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INTRODUÇÃO: 

A osteonecrose mandibular é uma doença em que há necrose no osso que não 

apresenta melhora clínica por pelo menos oito semanas, podendo ser causada pela 

exposição prévia a bisfosfonatos, agentes antiangiogênicos e à radioterapia. Outros fatores 

considerados de risco são o as manipulações odontológicas no osso da mandíbula, colocação 

de implantes e tratamento ortodôntico (BARASCH et al., 2011, 2013).  O mecanismo 

patológico envolve a supressão dos osteócitos, efeito citotóxico direto nos osteócitos, efeitos 

antiangiogênicos e ação de bactérias orais (ALLEN; BURR, 2009; DE BRUYN et al., 2018).  

 O tratamento da osteonecrose mandibular é complexo e não bem estabelecido. 

Contudo, antibióticos e outros fármacos que modulam a atividade óssea são opções de 

tratamento (CHANG et al., 2012; DE BRUYN et al., 2018; KANG et al., 2010; ZIRK et al., 

2017). Dentre essas opções encontra-se a Doxiciclina, uma tetraciclina de amplo espectro de 

ação amplamente utilizada no tratamento de infecções bucais (DE BRUYN et al., 2018; 

GRELLMANN et al., 2016; WALKER et al., 2000). Além do efeito antimicrobiano direto, a 

Doxiciclina modula a resposta fisiológica a injúria e infecção por meio da redução de citocinas 

pró-inflamatórias, inibição da atividade de metaloproteinases de matriz e redução da 

reabsorção óssea em osteoclastos e osteoclastogênese induzida por sistema receptor 

ativador do fator nuclear kappa ligante – RANKL (CASTRO et al., 2015; FRANCO et al., 2011).  

Sendo assim, esse trabalho focou no desenvolvimento de formas farmacêuticas 

bucais adesivas para veiculação de doxiciclina visando tratamento de osteonecrose 

mandibular. Os wafers são preparados a partir da liofilização de géis que resulta na formação 

de matriz sólida e porosa, capaz de ser aplicado em mucosas para ação local ou sistêmica 

(AYENSU; MITCHELL; BOATENG, 2012). Wafers bucais não sofrem efeito de wash out pela 

saliva, são unitários (o que fornece precisão de dosagem) e são produzidos em base aquosa 

não nociva ao meio ambiente (BOATENG et al., 2009, 2012). Nossa hipótese então é de que 

wafers bucais terão longo tempo de residência no local de ação e fornecerão liberação 

sustentada do fármaco, possibilitando uso futuro pós cirurgia bucal, no tratamento ou 

prevenção da osteonecrose.  



 

METODOLOGIA:  

1. Formulação dos géis 

      Para o preparo dos géis foi feita solução de alginato de sódio em 10 mL de água 

ultrapura a 37°C, solução de gelatina e de pectina em 10 mL de água destilada a 50°C. 

Formulações foram feitas a base de gelatina e alginato ou de pectina e alginato, em proporção 

de 2 partes de gel de gelatina ou pectina para 1 parte de gel de alginato. No intuito de 

aumentar tempo de desintegração, foram feitos wafers com os reticulantes Cloreto de Cálcio 

e Proantocianidina, adicionados após a mistura da base. Géis com fármaco tiveram a 

doxiciclina adicionada após formação da base ou da base reticulada. 

 

2. Determinação do pH  

 Os géis formulados tiveram seu pH determinado em pHmetro (ASKO AK103) 

previamente calibrado, a temperatura ambiente.  

 

3. Determinação da viscosidade  

A viscosidade dos géis foi determinada por viscosímetro (Brookfield, ModLV-T, São 

Paulo, Brasil) em velocidade correspondente a 1,5, e spindle detalhado em cada conjunto de 

resultados. 

  

4. Liofilização para formação dos wafers 

Para o processo foi utilizada uma microplaca de poliestireno de 24 poços, sendo 1 ml 

de gel para cada poço, e o liofilizador de prateleiras piloto Lyostar 3 (SP Scientific). O 

protocolo foi de congelamento à -45ºC por 5 horas, secagem primária à -45ºC, 100 mTorr, 

por 24 horas, secagem secundária à -20ºC durante 16 horas e à 20ºC por 20 horas em 100 

mTorr. Os wafers liofilizados foram mantidos a 4-7ºC em geladeira. 

 

5. Avaliação visual dos wafers 

Os wafers foram avaliados em função de sua coloração, estrutura da matriz e 

facilidade de remoção do molde por liofilização. 

