
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

LIBERAÇÃO MODIFICADA DE ÁCIDO MEFENÂMICO 

PELA INCORPORAÇÃO EM BLENDA POLIMÉRICA DE K-

CARRAGENINA/SERICINA 

Palavras-Chave: Liberação modificada de fármaco, Blenda polimérica, Ácido Mefenâmico. 

Guilherme Gioia Choi [Faculdade de Engenharia Química] 

Maria Vitória Silva Nicolini (Coorientadora) [Faculdade de Engenharia Química] 

Prof./ª Dr./ª Melissa Gurgel Adeodato Vieira (Orientador/a) [Faculdade de Engenharia Química] 

1. INTRODUÇÃO: 

Dentre as diversas vias de administração de fármacos, a mais comum é a via oral com liberação imediata, 

devido à facilidade de administração do medicamento e à possibilidade de automedicação do paciente. Entretanto, 

esta forma de liberação apresenta limitações como a necessidade de múltiplas dosagens, que podem causar efeitos 

colaterais e dificultar a adesão do paciente ao tratamento. Neste cenário, formas de liberação modificada visam 

reduzir e mitigar estas limitações. (BRUSHI, 2015; ALLEN JR, POPOVICH, ANSEL, 2007). Um dos métodos 

eficientes e com menor custo para obter liberação modificada de insumos farmacêuticos ativos (IFA) já existentes 

é a encapsulação em matrizes poliméricas.  

Polímeros como a sericina e a k-carragenina destacam-se para a composição de matrizes poliméricas. A 

carragenina é um polissacarídeo hidrofílico encontrado em algas vermelhas que possui diversas características que 

a tornam ideal para este uso, tais como sua biocompatibilidade, suas propriedades viscoelásticas ajustáveis e seu 

mecanismo de gelificação frente a presença de íons de potássio. Para aprimorar as características mecânicas da k-

carragenina, é possível a formação de blenda com outro polímero, como a sericina. (KEPPELER, ELLIS e 

JACQUIER, 2009; IMENSON, 2012; LI et al., 2013). A sericina, por sua vez, é uma proteína encontrada em casulos 

do bicho-da-seda que, por sua vez, possui características como bioadesão, biocompatibilidade e capacidade de 

retenção de água, o que a torna uma ótima opção para compor a matriz polimérica junto à carragenina  (FREITAS 

et al., 2018; VIDART et al., 2018).  

São relatados diversos IFAs que quando liberados de forma imediata causam efeitos colaterais no paciente, 

como o ácido mefenâmico (AM). Este fármaco é um anti-inflamatório não esteroide (AINE) indicado para o 

tratamento de artrites reumatoides e dores em geral. Entretanto, este medicamento possui uma meia-vida curta e 

necessita de múltiplas dosagens, o que pode causar efeitos colaterais como sangramento e úlceras gastrointestinais 

quando seu uso é prolongado. (CIMOLAI, 2013; BERNARDI et al., 2009; THONG-NGAM et al., 2012). Sob esta 

perspectiva, este estudo focou em obter a liberação modificada de AM, a partir do encapsulamento do IFA em uma 

matriz de k-carragenina e sericina, visando reduzir a frequência de dosagem desse medicamento e, possivelmente, 

mitigar seus efeitos colaterais.     

 

2. METODOLOGIA:  

 

Os materiais utilizados na pesquisa foram: casulos de bicho da seda Bombyx mori, fornecidos pela em presa 

BRATAC; k-carragenina, fornecida pela empresa Sigma-Aldrich; e ácido mefenâmico, doado pela empresa 

farmacêutica EMS. 

A fim de extrair a sericina, os casulos foram submetidos à limpeza física e então cortados em pedaços de 

tamanho próximo a 1cm2. 40g deste material foram lavados em água corrente e enxaguados com água deionizada. 

