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RESUMO 

A modulação da libertação de fármacos com o objectivo de optimizar uma 

determinada terapêutica pode ser alcançada recorrendo a inúmeras abordagens, 

exigindo algumas delas equipamento tecnológico apropriado para o fabrico. Para além 

disso, o tipo de fármaco em questão condiciona o tipo de libertação que se pretende. 

Sendo o ibuprofeno um agente anti-inflamatório não esteróide utilizado no tratamento 

de artrites reumatóides seria conveniente o desenvolvimento de um sistema de 

libertação bifásica do tipo rápido/lento, para aliviar rapidamente os sintomas e evitar 

administrações diárias repetidas. Com base nestas considerações, pretende-se 

desenvolver um sistema versátil que conjugue dois períodos de cedência: uma fracção 

de libertação imediata do ibuprofeno e uma segunda fracção destinada a prolongar o 

efeito terapêutico do fármaco durante algumas horas. 

A presente dissertação divide-se em três fases de estudos com objectivos 

diferentes. Numa primeira fase estudou-se a capacidade de prolongar a libertação do 

ibuprofeno a partir de comprimidos matriciais contendo hidroxipropilmetilcelulose e 

etilcelulose como agentes moduladores da libertação. Para tal, estudou-se a influência 

dos seguintes factores tecnológicos: razão fármaco/agente modulador e força de 

compactação. Para além disso, nas matrizes de etilcelulose verificou-se a influência da 

tenuidade do polímero na modulação da libertação. Numa segunda fase, atendendo 

aos resultados obtidos nos ensaios precedentes, desenvolveram-se mini-comprimidos 

contendo ibuprofeno. Estas subunidades foram posteriormente utilizadas na terceira 

fase dos trabalhos que correspondeu à preparação de sistemas bifásicos de libertação 

empregando diferentes tipos de tecnologias com o objectivo de optimizar uma 

formulação para veicular o fármaco em estudo. Todos os sistemas bifásicos 

desenvolvidos apresentaram uma libertação bifásica do tipo rápida/lenta. Para além 

disso, demonstraram também uma grande flexibilidade na modulação da cedência do 

fármaco, pois os dois períodos diferentes de libertação podem ser facilmente ajustados 

no que diz respeito à dose a veicular e à taxa de libertação. 
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ABSTRACT 

There is a wide approach to modulate drug release with the objective to optimize 

therapy, and some possibilities demand appropriate technological production 

equipment. Furthermore, the type of drug conditions the type of release claimed. 

Ibuprofen is a non steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used in rheumatoid arthritis, 

so it would be desirable to develop a quick/slow biphasic delivery system to relieve 

rapidly the painful symptoms and to avoid repeated daily administrations. On the basis 

of these considerations, a versatile system that conjugates two release periods should 

be developed, which is able to deliver a prompt release of a first fraction of ibuprofen; 

the second fraction of the drug dose leads to sustain the therapeutic effect during 

several hours. 

The present work could be divided into three steps of study with different aims. In 

the first part, the ability to prolong the ibuprofen release from matrix tablets containing 

hydroxypropylmethylcellulose or ethylcellulose as modulating agents was studied. For 

such, the influence of the following technological factors in the release characteristics 

was studied: drug/modulating release agent ratio and compaction force. Besides, in the 

case of ethylcellulose matrix formulations, the effect of particle polymer size in the 

modulation of drug release was also investigated. Based on the results obtained in 

previous studies, in the second part of the work mini-tablets containing ibuprofen were 

developed. In the third phase of the study, biphasic delivery systems were prepared in 

order to optimize a suitable formulation of ibuprofen, using different types of 

technologies, including the use of mini-tablets. All biphasic delivery systems provided a 

quick/slow biphasic ibuprofen release profile. Furthermore, these systems 

demonstrated also a wide flexibility in the modulation of the delivery program, in which 

two different release phases could be easily adjusted in terms of both delivery rate and 

ratio of the dose fraction. 
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RÉSUMÉE 

La modulation de la libération du principe actif avec l'objectif d'optimiser la 

thérapeutique peut être obtenue par plusieurs méthodes, quelques uns exigeant 

équipement technologique approprié. En outre, le type du principe actif concerné 

conditionne le type de libération prétendu. L'ibuprofène est un agent anti-inflammatoire 

non steroidique utilisé dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde. Ainsi, il serait 

souhaitable et commode de développer un système de libération biphasique du type 

rapide/lent, pour alléger rapidement les symptômes et éviter les administrations 

quotidiennes répétées. Prenant en compte ces considérations, on a prétendu 

développer un système versatile qui conjuguerait deux périodes de libération: une 

fraction de libération immédiate de l'ibuprofène et une deuxième fraction destinée à 

prolonger l'effet thérapeutique du principe actif pendant quelques heures. 