 

6. Ensaio de desintegração dos wafers liofilizados em saliva artificial 

Inicialmente foi preparada saliva artificial (2,38 g de Fosfato de Sódio dibásico, 0,19 g 

de Fosfato de Potássio, 8 g de Cloreto de Sódio e 1,8 g de Mucina para 1 litro de água 

ultrapura. pH=6,8). Para o teste cada wafer é colocado em 5 mL de saliva artificial seguido 

de agitação em Shaker Orbital a 50 rpm, 37ºC. A desintegração foi acompanhada de 10 em 

10 minutos, aproximadamente, sendo o ponto final de desintegração a ausência de wafer por 

inspeção visual.   

  
 

  



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 
1. Preparo dos géis de alginato de sódio  

Os géis preparados em dezembro de 2021 continham as seguintes formulações:  
  

Formulação 1  Formulação 2  

60,9 mg de de alginato de sódio  60,9 mg de de alginato de sódio  

151 mg de gelatina bovina (Gelita) 60,4 mg de Pectina 

Tabela 01. Composição dos géis  
 
Para ambas as formulações primeiramente foi adicionado o alginato de sódio em 15 mL de 
água ultrapura e em seguida colocado sob agitação magnética de 250 rpm durante uma hora, 
após isso foram adicionados em suas respectivas soluções a gelatina bovina e pectina e 
mantidas sob agitação a 250 rpm por uma hora. Após os procedimentos, as soluções foram 
dispostas em uma placa de 24 poços, e colocadas no liofilizador (LyoS, SP Scientific, Estados 
Unidos). Após a liofilização os wafers foram submetidos ao teste de desintegração onde se 
observou que o tempo de desintegração era de 15 minutos, abaixo do esperado para os 
objetivos do projeto, logo, foi realizado um delineamento experimental 23 em que se variou os 
agentes reticulantes (Proantocianidina e Cloreto de Cálcio) e a presença ao não de 
Doxiciclina.  
 
Os géis preparados em julho de 2022 continham as seguintes formulações  
 

Formulaçã
o 1 

Formulaçã
o 2  

Formulaçã
o 3 

Formulaçã
o 4 

Formulaçã
o 5 

Formulaçã
o 6 

Formulaçã
o 7 

Formulaçã
o 8 

0,032g de 
alginato de 

sódio 

0,032g de 
alginato de 

sódio 

0,032g de 
alginato de 

sódio 

0,032g de 
alginato de 

sódio 

0,032g de 
alginato de 

sódio 

0,032g de 
alginato de 

sódio 

0,032g de 
alginato de 

sódio 

0,032g de 
alginato de 

sódio 

0,08 g de 
Gelatina B 

0,08 g de 
Gelatina B 

0,08 g de 
Gelatina B 

0,08 g de 
Gelatina B 

0,08g de 
Pectina  

0,08g de 
Pectina  

0,08g de 
Pectina  

0,08g de 
Pectina  

  18 mg de 
Doxiciclina 

18 mg de 
Doxiciclina 

  18 mg de 
Doxiciclina 

18 mg de 
Doxiciclina 

250 
microlitros 
de Cloreto 
de Cálcio 

1 mL de 
Proantocia

nidina 

250 
microlitros 
de Cloreto 
de Cálcio 

1 mL de 
Proantocia

nidina 

250 
microlitros 
de Cloreto 
de Cálcio 

1 mL de 
Proantocia

nidina 

250 
microlitros 
de Cloreto 
de Cálcio 

1 mL de 
Proantocia

nidina 

Tabela 02. Composição dos géis contendo fármaco e os reticulantes. 
 
Foram adicionados Cloreto de Cálcio e Proantocianidina pois eles promovem um efeito de 
crosslinking para o gel, gerando um aumento da resistência do wafer à degradação 
consoante ao que diz na literatura (SAARAI et al., 2011). 
 
 

2. pH das formulações e viscosidade  
 

Formulação Descrição 
Visual  

Valor de pH Viscosidade 
(cps) 

Tempo de 
desintegração 

(min) 



 

Formulação 1 Matriz íntegra 
branca  

5,74 à 27, 6ºC 69200 > 300  
 

Formulação 2  Matriz íntegra 
cor de vinho 

5,69 à 27,1 ºC 70400 
> 300 

Formulação 3 Matriz 
colapsada 
amarela   

4,39 à 26,3ºC 68800 - 

Formulação 4 - 4,30 à 26,3ºC 71200 175 

Formulação 5 Matriz íntegra 
branca 

3,21 à 27,5ºC 64800 140 

Formulação 6 Matriz íntegra 
cor de vinho  

3,25 à 26,7ºC 70800 - 

Formulação 7 Matriz branca, 
íntegra com 

aspecto poroso 

3,05 à 25,3ºC 71200 - 

Formulação 8 Matriz íntegra 
cor de vinho 

3,23 à 24,9ºC 68000  
- 

 
 
Para medir a viscosidade (Brookfield, ModLV-T, São Paulo, Brasil) a disponibilidade de gel 
era de 8 mL para cada formulação, logo, elas foram acomodadas em um tubo Falcon de 15 
mL. Para que a aferição fosse possível usou-se um spindle 63 a velocidade 1,5 (Fator= 
800).  

