2012) usando o 

mesmo polímero mas reticulação por emulsão como técnica, ao fim das primeiras quatro horas 

entre 69% e 92% da gentamicina de diferentes formulações foram libertados. Por sua vez, Momoh 

& Esimone (2012) usando Polietienoglicol como polímero e Fusão-Emulsificação um burst 

release mantendo uma libertação constante durante 16 h. 

A técnica de spray-drying foi testada por Palazzo et al. (2013), o qual encapsulou Ofloxacina com 

PLA como agente encapsulante, tendo apenas obtido uma libertação de 5 % ao fim de 90 h de 

estudo. De igual forma, Patel et al. (2008) também obtiveram uma libertação lenta com MPs 

produzidas por spray-drying. Neste caso, o antibiótico foi a Doxicilina e o polímero o PLGA, 

fizeram uma comparação do método de spray-drying com a evaporação por solvente. As MPs 

preparadas pelo método w/o/w libertaram 98% de DXY em cerca de 48 h, enquanto para 

formulações secas por pulverização a libertação foi prolongada para 72 h.  



Estudo da microencapsulação e libertação controlada de antibióticos como estratégia de prevenção da contaminação ambiental e da resistência microbiana  

Estado da arte 29 

Haerdi-Ianderer et al. (2008) também encapsularam Doxicilina e usaram PLGA, no entanto a 

atomização ultrassónica foi a técnica escolhida. As microesferas resultantes permitiram uma 

libertação acima da MIC para bactérias normalmente isoladas em articulações de animais durante 

15 dias. 

Muitas outras técnicas de microencapsulação podem ser usadas nos anitibióticos, é o caso da 

Coacervação em solução aquosa, onde Dhanasingh & Nallaperumal (2010) encapuslaram 

Cloranfenicol com quitosano e caseína. Sarojini et al. (2010), usando a técnica de Estabilização 

térmica encapsularam a Claritromicina com albumina e quitosano. E ainda, Narsaiah et al. (2014) 

encapsularam por Atomização o antibiótico Nisina e o polímero Alginato de sódio. 
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Tabela 5 - Revisão bibliográfica de estudos de microencapsulação de antibióticos 

Antibiótico Técnica de 

microencapsulação 

Material 

encapsulante 

Condições de operação Principais resultados Referência 

Rifampicina 

 

Dupla emulsão por 

evaporação do solvente 
 

PLGA 

 

Soluções de RIF e PLGA em diclorometano 

(DCM), clorofórmio ou uma mistura clorofórmio-

diclorometano 1:5 constituindo a fase orgânica 

foram emulsionadas em 50 mL de solução aquosa 

de palmitato de sacarose durante 5 min, a 10000 

rpm. Após a formação da emulsão o/w, o solvente 

orgânico foi removido por evaporação. As 

microesferas foram então separadas por 

centrifugação a 280 x g durante 15 min e depois 

lavados três vezes com água purificada de modo a 

remover o surfactante residual (palmitato de 

sacarose) e o fármaco livre. 

Eficiências de encapsulação entre 21,1 ± 

0,4% (12,5 g RIF e 25 g PLGA) e 68,5 

± 7,2% (100 g RIF e 100 g PLGA). 

 

O RIF foi libertado de forma sustentável 

pelas micropartículas, com 71% de RIF 

libertado ao longo de uma semana. 

Cerca de 10% de RIF foram libertados 

durante as primeiras 3 h. 

(Diab et al., 2012) 

Levofloxacina (o/w) - levofloxacin hemihydrate foi adicionado a 

uma solução orgânica de PLGA em DCM. 

Depois, a fase orgânica foi injetada na fase 

aquosa externa, constituída por 60 mL de 

PVA (álcool polivinílico) a 2% (w/v) e 

homogeneizado a 13500 rpm durante 2 

min. 

(w1/o/w2) - a solução orgânica de polímero foi 

emulsionada com uma solução aquosa de 

levofloxacin hemihydrate utilizando 

Pluronic F-127 a 1% (w/v) como 

tensioativo. Esta emulsão primária (w1/o) 

foi emulsionada com solução de PVA a 2% 

(w/v) para formar a emulsão secundária 

(w1/o/w2). 

A eficiência de encapsulação variou de 

6,94 ± 0,04% a 16,45 ± 0,03%. 

 

As micropartículas exibiram um padrão 

de libertação de fármaco bifásico com 

uma libertação inicial muito alta em 1 

h, seguida por uma libertação 

prolongada durante 24 h. 

 

(Devrim & Alemdar, 

2016) 
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Rifampicina PHBV 

poli(3-

hidroxibutirato-

co-3-

hidroxivalerato) 

Primeiro, preparou-se uma solução por dissolução 

de aproximadamente 0,05-0,20 g de PHB-9,8% de 

HV em 5 mL de clorofórmio (o PHBV era 

insolúvel em solventes orgânicos mais comuns). A 

esta solução adicionou-se aproximadamente 15-50 

mg de RIF por mistura completa e obteve-se uma 

solução homogénea. A fase aquosa foi preparada 

em 100 mL de água com PVA 1,0-1,2% e agitação 

mecânica a 2400 rpm durante 20 min. Após a fase 

orgânica ter sido adicionada gota a gota à fase 

aquosa sob agitação mecânica a 1000 rpm (~ 30 

min), o solvente orgânico foi evaporado durante 12 

h a 25ºC. As micropartículas foram colhidas por 

filtração utilizando um filtro de nylon de 0,22 μm 

e depois as partículas no filtro foram lavadas com 

água e liofilizadas. 

A eficiência da encapsulação e o 

rendimento em condições ótimas 

(PHBV, PVA, RIF) atingiram 

valores de 14% e 60%, 

respetivamente. 

 

Quase 90% do fármaco encapsulado 

nas micropartículas foi libertado após 

24 h. 

 

(Durán et al., 2008) 

Doxiciclina 

 

Policaprolactona 

PCL 

Neste método, DXY equivalente a 10%, 20% 

(w/w) de peso seco de PCL foi dissolvido em 5 mL 

de água destilada para formar uma solução aquosa 

de DXY; 2 e 4 g do polímero foram dissolvidos em 

20 mL de DCM, para formar uma solução de 

polímero que foi utilizada como uma fase do óleo; 

Adicionou-se 5 mL da solução aquosa de DXY, 

acima preparada a 20 mL de solução de polímero 

e emulsionou-se utilizando um homogeneizador a 

30 000 rpm durante algum tempo para formar uma 

emulsão estável. Adicionou-se lentamente esta 

emulsão a 100 mL de solução aquosa de PVA (1% 

em peso) e emulsionou-se utilizando um agitador 

magnético, à velocidade de 550 rpm para formar 

uma emulsão a w/o/w à temperatura ambiente. 

As eficiências de encapsulação de 

microsferas de PCL com DXY 

apresentam valores entre 20,09% e 

81,38%. 

 

Os resultados mostraram um 

retardamento na libertação de 

doxiciclina e uma percentagem mais 

elevada de polímero deu um perfil de 

libertação de fármaco mais longo. Isto 

pode proporcionar uma terapia de 

fármaco de libertação controlada útil e 

também provar ser eficaz durante um 

longo período de tempo (76 h). 

 

(Raval et al., 2014) 
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Daptomicina/ 

vancomicina 

PMMA 

Polimetil-

metacrilato 

 

 PMMA-EUD 

PMMA-Eudragit 

RL 100 

Dissolveu-se PMMA ou PMMA-EUD (10%, 20% 

e 30%) em 5 mL de DCM e emulsificou-se por 

homogeneização durante 3 minutos com uma 

mistura de 10 % (w/w) de solução de PVA, onde 

os antibióticos foram previamente solubilizados 

(15% w/w). A emulsão resultante (w1) foi 

adicionada a 30 mL de solução de PVA a 1,25% 

(w/w) e emulsionada por homogeneização durante 

10 min no máximo velocidade de rotação. A 

emulsão dupla w1/o/w2 resultante foi agitada 

magneticamente à temperatura ambiente durante 4 

h para evaporar o solvente orgânico. As partículas 

de PMMA e PMMA-EUD foram colhidas por 

centrifugação, lavadas três vezes com sacarose a 

10% (w/v). Todas as partículas foram 

subsequentemente liofilizadas para obter um pó 

seco e fino. 

A quantidade de daptomicina libertada 

de todas as micropartículas foi sempre 

superior à MIC e MBC determinadas 

experimentalmente (ambas 0,25 mg / 

mL para S. aureus) e melhorou com 

percentagens crescentes de EUD.  

 

Em relação às formulações de 

vancomicina, apenas as micropartículas 

de PMMA permitiram a libertação do 

fármaco acima do MIC e do MBC 

(ambos 1 mg / mL para S. aureus) para 

este antibiótico. No entanto, a 

percentagem de vancomicina libertada 

foi 10 vezes inferior à da daptomicina. 

(Ferreira et al., 2015) 

Amoxicilina 

 

Evaporação/ Extração 

por solvente 

PLGA w/o/w: Dissolveu-se 200 mg de PLGA em 2 mL 

de diclorometano e adicionou-se 0,1 mL de 

solução de PVA a 1% com 0, 2 mL de AMX a 25% 

em hidróxido de amónio 2M). Em seguida, a 

emulsão primária foi adicionada gota a gota a 10 

mL de solução de PVA a 1%, SDS a 1% ou DSS a 

1% para formar a multiemulsão w/o/w sob 

homogeneização a 6500 rpm à temperatura 

ambiente durante 30 seg. Foram adicionados mais 

90 mL da mesma solução de tensioativo para 

perfazer o volume total de 100 mL; a mistura foi 

agitada durante 3 h para evaporar completamente 

o solvente orgânico utilizando um agitador 

magnético de laboratório básico a 600 rpm.  

s/o/w: a AMX (12,5, 25, 50 e 100 mg), 

correspondendo a 6%, 11%, 20% e 33%, 

respetivamente, foram dispersos em 1 mL da 

solução orgânica contendo 200mg de PLGA por 

sonicação a 100 W durante 1 min. Esta dispersão 

em s/o foi então homogeneizada com 10 mL de 

soluções SDS (0,1%, 0,5%, 1%, 2%) a 6500 rpm. 

A dispersão foi então rapidamente vertida em 90 

mL de soluções de SDS sob agitação durante 3 h 

PLGA(w) -  microsferas preparadas 

pelo método w/o/w libertaram 

aproximadamente 45 % do AMX no 

primeiro dia. Eficiência encapsulação - 

35,3 %. 

 

PLGA(s) – microesferas preparadas 

pelo método s/o/w demonstraram uma 

pequena libertação inicial de 11% e 

uma libertação contínua durante 30 

dias. Eficiência encapsulação - 61,0 %. 

 

(Xu et al., 2009) 
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para permitir a evaporação completa de 

diclorometano. 

