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RESUMO

NUNES, K. M. Desenvolvimento de sistemas precursores de fase cristalina para
administração intrabolsa periodontal. 2012. p.128. Tese (Doutorado). Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.
A doença periodontal é uma infecção crônica que afeta as estruturas de suporte dos dentes
com formação da bolsa periodontal, e caso não tratada, em estágios mais avançados o
periodonto é destruído, ocasionando perda do dente. O tratamento concerne em duas etapas, à
remoção mecânica do biofilme e cálculo dentário por raspagem e alisamento radicular e
utilização de antimicrobianos. Ainda é comum a utilização de antimicrobiano de ação
sistêmica, embora, tenha eficácia reduzida e frequentes efeitos adversos. Em face disto,
justifica-se o desenvolvimento de sistemas de liberação sustentada de fármaco intrabolsa
periodontal a fim de sanar os inconvenientes da terapia sistêmica. Contudo, aspectos como
espaço anatomofisiológico e fluxo gengival crevicular intrínsecos à bolsa, são limitações
pertinentes durante o desenvolvimento. Portanto, este trabalho teve como objetivo
desenvolver sistemas e formulações precursoras de fase líquido cristalina baseados em
monolinoleato de glicerila com gelificação in situ em fase líquido cristalina. Por meio de
planejamento fatorial 32 foram obtidos 9 sistemas sem adição de fármaco e 9 formulações
contendo metronidazol com diferentes razões de MLG/CREM e % H2O. Quando
caracterizados por microscopia de luz polarizada e espalhamento de raio-X a baixo ângulo, os
sistemas e formulações com menor razão MLG/CREM com diferentes conteúdos de água
apresentaram organização micelar isotrópica, quando com média e alta razão MLG/CREM
coexistência de fases em transição líquido cristalina. Os sistemas e formulações com menor
razão MLG/CREM erodiram rapidamente no ensaio de captação de água, inviabilizando sua
transição para mesofase. Tanto os sistemas quanto as formulações com média e alta razão
MLG/CREM apresentaram rápida captação de água com transição para fase cúbica. Contudo,
com exceção do sistema e formulação com alta razão MGL/CREM e 15% de água, os demais
sistemas e formulações, apresentaram propriedades de fluxo ideais para fácil aplicação por
seringa acoplada a agulha, e comportamento viscoelástico adequado para promover
espalhabilidade e retenção no interior da bolsa. Os sistemas e formulações com média e alta
razão de MLG/CREM apresentaram melhor mucoadesão. Dentre as formulações, apenas a
com média razão de GML/CREM e 5% de água, apresentou perfil bi-modal de liberação
mantendo concentrações de metronidazol acima do MIC por 5 dias, característica desejável
para sistemas de liberação intrabolsa periodontal. Portanto, todos os resultados advogam a
favor desta formulação como potencial candidata ao emprego clínico como sistema de
liberação de fármaco intrabolsa periodontal.
Palavras-chave: Sistemas de liberação intrabolsa periodontal,
Pseudoplasticidade, Viscoelasticidade, Mucoadesão, Seringabilidade,
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1 INTRODUÇÃO

A

tecnologia de sistema de liberação modificada de fármaco (SLMF) é
relativamente recente, os primeiros protótipos surgiram em meados do século
passado. Desde então, inúmeros sistemas de liberação modificada foram

