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Resumo

Desde 1997 o grupo de pesquisadores do curso de Engenharia de Materiais da
Universidade Presbiteriana Mackenzie vem se dedicando ao estudo da síntese
de pseudoboemita resultando em diversos trabalhos publicados em anais de
congressos e periódicos internacionais. Nos últimos anos foram realizados
estudos para utilização de pseudoboemita na liberação controlada de
fármacos. Entre os fármacos estudados estão: atenolol, glucantime® e
aciclovir. Recentemente no estudo da toxicidade de pseudoboemita em seres
vivos, ela mostrou-se experimentalmente não tóxica nos animais estudados
(wistar rats) (SOUZA, 2013). O objetivo do presente projeto de pesquisa é a
síntese e caracterização de pseudoboemitas pelo processo sol-gel e sua
utilização na liberação controlada de fármacos. As pseudoboemitas foram
caracterizadas pelas seguintes técnicas: Difração de Raios-X, Microscopia
Eletrônica de Varredura e obtenção de isotermas de adsorção de nitrogênio.
Após a síntese da pseudoboemita foram realizados ensaios in vivo utilizando
ratos (wistar rats) para comparar a liberação do aciclovir com e sem a adição
de pseudoboemita. A administração do aciclovir e aciclovir/pseudoboemita nos
ratos foi realizada por gavagem. Para determinar a concentração de aciclovir
no sangue dos ratos foi utilizada a técnica de cromatografia líquida de alta
eficiência. Os resultados mostraram que a adição de pseudoboemita resultou
no aumento do teor de aciclovir no plasma dos ratos após 3 horas de
administração.
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1

INTRODUÇÃO

O processo sol-gel é uma metodologia de preparação de cerâmicas
porosas, vítreas e cristalinas partindo-se de precursores moleculares, no qual
uma rede de óxidos pode ser obtida por meio de reações de polimerização
inorgânica. Estas reações ocorrem em solução, e o termo “sol-gel” é utilizado
para descrever a síntese de óxidos inorgânicos obtida por métodos de via
úmida.
Uma característica importante do processo sol-gel é a obtenção de
materiais com as características e propriedades pré-planejadas com a
possibilidade de controle de todas as etapas, desde o precursor molecular até
o produto final. É possível realizar controle estequiométrico, controle da
porosidade, da estrutura cristalina e do tamanho das partículas, fatores que
influenciam as propriedades físicas e químicas, como por exemplo a área
específica, diretamente relacionada com as propriedades catalíticas e de
adsorção.
Uma grande vantagem deste processo é a obtenção de óxidos
inorgânicos com propriedades desejadas e pureza elevada.
Vários exemplos de rotas práticas de obtenção de novos materiais, com
propriedades únicas, via processo sol-gel, coincidem com o crescente
reconhecimento de que os métodos de misturas e aquecimentos de pós,
classicamente utilizados na obtenção de vidros e cerâmicas, apresentam
limitações inerentes, no que diz respeito ao controle da homogeneidade e de
aglomerações no material final resultante.
Os óxidos de alumínio não se transformam diretamente na estrutura
estável hexagonal do corundum (-alumina). Os sais de alumínio se
decompõem nas aluminas de transição que são fases metaestáveis antes de
se transformarem em -alumina. Estas seqüências de transformações de fase
para o hidróxido de alumínio, Al(OH)3 como o mineral Gibsita, para a Bayerita
obtida pelo processo Bayer e para Boemita (AlOOH) em aluminas são
mostradas no Diagrama 1.
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Diagrama 1 - Seqüência de transformações de fase de hidróxidos de alumínio
(WEFERS, 1972).

Em condições hidrotérmicas, Gibsita e Bayerita primeiro se decompõem
em Boemita (AlOOH) e então em -alumina. A desidratação acima da
temperatura de 500o C produz alumina com alta área específica, -alumina, a
qual é utilizada em catálise e em processos de adsorção. A decomposição
posterior desta fase, em temperaturas mais elevadas, reduz a área específica
do pó obtido e finalmente a transformação de -alumina ocorre pelo
processo de nucleação e crescimento terminando as transformações de fase
da alumina. SANTOS e colaboradores (2000) trabalhando com aluminas de
transição

da

Alcoa

concluíram

que

todas

as

amostras

analisadas

apresentavam poros.
Moroz e outros (2006) para estudar a estrutura das pseudoboemitas, as
pseudoboemitas

por

três

métodos

diferentes.

Foi

observado

experimentalmente que as pseudoboemitas com maior área específica
(450m2/g) foram as amostras preparadas a partir de nitrato de alumínio e
hidróxido de amônio. Essa é a rota a ser adotada no presente projeto.
A utilização de materiais cerâmicos como por exemplo as argilas para a
produção de nanosistemas com atividade biológica tem sido muito estudada
recentemente (SOARES, 2003; CARRETERO, 2002, NETO, 1993).
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As

bentonitas,

argilas

constituídas

de

cristais

de

dimensões

extremamente pequenas que conferem as mesmas, alta área específica
(SANTOS, 1992), foram estudadas por Soares (2003) para liberação de
fármacos. As pseudoboemitas e as aluminas de transição obtidas a partir da
queima das pseudoboemitas foram utilizadas na produção de membranas
como suporte para leveduras destinadas à fermentação alcoólica (SANTOS,
2002; KIYOHARA, 2003).
Pseudoboemitas sintetizadas a partir de cloreto de alumínio como
precursor e também a partir de pó de alumínio metálico foram procedimentos
adotados por Taichi (1974) e Kiyohara et al (2003) para a obtenção de
pseudoboemitas que pudessem ser utilizadas em sistemas com atividade
biológica.
A utilização de materiais nanoestruturados de alto desempenho para a
produção de medicamentos inteligentes é uma realidade e nesse contexto, as
nanopartículas representam papel muito importante na produção de sistemas
de liberação controlada de fármacos para o tratamento do ser humano.
Nanoestruturas, constituídas por materiais (cerâmicos com elevada área
específica e polímeros) com diferentes propriedades, incorporadas a moléculas
bioativas, representam avanço significativo nas ciências farmacêuticas e
certamente serão aspectos relevantes para a produção de medicamentos mais
eficazes e menos tóxicos.
O grupo de professores do curso de Engenharia de Materiais da
Universidade Presbiteriana Mackenzie já estudou a liberação de aciclovir
utilizando pseudoboemita em ensaios in vitro (NOVICKIS, 2009).
Recentemente foi avaliada a toxicidade de pseuboeoehmita em seres
vivos utilizando ratos (wistar rats) e constatou-se experimentalmente que a
pseudoboehmita não é tóxica para os ensaios realizados e animais estudados.
A utilização de fármacos na forma de complexos incorporados a
matrizes poliméricas pode levar a um controle adequado na absorção
gastrointestinal quando administrados por via oral. Como conseqüência, existe
a possibilidade de obtenção de uma ação gradual através de progressiva
liberação do fármaco, aumentando desta forma sua eficiência e reduzindo a
7

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

dose e a toxicidade (RANG et al, 2003). Estudos prévios demonstram que os
materiais pseudoboemita/-alumina obtidos a partir de reagentes de alta pureza
ou sob ação de radiação ionizante possuem propriedades interessantes para
interagir com diferentes moléculas, pois sendo a pseudoboemita obtida via
polimerização

inorgânica

de

baixo

custo,

moléculas

com

diferentes

características físico-químicas podem ser incorporadas a este suporte e, a
estrutura formada poderá ser avaliada como sistema de liberação de fármacos.
Para se traçar um perfil da influência das propriedades físico-químicas
de uma molécula no processo de interação com pseudoboemita, foi escolhido
um fármaco, com atividades farmacológicas reconhecidas.

