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Introdução 

O desenvolvimento de novos materiais para 

atuação na liberação de drogas é tema de grande 

interesse científico e tecnológico. Esses 

carregadores podem solucionar problemas de 

administração de drogas pouco solúveis e 

quimicamente instáveis, manter a dosagem na faixa 

terapêutica e ainda controlar o processo de 

liberação por meio de mecanismos de 

reconhecimento e estímulos externos. 

As sílicas mesoporosas ordenadas são uma 

alternativa interessante para esse fim
1
, pois 

apresentam uma série de propriedades 

interessantes como extensa rede de poros 

acessíveis (1cm
3
/g) com estreita distribuição de 

tamanho, grande área superficial (1000m
2
/g) e 

grupos silanóis superficiais que permitem fácil 

modificação química, biocompatibilidade, baixa 

citotoxicidade e capacidade de internalização 

celular. O primeiro relato de uma sílica mesoporosa 

como sistema para a liberação de droga foi feito em 

2001, no qual o anti-inflamatório ibuprofeno foi 

imobilizado na MCM-41
2
. Desde então esse fármaco 

se tornou a droga modelo para esses estudos.  

No presente estudo o ibuprofeno foi imobilizado 

na sílica mesoporosa MCM-41 em três formas 

distintas: na mesofase (com poros preenchidos por 

uma espécie organofílica) e na MCM-41 com grupos 

silanóis e propilamino superficiais. Foram, também, 

avaliadas a influência do tipo de solvente no 

processo de imobilização e a cinética de liberação 

do fármaco presente nas matrizes em fluído 

corporal simulado. 

Resultados e Discussão 

A MCM-41 foi sintetizada a partir de uma mistura 

de tetraetiortossilicato (TEOS), NH4OH, brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB) e H2O nas proporções 

molares adequadas a formação da mesofase
3
. O 

sólido formado foi calcinado a 550ºC em atmosfera 

de ar para formação da estrutura porosa. Tanto a 

mesofase quanto a MCM-41 foram obtidas com 

grande ordenamento estrutural confirmado por 

difratometria de raios X (DRX). Os grupos amino 

superficiais foram gerados pela reação de 

condensação entre os grupos silanóis superficiais 

da MCM-41 com aminopropiltrietoxisilano (APTES) 

em tolueno. Com base na análise termogravimétrica 

(TGA) e na análise elementar (C, H, N) foram 

gerados 4,2 mmol de grupos –NH2 por grama de 

sílica. A efetividade da funcionalização foi, também, 

confirmada por espectroscopia vibracional no 

infravermelho (FTIR). A imobilização do ibuprofeno, 

isolado de comprimidos comerciais nas matrizes 

inorgânicas foi feita por adsorção a partir de 

soluções da droga em metanol e em hexano. A 

porcentagem em massa de ibuprofeno incorporada 

é mostrada na Tabela 1. O processo de liberação do 

fármaco (Figura 1) imobilizado na sílica em fluído 

corporal simulado foi realizado a 37ºC por 

monitoramento espectrofotométrico em 272 nm.  
 

Tabela 1. Porcentagem em massa de ibuprofeno 

imobilizado nas sílicas. 

Sílica 
Solvente 

Metanol Hexano 

MCM-41 0 % 33 % 

MCM-41:NH2 10 % 23 % 
 

 
Figura 1. Curvas de monitoramento da liberação do 

ibuprofeno das matrizes de sílica. 

Conclusões 

O solvente tem grande influência na eficiência do 

processo de imobilização do ibuprofeno. Os 

melhores resultados foram conseguidos usando 

hexano como solvente. A mesofase foi a que 

apresentou a liberação mais lenta do fármaco, 

seguido pela MCM-41 funcionalizada com grupos -

NH2 e pela MCM-41 não funcionalizada. 
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