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RESUMO 
 
 
VERONES, D. A. G. Desenvolvimento de micropartículas gastro-resistentes de 

azitromicina por spray-drying. 2010. 110p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2010. 
 
 
A azitromicina é um antibiótico da classe dos macrolídeos utilizado principalmente 
no tratamento de infecções de pele e do trato respiratório. Suas propriedades 
farmacocinéticas lhe conferem ampla distribuição e acumulação tecidual. Devido à 
sua baixa biodisponibilidade (37%) e instabilidade ao pH ácido, foram investigadas 
alternativas para o desenvolvimento de microparticulados com propriedade gastro-
resistente para aplicação em diferentes formas farmacêuticas. As micropartículas de 
azitromicina foram obtidas pela técnica de secagem por pulverização (spray-drying) 
com o polímero pH-dependente Eudragit

®
 L30-D55 e trietilcitrato como plastificante. 

O desenvolvimento experimental seguiu um planejamento fatorial tipo Box-Behnken 
de quatro variáveis em três níveis. As micropartículas foram caracterizadas pela 
densidade aparente, densidade compactada, fator de Hausner, índice de Carr, 
ângulo de repouso e cromatografia líquida. O processo de secagem foi avaliado pelo 
rendimento e recuperação da azitromicina. A partir das características físicas do 
microparticulado e o rendimento do processo foram escolhidas três micropartículas 
para avaliação mais detalhada, contendo 15, 30 e 45% de polímero de revestimento 
sobre a concentração de azitromicina dihidrato. Estas foram avaliadas por difração 
de raios-X, calorimetria, infra-vermelho, microscopia eletrônica de varredura e teste 
de dissolução.  Os fatores que mais influenciaram o processo de secagem e 
obtenção das micropartículas foram a concentração de Eudragit

®
 L30D-55 e a 

temperatura do ar de secagem, sendo que, quanto menor a concentração de 
polímero e maior a temperatura de secagem melhores foram os rendimentos do 
processo. A recuperação da azitromicina para todas as micropartículas foram 
superiores a 80%. As micropartículas apresentaram baixa densidade aparente, 
porém com propriedades de fluxo que variaram de bom a excelente na maioria das 
condições de preparação. As avaliações por calorimetria e difração de raios-X 
sugerem que a azitromicina está encapsulada. Isto pode ser confirmado por meio 
das imagens da microscopia eletrônica de varredura que revelaram estruturas 
esféricas e uniformes. As micropartículas com maiores concentrações de polímero 
apresentaram as melhores características com proteção gástrica, acima de 50%, e 
são candidatas promissoras para o desenvolvimento de formas farmacêuticas 
sólidas orais gastro-resistentes contendo azitromicina. 
 
 
Palavras-chave: microencapsulação, secagem por nebulização, Eudragit

® 
L30-D55, 

superfície de resposta. 
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ABSTRACT 
 
 

VERONES, D. A. G. Development of azithromycin gastric-resistance 

microparticles by spray-drying. 2010. 110p. Dissertation (Master Degree). Faculty 
of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto – University of São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2010. 
 
 
The azithromycin is an antibiotic of the macrolide class used in cutaneous and 
respiratory infections treatments. Its pharmacokinetics properties confer a large cell 
distribution and accumulation in tissues. Due to its small bioavailability (37%) and 
acid pH instability, alternatives to the development of gastric-resistance 
microparticles to be uses in different pharmaceuticals forms were investigated. 
Azithromycin microparticles were obtained through spray-drying technique with the 
pH-dependent polymer Eudragit

®
 L30-D55 and triethyl citrate as plasticizer. The 

experimental development followed a factorial planning Box-Behnken with four 
factors in three levels. The microparticles were characterized by bulk density, tapped 
density, Hausner ratio, Carr index, repose angle and HPLC. The drying process was 
evaluated by azithromycin yield and recover. From the microparticles physics 
parameters and the process yield, three samples were chosen to be better 
evaluated. The samples contained 15, 30 and 45% of coat polymer over 
azithromycin dehydrate. They were evaluated by X-ray powder diffraction (XRPD), 
calorimetry, infrared, surface electronic microscopy (SEM) and dissolution assay. 
The factors that most affected the drying process and the microparticles 
development were Eudragit