O material foi misturado a 1 L de água destilada, e a mistura foi levada à autoclave por 40 minutos a 120 °C e 1 

kgf/cm2. A sericina extraída foi estabilizada por 12 horas em temperatura ambiente, e em seguida, congelada por 
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pelo menos 24 horas. Para o fracionamento da sericina de alta massa molar, utilizou-se o processo de 

descongelamento e filtração. 

Para a formação da blenda polimérica, a sericina de alta massa molar extraída passou por um processo de 

ressolubilização e ajuste de concentração, para 3 %(m/V). Após isso, a solução de sericina foi misturada com a 

solução de k- carragenina, que foi preparada de acordo com o método de Mohamadnia e colaboradores (2008). A 

mistura ficou sob agitação em um ultraturrax a 4000 rpm, durante 10 minutos. Adicionou-se o ácido mefenâmico 

em seguida e homogeneizou-se a solução por 30 minutos a 8000 rpm no ultraturrax. 

As partículas foram produzidas pela técnica de gelificação ionica, de modo que a solução de sericina-

kcarragenina-ácido mefenâmico (Ser/KCa/AM) foi gotejada com o auxílio de uma bomba peristáltica em uma 

solução de cloreto de potássio (KCl) 5% (m/V). Após o gotejamento, as esferas foram transferidas para uma nova 

solução de KCl, onde permaneceram por mais 30 minutos, para garantir sua reticulação. Após essa etapa, enxaguou-

se as partículas com água deionizada. A secagem das partículas se deu sob temperatura ambiente. 

Para a análise da eficiência de incorporação, foi adicionada a um erlenmeyer uma massa de 0,01g de 

partículas em 50 mL de solução de acetonitrila e tampão fosfato (60:40 v/v), que foi levado ao shaker a uma 

temperatura de 27°C e agitação de 200 rpm. Após 24 horas, a solução foi sonicada e filtrada. 

A concentração de ácido mefenâmico foi determinada por meio de cromatografia gasosa de alta eficiência 

(HPLC), em que a fase móvel utilizada foi acetonitrila e tampão fosfato (60:40 v/v) a um fluxo de 1,0 mL/min, 

coluna analítica C18 (150 mm x 4,6 mm, 5,0 μm), temperatura da coluna de 25°C, volume de injeção de 20 μL, 

detecção no comprimento de onda de 225 nm. Para o cálculo da eficiência de incorporação (Ei) e do carregamento 

(Ec), foram utilizadas as Equações 1 e 2, respectivamente: 

𝐸𝑖 =  (𝐶𝑒/𝐶𝑡) × 100  (1)                     𝐸𝑐 =  (𝑚𝑓/𝑚𝑝) × 100  (2) 

Onde Ce é a concentração experimental determinada por HPCL e Ct é a concentração teórica, que é calculada 

utilizando fração mássica do fármaco na partícula; mf é a massa de fármaco na partícula e mp é a massa de partículas. 

As análises utilizadas para a caracterização das partículas com e sem IFA incorporado, bem como os 

equipamentos utilizados e seus objetivos, estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Análises para caracterização das partículas de Se/k-Ca/IFA. 

 

 O teste de dissolução in vitro foi realizado no dissolutor de capsulas e comprimidos de acordo com o método 

da United Stades Pharmacopeia (USP) e teve como objetivo de determinar o perfil de liberação do ácido 

mefenâmico das partículas produzidas. Para isso, uma massa de partículas referente a 250 mg de ácido mefenâmico 

foram colocadas em 900 mL de uma solução de 0,1 M de ácido clorídrico (HCl), pH 1,2 e 3% (m/V) de brometo de 

cetiltrimetilamônio, por 2 horas, para simular o meio gástrico. Em seguida, as partículas foram colocadas em um 

meio de de tris(hidroximetil)aminometano 0,05 M, pH 9,0, para simular o meio entérico. Então, as alíquotas foram 

retiradas em tempos pré-determinados e tiveram a concentração de AM determinada por HPLC. A determinação do 

modelo matemático que descreve o perfil de liberação do IFA foi realizada com auxílio do programa Maple 17 ®, 

considerando o coeficiente de determinação ajustado (R2 aj) e do critério de informação de Akaike (AIC), para os 

modelos de ordem zero (Equação 3), primeira ordem (Equação 4), Higuchi (Equação 5), de Hopfenberg (Equação 

6), de Kosmeyer-Peppas (Equação 7) e de Weibull (Equação 8). 