Ce travail peut être divisé en trois phases d'études avec des objectifs différents. 

Dans la première partie on étudie la capacité de prolonger la libération de l'ibuprofène à 

partir de comprimés matriciels formulées avec hydroxypropylméthylcellulose et 

éthylcelulose (agents modulateurs de la libération). Avec cet objectif, on étudie 

l'influence des facteurs technologiques suivants: raison substance actif/agent 

modulateur de la libération et force de compression. En outre, dans les matrices 

d'éthylcellulose on a vérifiée l'influence de la ténuité du polymère dans la modulation de 

la libération. Dans une deuxième étape, et prenant en compte les résultats obtenus 

dans les essais précédents, on a développé des mini-comprimés contenant de 

Tibuprofène. Ces subunités ultérieurement ont été utilisées dans la troisième phase des 

travaux, qui a correspondu à la préparation de systèmes biphasiques de libération en 

employant différents types de technologies avec l'objectif d'optimiser une formulation 

pour véhiculer le principe actif en étude. Tous les systèmes biphasiques développés ont 

présenté une libération biphasique du type rapide/lent. En outre, ces systèmes ont 

démontré aussi une grande flexibilité dans la modulation de la libération du principe 

actif parce que les deux périodes différents de libération peuvent facilement être 

ajustées en ce qui concerne la dose à véhiculer et la vitesse de libération. 
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1. Considerações gerais 

1.1. Formas farmacêuticas orais de libertação modificada 

A administração de medicamentos sempre necessitou, desde a mais remota 

antiguidade, de uma elaboração mais ou menos complexa que a possibilitasse. 

Inclusivamente, perante os avanços na obtenção de substâncias medicamentosas 

quimicamente puras iniciada no século XIX foi necessário dotá-las de uma forma 

farmacêutica que permitisse a sua administração numa quantidade conhecida, pela via 

mais adequada, de uma forma estável, segura e eficaz. Assim, a investigação galénica 

deu lugar a novas formas farmacêuticas que assegurassem essas condições: a 

cápsula mole de gelatina atribuída ao farmacêutico Mothes em 1833, a cápsula dura de 

gelatina atribuída a Lehuby em 1846, o comprimido em 1843 atribuído a Brockedon em 

Inglaterra, etc. 

Já no século XX, e em particular a partir da década de sessenta, as disciplinas 

vinculadas às formas farmacêuticas experimentaram transformações de grande 

importância. Anteriormente, as formas farmacêuticas eram pensadas quase 

exclusivamente em função das propriedades e características apropriadas para 

administrar os fármacos no organismo sem que se prestasse uma atenção maior a 

outros atributos que na actualidade adquiriram importante destaque. A preparação e a 

formulação de formas farmacêuticas baseavam-se em procedimentos completamente 

empíricos e a sua missão de transformar os produtos medicinais em medicamentos era 

considerada uma verdadeira arte. A partir dessa altura, começou-se a pensar no 

desenvolvimento de novas formas farmacêuticas em função de novos conhecimentos e 

novas abordagens nomeadamente com o aparecimento da "Farmácia Física", nos anos 

50 e 60 do século XX, que levou a um melhor entendimento dos materiais e dos 

processos a que se seguiu o estudo farmacocinético da substância activa (anos 70 e 

80). O fármaco já não se caracterizava unicamente pela sua acção no organismo, isto 

é, pela sua farmacodinâmica, mas também pelo efeito que, através de processos 

farmacocinéticos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, exercia sobre ele 

o próprio organismo. Surgiu a Biofarmácia como elo de ligação entre a Farmacocinética 

e a Tecnologia Farmacêutica (Figura 1-1), e o objectivo da investigação galénica 

passou a ser o de obter formas farmacêuticas que, para além de desenvolver as 

funções classicamente definidas, conseguissem modular a libertação das substâncias 

activas. 
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Medicamento = 
fármaco + excipientes 

+ tecnologia 

Libertação Dissolução 

Dispersão sólida do 
fármaco 

Fase 
farmacocinética 

Absorção 

Distribuição 

Metabolização 

Excreção 

Fase biofarmacêutica 

Dispersão molecular 
do fármaco 

Figura 1-1 - Inter-relação entre a fase biofarmacêutica e a fase farmacocinética no 
desenvolvimento de novas formas farmacêuticas. 