®
 L30D-55 concentration and drying air temperature, and 

lower was the polymer amount and higher was the drying air temperature, better was 
the process yield. The azithromycin recover for all microparticles were superior to 
80%. The microparticles presented low bulk density, but good flow properties for the 
great part of the samples. The calorimetry and the XRPD evaluations suggest that 
azithromycin is encapsulated, what can be confirmed through SEM pictures, which 
showed uniform and spherical structures. The microparticles with higher polymers 
concentrations showed the best characteristics with gastric protection above 50% 
and they are promising candidates to the development of oral solid pharmaceutical 
forms containing gastro-resistant azithromycin. 
 
 
Keywords: microencapsulation, atomization, Eudragit

®
 L30-D55, surface response 

methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A azitromicina é um antibiótico da classe dos macrolídeos (ZHANG et al., 

2007) utilizado amplamente na clínica no tratamento de infecções de pele e do trato 

respiratório (ADAMS, 2003). Devido à sua estrutura química a azitromicina é 

sensível ao pH ácido (ZHANG et al, 2009), vindo a apresentar baixa 

biodisponibilidade, em torno de 37% (NIGHTINGALE, 1997). Tem como efeitos 

colaterais mais significativos distúrbios gastrointestinais como enjôo, vômito e 

diarréia (KOROLKOVAS; FRANÇA, 2004; RANG; DALE; RITTER, 2001). 

 A estabilidade da azitromicina foi avaliada por Zhang et al. (2009) que 

concluíram que a azitromicina tem instabilidade em pH abaixo de 6,3, e quanto 

menor o pH maior é o grau de degradação. Estudos relatados por Girard et al. 

(1987) mostraram queda de 10% na concentração de azitromicina em soluções com 

pH 2,0 em 80 minutos. 

 Nos trabalhos de Zgoulli et al. (1999) foram desenvolvidas microcápsulas de 

claritromicina e eritromicina com Eudragit
®
 L30-D55 com o intuito de mascarar o 

sabor desagradável dos macrolídeos e protegê-los da degradação devido à 

sensibilidade desse grupo de substância ao pH ácido. 

 Com o intuito de minimizar os efeitos adversos da azitromicina, 

principalmente os efeitos gastrointestinais e reduzir o número de doses 

administradas, trabalhos têm investigado o uso de micropartículas de liberação 

prolongada de azitromicina, onde é administrado uma única dose de 2 gramas em 

vez do protocolo convencional de múltipas dose de 500mg (LIU et al., 2007; 

CHANDRA et al., 2007). Dentro deste contexto, micropartículas gastro-resistentes 

contendo azitromicina teriam aplicação para a redução dos efeitos gástricos deste 

fármaco, visto que este seria liberado apenas no intestino devido ao revestimento 

pH dependente. 

 Um dos processos para a obtenção de formas gastro-resistentes é através da 

microencapsulação, que pode ser feita por meio de diferentes técnicas, como spray-

drying, spray-cooling, spray-chilling, extrusão, lipossomas, liofilização, coacervação, 

polimerização interfacial, e outros. Dependendo das características físico-químicas 

do núcleo, da composição da parede e da técnica de microencapsulação utilizada, 

as micropartículas terão características, funcionalidades, estruturas e formatos 
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distintos. Na Figura 1 são apresentadas algumas dessas estruturas (Gibbs
1
, 1999 

apud GHARSALLAONI et al., 2007). 

 

Figura 1. Diferentes tipos de estrutura e morfologia de microcápsulas (Gibbs
1
, 1999 

apud GHARSALLAONI et al., 2007). 

 

Entre as técnicas para obtenção de microcápsulas destaca-se o método 

físico por spray-drying ou secagem por atomização, técnica escolhida para a 

condução deste trabalho. Apesar da secagem por nebulização ter sido proposta 

muito anteriormente, esta técnica de microencapsulação foi desenvolvida em 

meados de 1870 e vem sendo aperfeiçoada até hoje. Consiste na atomização de 

um líquido sob uma corrente de gás aquecido para a obtenção instantânea de um 

pó. A característica do produto final vai depender do líquido de alimentação e das 

condições de operação (PATEL; PATEL; SUTHAR, 2009; GHARSALLAONI et al., 

2007). Além do que, este método possibilita a obtenção direta de micropartículas, 

1
 GIBBS, et al. Encapsulation in the food industry: a review. International Journal of Food 

Sciences and Nutrition, Basingstoke, v.50, p.213–224, 1999. 

