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Resumo: Durante diversos anos, pesquisas no campo de formulação de fármacos têm tido como foco buscar sistemas 

que possibilitem uma liberação mais eficiente de fármaco e com maior tempo de atuação. Visando trazer inúmeros 

benefícios para o paciente e vantagens para a indústria farmacêutica. Levando a maior aceitação e emprego pela 

sociedade. 

Neste trabalho nanocompósitos poliméricos a base de PVP e a argila bentonita sódica serão obtidos juntamente com o 

fármaco Metformina, um conhecido hipoglicemiante de característica hidrofílica, com a finalidade de melhorar suas 

propriedades e farmacocinética. A mistura destes será obtida por secagem por aspersão (spray drying), especialmente 

propícia para administração de comprimidos. As características do material estão sendo estudadas por microscopia 

eletrônica de varredura (SEM), ressonância magnética nuclear (NMR), difração de raios X (XRD), espectrometria de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e análise termogravimétrica (TGA). 
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hidrofílico.  

 

Morphologic characterization and properties of a nanocomposite matrix of polyvinylpyrrolidone 

and sodium bentonite for hydrophilic drug controlled release 

 
Abstract: For several years, research in drug formulation field have been focused in seeking systems that enable a more 

efficient release of drug and greater time of acting. Aiming to bring numerous benefits to the patient and advantages for 

the pharmaceutical industry. Leading to greater acceptance and use by society. 

In this study polymer nanocomposites based on PVP and bentonite clay will be obtained with the drug Metformin, a 

known hydrophilic hypoglycemiating drug, in order to improve its properties and pharmacokinetics. This mixture will 

be obtained through spray drying, especially suited for administration of tablets. The characteristics of these materials 

are being studied by scanning electron microscopy (SEM), nuclear magnetic resonance (NMR), X-ray diffraction 

(XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and thermogravimetric analysis (TGA). 
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Introdução 
Compósitos poliméricos hidrofílicos têm sido optados como veículos de administração de 

fármacos mais adequados ao corpo humano, dada à predominância de meios aquosos no organismo. 

Estes se destacam devido a maior capacidade de dissolução em meio aquoso, quando comparados 

aos demais veículos apolares que também são inertes, e possuem uma afinidade maior por fármacos 

de natureza hidrofóbica. Facilitando sua produção tanto laboratorial quanto industrial, sua 

administração e metabolização [1]. Um problema recorrente é a disponibilização do fármaco 

hidrofílico abaixo da desejada, apresentando por vezes farmacocinética semelhante aos produtos 

comerciais já disponíveis [2]. 

O emprego da nanotecnologia para o desenvolvimento de nanocompósitos de polímeros 

hidrofílicos ocorre exatamente para melhor controlar a liberação dos fármacos hidrofílicos de suas 
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matrizes, tornando o fármaco eficiente por um intervalo maior de tempo, diminuindo assim a 

necessidade de dosagens mais frequentes ou maiores [3]. 

A Polivinilpirrolidona (PVP) é um polímero hidrofílico, inerte no organismo humano e 

muito utilizado como excipiente de medicamentos. Existem diversas possibilidades de obtenção de 

matrizes de PVP com fármacos de interesse, tais como hidrogéis, adesivos, soluções e pós. Como, 

dentre as vias de administração, a mais cômoda e barata tende a ser a via oral, é interessante que a 

matriz de nanocompósito com o fármaco hidrofílico seja obtida na forma de pó. Para posterior 

compressão em moldes e produção de comprimidos [2]. 

Para tal finalidade e visando especialmente ter controle da morfologia superficial, 

uniformidade de tamanho do particulado e boa dispersão das nanopartículas e do fármaco na matriz, 

a técnica de secagem por aspersão, ou spray drying, foi escolhida, o que facilitará, inclusive, a 

elaboração de comprimidos em etapas posteriores do presente estudo [4]. 

Assim sendo, os objetivos deste trabalho são desenvolver uma matriz de nanocompósito polimérico 

a base de PVP e Bentonita sódica voltada para liberação de fármacos hidrofílicos, neste caso a 

metformina, e estudar suas características por diferentes técnicas e posteriormente sua efetividade 

farmacocinética. 