Gentamicina Atomização supercrítica 

assistida (SAA) 

Albumina do 

soro de bovino 

(BSA) 

O processo de SAA consiste em dissolver dióxido 

de carbono supercrítico numa solução líquida 

(neste caso soluções de água/BSA/GS) e, em 

seguida, pulverizar esta mistura utilizando um 

dispositivo injetor de 80 mm para obter gotículas e 

depois estas gotículas são evaporadas com azoto 

quente para formar micropartículas, tal como 

realizado no spray-drying. 

 

Foram testados valores de razão de 

proteína/fármaco (rBSA/GS) de 8:1, 4:1, 2:1, 1:1. 

Concentração injetada: 20 mg/mL.  

Condições de saturação: 85 ° C e 10,5 MPa; 

Temperatura do precipitador: 100 ° C 

A eficiência de encapsulação é muito 

alta para todos os lotes de microesferas 

testados e atingiu valores acima de 

100% quando as soluções com razão 

BSA/GS maior do que 2:1 foram 

processadas. Este fenómeno pode ser 

devido a uma ligeira perda de BSA no 

saturador levando a uma menor relação 

BSA/GS antes da formação das 

micropartículas para a câmara de 

precipitação. 

 

Elevada libertação de GS nas primeiras 

6 h. 

 

Ambas as formulações com valores 

rBSA/GS de 4: 1 e 8: 1, após o efeito de 

rutura preliminar, são capazes de 

libertar o GS continuamente durante 10 

dias, enquanto a formulação com um 

valor rBSA/GS de microesferas 1: 1 

liberta mais do que 90% do fármaco em 

menos de 2 dias. 

(Porta et al., 2010) 

Ofloxacina  

Ofloxacin-

palladium 

(Ofx-Pd) 

Spray-drying Ácido poliláctico 

(PLA) 

Temperatura de entrada: 90 ° C; 

Caudal de ar: 536 L/h; 

Caudal de alimentação: 2,4 mL / min; 

Aspiração: 28 m3 / h. 

Apenas 5% de Ofx-Pd foi libertado após 

90 h. 

(Palazzo et al., 2013) 

Cloranfenicol Coacervação em 

solução aquosa 

Quitosano/ 

caseína 

Adicionou-se 1 g de quitosano a 1 L de ácido 

acético (1%) em água e agitou-se durante a noite 

para formar uma solução límpida. Prepararam-se 

soluções de caseína a 1%, 2% e 5% separadamente 

por adição de uma quantidade apropriada de pó de 

caseína a uma solução de 1M de NaOH e agitou-

se. A um gobelé contendo 25 mL de solução de 

caseína a 1% v/v, adicionou-se 25 mL de uma 

solução a 1% de solução de quitosano juntamente 

com uma quantidade apropriada do fármaco 

O estudo de microscopia ótica mostra 

que os tamanhos das micropartículas 

variam entre 10 e 45 microns.  

 

Os estudos de libertação de fármaco 

mostram que o aumento na 

concentração inicial de fármaco 

aumenta a taxa de libertação deste. 

(Dhanasingh & 

Nallaperumal, 

2010) 
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(0,05%, 0,01% ou 0,015% em peso de 

polímeros).O produto instantâneo formado foi 

agitado durante mais 30 minutos. A esta mistura 

reacional adicionou-se gota a gota glutaraldeído 

(5% em peso de polímeros) e agitou-se durante 

mais 30 minutos. O precipitado foi filtrado e 

lavado com água destilada até adquirir um pH 

neutro. 

Doxiciclina Atomização ultra-

sónica 

PLGA 

 

Para 3 g, foram dissolvidos 300 mg de doxiciclina 

em 3 mL de metanol, e esta solução foi adicionada 

lentamente a uma solução de 2,7 g de PLGA 

dissolvida em 27 mL de acetona. A solução de 

doxiciclina/PLGA límpida e ligeiramente 

amarelada foi atomizada a uma velocidade de 30 

mL/h em 500 mL de octametilciclotetrasiloxano 

sob agitação moderada. No final da atomização, o 

produto foi exposto a uma pressão ligeiramente 

reduzida (400 mbar) durante 3 h para eliminar os 

solventes e endurecer as microesferas.  

Obteve-se um tamanho adequado das 

microesferas, estabilização suficiente de 

doxiciclina em ambiente aquoso e 

libertação de fármaco (25 mg de 

microesferas em 4 mL de meio) acima 

da MIC para bactérias normalmente 

isoladas em articulações de animais 

durante 15 dias. 

 

(Haerdi-landerer et 

al., 2008) 

Amoxicilina Emulsificação/ 

Evaporação 

Etilcelulose (EC) Dissolveram-se 4,57 g de EC em 45,7 mL de 

acetona; 3,5 g de amoxicilina e 0,76 g de Carbopol 

934P em pó foram adicionados à solução de EC 

sob agitação magnética durante  

24 h. Em seguida, a suspensão foi lentamente 

dispersa em 240 mL de parafina líquida leve 

contendo 7,5 g de Span 80 a uma velocidade de 

agitação de 600 rpm. Após 30 min de 

emulsificação, a acetona foi evaporada 

gradualmente. A temperatura do sistema foi 

mantida a 15 ° C durante todo o processo. As 

microesferas foram lavadas com éter de petróleo e 

secas sob vácuo à temperatura ambiente. 

A taxa de libertação de amoxicilina in 

vitro foi significativamente mais 

elevada em pH 1,0 ácido clorídrico 

(HCl) do que em tampão fosfato a pH 

7,8.  

 

Cerca de 90% da amoxicilina 

encapsulada nas microesferas foi 

libertada em 4 h no meio HCl a pH 1,0, 

enquanto em tampão fosfato a pH 7,8 

não foi libertado mais de 50%. 

 

(Liu et al., 2005) 

Nisina Atomização Alginato de 

sódio 

+ 

Solução de goma 
guar 

Preparou-se uma solução de alginato de sódio e 

goma guar misturando os pós secos de alginato de 

sódio (viscosidade elevada,> 2000 cP para solução 

a 2%) e goma guar. Dissolveram-se estes 

polímeros em água destilada durante a noite 

utilizando um agitador magnético com 

aquecimento suave (30 ° C). Adicionou-se solução 

As condições óptimas para 

microcápsulas com eficiência máxima 

de encapsulação foram: concentração de 

alginato de sódio (2% w/v), 

concentração de goma guar (0,4% w/v) 

e pressão (0,5 bar). 

(Narsaiah et al., 

2014) 
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de nisina (0,1% em HCl 0,02 M) à razão de 10% 

para a solução polimérica. A solução aquosa de 

goma de alginato de sódio-guar contendo nisina foi 

administrada a partir de uma bomba peristáltica a 

um caudal controlado (120 mL/min) sob ar 

pressurizado para dentro de um recipiente de 

reação contendo 0,1 M de solução de cloreto de 

cálcio. A solução de cloreto de cálcio foi 

continuamente agitada a 1000 rpm durante a 

pulverização da solução de polímero e foi agitada 

durante 30 min após a pulverização. As 

microcápsulas endurecidas foram peneiradas e 

lavadas com água destilada. 

A eficiência de encapsulação de 

microcápsulas de nisina produzidas em 

condições ótimas foi de 36,65%. 

Embora a eficiência da encapsulação 

não seja muito elevada, a nisina 

encapsulada oferece a possibilidade de 

libertação controlada. 

 

Doxiciclina 

 

Evaporação do 

solvente/ 

Spray Drying 

PLGA O primeiro passo consistiu na preparação de 

emulsões w/o, preparando-se soluções aquosas 

contendo 5 ou 10% de DXY em 5 mL de água. 

PLGA (1% em peso) foi dissolvido em 200 mL de 

acetato de etilo. A fase aquosa foi adicionada gota 

a gota à solução de polímero sob agitação a uma 

velocidade de 500 rpm, a qual foi continuada 

durante 5 min. De seguida pulverizou-se. O tempo 

necessário para pulverizar 220 mL de emulsão foi 

de cerca de 22 min. As emulsões foram mantidas 

sob agitação magnética durante todo o processo de 

pulverização à temperatura ambiente (25˚C). 

Spray Drying  

Temperatura de entrada: 59 ° C; 

Caudal de alimentação: 10mL/min; 

O tempo necessário para pulverizar 220 mL de 

emulsão foi de cerca de 22 min 

Eficiências de encapsulação entre 

19,0% e 86,8%. 

 

As microesferas preparadas pelo 

método w/o/w libertaram 98% de DXY 

em cerca de 48 h, enquanto para 

formulações secas por pulverização a 

libertação foi prolongada para 72 h.  

 

(Patel et al., 2008) 
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Gentamicina Reticulação por 

emulsão 

Bovine serum 

albumin 

(BSA) 

Adicionou-se 1 mL de uma solução aquosa com 

BSA a 20% e sulfato de gentamicina a 0,4% a 30 

mL de óleo mineral contendo Span 80 a 0,1% 

(w/w) e agitou-se a 2000 rpm. Após 1 h de agitação 

contínua foram adicionados 4,2, 8,2 e 16,8 mg/g de 

glutaraldeído saturado com tolueno para reticular 

as formulações de microesferas G1, G2 e G3, 

respetivamente. A agitação continuou durante 

mais 4 h, e depois as microesferas obtidas foram 

recuperadas por centrifugação (5 min a 300 g). Por 

fim, as microsferas foram lavadas três vezes com 

hexano. 

Eficiências de encapsulação entre 

87,5% e 97,3%. 

 

Durante as primeiras quatro horas, 69%, 

72% e 92% da gentamicina foram 

libertados de G1, G2 e G3, 

respetivamente. 

 

(Sarabia-Sainz et al., 

2012) 

Claritromicina Estabilização térmica Albumina e 

quitosano 
A claritromicina foi dispersa na mistura contendo 

5 mL de solução de albumina a 1% w/v e 5 mL de 

quitosano a 2% w/v em ácido acético como 

polímero de controlo de velocidade. Foram ainda 

adicionados 5 mL de solução de gelatina a 20% 

w/v e 5 mL de solução de carbonato de cálcio a 

1,5% w/v e misturado para auxiliar o carácter 

flutuante. O misturador foi deixado cair através de 

seringa para 25 mL de óleo de girassol contendo 

Span80 a 0,5% w/v, agitando suavemente durante 

10 min e mantento  60-70°C. A emulsão resultante 

(w/o) foi então bem agitada durante 10 min a 1000 

rpm e depois foi arrefecida a 5 °C durante 30 min 

num banho de gelo. A desidratação foi realizada 

por adição de 50 mL de butanol. As microesferas 

formadas foram separadas e lavadas três vezes com 

éter de petróleo.  

A libertação de fármaco de todas as 

formulações foi lenta e controlada 

durante 12 horas.  

 

A taxa de libertação de fármaco 

diminuiu ao aumentar a proporção de 

polímero.  

 

(Sarojini et al., 2010) 

Azitromicina 

 

Adsorção Polieletólito (PE) 

 

Poli (cloridrato 

de alilamina) 

(PAH) 

 4-poli (estireno 

sulfonato de 

sódio) 

 (PSS) 

As microcápsulas de PE foram obtidas por 

adsorção alternada de três bicamadas de PAH/PSS 

sobre a superfície de microesferas de sílica através 

de técnica de auto-montagem camada a camada. 