Simples Irregular 

Multi-núcleo 
Multi-parede 

Matriz 
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sem a necessidade da utilização de outras técnicas em conjunto (FREITAS et al., 

2010). 

Para a condução dos experimentos foi optado por um delineamento fatorial 

fracionário do tipo Box-Behnken de quatro variáveis independentes e três níveis. A 

escolha do planejamento adequado é importante e está diretamente ligada ao 

número de variáveis envolvidas no estudo, a disponibilidade de matéria-prima, a 

viabilidade do número de ensaios que podem ser executados e do custo do 

processo em estudo (RODRIGUES; IEMMA, 2005). 

A caracterização física dos microparticulados foi realizada por diversas 

técnicas buscando avaliar as propriedades no nível molecular por espectroscopia de 

infravermelho, cristalinidade e comportamento térmico; no nível de partícula pela 

morfologia e de propriedades mecânicas importantes do pó para aplicações 

farmacêuticas, como densidade aparente e fluxo (BRITTAIN et al., 1991). 

O doseamento e gastro-resistência foram determinados por cromatografia 

líquida de alta eficiência e através do ensaio de dissolução. A completa 

caracterização das micropartículas permite vislumbrar futuras aplicações destas na 

preparação de formas farmacêuticas sólidas para administração por via oral da 

azitromicina com a eliminação dos problemas gástricos associados a este fármaco.  
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2. CONCLUSÕES 

 

O processo de spray-drying se mostrou uma técnica eficaz para a obtenção 

de micropartículas de azitromicina com Eudragit
®
 L30-D55, obtendo rendimentos 

acima de 50%, mesmo em escala laboratorial. 

A recuperação da azitromicina após o processo de formação e secagem das 

micropartículas por spray-drying foram superiores a 80% em todos os 27 

experimentos conduzidos no delineamento experimental. 

Os microparticulados obtidos com azitromicina dihidrato, Eudragit
®
 L30-D55 e 

trietilcitrato por spray-drying apresentaram-se com baixa propriedade de fluxo porém 

com boas características de compressibilidade. 

O modelo Box-Behnken se mostrou eficiente para a avaliação de quatro 

variáveis independentes no processo de spray-drying sem a necessidade da 

condução de um grande volume de experimentos. 

As variáveis mais significantes no processo de obtenção das micropartículas 

foram a temperatura de secagem do spray-drying (TAO) e a concentração de 

polímero (E/A). 

Das 27 amostras foram escolhidas três dentre as concentrações de polímero 

que apresentaram os melhores rendimentos no processo e as mais adequadas 

características físicas para o microparticulado, foram elas: SB06, SB21 e SC23. 

As concentrações de 30 e 45% de polímero (E/A de 1,0 e 1,5) foram as que 

resultaram nas micropartículas com melhor encapsulamento da azitromicina, diante 

das avaliações de análise térmica por DSC, difratometria de raio-x, infra-vermelho e 

MEV, sendo finalmente, confirmados pelo estudo de dissolução. 

As fotomicrografias por MEV mostraram que as micropartículas obtidas são 

esféricas e com superfície homogênea e lisa. 

O perfil de dissolução das micropartículas mostrou que a concentração de 

15% de polímero sobre a quantidade de azitromicina (E/A de 0,5) não foi suficiente 

para garantir nenhum grau de proteção gástrica a azitromicina, por outro lado, as 

concentrações de 30 e 45% (E/A de 1,0 e 1,5) proporcionaram uma proteção acima 

de 50% a azitromicina. 

Comparado ao insumo de azitromicina bruto, que mostrou-se altamente 

instável em meio ácido (Tabela 28), as formulações SB21 e SC23 obtidas pela 

técnica de spray-drying com Eudragit
®
 L30-D55 se mostraram altamente 
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promissoras para o desenvolvimento de um microparticulado gastro-resistente de 

azitromicina visando o aplicação em formas farmacêuticas sólidas de uso oral como 

cápsulas, comprimidos e suspensões. 
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