A finalidade da Biofarmácia é, entre outras, determinar as relações entre as 

propriedades físico-químicas dos fármacos e dos excipientes com as transformações 

que vão sofrer no organismo, constituindo uma ciência de extraordinário interesse, pois 

o mesmo fármaco pode ter acções diferentes consoante as propriedades que lhe são 

próprias e o modo como foi transformado na forma farmacêutica (Tecnologia 

Farmacêutica). 

Actualmente, a Investigação Galénica encontra-se numa excelente posição, após 

a resolução de numerosos problemas que transformaram um trabalho empírico numa 

ciência com uma forte base racional, em que a preparação do medicamento nunca 

pode ser apreciada independentemente do fim que dele se pretende. Esta área de 

investigação apresenta um futuro particularmente atractivo nos seguintes objectivos: 

• Síntese e selecção de novos excipientes, cada vez mais específicos e 

multifuncionais; 

• Investigação de novas estratégias de disponibilização das substâncias 

activas, capazes de modular as características de libertação e absorção 

do fármaco; 

• Desenho e obtenção de vectores (biológicos ou sintéticos), capazes de 

conduzir a substância activa até células ou órgãos alvo, minimizando os 

efeitos secundários. 

Conhecida a substância activa, é necessário desenvolver a formulação. Os 

fármacos, para exercerem os seus efeitos no organismo, necessitam de alcançar 

concentrações adequadas no local de acção. É por este motivo que se procuram 
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desenvolver formas farmacêuticas mais convenientes, considerando o efeito 

terapêutico que se pretende e a comodidade do doente. 

Do ponto de vista da comodidade e da segurança, a administração oral é a via 

ideal, porque fisiologicamente é a "porta" de entrada das substâncias para o 

organismo. Por esta razão, a maioria das formas farmacêuticas disponíveis no 

mercado destinam-se à administração oral, sendo a via de eleição aquando da 

formulação e desenvolvimento de novos fármacos. Com efeito, a simplicidade e a 

facilidade das tomas, a menor dependência de terceiros para manter os regimes 

terapêuticos e os menores custos que esta via apresenta são razões mais do que 

suficientes para justificar a sua opção crescente, tanto dos utentes, como da Indústria 

Farmacêutica. Dentro das formas farmacêuticas para a administração oral, as formas 

sólidas (pós, granulados, comprimidos e cápsulas) são as mais frequentes (Vila Jato, 

1997). 

Os comprimidos são, na actualidade, a forma farmacêutica sólida mais 

administrada por via oral, representando aproximadamente 30 - 40% de todos os 

medicamentos comercializados. Os primeiros comprimidos medicamentosos 

comparáveis aos utilizados actualmente têm a sua origem no invento de um pintor e 

escritor do século XIX, William Brockedon, que, exasperado pela fragilidade da grafite 

que utilizava nos seus desenhos, idealizou um método de a comprimir. Depressa uma 

empresa farmacêutica se apercebeu que este invento lhe poderia ser útil, convencendo 

Brockedon a trabalhar para ela. Em 1843, Brockedon obteve a patente para "Shaping 

Pills, Lozenges and Black Lead by Pressure in Dies". Crê-se que John Wyeth (inventor 

da primeira máquina rotativa para comprimidos em 1872) e o seu irmão Frank foram os 

primeiros a utilizar o termo "compressed tablet" e a registá-lo, em 1877, para proteger e 

restringir o seu uso. Esta nova forma farmacêutica pretendia substituir a pílula sendo 

olhada com alguma desconfiança pela Europa, onde se estreou apenas em 1906 com 

a sua inclusão no formulário oficial francês (Hernandez e Navascués, 2001). Foi, 

porém, a partir da primeira grande guerra (1912 - 1918) que o uso dos comprimidos 

mais se divulgou, tendo substituído em grande parte as pílulas e as pastilhas 

medicamentosas. Entre nós são oficializados em 1936, inscrevendo a Farmacopeia 

dessa época 3 monografias sobre comprimidos medicamentosos (Prista et ai., 2003). 

O principal objectivo de uma forma farmacêutica sólida para administração oral é 

disponibilizar, para absorção no tracto gastrintestinal, uma quantidade definida de 

fármaco. Nestas circunstâncias, a acção terapêutica de um fármaco é condicionada, 

quer pelo modo como o sistema farmacêutico o liberta, quer pelas suas características 

de dissolução. O processo de absorção oral dos fármacos pode ser esquematizado nas 

etapas representadas na Figura 1-2. Este esquema é uma adaptação da 
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representação dos processos envolvidos na dissolução de formas farmacêuticas 

sólidas proposta por Wagner (1969). 