As condições de adsorção típicas foram 1 mg/mL 

de PAH em 0,5 mg/mL de NaCl e 2 mg/mL de PSS 

em 0,5 mg/mL de cloreto de sódio (NaCl). O 

tempo de adsorção foi de 15 min. Após cada passo 

de adsorção, o PE não adsorvido é removido por 

centrifugação e lavagens repetidas. A quantidade 

apropriada de microcápsulas vazias de PE com 

Sob diferentes condições de pH, (pH 

igual a 2 e 6) as microcápsulas de AZI / 

PE preparadas mostram uma aparente 

melhoria na taxa de dissolução em 

comparação com o fármaco não 

encapsulado. As microcápsulas de AZI / 

PE demoram cerca de 4 horas para 

libertar 80%, enquanto o antibiótico 

AZI de matéria-prima necessita de 

quase 9 horas para libertar 80% sob pH 

= 6. Quando o pH é igual a 2, são 

(Zhang et al., 

2010) 
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uma determinada solução de álcool AZI foi lavada 

por álcool uma vez para lavar o AZI fora das 

microcápsulas de PE, depois foram lentamente 

adicionadas ao volume apropriado de água sob 

agitação magnética (1000 rpm). A solução mista 

transformou-se de claro a opalescente dentro de 

alguns segundos. As microcápsulas de AZI / PE 

foram obtidas após lavagem com água. 

necessárias 3 h para as microcápsulas de 

AZI/PE libertarem 80%, enquanto o 

fármaco de matéria-prima AZI necessita 

de 5 h para libertar 80%.  

 

Gentamicina Fusão-Emulsificação Phospholipon 

90® 

(P90H) 

 

Polietilenoglicol 

4 000 

(PEG-4000) 

Pesou-se uma quantidade de 5,0 g de P90H e 

adicionou-se a 20 mg de cera de abelhas (P90H a 

20% em cera de abelhas a 80%) num cadinho e 

aqueceu-se a mistura em banho-maria para 

derreter. Este foi agitado completamente para 

assegurar uma mistura uniformizada até 

solidificar. Adicionou-se 40 mg de gentamicina à 

fase lipídica e agitou-se bem. Preparou-se uma fase 

aquosa dissolvendo o tensioativo (PVA); 10% de 

PEG-4 000 foi pesado e transferido para um copo 

de 100 mL seguindo-se adição de 20 mL de água 

destilada dupla e aquecido até à fusão num banho 

de água à mesma temperatura (65 ° C) da fase 

lipídica fundida. A fase aquosa quente foi então 

adicionada à fase lipídica fundida e 

homogeneizada a 5 000 rpm e a temperatura 

mantida a 3 °C acima do ponto de fusão do lípido) 

durante 20 min. Uma dispersão de micropartículas 

lipídicas sólidas de gentamicina foi obtida 

deixando a micro emulsão quente arrefecer até à 

temperatura ambiente. O procedimento anterior foi 

repetido utilizando quantidades crescentes de 

PEG-4000 para produzir 20, 30 e 40% w/w 

respetivamente cada vez utilizando 80 e 160 mg de 

gentamicina.  

A eficiência de encapsulação atingiu 

valores entre 74,4 % e 86,3%. 

 

As formulações libertaram 

substancialmente o fármaco no 

momento inicial, e mantiveram ainda 

uma libertação constante durante 16 h. 

 

(Momoh & 

Esimone, 2012) 

Rapamicina Emulsificação simples 

por membrana 
SynBiosys® 

multi-blocos de 

co polímeros 

 

20% w/w of 

poly(D.L-

As microesferas de placebo (livres de fármaco) 

foram preparadas a partir de uma solução de 

polímero a 20% p / v em diclorometano. Antes da 

emulsificação, a solução de SynBiosys foi filtrada 

através de um filtro de PTFE de 0,2 µm. As 

micropartículas emulsificadas em membrana 

foram recolhidas numa solução aquosa contendo 

Eficiência de encapsulação de 70%. 

 

Numa configuração de libertação in 

vitro com SDS a 1% para proporcionar 

condições de afundamento para a 

rapamicina libertada, demonstrou-se 

que a rapamicina foi libertada de uma 

(Falke et al., 2015) 
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lactide-

PEG1000) 

+ 

80% w/w poly 

(L-lactide) 

4% de álcool polivinílico (PVA) como 

emulsificante. A dispersão recolhida de 

micropartículas foi deixada a agitar à temperatura 

ambiente durante 3 h para evaporar o solvente. 

Para as microesferas com rapamicina, a rapamicina 

foi co-dissolvida com o polímero SynBiosys para 

se obter um 20% w/w que foi utilizado para 

preparar microesferas como descrito 

anteriormente. As microesferas placebo e as 

microesferas carregadas com rapamicina foram 

armazenadas a -20 ° C até à avaliação. 

forma relacionada com a difusão, 

atingindo uma libertação acumulada 

superior a 80% após 7 dias. Não se 

observou libertação inicial durante as 

primeiras 5 h. Durante os 12 dias de 

incubação a 37 ° C, as microsferas 

permaneceram largamente intactas 

como é esperado em vista da cinética de 

degradação lenta dos multi-blocos de co 

polímeros. 

 

Nisina w/o-emulsion 

external cross-linking 

Alginato (Alg) e 

Amido resistente 

ao alginato 

(Alg-RS) 

Utilizou-se óleo de girassol como fase orgânica. 

Resumidamente, preparou-se uma solução de 

alginato (1% (p / v)) em água destilada durante a 

noite sob agitação magnética. Adicionou-se nisina 

a uma solução de alginato para se obter uma razão 

em peso 4: 1, 2: 1 e 1: 1 de nisina: alginato (25, 50 

e 100% p / p, respetivamente). A mistura foi 

agitada durante mais 30 min. Em seguida, 

preparou-se a emulsão w/o misturando 20 mL 

desta mistura com 30 mL de óleo de girassol, à 

velocidade de 10 000 rpm durante 3 min. As 

micropartículas foram geradas por adição de 8 g de 

solução de cloreto de cálcio (25%, p / p) gota a gota 

(durante cerca de 4 min) a emulsão sem óleo (50 

mL) sob agitação magnética; A mistura foi então 

agitada durante mais 20 min. As micropartículas 

foram recuperadas por centrifugação a 2500 rpm 

durante 5 min, seguidas por filtração sob vácuo e 

várias lavagens com água destilada contendo 

Tween 80 a 0,1% v/v. Finalmente, foram 

congeladas a -80 ° C durante 2 h e liofilizadas por 

14 h. As micropartículas de Alg-RS carregadas 

com nisina foram obtidas por adição de 2 g de 

amido resistente a 100 mL de soluções de nisina-

alginato como descrito anteriormente. 

 

O tempo necessário para atingir os 50% 

(T50) da nisina inicial no meio foi 

utilizado para avaliar a taxa de 

libertação das micropartículas. Os 

valores de T50 para as micropartículas 

Alg e Alg-RS preparadas utilizando a 

razão inicial de nisina para alginato de 

25% p/p (Alg1 e Alg-Rs1, 

respetivamente) foram de 

aproximadamente 96 e 168 h, 

respetivamente. Este valor mais elevado 

para as micropartículas de Alg-RS foi 

atribuído à presença de amido resistente 

na matriz de alginato que retardou a 

libertação de nisina. 

 

(Hosseini et al., 2014) 
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5 CASO DE ESTUDO 

5.1 Ingredientes Ativos: Metronidazol e Sulfametoxazol 

O metronidazol (MNZ) é um agente sintético com atividade antibacteriana e anti protozoária e 

encontra-se classificado dentro da classe dos nitromidazoles. Este composto foi aprovado pela 

Food and Drug Administration (FDA), em 1963, e tinha como objetivo inicial, o tratamento de 

infeções causadas por Trichomonas vaginalis. A sua utilização foi rapidamente expandida no 

combate a infeções causadas por outros protozoários, tais como Entamoeba histolytica e Giardia 

lambliae e também por infeções causadas por Helicobacter pylori. A sua administração pode ser 

realizada por via oral, intravenosa, tópica, vaginal e rectal, embora a maioria clinicamente 

empregue é a oral. No corpo humano o fígado é o responsável pela maioria das reações de bio 

transformação do MNZ. Na Figura 10 encontra-se representada a estrutura química do antibiótico. 

 

 

 

 

 

O MNZ interage com o ácido desoxirribonucleico (ADN) e produz uma perda da estrutura 

helicoidal, rutura da cadeia e inibição resultante da síntese de ácidos nucleicos e morte celular. 

 No entanto, isso acontece, somente, quando o metronidazol é parcialmente reduzido e a redução 

geralmente tende a ocorrer apenas em células anaeróbias. Portanto, tem relativamente pouco efeito 

sobre células humanas ou bactérias aeróbias. Na Figura 11 encontra-se representada o equilíbrio 

de ionização do metronidazol. 

 

 

 

 

 

 

pKa1= 2,6 

pKa2 = 14,4 

Figura 10 - Estrutura química do MNZ. 

Figura 11 - Equilíbrio de ionização do MNZ. 
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O Sulfametoxazol (SMZ) pertencente à classe das sulfonamidas apresenta uma estrutura química 

e um espectro antibacteriano semelhante ao sulfisoxazol, mas apresenta uma taxa de absorção mais 

lenta do trato gastrointestinal e excreção urinária. O SMZ é utilizado para o tratamento de infeções 

bacterianas, como infeções do trato urinário, bronquite e prostatite. Este antibiótico é eficaz contra 

bactérias Gram negativas e positivas, por exemplo Listeria monocytogenes e E. coli. 

O SMZ tem sido utilizado desde a década de 1960 no tratamento de várias infeções sistémicas em 

seres humanos e outras espécies. O uso principal tem sido no tratamento de infeções agudas do 

trato urinário. Apesar do seu padrão relativamente desfavorável de distribuição de tecido, é a 

sulfonamida mais comumente usada em todo o mundo em combinação com trimetoprima ou 

pirimetamina para o tratamento de várias infeções sistêmicas. A combinação com trimetoprima é 

utilizada sobretudo para o tratamento de infeções do trato urinário. 

Este antibiótico tem a capacidade de inibir a síntese bacteriana de ácido dihidrofólico ao competir 

com o ácido para-aminobenzóico (PABA) na ligação à di-hidroproate sintetase (di-hidrofolato 

sintetase). Sulfametoxazol é de natureza bacteriostática. A inibição da síntese de ácido 

dihidrofólico diminui a síntese de nucleótidos bacterianos e ADN. Na Figura 12 encontra-se 

representada a estrutura química do SMZ. 

 

Figura 12 - Estrutura química do SMZ. 