delineado. Os SLMF podem ser classificados em duas categorias; a) os de liberação imediata,
geralmente de administração via sub-lingual, utilizados em quadros clínicos que necessitam
de intervenção imediata tais como nos casos de crise de angina, de hipertensão, infarto do
miocárdio e acidente vascular cerebral e, b) os de liberação lenta, nos quais é desejável que
inicialmente seja liberado fármaco em quantidade suficiente para atingir a dose terapêutica e
em seguida seja liberadas doses de manutenção em função dos eventos farmacocinéticos.
Quando este objetivo é alcançado, modular a velocidade e extensão de liberação de acordo
com a necessidade clínica, considerando os eventos farmacocinéticos é esperados que os
níveis plasmático do fármaco se mantenha estável, e com isto, redução de efeitos
colaterais/adversos, da dose ou freqüência de administração. Este conjunto contribui com a
maior aderência ao tratamento e consequentemente maior eficácia da fármacoterapia
(ROBINSON; LEE,1987) (KUMAR et al., 2010; CHIEN, 1992).
Os sistemas de liberação lenta podem ser administrados por várias vias e veicular,
tanto fármacos destinados à ação sistêmica, quanto aqueles de ação tópicos local. Dentre estes
terá destaque os de administração via bucal, e mais especificamente intrabolsa periodontal
(SLIBP).
1.1 Doença periodontal
Doença periodontal é causada pelo acumulo de biofilme no periodonto (Jones et al
1996, Monbelli, 2003), sendo o estagio inicial conhecido como gengivite. O biofilme
acumulado induz resposta inflamatória tornando a gengiva avermelhada, edemaciada e pode
sangrar quando levemente tocada (Medlicott et al , 1994), A gengivite é bastante comum e
facilmente tratada, porém se não tratada, evolui para periodontite (Listgarten, 1986). Neste
caso, a inflamação atinge outros tecidos de sustentação, como o ligamento periodontal, o
cemento e o osso alveolar. O epitélio juncional da gengiva se desprende do cemento e migra
pela superfície do dente, resultado na formação da bolsa periodontal, cujo avanço provoca a
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exposição da raiz, aumento da mobilidade do dente e perda, se não tratada (SOSKOLON;
FRIEDAN, 1996; CARRANZA, 2004; Pihlstrom et al., 2005).
Em regiões saudáveis, o espaço entre a gengiva e o dente é muito estreito, sendo
denominado sulco gengival, cuja profundidade é de até 3 mm, Figura 1, á esquerda. Na
doença periodontal, com a migração do epitélio juncional em direção à raiz, essa
profundidade pode variar de 4 a 12mm, (MEDLICOTT et al., 1994), Figura 1, á direita. Tanto
o sulco gengival quanto a bolsa periodontal são constantemente lavados pelo fluido gengival
crevicular, que flui do tecido gengival, passa pelo sulco, ou pela bolsa, e cai na cavidade oral.
Sua composição é semelhante à do plasma, mas seus constituintes estão em menor
concentração. O volume de fluido crevicular no sulco gengival é 0,04uL e seu fluxo é de
0,03uL/min. Na bolsa periodontal, o volume e o fluxo aumentam para 0,5uL e 0,5 uL/min
respectivamente (HATTING, HO, 1980), podendo chegar a 150uL/h (STEINBERG,
FRIEDMAN, 1988).
Aproximadamente 40% da população mundial é portadora de doença periodontal, cuja
prevalência é maior que a do câncer doenças cardiovasculares e artrite, reumatoide, (Júnior et
al., 2007; Saba-Chujfi et al., 2007;; Sallum et al., 2007; Araújo; Sukekava, 2007). Além disso,
tem sido associada a incidência de parto prematuro (JAIN et al., 2008). A incidência é de duas
a três vezes maiores, em portadores de diabetes tipo I (Salvi et al., 1998; Stein et al., 1997). A
periodontite severa (bolsa periodontal) é responsável por 5 a 15% da perda de dente na
população mundial (WHO, 2003; Petersen, 2003).
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Figura 1. Representação do periodonto sadio (lado esquerdo) e com periodontite (lado
direito).