Dissolução torção 

' '■■/■■ >' 

Desintegração Absorção 
t Dissolução 

Ruptura , , » +*+ > — ' *• 

Desagregação \ 

Dissolução 
Absorção 

Figura 1-2 - Principais etapas do processo de absorção oral dos fármacos. 

A libertação do fármaco é influenciada pelo meio biológico (por exemplo: pH, 

movimentos peristálticos ao nível do tracto gastrintestinal), necessitando o sistema 

sólido de sofrer um processo de desintegração prévio. A finalidade da etapa de 

libertação é obter uma dispersão do fármaco sólido, no meio aquoso de administração, 

o que permitirá a posterior dissolução. Por sua vez, a dissolução compreende a 

formação de uma dispersão molecular na fase aquosa, essencial para a subsequente 

etapa de absorção com passagem do fármaco para a corrente sanguínea. 

Nas formas farmacêuticas sólidas orais, a velocidade e a extensão do processo 

de absorção gastrintestinal dos fármacos, e consequentemente a sua 

biodisponibilidade, é controlada essencialmente: 

• Pelas características específicas de libertação da substância activa a 

partir do sistema farmacêutico (na qual está implícita a desagregação); 

• Pela velocidade de dissolução ou solubilização do fármaco em condições 

fisiológicas; 

• Pela permeabilidade da mucosa gastrintestinal ao fármaco. 

A velocidade com que o processo de libertação ocorre depende essencialmente 

da solubilidade do fármaco e das propriedades físico-químícas do sistema 

farmacêutico, de que são exemplo a aptidão do sistema para sofrer 

degradação/erosão, a capacidade do líquido de dissolução em penetrar na formulação, 

os processos de intumescimento, etc. Por outro lado, a velocidade de dissolução é uma 

característica intrínseca à própria substância activa, reportando-se, normalmente, à 
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velocidade com que uma substância se dissolve a partir de uma forma farmacêutica 

intacta ou dos seus fragmentos e partículas resultantes da etapa de libertação. 

A dissolução do fármaco é um passo necessário e prévio ao processo de 

absorção, sendo muitas vezes a etapa condicionante da velocidade de absorção, pois 

só o fármaco dissolvido pode ser absorvido (Hoener e Benet, 1990). Por este motivo, a 

absorção pode ser modulada pela velocidade de dissolução da substância activa nos 

líquidos do tracto gastrintestinal. Assim, as características de dissolução (solubilidade e 

velocidade de dissolução) merecem especial atenção no caso de fármacos pouco 

solúveis em água (Siepmann e Peppas, 2000). 

Por tudo o que foi referido, justifica-se o particular interesse que a investigação 

em Tecnologia Farmacêutica tem dedicado ao estudo dos factores que regulam a 

dissolução das substâncias activas e das formas farmacêuticas sólidas. 

Durante muitas décadas o tratamento de certas doenças foi efectuado através da 

utilização de formas farmacêuticas ditas convencionais, habitualmente designadas de 

libertação imediata, as quais se caracterizam por uma rápida libertação da substância 

activa que veiculam. Muitos fármacos apresentam uma acção terapêutica de curta 

duração devido à rápida eliminação dos líquidos biológicos existentes nos locais de 

acção. Esta eliminação resulta, por sua vez, dos processos farmacocinéticos de 

absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Geralmente, quando um fármaco é 

libertado, absorvido, distribuído, metabolizado e eliminado rapidamente do organismo 

impõe-se a necessidade de seguir um esquema terapêutico de administrações 

repetidas para garantir que os perfis plasmáticos se situem dentro da janela 

terapêutica. Como consequência pode ocorrer uma grande flutuação da concentração 

plasmática da substância activa. 

Perante este cenário, a opção tornou-se clara no sentido de conjugar estas 

formas orais com um perfil farmacocinético adequado a cada caso específico. 

Basicamente pretendeu-se modificar ou melhorar as características de libertação, 

realizando-se transformações tecnológicas nas formas farmacêuticas, permitindo o 

desenvolvimento de uma nova geração de medicamentos, as formas farmacêuticas de 

disponibilidade modificada. Estes sistemas tentam modular a velocidade de libertação 

da substância activa, proporcionando uma actividade terapêutica de duração 

sustentada ao longo do tempo e/ou uma entrega específica do fármaco ao nível de um 

determinado tecido ou população celular. O conceito de controlar o momento (controlo 

temporal) e/ou o local (controlo espacial) da libertação do fármaco constituem a base 

racional do desenvolvimento de sistemas de libertação modificada (Vernon e Wegner, 

2004). 
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Existem diversos sistemas farmacêuticos que permitem a libertação temporal 

controlada, sendo os mais populares as "bombas osmóticas". Como exemplo de 

sistemas que permitem um controlo da libertação do tipo espacial citam-se os 

diferentes sistemas gastro-retidos, ou seja, os que actuam por mucoadesão, flutuação, 

sedimentação e expansão (Figura 1-3). 