De acordo com a OMS, 70-90% de uma dose oral das sulfonamidas absorvíveis é absorvida pelo 

intestino delgado. Além disso, quantidades pequenas também podem ser absorvidas pelo 

estômago. Na urina, aproximadamente 20% do sulfametoxazol presente é um fármaco inalterado, 

50-70% é o derivado acetilado e 15-20% é o conjugado glucuronido. Na Figura 13 encontra-se 

representada o equilíbrio de ionização do sulfametoxazol. 

pKa1= 1,6 

pKa2 = 5,7 
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Figura 13 - Equilíbrio de ionização do SMZ. 

Quando se trata de analisar antibióticos em amostras aquosas, os valores de pKa são um fator 

muito importante, uma vez que diferentes formas da molécula de antibiótico estão presentes para 

diferentes valores de pH. 

Os valores de pH que se utilizaram no estudo foram pH 2, 5,6 e 9. De acordo com pka1, a pH 2, o 

MNZ encontra-se protonado o que lhe permite estabelecer interações com compostos que se 

encontrem carregados negativamente. A SMZ está na sua forma neutra. A pH 5,6, a SMZ e MNZ 

encontram-se na sua forma neutra, não existindo a possibilidade de existirem interações do tipo 

ião-ião. 

A pH 9, e de acordo com o pKa2, a SMZ encontra-se desprotonada, o que lhe permite estabelecer 

interação ião-ião com compostos de carga positiva. O MNZ está na forma neutra, o tipo de 

interação que poderá ocorrer são ligações de hidrogénio ou outras mais fracas. 

 Algumas propriedades físico-químicas e biológicas importantes de MNZ e SMZ estão 

apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6 - Algumas propriedades físico-químicas e biológicas do MNZ e SMZ. 

Propriedade MNZ SMZ 

Peso Molecular (g/mol) 171,15 253,28 

Log kow -0,02 0,89 

Solubilidade (mg/L) 9 500 (25 °C) 610 (37 °C) 

Biodisponibilidade (%) 95 - 

Tempo de meia-vida após 

administração (h) 
8,3 10 

Metabolismo Hepático Hepático 

Taxa de excreção (%) 60-80 20 

5.2 Microencapsulação 

5.2.1 Dupla emulsão por evaporação de solvente (w1/o/w2) 

O método de emulsão com evaporação de solvente (Figura 14) é um dos mais utilizados para a 

microencapsulação, pela sua simplicidade (Matté & Rosa, 2013). Neste método, o antibiótico é 

dissolvido em água (fase aquosa) e o polímero é dissolvido num solvente orgânico (fase orgânica). 

A fase aquosa interna é adicionada à fase orgânica e é sonificada com a formação da primeira 
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emulsão (w/o). A emulsão resultante é adicionada a uma segunda fase aquosa (fase aquosa externa) 

contendo um agente surfactante, que atua como estabilizador da dupla emulsão (por exemplo, poli 

(álcool vinílico) (PVA)) (Iqbal et al., 2015). 

A emulsão final é submetida a agitação até que o solvente seja evaporado, ocorrendo assim a 

consequente solidificação das micropartículas que são liofilizadas para se obterem as 

micropartículas secas (Matté & Rosa, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Dupla emulsão por evaporação do solvente (w1/wo/w2) (Zafar et al., 2016). 

A dupla emulsão tem o potencial de encapsulamento tanto de compostos hidrofóbicos como 

hidrofílicos, cosméticos e alimentos. As técnicas baseadas em emulsões duplas são comumente 

usadas para o encapsulamento de moléculas hidrófilas, que apresentam baixas eficiências de 

encapsulação, por causa da rápida partição de antibiótico na fase aquosa externa ao usar emulsões 

simples. A principal questão ao usar dupla emulsão é a sua produção de forma bem controlada, 

com tamanho de partícula homogêneo, otimizando diferentes variáveis de processo (Iqbal et al., 

2015). 

5.2.2 Materiais encapsulantes: Etilcelulose e Policaprolactona 

A seleção do material encapsulante apropriado determina as propriedades físicas e químicas das 

micropartículas resultantes. O polímero deve ser capaz de formar uma matriz que seja coesa com 

o material do núcleo.  

A etilcelulose (EC) é um dos polímeros mais utilizados no desenvolvimento de micropartículas 

para administração controlada de antibióticos devido à sua biocompatibilidade, versatilidade e 

baixo custo (Saravanan & Anupama, 2011). A etilcelulose é usada para libertação controlada por 
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um longo período de tempo, sendo desta forma muito usada na administração controlada de 

fármacos no estômago (Mastiholimath et al., 2008; Vaghani et al., 2010; Kundap et al., 2013).  

Além da biocompatibilidade, atua como fibra intestinal, ou seja, à medida que liberta o composto 

atua como fibra intestinal. 

Na Figura 15 encontra-se representada a estrutura química da EC. 

 

Figura 15 - Estrutura química da Etilcelulose (EC). R = H ou CH2CH3  

Este polímero é usado na indústria farmacêutica como um agente de revestimento, fixador de 

aromatizantes, aglutinante de comprimidos e material de enchimento, formador de película e como 

agente de aumento de viscosidade. Também é usado na indústria de alimentos como emulsionante. 

A policaprolactona (PCL) é um dos polímeros sintéticos mais recorrentes aprovados pela FDA e 

usados a nível biomédico. Este poliéster tem uma taxa de degradação a longo prazo, 

biocompatibilidade e boas propriedades mecânicas (Aguirre-Chagala et al., 2017). Entre os bio 

polímeros sintéticos, a PCL atraiu muito interesse devido à sua excelente biocompatibilidade e 

biodegradabilidade e tem sido amplamente desenvolvida na engenharia biomédica (Zhang et al., 

2016). Na Figura 16 encontra-se representada a estrutura química do PCL. 

 

Figura 16 - Estrutura química da Policaprolactona (PCL). 

O PCL é um polímero hidrofóbico e semi-cristalino. O seu baixo ponto de fusão (59 - 64 ° C) e 

boa miscibilidade com solventes orgânicos estimulou pesquisas extensas sobre a sua potencial 

aplicação no campo biomédico. É adequado para a administração controlada devido à sua alta 

permeabilidade a muitos fármacos e à sua capacidade de ser totalmente excretada do corpo. A 

biodegradação de PCL é lenta em comparação com outros polímeros. Possui também a capacidade 

de formar combinações compatíveis com outros polímeros (multi-blocos de co-polímeros), o que 

pode afetar a cinética de degradação, facilitando a adaptação para preencher os perfis de libertação 

desejados (Woodruff & Hutmacher, 2010).
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1 Materiais 

6.1.1 Padrões e reagentes 

Metronidazol e sulfametoxazol (pureza, 98%) foram fornecidos pela Sigma-Aldrich (Steinheim, 

Alemanha). Amostras analíticas de reagentes de poli (álcool vinílico) (PVA) (Mw ~ 130000 e 

86,7% - 88-7% hidrolisado) e diclorometano (DCM) foram adquiridos à Sigma-Aldrich 

(Steinheim, Alemanha) e metanol à VWR (Fontenay-sous-Bois, França). A etilcelulose 

(viscosidade 46 cP) foi obtida de Sigma-Aldrich (Steinheim, Alemanha). A solução salina 

tamponada com fosfato (PBS) foi preparada com 8,9 g/L de NaCl, 0,2 g/L de KCl, 1,42 g/L de 

Na2HPO4 e 1,8 g/L de KH2PO4. Foi utlizada água ultra-pura, durante todo o trabalho, a qual foi 

preparada com um sistema Elix Essential Water Purification System (3 L/h) da Merck Millipore 

(Beeston, Reino Unido). Todos os compostos utilizados neste trabalho foram de pureza analítica.  

6.1.2 Equipamentos 

As medidas de massa foram realizadas numa balança analítica Mettler Toledo AG245 (Columbus, 

OH, EUA). Os métodos analíticos foram validados utilizando um espectrofotómetro UV-Vis V-

530 (Jasco, OK, EUA). A preparação de uma solução de polímero para microencapsulação foi 

realizada utilizando um banho de ultra-sons (P Selecta, Barcelona, Espanha) e a 

microencapsulação foi realizada utilizando um agitador de vórtice (IKA VORTEX GENIUS 3, 

Staufen, Alemanha) a 230 V, um homogeneizador de alto desempenho (IKA T18 Digital ULTRA-

TURRAX®, Staufen, Alemanha) e uma placa de agitação (AREX Digital, VELP Scientifica, 

Monza, Itália). As micropartículas foram liofilizadas num liofilizador VirTis de bancada (SP 

Scientific, NY, EUA). A morfologia das partículas foi avaliada por Scanning Electron Microscopy, 

SEM (Fei Quanta 400 FEG ESEM / EDAX Pegasus X4M). A distribuição do tamanho de partícula 

foi avaliada por granulometria a laser usando um analisador de tamanho de partículas Coulter 

Counter-LS 230 (Miami, FL, EUA). 
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6.2 Método analítico para quantificação de antibióticos 

6.2.1 Procedimento 

Foram preparadas soluções-mãe em água ultra-pura com as seguintes concentrações 494 e 2203 

mg L-1 para o SMZ e MNZ, respetivamente. Para a validação do método, prepararam-se 

diariamente soluções padrão a diferentes concentrações (0,5 mg L-1 a 25 mg L-1) por diluição 

apropriada da solução-mãe de cada antibiótico em tampão fosfato salino (PBS) a pH 2; 5,6 e 9 à 

temperatura ambiente e água ultra-pura a pH 5,6. A estabilização dos padrões ocorreu a 4 ° C 

durante 2 horas.  

A fim de determinar o melhor comprimento de onda de deteção para a análise de cada antibiótico, 

foram analisados MNZ e SMZ (10,0 mg L-1 em PBS pH 2; 5,6 e 9) entre os comprimentos de onda 

de 190 a 900 nm e o respetivo espectro de absorção foi obtido. Traçou-se o espectro de absorção 

de UV-Vis de cada antibiótico para a determinação do comprimento de onda de absorção máxima 

(λmáx) do composto, a cada um dos três valores de pH. O λmáx permite a quantificação com maior 

sensibilidade na análise, e assim a deteção de baixas concentrações nas amostras.  

6.2.2 Validação 

De forma a garantir a fiabilidade dos resultados, e de validar o método de análise por 

espectrofotometria de UV-Vis para a quantificação de MNZ e SMZ, os parâmetros de validação 

foram a linearidade, sensibilidade e limites de deteção e quantificação. 

Os resultados das soluções padrão analisadas (em triplicado) foram processados estatisticamente 

para determinar a equação da curva de calibração (método dos mínimos quadrados) e o coeficiente 

de correlação (R2). As retas de calibração foram construídas traçando os valores de absorção no 

eixo vertical e as concentrações de antibióticos no eixo horizontal, e para a sua validação 

consideraram-se cinco critérios: a) mínimo de 5 níveis de concentração; b) intervalo de 

concentração igual ou superior a 10; c) desvio-padrão relativo da inclinação (
𝑆𝑎

𝑎
× 100 ) inferior 

a 5%; d) a ordenada na origem conter a origem (𝑏 − 𝑆𝑏 < 0 < 𝑏 + 𝑆𝑏), de forma a garantir que, 

para concentração nula, a resposta é nula, e e) o coeficiente de correlação (R2) ser maior que 0,995. 