 

Experimental 
Materiais 

1. Polivinilpirrolidona K-30 (PVP K-30) - fornecedor Fulka Analytical 

2. Bentonita sódica NT 25 - fornecedor Bentonit União – Paraíba – Brasil  

3. Metformina 

4. Água purificada grau Mili-Q 

 

Preparação das soluções e configurações de execução da secagem por aspersão (Spray drying) 

 Os ensaios para as misturas consistiram em soluções de 5g de Polivinilpirrolidona K-30 em 

100 ml de água Mili-Q. Para a dispersão da argila foi utilizada 0,1g de bentonita sódica (2% da 

massa de PVP). Tanto a solução quanto a dispersão foram agitadas por 30 minutos em um Becker 

com agitação magnética. Em seguida, foram inseridas no spray dryer. O aparelho tratava-se de um 

mini spray dryer MSD 1.0 Labmaq do Brasil, operando com fluxo da bomba peristáltica de 0,5 l/h, 

temperatura de admissão 110°C, temperatura de saída 79°C, bico aspersor de 1 mm, vazão de ar 

comprimido 30 l/h. 

Tabela 1: Amostras do estudo 

Referência Composição 

PVP K-30 Polivinilpirrolidona K 30 comercial 

PVP K-30 SD Polivinilpirrolidona K 30 após spray drying 

PVP K-30 + Argila SD Polivinilpirrolidona K 30 + Bentonita 

sódica após spray drying 

 

1. Difração de raios X (DRX) 

As análises de raios X foram realizadas com o intuito de verificar a forma e o 

comportamento da curva ao longo dos diferentes ângulos de análise. Verificando a existência de 

picos ou halos amorfos e suas intensidades, nas amostras de PVP em suas distintas apresentações. 

As amostras foram colocadas no porta-amostra e analisadas com a emissão de radiação de CuKα (α 

= 1,5418 Å), na temperatura ambiente em 30 KV e 15mA. Os padrões de difração são coletados 

numa taxa de varredura de 2 a 60º, ao passo de 0,05º por segundo. Os difratogramas foram obtidos 

no difratômetro de raios X Rigaku, Miniflex. 
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 Análise termogravimétrica (TG) 

As análises das amostras foram realizadas em atmosfera inerte de nitrogênio, com uma taxa 

de aquecimento constante de 10ºC / min. A faixa de aquecimento foi de 0 a 700°C As massas das 

amostras serão de aproximadamente 8 mg. As analise de TG foram obtidas no analisador 

termogravimétrico da T.A. Instruments, modelo Q.500 com precisão de ± 2°C. 

 

 Análise de ressonância magnética nuclear (NMR) 

 Foram analisados os parâmetros de relaxação spin-rede (constante T1H) e relaxação spin-

spin (constante T2H) médios das amostras no aparelho MARAN Ultra 0,54 T Oxford Instruments, 

com diâmetro de sonda de 18 mm e temperatura 28 °C. O parâmetro T1H foi medido empregando a 

sequência de pulsos de inversão – recuperação (p180x –  –p90x) com duração de pulso de 90° de 

7,5 us, lista logarítmica de tempo entre os pulsos 0,01-5000 ms, 40 pontos, 4 escaneamentos, 1 s de 

reciclo e 2% de ganho do receptor. O parâmetro T2H foi determinado usando a sequência de pulsos 

de Carr-Purcell-Meiboom-Gill [p90x – (t-p180y – t)n], a duração do pulso de 90° foi 7,5 us, tempo 

entre os ecos (2.tau) 400 us, números de ecos (n) 128, 1 ponto por eco, 256 escaneamentos, tempo 

de reciclo 1 s e 2% de ganho do receptor. A fim de estudar características como fluidez ou rigidez e 

como a interação com a nanopartícula interfere no polímero 

 

 Espectrometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 Foi verificado o comportamento das amostras na porção média do espectro de 

infravermelho. Com o intuito de observar as variações nas bandas dos espectros em função da 

dispersão/interação entre a nanopartícula de argila e a matriz polimérica. 

 

 Microscopia eletrônica de varredura (SEM) 

As análises de microscopia eletrônica de varredura foram efetuadas para estudar a 

morfologia das micropartículas, observando sua distribuição, uniformidade, porosidade decorrente 

da secagem por aspersão. O equipamento utilizado foi um microscópio eletrônico de varredura 

equipado com emissão de campo, Quanta 400 FEG, da FEI company. De aumento de até 40.000 

vezes e 10kV de tensão. As amostras foram previamente recobertas com ouro para possibilitar a 

análise dos materiais poliméricos. 