Ressaltou-se a

importância deste material como transportador de fármaco, servindo inclusive,
como precursor de novos sistemas terapêuticos. Os ensaios preliminares
mostraram um efeito muito positivo na interação da pseudoboemita com o
fármaco aciclovir aumentando a solubilidade do mesmo com a adição da
pseudoboemita (NOVICKIS, 2008)

1.1

OBJETIVOS

O presente trabalho objetiva:
a) Desenvolver pseudoboemitas para a preparação de nanopartículas
com o intuito de avaliar sua viabilidade como sistemas de liberação de
fármacos;
b) Avaliar a capacidade de interação e possível sinergismo de aciclovir
com a pseudoboemita;
c) Realizar ensaios in vivo em ratos (Wistar rats) para comparar a
liberação in vivo de aciclovir nos ratos com e sem a presença de
pseudoboehmita.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

Neste item será apresentada uma revisão da literatura sobre o tema da
pesquisa.

2.1 MATERIAIS CERÂMICOS
A maioria dos materiais cerâmicos são constituídos quimicamente por
uma mistura de elementos metálicos (ou semi-metálicos) e de elementos não
metálicos

em

proporções

adequadas,

com

ligações

interatômicas

predominantemente iônicas com algum caráter covalente ou totalmente iônicas.

2.1.1 Materiais Cerâmicos e Cerâmica Avançada

Os cerâmicos são materiais inorgânicos não metálicos, com uma
composição química muito variada, podendo ser formados por compostos
simples ou misturas complexas de várias fases.
A Associação Brasileira de Cerâmica (ABC) define os materiais
cerâmicos, com base na definição da American Ceramic Society (ACS), como:
“Cerâmica é a arte, ciência e tecnologia de fabricar e usar
peças sólidas, as quais têm como componente essencial e são
constituídas em grande parte por materiais inorgânicos não
metálicos, denominados materiais cerâmicos. Essa definição
nos remete à definição de materiais cerâmicos. Esses materiais
compreendem todos os materiais inorgânicos (excetuados os
metais e suas ligas), que são utilizáveis geralmente após
tratamento em temperatura elevada”.

Como conseqüência de sua composição química muito diversificada e
da possibilidade de vários tipos de ligações químicas, as propriedades dos
materiais cerâmicos também diferem muito de um material para outro.
Entretanto, pode-se afirmar que os materiais cerâmicos são duros e frágeis,
possuem pouca tenacidade e baixa ductilidade, são bons isolantes térmicos e
elétricos devido

à ausência

dos elétrons de

condução, apresentam

temperaturas de fusão elevadas e são quimicamente estáveis.
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Nas cerâmicas avançadas, as matérias-primas são, em sua maioria,
sintéticas, o que garante a pureza e o controle dimensional das partículas. Póssintéticos constituídos de partículas sub micrométricas podem ser obtidas com
pureza maior que 99,9% (p/p), o que irá garantir homogeneidade química em
escala atômica. Consequentemente, pós sintéticos podem possuir uma elevada
área específica podendo atingir centenas de metros quadrados por grama de
cerâmica fina.
Oxigênio, nitrogênio, carbono, silício, magnésio, e alumínio estão entre
os elementos mais abundantes da crosta terrestre, e são os constituintes
básicos dos produtos de cerâmica avançada, sendo também os componentes
essenciais dos produtos de cerâmica tradicional. A diferença entre as duas
categorias, cerâmica avançada e tradicional, é que na fabricação dos produtos
de cerâmica avançada são empregados matérias-primas de composição,
morfologia e tamanho de partícula finamente controlada, e processos onde
operações envolvem maior nível de tecnologia.
As matérias-primas de cerâmica tradicional são normalmente minerais
naturais, que geralmente são somente moídos e fracionados em relação ao
tamanho de partícula. No caso das cerâmicas avançadas, as matérias-primas
são em sua maioria sintéticas, o que garante a pureza e o controle dimensional
e da morfologia das partículas.
A sílica de alta pureza, por exemplo, pode ser obtida a partir de
tetracloreto de silício, conforme a Equação 1.
SiCl4+2H2O SiO2 + 4HCl

(Eq. 1)

Os microcristais de sílica obtidos por esse processo são chamados de
branco de fumo. Para o processo de cerâmica tradicional, a sílica é obtida a
partir de fontes naturais, por exemplo quartzo ou quartzito. Embora a
composição química (SiO2) seja a mesma (diferindo apenas pelas impurezas
contidas na fonte natural) as matérias-primas são diferentes.
Para assegurar a máxima compactação (mínima porosidade) exigida na
maior parte dos produtos, essas partículas são esféricas, de pequenas
dimensões (da ordem de 1 µm ou menores). Em alguns casos, no entanto, é
interessante produzir partículas de morfologia em forma de fibrilas, que são
10
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utilizadas para reforçar os corpos de outras peças. Um exemplo são os
"whiskers" de carbeto de silício utilizados para reforço de metais como o
alumínio (RICHERSON, 1992)
Enquanto na cerâmica tradicional, trata-se normalmente de selecionar a
matéria-prima (minérios) e de moê-la, na cerâmica avançada na maioria das
vezes trata-se de sintetizar pós com as características de composição,
morfologia e granulometria desejadas.
O processo sol-gel é um dos processos de cerâmica avançada para a
obtenção de pós-sintéticos.

2.1.2 Processo Sol-Gel
Vidros e cerâmicas podem ser obtidos a partir de precursores
moleculares e da formação de uma rede de óxidos via reações de
polimerização inorgânica (LIVAGE, 1988). Esta metodologia de preparação,
que desde a década de 1970 tem atraído muito interesse por parte da indústria,
é conhecida como “Processo sol-gel”.
O processo sol-gel, como o nome indica, envolve a formação de uma
suspensão de partículas muito finas de tamanho coloidal dispersas num líquido
(sol), e sua transformação numa rede contínua (gel). É realizado a baixas
temperaturas, e sob condições apropriadas, dando origem a um gel úmido, que
após etapas de envelhecimento, secagem e densificação (sinterização), forma
um produto final sólido (RING, 1996).
Dependendo do tipo de secagem usado no processo, pode-se obter um
material poroso, ultraporoso ou denso, respectivamente xerogel, aerogel e
cerâmicas ou vidros.
A estrutura do gel tem importância fundamental na fabricação de
cerâmicas e vidros pelo processo sol-gel, podendo ser constituída tanto por
uma rede de partículas coloidais como por cadeias poliméricas. No primeiro
caso, o gel é denominado gel coloidal e no segundo, gel polimérico.
A química do processo sol-gel é baseada na hidrólise e posterior
condensação de precursores moleculares, isto é, soluções de um composto
metálico que se transforma numa massa sólida.
11
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As reações de hidrólise seguidas de condensação das espécies
hidratadas, formam uma rede de partículas coloidais ou cadeias poliméricas
lineares. A polimerização restringe a difusão química e a segregação. O gel é
secado, calcinado, e finalmente moído para a obtenção de um pó (REED,
1995).