𝑄 =  𝑄0 + 𝐾0 ∙ 𝑡 (3) ln(𝑄)  = ln(𝑄
0
) − 𝐾1 ∙ 𝑡 (4) 𝑄 =  𝐾𝐻 ∙ 𝑡1/2 (5) 

   

𝑄𝑡

𝑄∞  =  1 − [1 −
𝑘∙𝑡

𝐶0∙ 𝑎0
]

𝑛

 (6) 
𝑄𝑡

𝑄∞  =  𝐾𝐾𝑃 ∙ 𝑡𝑛 (7) 𝑄 =  𝑄0 [1 − exp (
−(𝑡−𝑇)

𝑎
)

𝑏

] (8) 

 

Análise Equipamento Objetivo 

DRX DRX X’ Pert-MPD, marca Philips Avaliação da cristalinidade das partículas 

FTIR Thermo Scientific, Nicolet 6700 (Madison, USA) Determinação dos grupos funcionais do IFA, bem 

como das partículas com e sem IFA 
MO Marca: Leica Modelo: DMLM (Cambridge, 

Inglaterra) 

Determinação do diâmetro das partículas 

MEV Modelo LEO 440i, marca LEO Electron 

Microscopy /Oxford (Cambrige, Inglaterra) 

Análise da morfologia de superfície 

TGA/DTG Modelo DTG-60, marca Shimadzu Avaliação de comportamento térmico das partículas 

   

DSC Modelo DSC50, marca Shimadzu Estudo do Polimorfismo 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

3.1. Eficiência de incorporação e carregamento  

As eficiências de incorporação obtidas foram de 86,19 ± 1,00 a 98,94 ± 3,01%. Esse resultado pode ser 

justificado pela hidrofobicidade do AM, que impede sua lixiviação da partícula (SEVGI et al., 2008), sugerindo que 

a rede polimérica formada pela blenda de sericina e k-carragenina foi suficiente encapsular o fármaco com sucesso. 

 

Formulação 

Concentração de Sericina 

(% m/V) 

Concentração de 

k-Carragenina  

(% m/v) 

Massa de Ácido 

Mefenâmico (g) 

Eficiencia de 

Incorporação (%) 

F1 0,8 0,8 2 98,94 ± 3,01 

F2 1,2 0,8 2 97,66 ± 3,37 

F3 0,8 0,9 2 90,34 ± 4,21 

F4 1,2 0,9 2 94,38 ± 3,98 

F5 0,8 0,8 3 91,38 ± 2,27 

F6 1,2 0,8 3 86,19 ± 1,00 

F7 0,8 0,9 3 88,56 ± 0,44 

F8 1,2 0,9 3 92,65 ± 1,79 

F9 1 0,85 2,5 96,42 ± 5,00 

F10 1 0,85 2,5 86,55 ± 2,75 

F11 1 0,85 2,5 91,84 ± 4,78 
Tabela 2 – Dados da incorporação de fármaco pelas partículas F1 a F9. 

 

3.2. Perfil de Dissolução e modelagem matemática  

As formulações desenvolvidas apresentaram capacidade 

gastrorresistente e liberação retardada, visto que liberaram menos 

que 10% do fármaco no meio gástrico simulado. Esse resultado se 

deve ao fato de que as cadeias poliméricas permanecem protonadas 

em meio ácido, devido à presença de grupos hidroxilas e 

carboxilatos em sua estrutura. Assim, a partícula libera menos, pois 

há menor inchamento da mesma (SELVAKUMARAN; 