 
 

3. Teste de Desintegração dos Wafers 
 
Não foi possível realizar o teste com todas as formulações de wafers devido ao colapso de 
algumas formulações durante o processo de liofilização e também ao fato de que nem todas 
as formulações foram preparadas em junho de 2022, mês em que ocorreu a liofilização. 
Contudo, os resultados acima mostram que o uso de reticulantes aumenta o tempo de 
desintegração.  

 
CONCLUSÕES: 
Até o presente momento foi possível formular os géis, tantos os sem doxiciclina (“brancos”) 
quanto os com o fármaco, realizar o processo de liofilização deles, determinar aspectos físico-
químicos como pH e Viscosidade e verificar o tempo de desintegração dos wafers liofilizados. 
Pode-se observar até aqui que a adição de reticulantes como o Cloreto de Cálcio e a 
Proantocianidina são benéficas pois aumentam a resistência dos wafers à desintegração. 
Entretanto, alguns parâmetros ainda precisam ser avaliados como eficiência de 
encapsulação, umidade residual dos wafers, potencial-zeta, temperatura crítica dos géis etc.  

BIBLIOGRAFIA 

ALLEN, M. R.; BURR, D. B. The Pathogenesis of Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of 
the Jaw: So Many Hypotheses, So Few Data. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, v. 67, n. 5 
SUPPL., p. 61–70, 2009.   



 

BARASCH, A. et al. Dental risk factors for osteonecrosis of the jaws: A CONDOR case-control 
study. Clinical Oral Investigations, v. 17, n. 8, p. 1839–1845, 2013.   

BARUAH, U. K. et al. Malaria treatment using novel nano-based drug delivery systems. Journal 
of Drug Targeting, v. 25, n. 7, p. 567–581, 2017. 

CASTRO, M. L. et al. Down-Regulation of Protease Activated Receptor 2 , Interleukin-17 and 
Other Pro-Inflammatory Genes by Subantimicrobial Doxycycline Dose in a Rat Periodontitis Model. 
Journal of Periodontology, p. 1–11, 2015.   

BOATENG, J. S. et al. Comparison of the in vitro release characteristics of mucosal freeze-
dried wafers and solvent-cast films containing an insoluble drug. Drug Development and Industrial 
Pharmacy, v. 38, n. 1, p. 47–54, jan. 2012.   

CHANG, P. C. et al. PDGF-simvastatin delivery stimulates osteogenesis in heat-induced 
osteonecrosis. Journal of Dental Research, v. 91, n. 6, p. 618–624, 2012.  

DE BRUYN, L. et al. Microbial population changes in patients with medication-related 
osteonecrosis of the jaw treated with systemic antibiotics. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 
and Oral Radiology, v. 125, n. 3, p. 268–275, 2018.  

FRANCO, G. C. N. et al. Inhibition of matrix metalloproteinase-9 activity by doxycycline 
ameliorates RANK ligand-induced osteoclast differentiation in vitro and in vivo. Experimental Cell 
Research, v. 317, n. 10, p. 1454–1464, 2011.   

GRELLMANN, A. P. et al. Systemic antimicrobials adjuvant to periodontal therapy in diabetic 
subjects: A meta-analysis. Journal of Clinical Periodontology, v. 43, n. 3, p. 250–260, 2016. 

KANG, P. et al. Effects of an anticoagulant and a lipid-lowering agent on the prevention of 
steroid-induced osteonecrosis in rabbits. Int. J. Exp. Path., v. 91, p. 235–243, 2010.    

MOHAMMED, M. A. et al. An overview of chitosan nanoparticles and its application in non-
parenteral drug delivery. Pharmaceutics, v. 9, n. 4, 2017.  

SAARAI, A. et al. A Comparative Study of Crosslinked Sodium Alginate/Gelatin Hydrogels for 
Wound Dressing. Recent Researches in Geography, Geology, Energy, Environment and Biomedicine, 
[s. l.], p. 384-389, 2011.  

 
WALKER, C. B. et al. The Effects of Sustained Release Doxycycline on the Anaerobic Flora 

and Antibiotic-Resistant Patterns in Subgingival Plaque and Saliva. Journal of Periodontology, v. 71, n. 
5, p. 768–774, 2000.   

ZIRK, M. et al. The impact of surgical intervention and antibiotics on MRONJ stage II and III – 
Retrospective study. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, v. 45, n. 8, p. 1183–1189, 2017.   