 

Resultados e Discussão 

Na análise termogravimétrica, verificou-se uma pequena quantidade de água nas amostras já 

esperada, dada a pequena higroscopicidade do polímero. Após passar pelo spray dryer, essa massa 

apresentou-se ligeiramente menor do que no polímero comercial sem tratamento. Apresentaram Tm 

muito próximas a 429 °C. As análises de espectrometria por infravermelho não apresentaram 

diferenças significativas, corroborando para a manutenção da natureza química das amostras. 

 

As 3 amostras apresentam comportamento semelhante no DRX, com curvas características de 

halo amorfo deste material. Há duas regiões de maior intensidade de sinal em, aproximadamente, 

2θ=12,50º e 22,00° recorrentes nas três amostras, contudo, na amostra do nanocompósito PVP + 

Bentonita, a curva do difratograma seguiu o mesmo padrão com duas diferenças: As elevações de 

intensidade eram menos expressivas e o início da curva apresentou um pequeno retardo de 

intensidade nas primeiras aferições pelo difratômetro, como pode ser averiguado no Gráfico 1. 

Essas características foram atribuídas a presença da argila nessa amostra. 
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Gráfico 1: Resultados de difratometria 

 

  

Quanto às análises por ressonância magnética nuclear, o comportamento de T1H e T2H 

apresentou uma leve variação entre as amostras do polímero puro antes e depois do uso no spray 

dryer, o que significa que o material apresentou maior mobilidade molecular, devido a nova 

organização das cadeias. Entretanto, quando da formação do nanocompósito um aumento 

significativo do valor de T1H foi detectado devido a um aumento na rigidez do sistema, em face a 

uma nova organização molecular e distribuição e dispersão da nanopartícula. O mesmo 

comportamento foi observado foi pelo tempo de relaxação spin-spin. Os resultados estão expressos 

na Tabela 2. 

Tabela 2: Resultados do tempo de relaxação  

Amostra T1H Médio (1 exponencial) em ms T2H Médio (1 exponencial) em ms 

PVP K-30 113 0,957 

PVP K-30 SD 102 1,102 

PVP K-30 + Argila SD 152 0,534 

  

A microscopia eletrônica de varredura revelou que o tratamento no spray dryer fez com que a 

morfologia superficial da PVP mudasse consideravelmente, passando de fragmentos de formas e 

tamanhos aleatórios na PVP comercial pura, para estruturas de forma mais regular, esferoides e com 

porosidades após o tratamento no spray dryer, essa porosidade é confirmada pelo decaimento no 

valor do tempo relaxação spin-rede, corroborando os resultados. Na amostra de PVP com bentonita, 

a uniformidade de tamanho foi maior que as demais amostras, prevalecendo partículas menores. 

Isso é um fator positivo para o nanocompósito por apresentar maior razão de área 

superficial/volume, que é desejável para a melhor liberação do fármaco em testes futuros. A 

imagem 1 a seguir exemplifica a descrição acima. 
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Imagem 1: Micrografias da PVP e do sistema de PVP/argila 

As regiões “a”, “b” e “c” tratam-se respectivamente das amostras PVP K-30, PVP K-30 SD e PVP K-30 + 

Argila SD. A Região “d” é uma representação de uma amostra tratada por spray drying com aumento 10x 

maior para análise de exemplos de fragmentos. 

 

Conclusões 
 Os resultados preliminares sugerem que a polivinilpirrolidona após passar pelo tratamento 

por spray drying, adquire nova organização de suas cadeias tornando-as mais maleáveis. A posterior 

adição de bentonita sódica mostra-se capaz de enrijecer o conjunto do nanocompósito, tornando-o 

mais resistente fisicamente à deterioração. Uma característica bem-vinda no que tange liberação 

controlada de conteúdo. Além disso, a nova morfologia das partículas aspergidas também contribui 

para uma maior superfície de contato com o meio, corroborando para o objetivo final. 

 As próximas etapas do estudo vão ser direcionadas para encontrar as proporções em massa 

mais adequadas para as nanopartículas, e buscar uma uniformidade maior de tamanho geral das 

partículas do nanocompósito. Para finalmente adicionar ao produto final a Metformina e estudar os 

diferentes comportamentos de cinética de liberação do fármaco. 
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