2.1.3

Precursores

Os precursores geralmente utilizados são soluções aquosas de
alcóxidos ou sais inorgânicos dissolvidos em solventes orgânicos.
Os precursores mais versáteis são os alcóxidos metálicos, pois reagem
facilmente com a água. Os alcóxidos são do tipo M(OR)n (R = metil, etil, propil,
i-propil, butil, t-butil, entre outros) e n = 1-6.
A hidrólise de um alcóxido é a reação deste com água, oriunda de uma
adição nucleofílica da molécula de água ao átomo do metal (M), gerando um
grupo hidroxil (-OH) em substituição ao grupo alcóxido. A condensação em
várias etapas das espécies M-OH, leva à formação de ligações -M-O-M-, que
resulta em uma rede (MO)n.
Dentre os alcóxidos, os mais usados são os alcoxisilanos como o
tetrametoxisilano (TMOS) e o tetraoxisilano (TEOS). Aluminatos, titanatos e
boratos também podem ser usados sozinhos ou em mistura com o
tetraoxisilano.

2.1.4 Gel Coloidal

O gel coloidal é formado essencialmente por partículas coloidais anidras
mantidas unidas entre si por meio de forças intermoleculares atrativas - forças
de Van Der Waals formando uma rede com poros. Cada partícula coloidal
mantém sua estrutura original mesmo sendo parte integrante da rede. Este tipo
de gel é também conhecido por aquogel pois seus poros contém um líquido
aquoso (RAHAMAN, 1995).

12
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Quanto ao tamanho, os poros do gel coloidal são bem maiores que os
poros formados no gel polimérico. A presença de poros grandes apresenta
vantagem, pois durante a saída da água, a tensão capilar desenvolvida é mais
baixa resultando numa menor contração. Também, durante o processo de
secagem, esta tensão capilar mais baixa aliada a um aumento da
permeabilidade torna o gel menos suscetível a trincas. A estrutura seca tem
uma alta porosidade (da ordem de ≈ 70 a 80%) e os poros têm um tamanho
médio 1 a cinco vezes maior que o das partículas coloidais.

2.1.5 Secagem do Gel Coloidal

No método convencional a remoção da água ocorre por evaporação ao
ar ou em forno. As etapas de secagem são: a) evaporação b) contração c) fluxo
de fluido nos poros (REED, 1995).
No início da secagem verifica-se uma velocidade de evaporação
constante, independente do tempo e da umidade presente. A velocidade de
evaporação é proporcional à diferença entre a pressão de vapor do líquido na
superfície e a pressão de vapor ambiente. No decorrer dessa evaporação, a
queda de temperatura resultante da perda de calor devido a evaporação do
solvente é rapidamente compensada pela troca de calor com o meio ambiente.
Na fase inicial, tanto a velocidade de evaporação como a temperatura se
mantém constante sendo que para cada volume de líquido evaporado um
mesmo volume de gel diminui. Esta temperatura é a temperatura de bulbo
úmido (Tw) (RAHAMAN, 1995).
A etapa inicial termina quando se atinge o ponto crítico e a contração
cessa. A força motriz para a contração é o abaixamento da energia interfacial.
Considerando-se um gel molhado, com poros cilíndricos, a evaporação expõe a
fase sólida e a interface sólido/líquido é substituída pela interface sólido/vapor.
Se o líquido molha o sólido, a tensão superficial do sólido é maior que a tensão
interfacial sólido / líquido. A exposição da fase sólida aumenta, portanto, a
energia do sistema.

13
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Como prevenção, o líquido do interior do gel se espalha para recobrir a
interface sólido / vapor. Como o volume do líquido diminui por evaporação,
forma-se um menisco curvo. A tensão capilar no líquido impõe uma
compressão ao sólido e ele contrai. A tensão capilar neste ponto é grande. A
adição

de

surfactantes

ao

líquido

pode

diminuir

esta

tensão

e

conseqüentemente há menos contração e a porosidade do gel seco aumenta.
No final desta etapa, no ponto crítico, a contração cessa e o conteúdo de
umidade é denominado umidade crítica.
A etapa seguinte da secagem é caracterizada por uma diminuição linear
da velocidade de evaporação com o líquido ainda evaporando na superfície do
gel e uma velocidade não linear e mais rápida quando o líquido evapora dentro
do gel (RING, 1996).
3.1.6 PSEUDOBOEMITAS E ALUMINAS PELO PROCESSO SOL-GEL
No processo sol-gel é possível a obtenção de óxidos de metais com uma
considerável homogeneidade em escala atômica. Este processo tem atraído
muito interesse tanto para a preparação de pós como para a obtenção de
filmes finos, por exemplo filmes de SnO2 para serem utilizados como sensores
de gases tóxicos e comburentes como gás liquefeito de petróleo (GLP)
(RIBEIRO, 1999).
A Boemita possui a mesma estrutura da lepidocrocita (-FeO-OH). Sua
estrutura é constituída de duas camadas de octaedros de oxigênio preenchidas
parcialmente com cátions de alumínio, sendo ortorrômbica (a=0,36936nm,
b=1,2214nm, c=0,28679nm).
A diferença entre boemita e pseudoboemita é que a célula unitária da
pseudoboemita é levemente maior que a da boemita. Este fato seria devido à
incorporação de água na estrutura cristalina (THEO, 2006).
A Ilustração 1 apresenta a estrutura da pseudoboemita segundo Moroz
et al (2006).
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Ilustração 1. Estrutura da pseudoboemita (MOROZ et al, 2006)

Para determinação da composição da superfície de materiais sólidos a
técnica de X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) é muito utilizada. Pela
técnica de XPS pode ser feita a distinção entre boemita e pseudoboemita
baseado na razão levemente maior de oxigênio/hidroxila e na maior quantidade
de água presente na estrutura da pseudoboemita (THEO, 2006).
A obtenção da -alumina a partir de pseudoboemita é possível por
calcinação da pseudoboemita. Aluminas ativadas possuem uma área
superficial elevada, por exemplo 250-300 m2/g, e uma estrutura de poro e
superfície química muito adequada para serem utilizadas em catálise e
adsorção. Um exemplo de aplicação, devido à sua capacidade de adsorção é
na cromatografia. A alta afinidade da alumina ativada pela água é utilizada na
secagem de gases e líquidos, podendo reduzir o teor de umidade nos gases
abaixo de 1ppm (ALMEIDA FILHO, 1999).
Em catálise a alumina ativada é utilizada na recuperação de enxofre de
H2S no gás natural ou de refinaria nos conversores Claus, na desidratação de
álcoois e como suporte de catalisadores nos conversores catalíticos dos
escapamentos de veículos automotores.
O