MUHAMAD, 2015). No pH básico, o tempo para a liberação total 

do fármaco variou de 45 minutos (F1) a 480 minutos (F8) (Figura 

1). As partículas que apresentaram maiores tempos de dissolução 

foram as com maior quantidade de k-carragenina (0,9%), como a 

F2, F4, F6 e F8. Dentre essas, o maior tempo foi obtido pela 

partícula F8 (1,2% sericina, 0,9% k carragenina e 3 g AM), que é 

reflexo de uma rede polimérica com maior densidade e menos 

vazios molares que retém o IFA na partícula com maior facilidade 

e reduz a taxa de liberação (MUHAMAD et al., 2011). Ao comparar 

o perfil de dissolução da partícula F8 com a do medicamento 

disponível comercialmente de ácido mefenâmico, vê-se que houve 

modificação do perfil de liberação do IFA.  

Os modelos farmacocinéticos foram ajustados para as 

partículas F1, F8 e para o perfil de dissolução do fármaco comercial. 

O modelo que melhor se adequou para as formulações estudadas foi 

o de Weibull, um modelo empírico, sugerindo que o AM é da matriz 

por meio de inchamento e relaxamento das cadeias poliméricas e 

erosão da matriz (CHOIRI; AINUROFIQ, 2018). O modelo de 

primeira ordem foi o que mais se adequou para a formulação 

comercial, indicando que a taxa de liberação fármaco reduz ao 

longo do tempo (SHAH et al., 1997). 

Modelos Parâmetros F1 F8 FC1 

Ordem Zero 

K0 0,2303 0,2027 0,2396 

R²aj 0,3167 0,7109 0,3045 

AIC 92,1629 74,4332 79,074 

Primeira 
Ordem 

K1 0,04456 0,006175 0,038 

R²aj 0,8714 0,9919 0,6462 

AIC 57,668 36,8507 62,4828 

Weibull 

a 185,634 123,194 4,8295 

b 1,72928 0,9452 0,4118 

R²aj 0,982 0,9922 0,40983 

AIC 49,8288 36,7948 62,0568 

Higuchi 

Kh 5,3742 4,30734 5,0844 

R²aj 0,4091 0,916351 0,38669 

AIC 84,464 56,8929 72,235 

Korsmeyer-
Peppas 

Kkp 31,7632 4,2967 30,3029 

n 0,194 0,5004 0,1783 

R²aj 0,2457 0,9044 0,1853 

AIC 76,7392 58,8929 64,49 

Hopfenberg 
n=2 

k2 0,002599 0,002159 0,003363 

R²aj 0,3467 0,9536 0,376171 

AIC 87,4304 53,8549 73,5702 

Hopfenberg 
n=3 

k3 0,002675 0,001684 0,003042 

R²aj 0,4369 0,9717 0,4378 

AIC 84,1919 49,4375 72,3884 
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Figura 1 – Comparação dos perfis de dissolução das partículas F1 

a F9 e do fármaco comercial. 

Tabela 3 - Ajuste dos modelos farmacocinéticos aos perfis de 

dissolução. 
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3.3. Caracterizações 

3.3.1. Difração de Raio X (DRX) e Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

A presença do fármaco nas partículas foi 

comprovada pelas análises de DRX e FTIR. O 

difratograma do AM puro exibiu aspecto 

cristalino com picos em 6,3°, 21,3° e 26,3° 

característicos esse IFA (ANDREWS et al., 

2009). Esses picos também foram visíveis nas 

partículas, comprovando assim a presença do 

IFA, sem alterações expressivas, apesar da 

amorfização que sofreu, visível pela redução da 

intensidade dos picos. A carragenina utilizada 

para compor a blenda apresentou estrutura 

predominantemente amorfa, com picos 

cristalinos referente ao empacotamento da 

dupla hélice (GANESAN; RATKE, 2014). A 

blenda apresentou uma estrutura aleatória. Na 

análise de FTIR é possível avaliar a boa 

compatibilidade da blenda com o AM, uma 

vez que as bandas do AM em 1255, 1648, 

2568 e 3309 cm-1 referentes ao alongamento do grupo C-O, COOH, grupamento NH e estiramento da OH, 

respectivamente, estão presentes tanto no espectro do IFA quanto das partículas compostas por ele. Portanto, o AM 

foi encapsulado sem grandes alterações na sua estrutura (CHETAN; ACHARYA; PATEL, 2016).  