O tratamento tem como finalidade a cura do tecido inflamado, redução do número de
bactérias patogênicas (biofilme) e eliminação da bolsa (Steingerb e Freidman, 1988).
Tradicionalmente, consiste na remoção mecânica do biofilme e cálculo supra gengival por
meio de procedimentos de raspagem e alisamento radicular associado ou não ao controle da
microbiota por meio de terapias adjuvantes como higiene bucal e uso de agentes
antimicrobianos de ação sistêmica ou local (BRUSCHI et al., 2006; FRIEDMAN, 1988;
MEDLICOTT et al., 1994; STEINBERG; VYAS; SIHORKAR; MISHRA, 2000). Porém,
antibioticoterapia sistêmica tem demonstrado eficácia reduzida, frequentes efeitos adverso,
além de ocorrência de resistência bacteriana. A somatória desses eventos tende a reduzir a
adesão do paciente ao tratamento, representando fator limitante (HERRERA, et al., 2012)
1.2 Sistemas de liberação intrabolsa periodontal
O interesse na pesquisa e desenvolvimento de sistemas/dispositivos de liberação
tópico/local de antimicrobianos intrabolsa periodontal ocorreu em meados dos anos 1970,
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motivado pelos inconvenientes da terapia sistêmica. Estes sistemas/dispositivos devem ter
como características básicas controlar ou manter a concentração do fármaco, em quantidade
igual ou superior ao CIM, no interior da bolsa durante período de tempo relativamente longo,
considerando as restrições anatomofisiológica do local de administração (BRUSCHI et al.,
2006; STEINBERG; FRIEDMAN, 2000).
A bolsa periodontal é um local definido circundado por tecidos mole e duro formando
um reservatório natural que permite a inserção de um dispositivo de liberação. A presença de
um fluxo crevicular gengival (FCG) proporciona contínua lavagem do dispositivo,
contribuindo para disponibilização ou liberação do fármaco. Portanto, a localização, anatomia
e fisiologia da bolsa periodontal são requisitos que a tornam local apropriado para o emprego
de SLIBP com potenciais vantagens.
Os primeiros sistemas/dispositivos foram desenvolvidos a partir de polímeros não
biodegradáveis, cujo racional era proporcionar liberação prolongada do fármaco (ADDY et
al., 1982 ). Porém, com o inconveniente, entre outros, de dificultar a regeneração e adesão do
tecido, requerer a retirada do dispositivo após o término do tratamento, reduzindo a adesão do
paciente ao tratamento. Em seguida, uma nova geração de dispositivos intrabolsa periodontal
começou a ser delineado e desenvolvido a partir de polímeros biodegradáveis (SOSKOLONE;
FREIDMAN, 1996 STEINBERG; FRIEDMAN, 2000). Estes trouxeram uma série de
vantagens em relação aos não biodegradáveis.
Dentre as vantagens, destaca-se a promoção da adesão do paciente ao tratamento, uma
vez que, não há necessidade de retorno para retirada do dispositivo intrabolsa periodontal.
Devido sua biodegradabilidade, não afetam a regeneração do tecido periodontal, permitindo a
redução da profundidade da bolsa. Reduz e/ou elimina o risco de rejeição acompanhada de
inflamação local, devido à resposta do sistema imune quando há o reconhecimento do próprio
dispositivo como um corpo estranho. Além disso, a completa degradação da matriz do sistema
de liberação garante a liberação integral do conteúdo de fármaco adicionado (BRUSCHI et
al., 2006; MEDLICOTT et al., 1994; PRAGATI; ASHOK; KULDEEP, 2009; SOSKOLONE;
FREIDMAN, 1996).
Dentro do grupo das categorias de dispositivos não biodegradáveis e biodegradáveis,
inúmeros modelos de dispositivo têm sido pesquisados e desenvolvidos. Dentre os quais se
destacam as fibras, filmes, e sistemas seringáveis. Na Tabela 1 são listados alguns desses
dispositivos de liberação intrabolsa periodontal disponibilizados comercialmente. Suas
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aplicações na bolsa periodontal podem ser visualizadas no esquema representativo da Figura
2. Maiores detalhes sobre os modelos de dispositivos supracitados serão detalhados a seguir.

A

C

B

Figura 2. Modelos de dispositivos intrabolsa periodontal. (A) fibras, (B) filmes e (C) sistemas
injetáveis.

Tabela 1. Lista de sistemas de liberação de fármaco intrabolsa periodontal.
Nome
Comercial

Forma
Farmacêutica

Composição

Fármaco

Perfil de
Biodegradabilidade /
Período de liberação

Actisite®

Fibras
monolíticas

Copolímero
etileno vinil
acetato

Tetraciclina

Não-biodegradável,
9 dias

Filme

Gelatina
Hidrolisada /
glicerina

Gluconato de
clorexidina

Biodegradável,
6-9 dias

Atrigel®
(Atrix Lab.USA)

Gel

HEC/
copolímero de
aminoalquil
metacrilato

Minociclina

Biodegradável
2 dias

Dentomycin®
(Lederle
Lab.USA)

Gel

PLA + NMP

Doxiciclina

Biodegradável
7 dias

Elyzol ® (DumexAlpharma Lab.
USA)

Gel

Monoleína +
oléo de sésamo

Benzoato de
Metronidazol

Biodegradável
3 dias

(Alza Corp. USA).