envelhecimento

das

pseudoboemitas

confere

propriedades

importantes para as mesmas. Os resultados de área específica obtidos pelo
método de Brunnauer-Emmett-Teller (BET) mostram que a área específica
para as amostras de pseudoboemitas não envelhecidas é de 325,2 m 2/g
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aumentando para 377,6m2/g para as amostras envelhecidas durante 4 horas
(MARTENS, 2002).
Teoh e outros (2007), trabalhando com pseudoboemitas sintetizadas a
partir de i-propóxido de alumínio e água em meio alcoólico, observou que o
envelhecimento a temperatura ambiente, 50, 100 e 150º C não influenciou
muito a morfologia das fibras. Entretanto com o aumento da temperatura
ocorrem mudanças nas propriedades físicas como a redução da área
específica de 340m2/g para 248m2/g e aumento do diâmetro dos poros de 12
para 18,4 nm.
A partir de análise térmica, utilizando análise termogravimétrica,
observa-se que a perda de massa associada com a perda de água diminui
linearmente com o aumento do tamanho dos cristalitos. Observa-se
experimentalmente que a razão água/alumina varia de 2,38H 2O:Al2O3 para as
amostras não envelhecidas até 2,04H2O:Al2O3 para as amostras envelhecidas
por 4 horas (MARTENS, 2002).
A difração de raios-X pode ser utilizada para detectar as estruturas
presentes com o aumento da temperatura. O gráfico 1, apresenta as análises
de difração de raios-X obtidas para uma amostra de pseudoboemita calcinada
em diferentes temperaturas.
Gráfico 1 – Difratogramas de raios-X obtidas pelo aquecimento de uma amostra de
pseudoboemita. A temperatura de calcinação aumenta de baixo para cima.
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A pseudoboemita, obtida pelo processo sol-gel, pode ser utilizada para a
obtenção de alumina. A calcinação do gel de pseudoboemita segue a
seqüência de transformações de fase do hidróxido de alumínio, fornecendo as
estruturas polimórficas da alumina.
As

seguintes

transformações

de

fase,

conforme

Equação

são

observadas com o aumento da temperatura:
pseudoboemita-alumina-alumina θ-alumina -alumina

(Eq. 2)

Martens e outros pesquisadores (2002), trabalhando com alcóxido de
alumínio estudaram a cinética de peptização da pseudoboemita. No estudo do
envelhecimento da pseudoboemita, pela técnica de difração de raios-X avaliouse a presença de pseudoboemita utilizando a primeira reflexão do plano (020)
observada para 2θ=13º do difratograma. A largura do pico a meia altura para a
primeira reflexão da pseudoboemita diminui com o aumento do tempo de
envelhecimento.
A temperatura de transformação de fase da pseudoboemita em
corundum (Al2O3) se reduz de aproximadamente 30ºC quando é adicionado
Fe3+ ou corundum, como germens de cristalização, ao sol de pseudoboemita.
As partículas pequenas de Al2O3 (~ 20 nm) atuam como centros de nucleação
ativos enquanto que grãos maiores (200-400 nm) são menos eficazes (NOFZ,
2005).
As transformações de fase de fibrilas de pseudoboemita em função da
temperatura e a morfologia das fibrilas foram exaustivamente estudadas por
SANTOS e outros ( 2002).

2.1.7 Obtenção de Pseudoboemita Utilizando Nitrato de Alumínio como
Precursor

Partindo-se

de

uma

solução

aquosa

de

nitrato

de

alumínio

(Al(NO3)3.9H2O ), a modificação do seu pH pela adição de carbonato de
amônio ( (NH4)2CO3 ) até pH 2,5-2,6 permite chegar próximo à transformação
17
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da solução em um sol. O acerto do pH da solução de nitrato de alumínio é
fundamental para a obtenção de um gel mais adequado (firme). Para aumentar
a viscosidade da solução de nitrato de alumínio adiciona-se à mesma uma
solução de poli(álcool vinílico) (PVAL) em água. A mistura das soluções de
nitrato de alumínio e de PVAL é adicionada a uma solução aquosa de hidróxido
de amônio, obtendo-se então o gel. O gel é lavado com água para a remoção
do NH4NO3 e então seco em estufa a temperatura de 70o C.
A formação de um gel firme com o aumento do pH pode ser explicada
pelo modelo a seguir: pela adição de carbonato de amônio à solução de nitrato
de alumínio ocorre a hidrólise do carbonato de amônio consumindo H 3O+ e
produzindo NH4OH, aumentando assim a concentração de OH-. O cátion
hidratado Al3+ troca uma molécula de água formando [Al(OH)]2+, solúvel em
água. Com a continuidade da hidrólise o cátion [Al(OH)]2+passa a [Al(OH)2]+, o
qual é o monômero da reação de polimerização (inorgânica) linear conforme a
reação apresentada na Equação 3.

OH-Al+-OH + OH-Al+-OH OH-Al+-O-Al+-OH + H2O

(Eq. 3)

O produto dessa reação é um dímero que reagindo com outro dímero
forma um tetrâmero. A partir de tetrâmeros são obtidos octâmeros e assim
sucessivamente obtendo-se um polímero linear. Com o aumento da
concentração de OH-, (pela adição de mais carbonato de amônio) forma-se o
grupo [-AlOOH-] da boemita e o polímero linear obtido é a pseudoboemita
fibrilar. Ao atingir o ponto isoelétrico (pelo aumento do pH), com a neutralização
da carga da superfície dos colóides finalmente o sol se transforma em um gel.
Na precipitação de boemita, o tamanho dos cristalitos aumentam com o
aumento do pH, com o aumento da temperatura da solução precursora e com o
aumento do tempo de envelhecimento.
Os cristalitos obtidos em pH=11 possuem o dobro do tamanho dos
obtidos em pH=7. O aumento dos cristalitos é causado pelo crescimento do
grão pelo mecanismo de dissolução reprecipitação durante o envelhecimento
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devido ao aumento da solubilidade da boemita com o aumento do pH (OKADA,
2002).
O difratograma da pseudoboemita e da boemita apresentam quase os
mesmos picos nas mesmas posições, porém picos mais largos com
intensidades menores são observados na pseudoboemita (TEOH, 2007).
As

boemitas

com

cristalitos

menores

e

menor

cristalinidade

denominadas pseudoboemitas, apresentam um alargamento dos picos no
difratograma de raios-X e um aumento na distância interplanar das reflexões
referente aos planos (020). Essas mudanças observadas nos resultados de
difração de raios-X são atribuídas ao pequeno tamanho dos cristalitos (menor
número de camadas empilhadas) e também ao excesso de água entre as
camadas na estrutura da boemita.
A formação de -Al2O3 a partir da boemita e a temperatura de obtenção
da fase alfa também aumenta com o aumento dos cristalitos. Na precipitação
de boemita a partir de nitrato de alumínio e aluminato de sódio utilizando
solução de hidróxido de sódio para o ajuste do pH, no pH=11 foi observada a
formação de baierita.
A formação de boemita foi observada no intervalo de pH entre 7 e 10 e
na temperatura entre 20-80º C. A obtenção de boemita é mais dependente da
pH do que da temperatura. No pH alcalino promove-se a dissoluçãoreprecipitação da boemita resultando em cristalitos maiores de boemita
(OKADA, 2002)