O Limite de deteção (LOD) é a concentração mínima a partir da qual é possível detetar o analito, 

com uma certeza estatística determinada. O limite de quantificação (LOQ) é a menor concentração 

do analito numa amostra que é possível medir, com o grau de exatidão e de precisão definidos no 

método.  
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6.3 A microencapsulação de antibióticos 

6.3.1 Preparação de micropartículas 

O método utlizado na microencapsulação dos antibióticos foi a dupla emulsão por evaporação de 

solvente (w1/o/w2) e foram preparadas micropartículas (MPs) contendo MNZ e SMZ. Foi 

preparado um padrão em água ultra-pura (w1) à concentração de 16,9 mg L-1 para as 

micropartículas contendo MNZ e para o SMZ um padrão à concentração de 23,6 mg L-1. 

Para cada um dos ensaios, foi adicionado 1 mL do padrão a 10 mL da fase de óleo (o), e agitou-se 

no vórtex durante 3 min. Foram testados dois tipos de polímeros na fase orgânica, etilcelulose (EC) 

e policaprolactona (PCL) a uma concentração de 30 mg mL-1 e 56 mg mL-1, respetivamente, com 

um volume de 10 mL de DCM: MeOH (1: 1) contendo 300 mg e 560 mg, respetivamente. A 

solução w/o foi adicionada rapidamente a 100 mL de uma solução aquosa de PVA a 1% (m/m), 

preparada previamente, e emulsionada de no homogeneizador de alta performance durante 5 

minutos a 3 000 rpm, a fim de formar a emulsão w1/o/w2. Ao fim dos 5 minutos, deixou-se o 

solvente evaporar, na hotte com exaustão do ar ligada, em agitação, durante 3 horas. 

Posteriormente, de forma a reduzir os resíduos de PVA, as micropartículas foram obtidos por 

filtração a vácuo e lavadas três vezes com água destilada. Finalmente, as micropartículas foram 

armazenadas durante 24 horas a -4˚C e liofilizadas a -96˚C também durante 24 horas. 

Foi também realizada uma microencapsulação sem ingrediente ativo (PO – Polymer only), 

seguindo todo o procedimento habitual, à exceção do passo de adição do padrão de antibiótico, de 

forma a avaliar como interagem os polímeros (as micropartículas são designadas como PO - EC e 

PO - PCL). 

6.3.2 Garantia e controle de qualidade 

Os antibióticos são compostos sensíveis, nomeadamente sensíveis à luz. As soluções armazenadas 

de MNZ e SMX foram preservadas no congelador (-20 ° C) e protegidas da luz para evitar a 

degradação. As soluções intermediárias aquosas e os padrões individuais foram sempre preparadas 

no dia de utilização. O frasco de âmbar contendo as micropartículas obtidas foi protegido com 

papel alumínio para proteger da luz e armazenadas a -20 ° C. 
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6.3.3 Armazenamento, destino e tratamento de resíduos 

Os resíduos líquidos gerados tinham na sua composição água, metanol, DCM, PVA, PBS e 

quantidades de vestigiais de MNZ, SMZ, EC e PCL. Esses resíduos foram recolhidos em 

recipientes fechados, adequadamente rotulados e armazenados em locais protegidos de fontes de 

luz e ignição para posterior tratamento pelo Sistema de Gestão Ambiental da FEUP (EcoFEUP). 

6.3.4 Caracterização das micropartículas 

6.3.4.1 Rendimento de produto 

Para cada um dos ensaios, o rendimento de produto foi calculado e foi expresso como a razão da 

massa total de MPs obtida após serem liofilizadas e a massa usada na formulação das 

micropartículas (massa de agente de encapsulação e massa de antibiótico). O cálculo foi realizado 

segundo a equação 1. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 + 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜
 × 100 

6.3.4.2 Eficiência da encapsulação 

A eficiência de encapsulação (EE) foi avaliada considerando a quantidade de antibiótico presente 

no sobrenadante no fim do processo de microencapsulação. A EE foi calculada pela razão entre a 

concentração presente em 1,5 mL do sobrenadante (Csobrenadante), retirados ao fim das 3 horas de 

evaporação do solvente e a concentração encapsulada. A EE foi obtida de acordo com a seguinte 

equação 2:  

𝐸𝐸 =  100 − (
𝐶𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

)  × 100 

6.3.4.3 Loading 

 

O loading foi avaliado como a quantidade que cada micropartícula tem a capacidade de incorporar 

durante a microencapsulação. Foi calculado pela razão entre a massa de composto encapsulada e 

a massa final de micropartículas. O cálculo foi realizado segundo a equação 3. 

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 =  (
𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑚𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

)  × 100 

(1) 

(2) 

(3) 
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6.3.4.4 SPAN 

O SPAN diz respeito à polidispersividade da distribuição dos tamanhos de partícula, ou seja, 

representa a amplitude da distribuição (Hundre et al., 2015). Os valores de SPAN foram obtidos 

segundo a equação 4.  

𝑆𝑃𝐴𝑁 =  (
𝑑90 − 𝑑10

𝑑50

) 

Relativamente aos valores d10, d50 e d90 estes expressam os valores com base numa distribuição de 

volume. O d10 significa que 90 % das micropartículas têm um tamanho superior a determinado 

tamanho, como o d50 representa 50% das micropartículas de um determinado tamanho e o d90, 10 

% das micropartículas um tamanho superior a determinado valor.  

6.3.4.5 Tamanho das micropartículas 

A distribuição do tamanho das partículas foi medida por granulometria a laser utilizando um 

analisador de tamanho de partículas Coulter-LS 230. Suspendeu-se uma pequena amostra de pó 

em água. Os resultados foram obtidos como uma média de três corridas com a duração de 60 s. 

6.3.5 Morfologia das micropartículas 

A morfologia das partículas foi avaliada por Microscopia eletrónica de varredura (Scanning 

Electron Microscopy), SEM (Fei Quanta 400 FEG ESEM / EDAX Pegasus X4M). As amostras 

de micropartículas foram revestidas a ouro sob vácuo num aparelho Jeol JFC 100 no Centro de 

Materiais da Universidade do Porto (CEMUP) do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade 

do Porto (UPTEC) e a análise SEM foi realizada a 15 kV para a observação da estrutura de 

superfície. 

6.4 Libertação controlada 

A libertação controlada in vitro de fármaco de MNZ e SMZ foi realizada em tampão PBS a 

diferentes valores de pH (2; 5,6 e 9) à temperatura ambiente. O pH 2 e 9 foram testados para 

simular as condições do estômago e do duodeno, respetivamente. Foi utilizado PBS como meio de 

libertação uma vez que a sua concentração salina PBS se iguala à do corpo humano (solução 

isotónica). 

Cada um dos ensaios foram realizados com 10 mg de micropartículas que foram colocados em  

1,5 mL de PBS em cuvetes de quartzo, a uma agitação constante, à velocidade 100 rpm, durante 

30h. Em intervalos de tempo definidos, a concentração de antibiótico em solução de PBS foi 

(4) 
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determinada diretamente pela medição da absorção UV-Vis com o comprimento de onda 

estabelecido previamente na validação do método. 

6.5 Determinação da concentração mínima inibitória 

Na determinação da MIC foram utilizadas as bactérias Escherichia coli (E. coli) e Staphylococcus 

aureus (S. aureus) e para cada uma delas foi testada a MIC para o MNZ e SMZ. Os testes foram 

realizados em microplacas estéreis de 96 poços e com o auxílio de uma micropipeta multicanal 

adicionou-se em colunas intercaladas, de forma a reduzir a possibilidade de contaminações, um 

volume de 180 μL da solução de E.coli ou S.aureus, previamente diluído em meio Luria-Bertani 

(LB). O meio LB foi preparado no dia anterior a uma concentração de 20 g/L e mantido a uma 

temperatura de 37 ºC. 

Na primeira coluna, em todos os poços foi adicionado um volume de 200 µL de solução 

microbiana, para se observar o normal crescimento das bactérias. Na segunda coluna foram 

adicionados 180 µL de solução microbiana e 20 µL de dimetilsulfóxido (DMSO), solvente 

utilizado na preparação das soluções de antibiótico, de forma a ver a influência no crescimento das 

bactérias. Nas colunas seguintes, em todos os poços foi adicionado um volume de 180 µL de 

solução microbiana e 20 µL das soluções padrão às concentrações de antibiótico predefinido. 

Depois de alguns testes preliminares, nos quais se testaram concentrações mais baixas de 

antibiótico, prepararam-se padrões de MNZ e SMZ com concentrações de 50 000 ppm a 5000 

ppm, usando DMSO como solvente. Pelo fator de diluição, as concentrações reais nos poços são 

10 vezes inferiores às preparadas. Todas as soluções obtidas foram filtradas por membrana 

esterilizante (0,20 µm) e armazenadas em frascos estéreis. 

As placas foram mantidas a 37 ºC com ligeira agitação, durante 24h, fazendo-se leituras de hora a 

hora, nas primeiras 6 h. As leituras foram realizadas a 610 nm num espectrofotómetro, leitor de 

microplacas.
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.1 Validação do método analítico 

Tal como indicado na seção 5.1.1, foram utilizados métodos espectrofotométricos, para avaliar a 

percentagem de MNZ e SMZ libertada das micropartículas durante os estudos de libertação 

controlada. Primeiramente, foram traçados os espectros de absorção para os dois antibióticos 

testados entre comprimentos de onda 190 a 900 nm, para ambos os meios de libertação controlada 

(água ultra-pura a pH 5,6 e PBS a pH 2; 5,6 e 9) de forma a obter o comprimento de onda de 

absorção máxima em cada meio, tal como apresentado na Figura 17, 18 e 19. 

Pela figura 17 pode-se concluir que o MNZ e SMZ apresentam uma diferença significativa no 

comprimento de onda máximo de absorção (efeito batocrómico e hipsocrómico), sendo 322 nm 

para o MNZ e 260 nm para o SMZ. Valores muito similares foram relatados na literatura 

(Calabrese et al., 2013; Qi et al., 2014). 
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Figura 17 - Espectro de absorção do MNZ e SMZ em água ultra-pura a pH 5,6. 
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Figura 18 - Espectro de absorção do MNZ em PBS pH 2; 5,6 e 9. 

 

 

Figura 19 - Espectro de absorção do SMZ em PBS pH 2; 5,6 e 9. 