PerioChip®
(Perio Products,
Jerusalam, Israel)
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1.2.1 Fibras
O primeiro sistema de liberação de fármaco intrabolsa peirodontal foi desenvolvido
por Goodson et al. (1979) a partir de tubos de diálise de acetato de celulose (diâmetro =
250µm) preenchidos com tetraciclina, cuja liberação do fármaco (95%) ocorreu em duas
horas. Apesar de não proporcionar liberação lenta, este foi utilizado protótipo para o
desenvolvimento de outros sistemas de liberação (ADDY et al., 1982; GOLOMB;
FRIEDMAN, 1980; GOODSON et al., 1983). Posteriormente, Goodson avaliou a liberação
de tetraciclina incorporada em fibras compostas por diferentes polímeros: polietileno,
polipropileno, policaprolactona, poliuretano, acetato-propionato de celulose e etileno vinil
acetato (GOODSON et al., 1983). Fibras de etileno vinil acetato mantiveram níveis de
tetraciclina acima de 600µg/mL no fluido crevicular gengival por 10 dias, seguindo cinética
de liberação de zero ordem (GOODSON et al., 1983; TONETTI; CUGINI; GOODSON,
1990). Em face disto, esse disposto teve sua comercialização pela Alza Corporation, Palo
Alto, Califórnia, com o nome de Actisite®.
As principais desvantagens foram: o tempo relativamente longo (7-10 min) para a
inserção da fibra; não biodegradabilidade das fibras e a necessidade de fechar a abertura da
bolsa com cola (cianoacrilato) para manter a fibra na cavidade; retirada do dispositivo. Em
tempo pré-determinado, reduzindo a adesão do paciente ao tratamento (GOODSON, 1994;
SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996).
1.2.2 Filmes
São sistemas de liberação em que o fármaco está distribuído por toda matriz do
polímero, e a liberação do fármaco ocorre por difusão e/ou a dissolução ou erosão pela matriz
(PRAGATI; ASHOK; KULDEEP, 2009; VYAS; SIHORKAR; MISHRA, 2000). Os filmes
apresentam propriedades físicas que facilitam sua aplicabilidade. As dimensões e forma dos
filmes podem ser facilmente manipuladas de acordo com as dimensões da bolsa a ser tratada.
Sua inserção é simples e rápida, com mínimo desconforto para o paciente. Dependendo da
espessura (< 400mm) e propriedades adesivas do filme, sua retenção não será prejudicada
pelos hábitos de higiene e/ou funções mastigatórias da cavidade bucal (SOSKOLONE,
FREIDMAN, 1996).
Os filmes podem ser obtidos a partir de polímeros degradáveis ou não. Estudos
realizados por Addy et al. (1982) demonstraram que filmes obtidos a partir de
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tetraciclina,