2.1.8 Sistemas de Liberação de Fármacos

Os sistemas de liberação de fármacos representam uma das fronteiras
da ciência, a qual envolve diferentes aspectos multidisciplinares e pode
contribuir de maneira significativa para o tratamento de diversas doenças. A
aplicação mais visada é na área farmacêutica, cujo objetivo, entre outros, é
realizar uma administração terapêutica efetiva por um período de tempo
prolongado, diminuindo a capacidade de causar efeitos tóxicos.
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Os sistemas de liberação, freqüentemente descritos como “drug delivery
systems”, oferecem inúmeras vantagens quando comparados a outros de
dosagem convencional. Quando utilizados na clínica médica podem promover
(LANGER, 1990; RAPRA, 1999; LYMAN, 1982; TERENCE, 2002):
- Aumento da duração e dos níveis dos agentes ativos que se degradam
ou são metabolizados rapidamente;
- Controle da liberação do agente ativo mantendo-o em uma faixa de
concentração eficaz;
- Economia no caso de medicamentos de alto custo;
- Redução da toxicidade de fármacos muito tóxicos;
- Maior adesão do paciente ao tratamento (BOULIEU et al, 1991;
SZYCHER, 1991), tendo em vista a maior comodidade na utilização destes
sistemas e;
- Redução do custo total do tratamento.
Os primeiros sistemas de liberação de fármacos, introduzidos na década
de 1970, foram baseados em polímeros derivados do ácido lático. Atualmente,
polímeros ainda são os materiais mais utilizados para a pesquisa de formas de
liberação de fármacos (PARISE-FILHO et al, 2007). Isto se deve principalmente
ao fácil processo de síntese e de manipulação das propriedades físicoquímicas dos polímeros.
Basicamente, duas categorias de sistemas poliméricos têm sido
estudadas: dispositivos de reserva e dispositivos matrizes (SZYCHER, 1991;
LANGER, 1990; RAPRA, 1999; LYMAN, 1982; PEPPAS, 1987; KOST, 1988;
MARK, 1987), e:
- O primeiro envolve o encapsulamento de uma molécula bioativa dentro
de um envoltório polimérico;
- O segundo, relaciona-se à incorporação física do fármaco a uma rede
polimérica (LANGER, 1996; VOGELSON, 2001).
Recentemente, Soares (2003) relatou resultados significativos na
incorporação de fármacos a materiais inorgânicos. É conhecido que o perfil de
liberação de um agente ativo, no organismo, deve seguir uma freqüência
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específica, sendo que o conhecimento do mecanismo, bem como a taxa de
liberação do fármaco, são fatores importantes.
Entretanto, estes objetivos são dificilmente alcançados pelos sistemas
convencionais de administração de fármacos. Um sistema de liberação ideal
deveria ser capaz de liberar uma substância somente quando e onde ela fosse
necessária e na concentração apropriada ao efeito terapêutico desejado. Os
principais problemas destes sistemas são o desenvolvimento e a modificação
de polímeros que possam liberar fármacos, de forma constante, ao longo de
um período de tempo desejado (WISE, 1984).
A aplicação de doses simples repetidas e excessivas, em intervalos de
tempo, atinge picos e declínios críticos, causando a toxicidade ou a ineficácia
da substância no organismo, quando em nível superior ou inferior à faixa
terapêutica, conforme apresentado no Gráfico 2. É desejável, portanto,
controlar a liberação do fármaco para manter a sua concentração no
organismo, fora destes níveis tóxicos e ineficazes, de maneira controlada e
constante. O Gráfico 2 mostra a representação esquemática do nível
plasmático quando se utiliza o sistema de dose única e um sistema de
liberação controlada de fármacos. Pode-se observar que a melhor forma de
aplicação é o sistema de liberação controlada, onde o fármaco permanece na
dose eficaz, por um maior tempo (PRISTA, 1994).
Gráfico 2 - Sistemas de doses simples, repetida e excessiva e sistema de
liberação controlada ideal (TERENCE, 2002).
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Os

fármacos,

em

sua

maioria,

são

micromoléculas

orgânicas

lipossolúveis com massa molar entre 200 g/mol e 500 g/mol (WISE, 1984). Os
primeiros trabalhos nesta área concentraram-se na liberação dessas espécies,
pois é reconhecido que a difusão das moléculas através de matrizes
poliméricas decresce com o aumento da massa molar (LANGER, 1990;
PEPPAS, 1987; ARRANZ et al, 1986).
Os sistemas de liberação de fármacos podem ser utilizados para
moléculas hidrofílicas e hidrófobas, ionizáveis ou não. É interessante ressaltar
que, para isso deve-se observar a difusão do fármaco no polímero, que é
controlada pela porosidade do mesmo, pelo tamanho da molécula utilizada
(PEEPAS, 1987) e pelo tipo de interação entre molécula e matriz polimérica.
Atualmente, a utilização de materiais inorgânicos em sistemas de liberação de
fármacos e também como suporte para o desenvolvimento de leveduras é
encontrada na literatura (SOARES, 2003; KIYOHARA, 2003; TAICHI, 1974).
Um dos maiores problemas para as indústrias farmacêuticas é a baixa
biodisponibilidade de fármacos. Fato que, muitas vezes, inviabiliza a introdução
ou a manutenção de um fármaco na terapêutica. Esta situação é causada pela
dificuldade dos fármacos em se solubilizar nos fluidos biológicos ou, em maior
proporção, atravessar as barreiras celulares. Ou seja, a biodisponibilidade de
fármacos pode ser afetada por vários fatores, dos quais os mais importantes
são formulação e características físico-químicas dos fármacos.
Uma abordagem recente e que tem se mostrado promissora é a
utilização de sistemas de liberação de fármacos para facilitar os processos
biofarmacêuticos

e

farmacocinéticos

de

substâncias

com

baixa

biodisponibilidade (STORPIRTIS et al, 1999; ANDRYSEK, 2003; WU et al,
2006; GHOSH et al, 2006; MAINCENT et al., 2007).
O aciclovir, representado no Esquema 1, embora seja um fármaco
relativamente seguro, sua utilidade terapêutica é freqüentemente limitada por
propriedades biofarmacêuticas ruins. Vários análogos de nucleosídeos exibem
baixa biodisponibilidade por via oral. A eficácia do aciclovir por via oral é
errática, devido a sua baixa absorção, sendo este parcialmente absorvido no
trato gastrintestinal, apenas de 15% a 20% (LARKIN, 1983).
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Aproximadamente 80% de uma única dose por via oral não são
absorvidos, sendo completamente excretados pelas fezes. Portanto, o fármaco
deve ser administrado 5 vezes ao dia, aproximadamente, a cada 4 horas. Esse
regime posológico pode resultar em baixa adesão do paciente ao tratamento,
reduzindo sua eficácia.
Esquema 1 – Estrutura do fármaco aciclovir.

23

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

3

MATERIAIS E MÉTODOS

Dando continuidade ao estudo de síntese de pseudoboemitas estudadas
anteriormente no Laboratório de Caracterização de Materiais da Universidade
Presbiteriana Mackenzie (CARRIO, 2007; MUNHOZ JR, 2006), serão
sintetizadas pseudoboemitas a partir do precursor nitrato de alumínio,
Al(NO3)3.9H2O.
As amostras obtidas foram analisadas estruturalmente e serviram de
suporte para a produção de sistemas nanopartículados contendo moléculas
bioativas.
A avaliação dos sistemas produzidos como carreadores de fármacos foi
realizada por meio de testes de interação, utilizando para isso, as técnicas de
CLAE, Microscopia Eletrônica de Varredura, isotermas de adsorção de
nitrogênio e Difração de Raios-X.