Pelas Figuras 18 e 19, pode-se observar que tanto para o MNZ e o SMZ a mudança no valor de 

pH, leva a uma mudança no λmáx. Para o MNZ, o comprimento de onda máximo estabelecido 

para PBS pH 2 foi de 280 nm e para pH 5,6 e 9 foi de 320 nm. Segundo Attia et al. (2016) é 

possível detetar metronidazol a 280 nm, enquanto Carrales-Alvarado et al. (2014) afirmar ter 

detetado MNZ a 320 nm. Segundo os valores de pKa do MNZ (pka1=2,6 e pKa2=14,4) este 

composto a pH 2 está protonado e quando o meio é basificado ele tem tendência a perder protões 

e fica na sua forma neutra/desprotonada. Assim com o meio básico, o comprimento de onda de 

absorção aumenta. 

Relativamente ao SMZ, para PBS pH 2; 5,6 e 9 os comprimentos de onda definidos foram 268 

nm, 264 nm e 257 nm, respetivamente. Para o SMZ valores como 264 nm e 257 nm são 

encontrados na literatura (López-Martı́nez et al., 2002; Qi et al., 2014). 

Segundo os valores de pKa do SMZ (pka1=1,6 e pKa2=5,7) e a reação de equilíbrio de ionização, o 

composto a pH 2 encontrar-se-á maioritariamente na sua forma neutra. No entanto, a pH 5,6 e 9 

além da forma neutra, poderá apresentar-se na forma desprotanada. Tal como acontece com o 
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MNZ a pH básico absorve a um comprimento de onda maior (efeito batocrómico) e a pH ácido a 

um menor. 

O método foi também validado, para demonstrar que é adequado na determinação quantitativa de 

MNZ e SMZ em amostras aquosas e garantir a fiabilidade dos resultados. Em água ultra-pura para 

o MNZ foram preparados padrões numa gama de 0,5 a 25 mg L-1 e para o SMZ num gama de 1 a 

10 mg L-1. As retas resultantes encontram-se expressas na Figura 20. 

 

Figura 20 - Curvas de calibração de MNZ e SMZ em água ultra-pura por espectrofotometria UV. 

Para MNZ em PBS a pH 5,6 e 2 foram preparados nove padrões numa gama de concentrações 

entre 0,5 e 15,0 mg L-1 e para pH 9 seis padrões na mesma gama. Os resultados da análise 

permitiram a construção das curvas de calibração, que se encontra representada na Figura 21. 
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Figura 21 - Curvas de calibração de MNZ em PBS pH 2; 5,6 e 9 por espectrofotometria UV. 

 

No caso do SMZ, foram analisados seis padrões numa gama de concentrações entre 0,5 e 15,0 mg 

L-1 para pH 5,6, sete padrões entre 0,5 e 25,0 mg L-1 para pH 9 e na gama de 3 a 25 mg L-1 para 

pH 2. A curva de calibração resultante pode observar-se na Figura 22. 

 

Figura 22 - Curvas de calibração de SMZ em PBS pH 2; 5,6 e 9 por espectrofotometria UV. 

Foram determinados parâmetros de quantificação (linearidade, sensibilidade e limites de deteção 

e quantificação. Os resultados dos parâmetros de quantificação do método de espectrofotometria 

UV-Vis para a quantificação de MNZ e SMZ em água ultra-pura e PBS são apresentados nas 

tabelas seguintes (Tabela 7 e 8). 
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Tabela 7 - Parâmetros de quantificação da espectrofotometria UV-Vis para MNZ e SMZ em água ultra-pura. 

Parâmetros MNZ SMZ 

Declive (a) 0,046 0,017 

Interceção (b) 0,003 0,004 

Coeficiente de correlação (R2) 0,997 0,997 

LOD (mg L-1) 0,500 1,548 

LOQ (mg L-1) 1,668 5,160 
 

Tabela 8 - Parâmetros de quantificação da espectrofotometria UV-Vis para MNZ e SMZ em PBS. 

Parâmetros 
MNZ SMZ 

pH 2 pH 5,6 pH 9 pH 2 pH 5,6 pH 9 

Declive (a) 0,034 0,054 0,052 0,023 0,038 0,032 

Interceção (b) 0,001 -0,004 -0,002 0,003 -0,002 0,002 

Coeficiente de correlação (R2) 0,998 0,999 0,999 0,997 0,998 0,999 

LOD (mg L-1) 0,494 0,222 0,147 0,974 0,429 0,601 

LOQ (mg L-1) 1,645 0,738 0,491 3,247 1,429 2,005 

 

Nas gamas de concentração estudadas, todas as curvas de regressão foram lineares e os valores de 

LOD e LOQ foram satisfatoriamente baixo. Em relação às condições de linearidade para a 

validação das curvas de calibração são apresentadas na Tabela 9 e 10. 

Tabela 9 - Condições de linearidade para a validação das curvas de calibração de MNZ e SMZ em água ultra-pura. 

Parâmetros MNZ SMZ 

Número de pontos ≥ 5 6 5 

(R2) ≥ 0.995 0,997 0,997 

(
𝑺𝒂

𝒂
× 𝟏𝟎𝟎 ) ≤ 5% 2,748 3,243 

(𝒃 − 𝑺𝒃 < 𝟎 < 𝒃 + 𝑺𝒃) -0,004 <0 <0,011 -0,004<0 <0,013 

 
Tabela 10 - Condições de linearidade para a validação das curvas de calibração de MNZ e SMZ em PBS. 

Parâmetros 
MNZ SMZ 

pH 2 pH 5,6 pH 9 pH 2 pH 5,6 pH 9 

Número de pontos ≥ 5 7 9 8 7 6 7 

(R2) ≥ 0.995 0,997 0,999 0,999 0,997 0,998 0,999 

(
𝑺𝒂

𝒂
× 𝟏𝟎𝟎 ) ≤ 5% 2,149 0,911 0,657 2,609 2,084 1,476 

(𝒃 − 𝑺𝒃 < 𝟎 < 𝒃 + 𝑺𝒃) 
-0,0046 <0 

<0,0064 

-0,0078<0 

<8,66x10-5 

-0,0048<0 

<2,78x10-3 

-0,0046<0 

<0,101 

-0,0062<0 

<0,0015 

-0,0047<0 

<0,0080 
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Segundo a tabela 9 e 10 os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, uma vez que os 

requisitos de linearidade foram satisfeitos para todos os antibióticos, tanto em água ultra-pura, 

como em PBS a diferentes valores de pH. 

7.2 Caracterização das micropartículas 

O MNZ e o SMZ foram encapsulados em EC e PCL por dupla emulsão por evaporação de solvente, 

que se trata de uma técnica suscetível a baixos rendimentos de produto. Esta é uma técnica físico-

química e portanto dependente de um operador. Adicionalmente, existem várias etapas de 

transferência (transferência da fase dispersa para a fase contínua, recuperação das MPs no filtro, 

entre outros) o que pode reduzir o rendimento em termos de produto. O rendimento do produto 

(Tabela 11) (quantidade de pó recuperado em relação à quantidade de matéria-prima utilizada) foi 

de 85,4 % e 93,8% para MNZ – EC e MNZ - PCL e foi de 75,9 % e 88,8 % para SMZ – EC e 

SMZ - PCL. Os resultados obtidos foram satisfatórios para a técnica e a escala que foram utilizadas 

(escala laboratorial) e mostraram que não houve perdas significativas no processo de 

encapsulamento. Na literatura são relatados casos com o mesmo tipo de processo de produção de 

micropartículas onde obtêm rendimento de produto na ordem de grandeza. É o caso de Raval et 

al. (2014) que ao encapsular Doxiciclina com PCL atinge valores entre 79,42 – 93,55 %. 

Tabela 11 - Caracterização das micropartículas: Rendimento de produto 

 

O loading traduz-se como a quantidade encapsulada de fármaco dividida pelo massa total de 

fármaco e polímero utilizados para a preparação das micropartículas (Ramazani et al., 2016). A 

Tabela 12 resume os valores obtidos de loading para cada uma das formulações. 

O loading foi de 0,22 % no caso de MNZ – EC e 0,23 % para MNZ – PCL, e no caso do SMZ, foi 

de 0,24% para SMZ – EC e 0,25% no caso de SMZ - PCL. 

Durán et al. (2008) ao encapsular rifampicina e usando PLGA como polímero atingiu uma EE de 

40% e um loading de cerca de 0,10 mg RIF / 1 mg de polímero. Na mesma ordem de grandeza, 

Rendimento  

de produto (%) 

MNZ – EC  

(M ± SD) 
CV (%) 

MNZ-PCL 

(M ± SD) 
CV (%) 

85,4 ± 3,9 4,7 93,8 ± 1,8 1,9 

SMZ – EC  

(M ± SD) 
CV (%) 

SMZ-PCL 

(M ± SD) 
CV (%) 

75,9 ± 19,4 25,5 88,8 ± 3,9 4,4 

M – média; SD – Desvio padrão; n=3; CV – Coeficiente de variação 
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Arnold et al. (2007) ao nanoencapsular ciprofloxacina com PLGA como polímero obteu em 

diferentes formulações, uma gama de valores de loading de 0,08%-0,4%.  

De acordo com Raval et al. (2014) micropartículas com valores mais elevados de loading, 

apresentam também EE mais elevados, no entanto isso não se verificou no presente estudo.(Arnold et al., 2007; Durán et al., 

2008; Raval et al., 2014) 
 

 

Tabela 12 - Caracterização das micropartículas: Loading 

Relativamente à eficiência de encapsulação, pela Tabela 13 pode concluir-se que o MNZ tanto em 

EC como PCL apresenta uma eficiência de encapsulação (EE) muito superior ao SMZ. A EE foi 

de 93,1% no caso de MNZ – EC e 94,5 % para MNZ – PCL, e no caso do SMZ, foi de 68,8 % 

para SMZ – EC e 69,2% no caso de SMZ - PCL. Segundo os dados obtidos, pode concluir-se que 

a EE é dependente do antibiótico encapsulado, mas também do polímero, uma vez que se obteve 

uma EE superior em MNZ – PCL face a MNZ – EC.  

Tabela 13 - Caracterização das micropartículas: Eficiência de encapsulação 

7.2.1 Distribuição do tamanho de partícula 

O tamanho médio de partícula e a distribuição de tamanhos são parâmetros importantes, uma vez 

que estes são uma consequência do tipo de encapsulamento, o perfil de libertação e a estabilidade 

do composto ativo dentro das micropartículas. O tamanho médio das partículas e a distribuição de 

Loading (%) 

MNZ – EC  

(M ± SD) 
CV (%) 

MNZ-PCL 

(M ± SD) 
CV (%) 

0,22 ± 0,0006 0,28 0,23 ± 0,007 2,98 

SMZ – EC  

(M ± SD) 
CV (%) 

SMZ-PCL 

(M ± SD) 
CV (%) 

0,24 ± 0,005 1,92 0,25 ± 0,0008 0,32 

M – média; SD – Desvio padrão; n=3; CV – Coeficiente de variação 

Eficiência de 

Encapsulação (%) 

MNZ – EC  

(M ± SD) 
CV (%) 

MNZ-PCL 

(M ± SD) 
CV (%) 

93,1 ± 0,2 0,2 94,5 ± 0,1 0,1 

SMZ – EC  

(M ± SD) 
CV (%) 

SMZ-PCL 

(M ± SD) 
CV (%) 

68,8 ± 0,3 0,5 69,2 ± 0,2 0,4 

M – média; SD – Desvio padrão; n=3; CV – Coeficiente de variação 
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tamanhos também podem influenciar a distribuição in vivo, o destino biológico e a capacidade de 

direcionamento dos sistemas de micropartículas. Os resultados da distribuição de tamanho de 

partícula são apresentados nas Tabelas 14 e 15 e nas Figuras 23 e 24. 