metronidazol ou clorexidina, apresentaram níveis terapêuticos dos três fármaco que se
estenderam por até 14 dias. Contudo, os perfis de liberação foram dependentes da solubilidade
e concentração do fármaco.
Filmes etilcelulose contendo clorhexidina, metronidazol, tetraciclina e minociclina,
proporcionaram liberação sustentada dos fármacos que variaram entre 10 a 200 dias, em
função do solvente utilizado, plastificantes e concentração do fármaco (JAIN et al., 2008;
SOSKOLNE et al., 1983).
Entretanto, por se tratar de filmes não biodegradáveis apresentam limitação comum às
fibras, que é a necessidade de remoção e substituição, em consultório, durante o tratamento.
Além disso, estudos clínicos sugerem a associação da presença do dispositivo não
biodegradável com redução da evolução dos parâmetros clínico relacionados à bolsa
periodontal (VYAS et al., 2000).
Devido às limitações dos filmes obtidos a partir de polímeros não biodegradáveis,
maior ênfase tem sido dada aos biodegradáveis. Filmes obtidos a partir de proteína de peixe
sustentou a liberação de clorexidina pelo período de 04 a 80h (Seinberg et al. (1990), sendo
comercializado como Byco®.
O Periochip®, comercializado pela Perio Products Ltd, de Jerusalém, Israel, composto
por gelatina hidrolisada e glicerina, demonstrou em ensaios clínicos liberação bimodal do
fármaco, com efeito ‘burst’ (2007mg/mL) no intervalo de duas horas após sua aplicação, em
seguida com liberação sustentada de concentrações acima da concentração mínima inibitória
de clorexidina (125mg/mL) por 6 a 9 dias (SOSKOLNE et al., 1998.; STANLEY et al., 1989)
1.2.3 Sistemas seringáveis
Sistemas intrabolsa periodontal seringáveis são potencialmente promissores quando
comparado aos demais tipos de dispositivos. Devido à facilidade e rapidez da aplicação, no
interior da bolsa, utilizando seringa, sem causar desconforto ou dor ao paciente. Requisitos
fundamentais para a aplicabilidade clínica e sucesso de um dispositivo intrabolsa periodontal
(BRUSCHI et al., 2006; JONES et al., 1997; SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996). Estas
características contribuem com a aceitação e possivelmente com a redução dos custos do
tratamento (ABDELLAOUIA; CASTIONIB; GURNY, 2000; PRAGATI; ASHOK;
KULDEEP, 2009).
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Estas formulações devem propriedades de fluxo que possibilite o mínimo de esforço
na aplicação e a distribuição por todo o interior da bolsa. Para sua retenção, a formulação
pode possuir boa adesividade ou passar por mudança de fase após aplicação. A somatória
desses eventos evita que a formulação seja lavada pelo fluido crevicular gengival (BRUSCHI
et al., 2006; JONES et al., 1997; JONES et al., 2009; MALMSTEM, 2006; NEEDLEMAN;
SMALES, 1995; VYAS; SIHORKAR; MISHRA, 2000).
O conhecimento do comportamento reológico destes sistemas é importante, visando
prever seu comportamento em situações que ocorrem in vivo, como lavagem a resistência ao
fluxo líquido crevicular, ao cisalhamento oscilatório (stress) durante a mastigação (Gavin et
al., 2006). Assim candidatos promissores devem apresentar comportamento de fluxo do tipo
pseudoplástico com moderada tixotropia e cisalhamento oscilatório em torno de 5 Hz (JONES
et al., 1997; BRUSCHI et al., 2006; ANDREWS et al., 2006) . Essas características são
necessárias para fácil extrusão, em seringa acoplada com agulha, rápida reestruturação após
aplicação, a fim de reter a formulação dentro da bolsa (BRUSCHI; FREITAS, 2005).
Propriedades viscoelásticas irão possibilita o espalhamento e retenção dos sistemas no local
de aplicação. Além disso, essas propriedades tem forte influencia no perfil de liberação do
fármaco (JONES et al., 1997) e mucoadesão (ANDREWS; JONES, 2009; JONES et al.,
2000; WONG et al., 1999; NEEDLEMAN; SMALES, 1995) de sistemas semi-sólidos..
1.2.4 Sistemas líquido cristalinos
Fases líquido cristalinas podem ser empregadas como sistemas de liberação intrabolsa
periodontal, pois, são capazes de incorporar grandes quantidades de fármacos de diferentes
propriedades físico-químicas, além disso pode ser modulados quanto suas propriedades de
fluxo e viscoelásticas (PATEL; PATEL, 2010; GUO et al., 2010). Contudo, a alta viscosidade
de mesofases pode dificultar o manuseio e administração desses sistemas, neste contexto, é
que surge o interesse em se obter primeiramente precursores de fase cristalina com baixa
viscosidade, de fácil preparo e administração, e quando in situ transitam para mesofases com
alta viscosidade. Existem inúmeros fatores os quais podem ser usados para desencadear tais
transições in situ, como temperatura, captação de água, força iônica, pH, e concentrações de
íons cálcio e outros específicos solutos e metabólitos (Malmsten, M., 2006).
Cristais líquidos são estados intermediários ou mesofases que combinam propriedades
de líquido e sólido. O estado líquido está associado com a capacidade de fluxo, ao passo que o
estado sólido é caracterizado por uma estrutura ordenada cristalina . (LARSSOM, 1989).
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Materiais que formam cristais líquidos por meio da adição de solventes são classificados
como cristais líquidos liotrópicos, enquanto cristais líquidos termotrópicos têm sua
estabilidade dependente da temperatura (HYDE, 2001).
Sistemas formados a partir de lipídeos anfifílicos, como o monolinoleato de glicerila
(Figura 3), associados ou não a tensoativos quando em presença de água podem exibir uma
grande variedade de fases liotrópicas ou mesofases, além de sistemas micelares. Dentre as
mesofases mais importante e comumente observadas são lamelar, hexagonal e cúbica (Figura
3). É crescente o interesse no comportamento e propriedades das mesofases formadas a partir
de lipideos e água, devido sua ampla aplicação em alimentos, cosmético, produtos
farmacêuticos e sistemas de encapsulação,, devido sua biocompatibilidade.
O emprego de fases líquido cristalinas como sistemas de liberação de fármaco, são
promissores, devido suas microestrutura e propriedades físico-químicas (CHANG,
BODMEIER, 1997). Várias moléculas biotaivas como fármacos com diferentes propriedades,
físico-químicas peptídeos e proteínas podem ser solubilizados em larga quantidade na fase
oleosa ou aquosa desses sistemas (GUO et al., 2010). Em geral, devido sua alta viscosidade,
sistemas líquidos cristalinos são também utilizados quando o fármaco deve se localizar em
específicos sítios como em cavidades do corpo, na pele, subcutâneo ou intramuscular e em
diferentes superfícies de mucosa (CHANG;BODMEIER, 2005).
O emprego da fase cubica como sistema de liberação sustentado de fármacos, é cada
vez mais amplo. Este interesse se deve a propriedades como alta viscosidade, complexa
estrutura, equilíbrio em excesso de água, estabilidade físico-química de fármacos, além de
propriedades bio/mucoadesivas. O único fator limitante para seu emprego é sua alta
viscosidade que impossibilita seu uso por seringa, porém, esse inconveniente pode ser sanado
com o desenvolvimento de sistemas ou fases menos viscosas e com gelificação in situ para
fase cubica.
A elucidação da estrutura interna de um sistema líquido cristalino pode ser realizada
por inúmeras técnicas, dentre elas, o espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS). Um
cristal líquido é um arranjo periódico de idênticos elementos espalhados que diferem somente
em sua posição no interior do cristal. O SAXS é realizado submetendo a amostra, que tem
dimensões de milímetros ou menos, a um feixe de raio-X. A intensidade de espalhamento I(q)
é mensurada em função do ângulo do feixe de incidência. A intensidade de espalhamento
depende da orientação estrutural do cristal líquido em relação à direção do feixe de raio-X
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incidente. Por meio da rotação do cristal, medidas dos ângulos e intensidades da radiação
espalhada, é obtido um padrão de difração (TINOCO et al, 2002) .
A microscopia de luz polarizada é técnica simples e bastante aplicada para identificar
as mesofases. Sob um plano de luz polarizada, a amostra pode apresentar anisotropia se for
capaz de desviar o plano de luz incidente, como é o caso dos arranjos hexagonal e lamelar, se
não desviar a luz considera como isotrópica, a exemplo do arranjo cúbico, que só pode ser
confirmado com associação a outras técnicas, como o SAXS.
O estado líquido está associado com a capacidade de fluxo, ao passo que o estado
sólido é caracterizado por uma estrutura ordenada cristalina . (LARSSOM, 1989). Materiais
que formam cristais líquidos por meio da adição de solventes são classificados como cristais
líquidos liotrópicos, enquanto cristais líquidos termotrópicos têm sua