3.1 PREPARAÇÃO DAS PSEUDOBOEMITAS
Os reagentes utilizados foram:
- solução aquosa de nitrato de alumínio (Al(NO3)3.9H2O);
- solução aquosa de hidróxido de amônio (NH4OH) (14 m% e 28 m%);
- solução aquosa de álcool polivinílico (8 m% em água).
A solução de álcool polivinilico foi utilizada para aumentar a viscosidade
da solução de nitrato de alumínio ou de cloreto de alumínio.
A solução de nitrato de alumínio foi misturada a uma solução de álcool
polivinílico, formando a solução precursora e a mistura foi gotejada na solução
de hidróxido de amônio formando o gel.
Após envelhecimento do gel, o mesmo foi filtrado em funil de Buchner e
seco a temperatura de 70ºC pelo período de 24h.

3.1.1 Caracterização das Pseudoboemitas
As técnicas utilizadas para análise foram: Microscopia Eletrônica de
Varredura, Difração de Raios-X e obtenção de Isotermas de Adsorção de
Nitrogênio.
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3.1.1.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma medida que permite
visualmente analisar a distribuição espacial dos particulados e, portanto, auxilia
na análise do pó de pseudoboemita, contribuindo com análise de sua
uniformidade de distribuição e homogeneidade dos cristais inorgânicos dos
materiais cerâmicos. A MEV fornece informações sobre o diâmetro dos
materiais particulados e sobre a reprodutibilidade das condições de síntese,
permitindo assim ajustar e aperfeiçoar estes procedimentos.
As micrografias foram obtidas utilizando um equipamento Jeol JSM
6510,

utilizando

detectores

de

elétrons

secundários.

Os

pós

de

pseudoboemitas foram colocados em um suporte (“stubs”) coberto com fita
dupla face. Em seguida foi depositado o pó da amostra sobre o suporte e a
mesma foi recoberta com ouro em um equipamento “Edwards Sputter Coater
model S150B”. As imagens foram obtidas com vários aumentos. O
recobrimento com ouro é necessário porque o mesmo é um ótimo emissor de
elétrons secundários. As cerâmicas não são bons emissores de elétrons
secundários.

3.1.1.2 Difração de Raios-X
As amostras foram secas a 70o C e em seguida foi obtido o difratograma
de raios-X. As analises foram realizadas em um equipamento Rigaku MultiFlex
com radiação monocromática. As condições experimentais foram: 40kV, 20mA,
20° < 2 < 90°, 2θ = 0.02°, λCuK, fenda de divergência = 0.5°, fenda de
recepção = 0.3 mm e step time = 2s.

3.1.1.3 Isotermas de Adsorção de Nitrogênio
As isotermas de

adsorção

de

nitrogênio

foram

realizadas no

equipamento Belsorp Max da Belsorp-Japan. Além das isotermas de adsorção
também

foram

estimadas

as

áreas

específicas

das

amostras

de

pseudoboemitas sintetizadas pelo método de B.E.T.
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3.1.1.4 Incorporação dos Fármacos à Pseudoboemita.

A incorporação do fármaco à pseudoboemita foi realizado pela
solubilização do princípio ativo em solvente apropriado, seguido da adição da
pseudoboemita.
A mistura foi mantida sob agitação constante, a uma determinada
temperatura, por um período de tempo determinado. Todas as condições
experimentais foram otimizadas a fim de se buscar a maior interação entre a
molécula e o material cerâmico, num menor tempo e a uma menor temperatura
para o ensaio. Após a incorporação dos princípios ativos, a mistura foi
administrada por gavagem aos ratos (wistar rats).
Após a administração do fármaco aos ratos, em intervalos de tempos
pré-determinados os mesmos foram submetidos à anestesia por cloridrato de
cetamina 10% por via intraperitonial e a seguir exsanguinados pela aorta
descendente para determinação do teor de aciclovir no sangue dos mesmos.
As amostras de sangue foram colhidas com anticoagulantes (EDTA
1mg/1ml) e centrifugadas a 1500 rpm para obtenção do plasma. Os
procedimentos descritos acima foram realizados individualmente e em local
isolado, a fim de evitar qualquer estresse nos demais animais. As amostras de
plasma foram mantidas congeladas para posterior análise pela técnica de
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência.

3.2 DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA DO FÁRMACO ACICLOVIR NO
PLASMA SANGUÍNEO

As amostras foram agitadas em vortex por 15 segundos e filtradas com
auxílio de cartuchos acoplados em uma cuba coletora de amostra, efetuada a
vácuo. Os tempos de retenção, assim como os espectros de absorção máxima
e áreas de pico do ACV puro e do ACV presente nas amostras foram
determinados por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).
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3.3

RATOS MACHOS PARA ENSAIOS “IN VIVO”
Os animais utilizados no processo “in vivo” foram adquiridos na

Universidade de São Paulo, em São Paulo-SP, num total de 40 ratos, que
foram levados e mantidos no Biotério Central da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, em condições especiais controladas de umidade, temperatura
(21

2)ºC e ciclo de claro/escuro de 12 horas.
No processo em que os animais passaram pelo experimento, foram

alimentados com ração comercial própria para a espécie (ração para animais
de laboratório, marca Nuvital) e água.
A manutenção, alimentação, tratamento e eutanásia dos animais
utilizados seguiram normas éticas recomendadas. No procedimento de
administração via oral até o tempo de metabolização do Aciclovir e
pseudoboemita, os quarenta ratos machos sofreram eutanásia, livre de
sofrimento e dor, por sobrecarga anestésica de Cetamina.
Foram tomadas medidas e procedimentos experimentais adotados para
o estudo, onde obedeceram às normas estabelecidas pela comissão de
Pesquisa e Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estes foram
aprovados pelo Comitê de Ética no uso de animais da Universidade
Presbiteriana Mackenzie – processo (CEUA) Comissão de Ética no uso de
Animais 120/11/2014.

3.4

ESTABELECIMENTO DAS DOSES DE ENSAIO E ADMINISTRAÇÃO.
Para o ensaio “in vivo” no teste proposto foram utilizados 40 ratos “wistar