Tabela 14 - Valores obtidos na determinação da distribuição de tamanhos das partículas. 

Parâmetros 
SMZ - EC MNZ -EC PO - EC 

M ± SD CV (%) M ± SD CV (%) M ± SD CV (%) 

Tamanho médio de 

partícula (µm) 
208 ± 30 14,5 418 ± 25 5,9 622 ± 35 5,6 

SPAN  1,6 ± 0,1 8,1 2,2 ± 0,2 6,9 3,0 ± 0,1 3,0 

D (3,2) (µm2) 71,6 ± 33,3 46,5 232,9 ± 5,5 2,4 105,3 ± 6,3 5,9 

 

Figura 23 - Distribuição do tamanho de partícula da amostra: a) SMZ – EC e b) MNZ - EC. 

A interação do EC com o MNZ e SMZ resultou em tamanhos de partículas diferentes, tendo-se 

obtido tamanho médio de 208 ± 30 µm e 418 ± 25 µm respetivamente. Comparando os tamanhos 

de MNZ – EC e SMZ – EC pode concluir-se que a presença de antibiótico na formulação altera 

significativamente o tamanho de partícula. Atendendo a que a EC utilizadas só é 47% etilada, 

significa que ainda possui alguns grupos hidroxilos livres o que lhe permite estabelecer ligações 

de hidrogénio com os grupos OH e NH dos antibióticos, razão pela qual que o tamanho de partícula 

de PO – EC é maior do que SMZ – EC e MNZ – PCL, pois estas ligações são mais fortes, dando 

origem a micropartículas internamente mais coesas.  

Quanto ao SPAN, quanto maior o valor, maior dispersividade, e pode considerar-se que até valores 

iguais a 2 as partículas são monodispersas, como se observa para MNZ – EC e MNZ – PCL. 

O parâmetro D (3,2) representa a área superficial, que genericamente é um fator muito importante 

neste tipo de estudos, uma vez que quanto maior a área superficial maior é a área disponível para 

a libertação. 
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Tabela 15 - Valores obtidos na determinação da distribuição de tamanhos das partículas. 

Parâmetros 
SMZ – PCL MNZ - PCL  PO - PCL 

M ± SD CV (%) M ± SD CV (%) M ± SD CV (%) 

Tamanho médio de 

partícula (µm) 
345 ± 3 0,7 455 ± 6 1,3 98 ± 2 2,0 

SPAN 1,2 ± 0,0 1,0 0,9 ± 0,0 4,8 1,0 ± 0,0 2,5 

D (3,2) (µm2) 274,4 ± 1,3 0,7 381,6 ± 8,4 2,2 81,7 ± 0,9 1,1 

 

Contrariamente com o que acontece com o EC, a microencapsulação com PCL apresenta tamanhos 

de partículas semelhantes para MNZ e SMZ, tendo-se obtido tamanho médio de 455 ± 6 µm e 345 

± 3 µm respetivamente. No entanto, mais uma vez a presença de antibiótico na formulação altera 

significativamente o tamanho de partícula e pode considera-se que apresentam uma distribuição 

monodispersa (SPAN ≤ 2). 

7.2.2 Morfologia das partículas 

As micropartículas preparadas foram analisadas por microscopia eletrónica de varredura (SEM) 

para análise de morfologia de partículas. As Figura 25 e 26 mostram imagens SEM de 

micropartículas de EC e PCL, respetivamente, encapsuladas com MNZ e SMZ. A análise 

microestrutural confirmou uma população de partículas, regulares, porosas e esféricas para ambos 

os antibióticos encapsulados. As MPs de PCL mostram uma superfície mais lisa comparativamente 

com o EC. 
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Figura 24 - Distribuição do tamanho de partícula da amostra: a) SMZ – PCL e b) MNZ - PCL. 
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Figura 25 - Micrografias SEM de micropartículas de EC carregadas SMZ (A), MNZ (B) e PO (C). Ampliado 2000 (A e B) e 

1050 (C) vezes, intensidade do feixe (HV) 15 kV. 

 

Figura 26 - Micrografias SEM de micropartículas de PCL carregadas SMZ (A), MNZ (B) e PO (C). Ampliado 500 (A e B) e 320 

(C) vezes, intensidade do feixe (HV) 15 kV. 

7.3 Libertação controlada 

A liberação de fármaco in vitro de MNZ e SMZ, tal como já referido, foi realizada em tampão 

PBS em diferentes valores de pH (2; 5,6 e 9), à temperatura ambiente, para simular condições do 

estômago, da saliva e do intestino delgado, respetivamente. Uma vez que a absorção de antibióticos 

ocorre apenas no intestino, a liberação de antibiótico das micropartículas só deve ocorrer quando 

atingem o pH do trato gastrointestinal, daí o uso de valores de pH diferentes nos estudos de 

libertação. Os perfis de libertação SMZ - EC (a) e MNZ - EC (b) em PBS a pH (2; 5,6 e 9), são 

apresentados na Figura 27, enquanto os perfis de liberação SMZ – PCL (a) e MNZ – PCL (b) em 

PBS a pH (2; 5,6 e 9), na Figura 28. 

Geralmente, os perfis de libertação in vitro obtidos para cada antibiótico teriam três fases: (1) um 

burst release, possivelmente devido à dessorção de antibiótico inicialmente associado à superfície 

das micropartículas, (2) uma libertação controlada constante do antibiótico remanescente, 
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resultando possivelmente da difusão através da parede do polímero, e (3) uma concentração 

constante após a libertação completa. O efeito de burst release é um fator muito importante ao 

encapsular antibióticos, uma vez que a MIC deve ser rapidamente alcançada para evitar a 

resistência aos antibióticos. Após essa libertação inicial, a concentração de antibiótico no meio 

deve ser gradualmente maior para alcançar a libertação controlada desejada das micropartículas. 

Tal como já referido anteriormente, a libertação do ingrediente ativo pode ocorrer através da rutura 

mecânica, mediante ação da temperatura e do pH, por meio da biodegradação, pela solubilidade 

no meio e também por difusão, tal como é possível observar na Figura 8 da secção 3.3.2. 

Pelas Figuras 27 e 28 verifica-se que para os dois antibióticos e os dois polímeros, os perfis de 

libertação diferem com a alteração de pH. No entanto, em todos os casos, a libertação em PBS a 

pH 5,6 é aquela que apresenta uma quantidade libertada menor ao longo das 30h. As primeiras 

horas de libertação não se consideraram relevantes, uma vez que podem corresponder a erros 

analíticos e estabilização da leitura. 

O SMZ, quando encapsulado com EC, em PBS pH 2; 5,6 e 9 apresenta uma libertação ao fim das 

30h de 49,3%, 14,3% e 24,7%, respetivamente. Quando microencapsulado com PCL apresenta 

uma libertação ao fim das 30h inferior, de 15,0%, 6,6% e 20,1%, em PBS pH 2; 5,6 e 9, 

respetivamente. As MPs de PCL apresentam valores de D (3,2) maiores, sendo expectável uma 

libertação maior ao longo do tempo, no entanto SMZ – EC apresenta superfícies mais porosas do 

que SMZ – PCL, podendo ser explicada a maior libertação nas MPs contendo EC. 

Segundo a Figura 27A (SMZ – EC) a pH 2 é quando se verifica uma maior libertação, atingindo-

se ao fim de 30 h uma libertação de cerca de 50%. A ligação glicosidica (éter) do EC pode ser 

hidrolisada a pH ácido originado uma libertação maior.  

Relativamente ao PCL, sendo um éster, pode haver hidrólise acida ou básica a pH extremamente 

ácido ou básico respetivamente. No entanto a pH 5,6 ele encontra-se estável. De acordo com a 

Figura 27B a pH 5,6 verifica-se uma libertação muito baixa, e para pH 2 e 9 observa-se que a 

libertação é crescente, podendo-se afirmar que estará a ocorrer a degradação/hidrólise do polímero 

aos valores de pH extremos. Estes resultados parecem indicar que um dos possíveis mecanismos 

da libertação seja a hidrólise do polímero, devido aos valores extremos de pH. 

O MNZ, quando encapsulado com EC, em PBS a pH (2; 5,6 e 9), apresenta uma libertação ao fim 

das 30h de 4,7%, 9,9% e 7,2%, respetivamente. Quando microencapsulado com PCL apresenta 

uma libertação ao fim das 30h mais elevada, de 23,8%, 13,3% e 15,7% em PBS a pH (2; 5,6 e 9), 

respetivamente. 
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Esperavam-se que os resultados (Figura 28) fossem coerentes com os do SMZ (Figura 27), no 

entanto isso não se verifica, e o mecanismo de libertação não poderá ser explicado pela degradação 

dos polímeros. Em relação ao MNZ-EC (Figura 28A) os valores de libertação são muito baixos, 

não chegando a atingir 10% de libertação, e desta forma, não sendo possível tirar quaisquer 

conclusões, pois estes valores estão próximos do erro analítico. Segundo a Figura 28B a pH 2 e 9, 

ocorre uma libertação muito baixa, no entanto a pH 2, ao fim de 5h de ensaio já tinham atingido 

cerca de 20% de libertação
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Figura 28 - Comparação entre os perfis de libertação das micropartículas SMZ – EC (A) e SMZ - PCL (B) em PBS a pH 2; 5,6 e 9 durante 30 h 

Figura 27 - Comparação entre os perfis de libertação das micropartículas MNZ – EC (A) e MNZ - PCL (B) em PBS a pH 2; 5,6 e 9 durante 30 h 
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7.4 Estudo comparativo 

Na presente secção é realizada uma comparação de todos os resultados obtidos, começando pelas 

características da microencapsulação e MPs e terminando nos estudos de libertação controlada. 

A EE foi uma das características avaliadas, e comparando o ingrediente ativo, o MNZ foi aquele 

que resultou numa EE mais elevada. Pode, desta forma, concluir-se que, a EE é dependente do 

antibiótico encapsulado, mas também do polímero, uma vez que se obteve uma EE superior em 

MNZ – PCL face a MNZ – EC.  

Relativamente ao loading, este varia com a EE (aumenta quando a EE aumenta), no entanto, como 

é uma variação muito pequena, considera-se que está dentro do erro experimental. Apesar dos 

melhores resultados de loading terem sido obtidos para o PCL, considera-se que este é 

praticamente independente dos polímeros estudados. 