estabilidade

dependente da temperatura (HYDE, 2001).
Sistemas formados a partir de lipídeos anfifílicos, como o monolinoleato de glicerila
(Figura 3), associados ou não a tensoativos quando em presença de água podem exibir uma
grande variedade de fases liotrópicas ou mesofases, além de sistemas micelares. Dentre as
mesofases mais importante e comumente observadas são lamelar, hexagonal e cúbica
(PATEL; PATEL, 2010; SEDDON; Templer). (. É crescente o interesse no comportamento e
propriedades das mesofases formadas a partir de lipideos e água, devido sua ampla aplicação
em alimentos, cosmético, produtos farmacêuticos e sistemas de encapsulação,, devido suas
excelentes propriedades biocompatíveis biocompatibilidade.
O emprego de fases líquido cristalinas como sistemas de liberação de fármaco, tem
demonstrado potenciais resultados, devido suas microestrutura e propriedades físico-químicas
(CHANG, BODMEIER, 1997b; PATEL; PATEL, 2010). Várias moléculas biotaivas como
fármacos com diferentes propriedades, físico-químicas peptídeos e proteínas podem ser
solubilizados em larga quantidade na fase oleosa ou aquosa desses sistemas (GUO et al.,
2010). Em geral, devido sua alta viscosidade, sistemas líquidos cristalinos são também
utilizados quando o fármaco necessita deve se localizar em específicos sítios como em
cavidades do corpo, na pele, subcutâneo ou intramuscular e em diferentes superfícies de
mucosa (CHANG; BODMEIER, 2005).
O emprego da fase cubica como sistema de liberação sustentado de fármacos, é cada
vez mais amplo. Este interesse se deve a propriedades como alta viscosidade, complexa
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estrutura, equilíbrio em excesso de água, estabilidade físico-química de fármacos, além de
propriedades bio/mucoadesivas. O único fator limitante para seu emprego é sua alta
viscosidade que impossibilita seu uso por seringa, quando sua aplicação desejada é bucal,
porém, esse inconveniente pode ser sanado com o desenvolvimento de sistemas ou fases
menos viscosas e com gelificação in situ para fse cubica.
A elucidação da estrutura interna de um sistema líquido cristalino pode ser realizada
por inúmeras técnicas, dentre elas, o espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS). Um
cristal líquido é um arranjo periódico de idênticos elementos espalhados que diferem somente
em sua posição dentro do cristal. O SAXS é realizado submetendo a amostra, que tem
dimensões de milímetros ou menos, a um feixe de raio-X. A intensidade de espalhamento I(q)
é mensurada como uma função do ângulo do feixe de incidência. A posição da intensidade de
espalhamento depende da orientação estrutural do cristal líquido em relação à direção do feixe
de raio-X incidente. Por meio da rotação do cristal, medidas dos ângulos e intensidades da
radiação de espalhamento, um padrão de difração é obtido (DONG; BOYD, 2011) .
A microscopia de luz polarizada é técnica simples e bastante aplicada para identificar
as mesofases. Sob um plano de luz polarizada, a amostra pode apresentar anisotropia se for
capaz de desviar o plano de luz incidente, como é o caso dos arranjos hexagonal e lamelar, se
não desviar a luz considera como isotrópica, a exemplo do arranjo cúbico, que só pode ser
confirmado com associação a outras técnicas, como o SAXS (PATEL;PATEL ).