machos”. Após a chegada ao campus Mackenzie-Higienópolis, os animais
ficaram 5 dias de quarentena no biotério da Universidade. Após esse período
eles foram pesados e marcados. Caso o peso estivesse abaixo do ideal (em
torno de 330g), aguardou-se uma semana e repetiu-se a pesagem.
Eles foram alimentados com ração e água. No dia do procedimento a
alimentação permaneceu a mesma.
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A gavagem foi feita em uma sala separada. A caixa com todos os ratos
foi levada e os mesmos recebiam a gavagem individualmente. Ao final do
procedimento eles retornaram ao biotério para esperar o tempo de intervalo
entre a gavagem e a eutanásia.
Nesse período a comida e água continuaram disponíveis. No final do
intervalo determinado (1 a 5 horas) cada rato era levado para sala separada
em uma gaiola individual enquanto os demais permaneciam no biotério. A
anestesia era administrada com agulha própria para insulina e seringa de 1 mL.
Os procedimentos foram realizados individualmente e em local isolado, a
fim de evitar qualquer estresse nos demais animais.
Os anestésicos administrados foram uma mistura de cetamina, um
anestésico que atua nas viceras e xilazina, um relaxante muscular.
Após a administração do anestésico, aguardou-se o tempo adequado
para total sedação do animal e só então foi iniciado o processo de eutanásia:
- Em uma tábua de madeira, o animal sedado foi preso pelas patas com
fita crepe;
- Com auxílio de tesoura e pinça cirúrgicas, o tronco do animal foi aberto,
de modo a revelar sua veia cava, localizada abaixo do fígado;
- Com o auxílio de uma agulha de 0,70x30 mm e uma seringa de 5 mL,
foi coletado 4 mL de sangue do animal. Em alguns casos, quando não era
possível coletar esse volume, um pouco de sangue foi coletado diretamente do
coração;
- O sangue foi transferido para um tubo hemo roxo com EDTA e após a
adição do sangue este era armazenado em uma geladeira;
- Ao final da eutanásia, cada rato foi colocado em um saco plástico
branco para material infectante e colocado no freezer para encaminhamento do
próprio biotério.
Após a eutanásia de todos os animais, o sangue foi centrifugado para
separação do soro. Este foi armazenado em eppendorfs e colocado em um
freezer para posterior análise.
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Os ratos foram divididos em grupos e separados 5 em 5 com dose de
aciclovir e pseudoboemita, que foram administradas oralmente por gavagem
com doses de ensaio predeterminadas, conforme apresentado na Tabela 1.
Foram administrados 16,4 mg de aciclovir/kg de rato em 1 ml de água
destilada. Utilizou-se 100mg de pseudoboemita em gel. Após a administração,
os animais foram eutansasiados em intervalos de 1 hora por um período total
de 5 horas e o teor de aciclovir no plasma foi analisado pela técnica de CLAE
em função do tempo. Durante o experimento, cada grupo de ratos foi mantido
em uma gaiola de polipropileno com maravalha limpa.
Na tabela 1 são apresentados os grupos para a gavagem e os ensaios
“in vivo”.

Tabela 1: Distribuição dos 40 ratos em grupos, n = número de animais;
procedimento de gavagem e método CLAE para ensaio “in vivo”
ENSAIOS

No DE RATOS

DATA

Administração do aciclovir (ACV)

GRUPO 1

5

06/06/2015

16,4 mg de aciclovir/kg de rato

GRUPO 2

5

06/06/2015

16,4mgACV+Pseudoboemita/kg rato

GRUPO 3

5

23/06/2015

16,4 mg de aciclovir/kg de rato

GRUPO 4

5

23/06/2015

16,4mgACV+Pseudoboemita/kg rato

GRUPO 5

5

27/08/2015

16,4 mg de aciclovir/kg de rato

GRUPO 6

5

27/08/2015

16,4mgACV+Pseudoboemita/kg rato

GRUPO 7

5

28/08/2015

16,4 mg de aciclovir/kg de rato

GRUPO 8

5

28/08/2015

16,4mgACV+Pseudoboemita/kg rato
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Considerando que cada rato pesava cerca de 330gf e que a dose de
administração de pseudoboemita era de 16,4mg/kg de rato, a dose de aciclovir
utilizada em cada gavagem foi em torno de 5,4mg.

3.5

OBTENÇÃO

DAS

AMOSTRAS

(PLASMA):

DETERMINAÇÃO

DA

PRESENÇA DO FÁRMACO ACICLOVIR NO PLASMA SANGUÍNEO.

Foi realizado o teste para detecção e quantificação do aciclovir no
plasma dos ratos pela técnica de cromatografia líquida de alta eficiência
(CLAE).
Neste teste foram utilizados 40 ratos wistar, machos. Estes foram
divididos em oito grupos. 4 grupos foram tratados com dose única de aciclovir
(ACV) (16,4 mg/kg) + água destilada e 4 grupos foram tratados com dose única
de uma mistura de ACV + pseudoboemita + água destilada por gavagem. O
peso de cada rato foi em torno de 330 gramas.
Após 1 hora e meia, os animais foram anestesiados com cloridrato de
cetamina 10 % por via intraperitonial. As amostras de sangue foram colhidas
com anticoagulantes (EDTA 1 mg/ mL) e centrifugadas a 1500 rpm para
obtenção do plasma. As amostras foram homogeneizadas em agitador
magnético da marca Vortex por 15 segundos e filtradas com auxílio de
cartuchos acoplados em uma cuba coletora de amostra, onde foi efetuado o
vácuo.
O tempo de retenção do ACV puro foi determinado por CLAE para sua
comparação e detecção.
As amostras foram analisadas imediatamente com o preservante e o
preparo com (E.D.T.A) em temperatura de 20 °C em análise por CLAE.
As amostras de plasma dos animais de todos os grupos posteriormente
foram analisadas por CLAE com detector de fluorescência (modelo FP – 2020
da Jasco) para determinação da quantidade do aciclovir no plasma em função
do tempo de absorção no organismo como um todo.
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Foram analisados padrões de aciclovir nas mesmas condições para
construir uma curva de calibração e determinar o teor de aciclovir no plasma
dos “wistar rats”.
Nas análises por CLAE, para a determinação de aciclovir foram
utilizados kits de SPE (Extração por Fase Sólida) comerciais da marca Strata
Phenomenex e extraídos em microvials com tampa de teflon. Os valores foram
determinados por equipamento automatizado por softwares, capaz de
determinar o teor de aciclovir no plasma sanguíneo e em soro, conforme
Fotografia 1, do equipamento HPLC-JASCO.

Fotografia 1: Cromatógrafo Líquido de Alta Resolução (CLAE) com detector
UV-vis. Fonte: UPM – Mackenzie

Após a determinação da concentração de aciclovir no plasma em função
do tempo de administração, construiu-se um gráfico do teor de aciclovir no
plasma em função do tempo de administração nos “wistar rats”.
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3.6

MÉTODO DE PREPARO E ANÁLISE POR CLAE, PARA ENSAIOS “in

vivo”.

A análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) é
utilizada para análises qualitativas e quantitativas de uma grande gama de
fármacos, sendo uma das técnicas citadas nas Farmacopeias Brasileiras e
Europeias e é utilizada com frequência em ensaios de validação farmacêutica,
possui boa robustez, sensibilidade e é utilizado para estudo (análise) da
estabilidade de materiais.
A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) como um método de
comparação, tem sido aplicada à determinação quantitativa de analitos nas
amostras.
A aplicação da metodologia Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
clássica, consiste no uso de cromatogramas obtidos de um único comprimento
de onda. A fase estacionária consiste em um meio, sólido adsorvente
empacotado em uma coluna de metal do tipo inoxidável, com diâmetros e
comprimentos diferentes e a fase móvel consiste em solventes aquosos
geralmente, para a formação de um gradiente de separação, podendo ser
isocrático, onde este eluente é bombeado por meio de uma bomba unitária,
binária ou quaternária, no caso para fármacos, a melhor é a quaternária pela
formação do gradiente e alta eficiência, pressurizada, fornecendo uma vazão
de fase móvel adequada para a análise (LANÇAS, 2006).

3.6.1

Reagentes

O aciclovir foi adquirino da empresa Viafarma (SM Empreendimentos
farmaucéticos Ltda., São Paulo, Brasil). Metanol e ácido tricloroacético, ambos
grau HPLC (Chromasolv®) foram adquiridos da Sigma- Aldrich. Água ultrapura
foi obtida, utilizando um sistema de purificação de água Academic Milli-Q.
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3.6.2

Preparação das Soluções-Padrão

A solução padrão de aciclovir (27,1 mg / l ou 27100 ug / L) foi preparada
por dissolução do medicamento em MeOH: H2O (50:50, v / v) e armazenada a
4ºC. As demais soluções padrão de aciclovir foram diluidas a partir da solução
estoque para obter concentrações variando de 21 µg/L a 2,100 µg/L.