Tal como já referido, o parâmetro D (3,2) representa a área superficial, que é um fator muito 

importante neste tipo de caso de estudo, e foi usado para avaliar se o mecanismo de degradação 

superficial foi o mais dominante na libertação controlada. Os melhores resultados, ou seja, as 

micropartículas com uma área superficial maior, foram as de PCL, tanto para MNZ como SMZ. 

No entanto, as MPs que apresentam uma D (3,2) não são as que apresentam uma libertação maior, 

daí poder-se concluir que a erosão superficial não é o mecanismo dominante. 

Em relação à morfologia das partículas, a existência de superfícies porosas contribui para a difusão 

e convecção de massa pelos poros superficiais que contribuem significativamente para a libertação 

de composto. Analisando as imagens SEM obtidas, esperar-se-ia que as MPs de EC libertassem 

mais do que as de PCL, uma vez que apresentam uma superfície mais porosa. Isto não se verifica, 

concluindo-se assim que a difusão e convecção parece não ter sido o mecanismo dominante na 

libertação do IA.  

Outro mecanismo possível de explicar a libertação seria o swelling. A EC é um polímero capaz de 

estabelecer ligações de hidrogénio com a água, mas como este possui um grau de etilação de 47%, 

este tipo de interações está comprometido, apresenta assim alguma resistência à absorção de água. 

No PCL, tratando-se de um éster, as interações do tipo ligação hidrogénio são muito inferiores 

(não possui grupos hidroxilos), e consequentemente a interação com moléculas de água também 

será muito inferior.  

A alteração de pH é outro mecanismo passível de justificar a libertação ocorrida. Para o polímero 

PCL, este mecanismo é comprovado, uma vez que se dá a hidrólise do éster quer em pH ácido ou 

básico. Para todos os resultados obtidos em PCL, há uma maior libertação em pH 2 e 9 do que em 
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pH 5,6, comprovando assim que a hidrólise do éster no PCL (hidrólise ácida ou básica) deve ser 

responsável pelas maiores libertações nestes meios. 

Quanto à EC, os resultados não são concordantes com os do PCL. A libertação nas partículas de 

EC pode ser explicada pela combinação da erosão superficial combinada com a erosão interna. 

Estas MPs apresentam poros internos (fase aquosa interna). Ao longo do tempo estes poros 

internos vão-se degradando, sendo cada vez maiores, até que entram em contacto com o meio 

exterior e libertam o IA. 

De todos os perfis de libertação, SMZ – EC foi aquele que libertou uma maior quantidade de 

antibiótico em todos os valores de pH. É assim possível concluir que o polímero e o IA têm um 

efeito dominante no processo de libertação controlada. 

7.5 Determinação da concentração mínima inibitória 

A Concentração mínima inibitória (MIC) para cada microrganismo (E.coli e S.aureus) foi 

calculada para cada um dos antibióticos (MNZ e SMZ). Para assegurar um resultado bem-

sucedido, deve ser alcançada uma interação farmacodinâmica específica entre o agente 

antimicrobiano e o seu alvo bacteriano. Um dos parâmetros farmacocinéticos mais importante é o 

tempo que a concentração do antibiótico deve permanecer acima da MIC no local de infeção. 

Pela leitura espectrofotométrica foi calculada o crescimento de cada microrganismo. As Figuras 

29 e 30 apresentam os resultados de inibição de crescimento microbiano nas concentrações de 500 

a 5000 ppm. No Anexo A estão apresentados os gráficos de crescimento dos ensaios preliminares. 

Segundo as Figuras A.1 e A.2 pode-se constatar que as concentrações de antibiótico não foram 

suficientes para inibir o crescimento dos dois microrganismos, tanto para o MNZ como para o 

SMZ. Nas Figuras A.1 (A) e A.2 (B) ao fim de 24 horas, observou-se que houve evaporação nos 

poços o que explica os valores obtidos de D.O. próximos de 0,1. 

Relativamente à Figura A.3 as concentrações de MNZ revelaram-se insuficientes. Relativamente, 

ao SMZ, devido à sua baixa solubilidade em água, foram adicionadas algumas gotas de HCL, 

concentrado a 37 %, de modo a aumentar a mesma. A adição do HCL originou uma redução nos 

valores de pH (valores iguais ou inferiores a 2), conduzindo à inibição dos microrganismos por 

ação da alteração do pH e não do antibiótico. 

Pela análise da Figura 29A, pode-se concluir que a MIC do MNZ para a E.coli é 4000 ppm, pois 

é a partir dessa concentração que o microrganismo tem um crescimento nulo, uma vez que a D.O. 

se mantem constante no 0,1 (D.O. inicial). De notar, que no poço “branco” há um crescimento 

exponencial das bactérias e o DMSO causa também uma ligeira inibição. 
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Relativamente à Figura 29B, o MNZ não se mostrou eficaz para inibir o crescimento da S.aureus, 

havendo uma crescimento em todas as concentrações de antibiótico, ainda que menos significativo 

para as concentrações mais altas. 

No caso do SMZ, quando este é usado para inibir a E.coli (Figura 30A) a concentrações mais 

baixas há um crescimento continuo, no entanto a partir da concentração de 3500 ppm nota-se que 

no inicio do ensaio há uma inibição, mantendo-se a D.O. próxima de 0,1, mas verifica-se uma 

adaptação por parte das bactérias, uma vez que ao fim de 5 horas de ensaio os microrganismos 

começam o seu crescimento. 

Analisando a Figura 30B, verifica-se que o SMZ também não inibe o crescimento do S.aureus, 

estando a todas as concentrações de antibiótico os microrganismos a crescer desde a primeira hora. 
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Figura 29 - Perfil de crescimento da E. coli (A) e da S. aureus (B) a diferentes concentrações (500ppm – 5000 ppm) de MNZ. 

 

 

Figura 30 - Perfil de crescimento da E. coli (A) e da S. aureus (B) a diferentes concentrações (500ppm – 5000 ppm) de SMZ. 
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8 CONCLUSÃO 

O metronidazol (MNZ) e o sulfametoxazol (SMZ) foram encapsulados em Etilcelulose e 

Policaproctona pela técnica de dupla emulsão por evaporação do solvente (w1/o/w2). Os resultados 

demonstraram que é possível encapsular MNZ e SMZ por este método, tendo-se obtido melhores 

resultados para o MNZ em termos de caracterização das MPs, apesar dos resultados de libertação 

controlada serem mais coerentes para SMZ. O rendimento do produto foi de 85,4 % e 93,8% para 

MNZ – EC e MNZ - PCL e foi de 75,9 % e 88,8 % para SMZ – EC e SMZ – PCL. Foram obtidos 

valores de loading de 0,22 % no caso de MNZ – EC e 0,23 % para MNZ – PCL, e no caso do 

SMZ, de 0,24% para SMZ – EC e 0,25% para SMZ - PCL. A EE foi de 93,1% no caso de MNZ – 

EC e 94,5 % para MNZ – PCL, e no caso do SMZ, foi de 68,8 % para SMZ – EC e 69,2% no caso 

de SMZ - PCL. 

 Os métodos de espectrofotometria UV-Vis para determinação MNZ e SMZ foram desenvolvidos 

e validados a diferentes valores de pH e apresentaram boa linearidade com coeficientes de 

correlação superiores a 0,995 e bons resultados de precisão com coeficientes de variação de valores 

inferiores a 5%.  

A análise de SEM revelou micropartículas redondas com superfície lisa e porosa e o tamanho 

médio de partícula de 208 μm para SMZ – EC, 418 μm para MNZ – EC, 622 μm para EC – PO, 

455 μm para SMZ – PCL, 345 μm para MNZ – EC e 98 μm para PCL – PO foram obtidas por 

granulometria laser.  

O SMZ, quando encapsulado com EC, em PBS pH 2; 5,6 e 9 apresenta uma libertação ao fim das 

30h de 49,3%, 14,3% e 24,7%, respetivamente. Quando microencapsulado com PCL apresenta 

uma libertação ao fim das 30h de 15,0%, 6,6% e 20,1%, em PBS pH 2; 5,6 e 9, respetivamente. O 

MNZ, quando encapsulado com EC, em PBS pH 2; 5,6 e 9 apresenta uma libertação ao fim das 

30h de 4,7%, 9,9% e 7,2%, respetivamente. Quando microencapsulado com PCL apresenta uma 

libertação ao fim das 30h de 23,8%, 13,3% e 15,7%, em PBS pH 2; 5,6 e 9, respetivamente.  

Os resultados entre o SMZ e MNZ não foram coerentes, sendo facilmente explicado que o 

fenómeno de libertação para o SMZ terá sido a degradação dos polímeros devido a valores 

extremos de pH do meio, não se verificando o mesmo para o MNZ. 

A MIC para os microrganismos E.coli e S.aureus foi calculada para cada um dos antibióticos 

(MNZ e SMZ). Apenas foi possível concluir a MIC do MNZ para a E.coli (4000 ppm), pois é a 

partir dessa concentração que o microrganismo tem um crescimento nulo. Para os restantes casos, 

apesar de um crescimento mais lento, não há inibição do mesmo.
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9 LIMITAÇÕES E TRABALHO FUTURO 

Apesar dos resultados obtidos na realização deste estudo, algumas limitações devem ser 

destacadas. A disponibilidade do equipamento (Coulter, liofilizador e espectrofotómetro foram 

compartilhados com outros investigadores e estudantes), e o fato de que o espectrofotómetro UV-

Vis ter avariado foram as principais limitações que atrasaram ou influenciaram a obtenção de 

resultados no presente projeto. 

A microencapsulação na indústria farmacêutica ainda enfrenta desafios tecnológicos. O perfil de 

liberação de compostos de micropartículas pode ser afetado por vários fatores e, portanto, o 

trabalho futuro deve investigar e otimizar esses parâmetros para obter um sistema com as 

propriedades pretendidas. Além disso, estudos adicionais sobre parâmetros e condições de 

formulação, bem como materiais e técnicas alternativas devem ser realizados para obter 

micropartículas de forma a obter o perfil de libertação desejado. 

 Uma maior libertação inicial que permita atingir a MIC é o desejo no caso da microencapsulação 

de antibióticos, e por isso testar polímeros que permitam atingir esse resultado é fundamental. 

Outro fator importante seria testar a libertação controlada numa incubadora (37 ºC), a fim de recriar 

a temperatura do corpo humano.  
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ANEXO A - ENSAIOS PRELIMINARES DA DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA INIBITÓRIA 
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Figura A. 1 - Perfil de crescimento da E. coli (A) e da S. aureus (B) a diferentes concentrações (0,005 ppm – 50 ppm) de SMZ. 

Figura A. 2 - Perfil de crescimento da E. coli (A) e da S. aureus (B) a diferentes concentrações (0,005 ppm – 50 ppm) de MNZ. 
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Figura A. 4 - Perfil de crescimento da E. coli (A) e da S. aureus (B) a diferentes concentrações (0,005 ppm – 50 ppm) de MNZ. 

Figura A. 3 - Perfil de crescimento da E. coli (A) e da S. aureus (B) a diferentes concentrações (50 ppm – 500 ppm) de SMZ. 