Figura 3. Estrutura química do monolinoleato de glicerila.

Alguns produtos baseados em sistemas cristalinos foram desenvolvidos e
comercializados, Elyzol® (Dumex-Alpharma, Copenhagen, como precursor de fase liquido
cristalino, baseado em monoleato de glicerol e óleo de sésamo, contendo 25% de
metronidazol (NORLING et al., 1992). Em estudo clínico, foi demonstrado que a eficácia da
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raspagem e aplainamento foi similar a esta associada com o Elyzol (Pedrazzoli et al., 1992),
sendo atribuído ao tempo de permanência no local entre 24 a 36 horas. (Pedrazzoli et al.,
1992).
O uso de formulações ou dispositivos como adjuvante no tratamento da intrabolsa
periodontal ainda é controverso, com autores advogando a favor e outros contra.
O tratamento adjuvante com o Periocline® (Sunstar Co. Ltd., Osaka, Japan), gel
composto de hidroxietilcelulose, copolímero aminoalquilmetacrilato, triacetina, cloreto de
magnésio e glicerina,

contendo 2% minociclina, demonstrou resultados clínicos

significativamente melhores quando comparados ao grupo controle, somente o tratamento
convencional (NAKAGAWA et al., 1991). Gel similar comercializado com o nome de
Dentomycin® (Lederle Laboratories, UK) apresentou vantagens como adjuvante do
tratamento não-cirúrgico em termos de melhora no nível de inserção gengival e sangramento à
sondagem, quando comparado ao Periocline® (GRAÇA et al., 1997).
Kinane e Radvar (1999) avaliaram a eficácia de três sistemas de liberação de
antimicrobianos disponíveis para o tratamento da periodontite. Foram selecionados 79
pacientes, divididos em quatro grupos: raspagem e alisamento radicular apenas (20 pacientes);
associados à aplicação de fibras de tetraciclina a 25% (19 pacientes); a um gel de minociclina
a 2% (21 pacientes) ou a um gel de metronidazol a 25% (19 pacientes). Medidas clínicas
foram realizadas no início do trabalho e após 6 semanas, 3 e 6 meses da aplicação dos
sistemas. Apesar dos três sistemas terem demonstrado algum benefício sobre a raspagem e
alisamento radicular isoladamente, a colocação de fibras de tetraciclina simultaneamente ao
tratamento mecânico mostrou a maior redução na profundidade de sondagem, após 6 meses
de tratamento.
Griffiths et al. (2000) relataram os resultados de estudo realizado em dois centros
onde foram comparados os efeitos clínicos da raspagem subgengival e esta associada à
aplicação do gel de metronidazol a 25% Elyzol®.Foram selecionados 88 pacientes no total (43
de um centro e 45 do outro), nos quais todos os quadrantes receberam raspagem subgengival e
alisamento radicular, sendo em cada paciente dois quadrantes selecionados aleatoriamente
para receber a aplicação do gel. Os parâmetros clínicos avaliados foram a profundidade e
sangramento à sondagem e o nível de inserção gengival, registrados ao início do tratamento e
após 1, 3, 6 e 9 meses da terapia. Concluíram que a associação da raspagem subgengival ao
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gel de metronidazol foi superior ao tratamento convencional isolado, sendo essa superioridade
mantida por 9 meses.
Estes dados contratam com os de outros autores, Needleman (1992) utilizou um gel de
metronidazol a 1% em áreas de furca, classe II e III. Após a terapia periodontal de
manutenção a um grupo foi aplicado gel contendo metronidazol (grupo experimental) ou um
gel placebo (grupo controle). Após 1 e 3 meses, os sítios foram reexaminados, concluindo-se
que o grupo experimental não diferiu de maneira significante do controle, em um nível de
significância de 5%.
Awartani e Zulqarnain (1998) compararam os efeitos da aplicação do 25%, Elyzol®,
gel de metronidazol a 25%, com a raspagem subgengival. Foram selecionados 13 pacientes,
sendo que cada um recebeu simultaneamente, em quadrantes selecionados aleatoriamente,
todos os tipos de tratamento: 1) aplicação do gel de metronidazol somente, 2) raspagem
subgengival, 3) uma combinação do tratamento mecânico com o gel e, 4) sem tratamento
(controle). Os resultados obtidos demonstraram que, para o tratamento da periodontite de
moderada a severa, a raspagem subgengival isolada foi tão eficiente quanto a combinação da
raspagem com a terapia antibiótica. Este resultado pode ser devido à absorção e ação
sistêmica do fármaco
Jansson et al. (2004) reportaram um estudo onde 20 pacientes receberam dois tipos de
tratamento, ao mesmo tempo: enquanto uma bolsa periodontal recebia um gel de metronidazol
a 25%, outro sítio selecionado aleatoriamente recebia um gel placebo. Os resultados
demonstraram que o gel contendo metronidazol não foi capaz de reduziu a ocorrência dos
microrganismos