3.6.3

Aparelhagem e Condições Cromatográficas

A análise cromatográfica foi realizada em um sistema HPLC-JASCO,
constituído por:
- Bombas quaternário (PU-2089);
- Um compartimento de coluna com temperatura controlada (CO-2060);
- Auto-injector (AS-2059);
- Detector de fluorescência (FP-2020) utilizado a 260 nm (excitação) e
380nm (emissão).
O controle dos instrumentos, bem como a coleta e processamento dos
dados, foram realizados com software ChromNav de Jasco. A separação foi
realizada a 25ºC em uma coluna analítica C18 Universal (tecnologias Fortis
Ltd.) 5µm, 4,6 milímetros × 250 mm.
O eluente A foi preparado a partir de 0,08% [v / v] solução aquosa de
TFA (pH 2,30-2,35, 25 ± 3ºC) antes de cada série de análises e o Eluente B
metanol (100%).
Os eluentes foram filtrados através de um filtro de 0,45 µm (Whatman).
O fluxo da fase móvel foi de 1,5 mL / min e o programa de gradiente de eluição
de eluente A e B foi: 0,00-7,00 (96: 4), 7,01-10,00 (40:60) e 10,01-12,50 (96:
4), respectivamente.

3.6.4

Preparação da Amostra

As amostras de sangue foram coletadas em tubos (BD Vacutainer
K2EDTA 7,2mg, 4 ml) contendo etilenodiaminotetracético dipotássio (K2EDTA):
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- As amostras foram rapidamente centrifugadas a 2880 x g (4000 rpm)
durante 10 min a 4°C;
- Em seguida, o soro de cada amostra foi separado e transferido para
tubos de polipropileno de 1,5 mL e armazenados a -20°C até à análise;
- As amostras de soro, cerca de 1, 5 mL por amostra, foram filtradas em
filtros de seringa (Chromafil® Xtra Pa-45/25) de 0,45 µm e transferidas para os
respectivos vials identificados;
- Um volume de 40 µL foi injetado no sistema HPLC para a análise de
amostras do soro.
As curvas de calibração foram obtidas pela análise de regressão dos
mínimos quadrados lineares relativo à plotagem de pico-área versus as
concentrações de aciclovir e:
- O limite de detecção foi definido como a concentração de fármaco que
dá uma relação sinal-ruído de 3:1;
- O limite de quantificação foi definido como a concentração mais baixa
de soro de aciclovir quantificada com um coeficiente de variação de menos do
que 20%.

3.6.5

Aplicação do Método

O presente método tem sido aplicado para comparar o efeito do aciclovir
com e sem a presença de pseudoboemita e:
- A droga foi administrada em 40 “wistar rats” pesando cerca de 330gf;
- Em 20 ratos foram administradas solução contendo 5,4 mg de aciclovir
dissolvido em 2 mL de água;
- Em paralelo, os outros 20 ratos receberam uma solução contendo
5,4mg de aciclovir e 200 mg de pseudoboemita em 2 mL de água
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PSEUDOBOEMITA
Os

resultados

de

difração

apresentados no Difratograma 1.

de

raios-X

da

pseudoboemita

são

Observa-se que a amostra apresenta o

difratograma característico da pseudoboemita, similar a dados da literatura
(MUNHOZ et al, 2006).
Difratograma 1. Difratograma de raios-X da pseudoboemita

O resultado da análise de microscopia eletrônica de varredura da
amostra utilizando detector de elétrons secundários com um aumento de
6000X é apresentada na micrografia 1. Observa-se que a amostra é um
material extremamente poroso.
Micrografia 1: MEV da pseudoboemita
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A isoterma 1 apresenta a isoterma de adsorção de nitrogênio da
pseudoboemita. Os dados da isoterma mostram no material a presença de
macroporos e mesoporos (característicos de amostras que apresentam
histerese). A isoterma obtida é do tipo IV. Analisando a isoterma observa-se
que para p/po próximo de zero o volume de nitrogênio adsorvido é considerável
mostrando que o material também possui microporos.
Isoterma 1. Isoterma de adsorção de nitrogênio para a amostra de
pseudoboemita.
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O gráfico 3 apresenta o resultado da análise B.E.T. da mesma amostra.
É observado que a área especifica medida foi de 246 m2/g ´para esta amostra.
Gráfico 3. Resultado da análise de BET da amostra de pseudoboemita.
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4.2

LIBERAÇÃO DO ACYCLOVIR NO PLASMA SANGUÍNEO DOS “WISTAR

RATS”.
Os Cromatogramas típicos das soluções padrão de aciclovir em
diferentes concentrações bem como a curva de calibração do aciclovir estão
mostrados nos Cromatograma 1 e Gráfico 4, respectivamente,
Cromatograma 1: Resultados das análises das soluções padrão de
aciclovir em diferentes concentrações
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Gráfico 4: Curva de calibração do aciclovir
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As amostragens de sangue, foram realizadas em intervalos de 1, 2, 3, 4
e 5h depois da administração do fármaco. Cromatogramas típicos das
amostras de soro analisadas sem e com pseudoboemita são mostrados nos
cromatogramas 2 e 3 , respectivamente.

Cromatograma 2: Resultados das análises de amostras de soro sem a
presença de pseudoboemita
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Cromatograma 3: Resultados das análises de amostras de soro com
pseudoboemita
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Gráfico 5: Resultado do teor de aciclovir no soro dos ratos em função
do tempo de administração.

O Gráfico 5 apresenta os resultados do teor de aciclovir no soro dos 40
ratos em função do tempo. Cada ponto foi obtido pela média dos resultados de
4 experimentos.
Observa-se que para os ratos que foram tratados com pseudoboemita e
aciclovir o teor de aciclovir aumenta após uma hora de administração tendo um
pico por volta de 2 horas e após cerca de 3 horas e meia há um novo
crescimento do teor de aciclovir terminando em 125,66 µg/L após 5 horas de
administração.
Para os ratos que foram tratados somente com água e aciclovir o
comportamento é semelhante no início da liberação. Entretanto, após atingir
um pico em torno de 2 horas o teor de aciclovir decresce continuamente
chegando a atingir a concentração de 27,3 µg/L após 5 horas de administração.
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5

CONCLUSÕES

Os dados obtidos mostram que a pseudoboemita obtida é porosa
possuindo macroporos, mesoporos e microporos.
A técnica de CLAE mostrou-se adequada para a análise de aciclovir no
plasma dos ratos “wistar rats”.
A administração de aciclovir com pseudoboemita por gavagem nos
“wistar rats” comparativamente a administração de aciclovir em água por
gavagem, mostrou que o teor de aciclovir no plasma dos ratos aumenta após
aproximadamente 3,5 horas de administração.
Para os ensaios que se utilizou pseudoboemita o teor de aciclovir no
plasma dos “wistar rats” 5 horas após administração é 4,6 vezes maior que o
teor de aciclovir nos animais que foi utilizado aciclovir em água.
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