3.3.2. Determinação de diâmetro de partículas e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A análise de microscopia eletrônica de varredura 

permitiu a verificação da morfologia das partículas. 

Tendo em vista que a formulação produzida somente com 

sericina e k-carragenina tem a superfície com menor 

rugosidade quando comparado com as partículas com 

IFA, sugere-se que a encapsulação de AM faz aumentar a 

rugosidade das partículas, bem como promove o 

acréscimo da esfericidade, tamanho e suporte da partícula. 

É possível verificar que a formulação F8, que contém AM, 

apresenta menor quantidade de poros no seu interior, o 

que pode levar a uma maior dificuldade em liberação do 

IFA aumentando a taxa de dissolução, resultado em 

concordância com o perfil de dissolução obtido.  

O diâmetro médio das partículas se encontra entre 

1,278 ± 0,157 mm e 1,462 ± 0,138 mm. Dentre os 

diâmetros de partículas obtidos para as formulações propostas, verifica-se que o método utilizado foi capaz de 

produzir partículas adequadas ao tamanho de um sistema multiparticulado, que é entre 0,05 a 2 mm de diâmetro 

(DEY; MAJUMDAR; RAO, 2008). Ao comparar o diâmetro das partículas, fica visível que a presença de AM causa 

o aumento da partícula, bem como o aumento da sua homogeneidade. 

3.3.3. Análises Térmicas e DSC 

A estabilidade térmica das formulações foi avaliada por termogravimetria. Verifica-se para as partículas a perda 

de compostos voláteis até 100°C, em 247°C eventos como a fusão do fármaco, e quebra das ligações dupla hélice 

da carragenina e peptídicas da sericina, com decomposição total em 570°C. Para o AM é possível comprovar seu 

polimorfismo, pelo pico em 185°C, representando a transição da forma polimórfica I para a II. Em 235° ocorre a 

fusão total do fármaco, e em 276°C, tem-se a decomposição da molécula (CUNHA et al., 2014).  
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Figura 3 - Micrografias para partícula de Ser-kCa e F8, vista frontal ampliada 

150x (a) e corte transversal ampliado 1500x (b). 
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Na análise de calorimetria exploratória diferencial também fica visível a transição da forma polimórfica I para 

a II em 175°C, por um pico endotérmico e ponto de fusão do fármaco em 231°C, ambos visíveis na formulação F8. 

Além desses picos, F8 apresenta um pico amplo em 97°C advindo da perda de compostos voláteis. Com isso, 

constata-se a boa compatibilidade entre a blenda de sericina e k-carragenina e o AM (UMEDA et al., 1985).  

 

4. CONCLUSÕES: 

As formulações apresentaram valores de eficiência de incorporação acima de 86%, o que indica que a matriz polimérica 

estudada foi capaz de encapsular o fármaco de forma eficiente. Os ensaios de dissolução em meio de ácido clorídrico indicaram 

que todas as formulações testadas possuem perfil gastrorresistente, fornecendo uma liberação retardada do fármaco. Além disso, 

os testes de dissolução em meio que simula o pH entérico demonstraram liberações mais longas do fármaco que as fornecidas 

pelos medicamentos comerciais. Ao compararmos as qualidades das formulações testadas com os medicamentos disponíveis no 

mercado, notamos que as formulações desenvolvidas são promissoras para viabilizarem a redução da frequência de dosagens e, 

dessa forma, minimizar os efeitos colaterais relacionados às múltiplas dosagens do Ácido Mefenâmico. 
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Figura 4 – Curvas de Calorimetria Exploratória Diferencial obtidas para 

ácido mefenâmico puro e para a partícula F8. 

Figura 5 – Termogravimetria e Análise Térmica Diferencial da 

partícula F8. 
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