Porphyromonas

gingivalis,

Prevotella

nigrescens

e

Actinomyces

actinomycetemcomitans, quando avaliados pela reação em cadeia da polimerase (PCR).
A alta prevalência da periodontite associada às dificuldades relacionadas ao tratamento
local e eficaz dessa doença justificam a pesquisa e desenvolvimento de sistemas de liberação
sustentado de fármacos, que atendam às necessidades, considerando as restrições
anatomofisiológicas do local de aplicação. Portanto, este estudo teve como proposito
desenvolver sistemas precursores de fase cristalina fluídos com gelificação in situ em
mesofase apropriados para promover liberação sustentada de fármacos intrabolsa periodontal.
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5 CONCLUSÕES

1. A razão MLG/CREM e conteúdo de água proporcionaram sistemas com diferente
características físico-químicas.
2. Os sistemas (S1-S3) com menor razão MLG/CREM (0.25) apresentaram-se como
fluidos isotrópicos, tipico de fase micelar, com comportamento de fluxo tipo pseudoplástico
sem tixotropia e rápida erosão, em presença de água.
3. Com o aumento da razão MLG/CREM para 2,1, sistemas S4-S6 e 4,0 sistemas S7S9, apresentaram anisotropia caracterizada por maior organização estrutural, confirmado por
SAXS, estruturas em transição para fase líquido cristalina. Com rápida captação de água, e
transição para fase cúbica cristalina in situ. Os sistemas S4 a S8 apresentaram comportamento
do tipo pseudoplástico com moderada tixotropia á 25°C, com valores de trabalho de
seringabilidade desejáveis para fácil aplicação com seringa acoplada a agulha. Propriedades
viscoelásticas adequadas e melhor biomucoadesão, poderão promover boa espalhabilidade e
retenção no interior da bolsa da periodontal. Portanto, com propriedades físicas e estruturais
desejáveis para de sistemas de liberação administrado por seringa. Apenas o sistema S9
apresentou comportamento plástico caracterizado por alto valor de ponto de escoamento,
inviabilizando sua aplicação por seringa.
4. Com a adição do metronidazol, as formulações (F1-F3) apresentaram propriedades
similares aos sistemas.
5. As formulações F4-F8, também apresentaram alta velocidade de captação de água,
porém sem erosão, e com transição para fase cubica após captação de água. O comportamento
de fluxo foi similar aos sistemas, contudo, houve um pequeno aumento da viscosidade
aparente com adição do fármaco, porém não afetou a fácil extrusão das formulações F4-F8 via
seringa. Por fim, no ensaio de liberação in vitro do metronidazol a somente a formulação F7
apresentou perfil de liberação bi-modal do fármaco, caracterizada por ‘burst’ seguido de
liberação lenta que se estenderam por 144 horas (5 dias), em concentrações acima do CIM
específico. Por isso, somado a suas propriedades físicas e estruturais requeridas para esse tipo
de sistema, a formulações F7 foi eleita como candidata ao emprego clínico como sistema de
liberação de antimicrobianos intrabolsa periodontal.
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