Figura 1-3 - Sistemas gastro-retidos: a) Sistemas mucoadesivos, b) Sistemas flutuantes, 
c) Sistemas que actuam por sedimentação e d) Sistemas expansíveis. 

Como resultado da modulação da cedência do fármaco obtém-se um aumento da 

segurança e da eficácia terapêutica do fármaco veiculado, uma redução dos efeitos 

secundários indesejáveis, uma diminuição do número de tomas em cada esquema 

terapêutico e uma maior comodidade para o doente (Das e Das, 2003). 

Duas datas são importantes para situarmos os grandes passos da libertação 

modificada de fármacos; 1952, quando são comercializadas cápsulas possuindo 

diversos tipos de grânulos revestidos que actuavam com intervalos de duas horas 

(Spansules, dos laboratórios Smith Kline e French), e a década de 70, do mesmo 

século, em que pela primeira vez aparecem formulações de libertação verdadeiramente 

controlada (Prista et ai., 1995 a). Nas duas últimas décadas, a Indústria Farmacêutica 

testemunhou a emergência de numerosas tecnologias de libertação de fármacos 

desenvolvidas independentemente do fármaco em questão ou de uma condição 

específica da doença (Rathbone et ai., 2003). 

Apesar dos benefícios que complementam o interesse do desenvolvimento e da 

utilização das formas farmacêuticas de libertação modificada, as formas farmacêuticas 

de libertação convencional ainda são os medicamentos predominantes no mercado. No 

entanto, estimou-se que mais de 20% dos produtos farmacêuticos vendidos em 2005 

envolveriam tecnologias de libertação modificada (Ravi Kumar e Domb, 2004). 

Espera-se que o mercado das formas farmacêuticas orais de libertação modificada, por 

si só, cresça 9% ou mais todos os anos até 2007. As forças motrizes associadas a este 

fenómeno de boom podem ser divididas em dois grupos principais (Das e Das, 2003): 
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• Factores relacionados com os doentes - citados anteriormente; 

• Factores de mercado, nomeadamente factores económicos - o elevado 

custo associado à descoberta de novos fármacos fez com que, nos 

últimos anos, os esforços da Indústria Farmacêutica se orientassem no 

sentido de melhorar os procedimentos de administração de produtos já 

comercializados mediante o desenvolvimento de sistemas terapêuticos 

diferentes das formas farmacêuticas convencionais. Esta solução 

tornou-se uma opção, em termos financeiros, atractiva para a Indústria 

Farmacêutica. A introdução no mercado de produtos como o 

Augmentin XR (GlaxoSmithKline) e o Cipro XR (Bayer), ambos 

comprimidos de dupla camada, são precursores da tendência crescente 

desta opção. 

As formas farmacêuticas sólidas apresentam diversos tipos de classificações 

dependendo das suas características. Exemplos de critérios utilizados para classificar 

este tipo de formas farmacêuticas são a actividade terapêutica, o método de produção, 

o tipo de sistema farmacêutico e o mecanismo de libertação dos constituintes da 

formulação. Atendendo ao último critério citado, a Farmacopeia Portuguesa VII e a 

European Pharmacopoeia 5.0 agrupam as formas farmacêuticas sólidas em dois 

grupos (Farmacopeia Portuguesa VII, 2002; European Pharmacopoeia 5.0, 2005): 

• Formas farmacêuticas de libertação convencional; 

• Formas farmacêuticas de libertação modificada. 

Nas formas farmacêuticas de libertação convencional ou de libertação imediata, o 

sistema farmacêutico é entendido como um mero suporte mecânico, cujo objectivo é 

veicular o fármaco. O design deste tipo de formas farmacêuticas é concebido com o 

intuito de favorecer a libertação das substâncias activas presentes no sistema. No caso 

das formas farmacêuticas sólidas, o perfil de dissolução da substância activa depende 

essencialmente das suas propriedades intrínsecas (Farmacopeia Portuguesa VII). 

Pelo contrário, as formas farmacêuticas de libertação modificada caracterizam-se 

por uma libertação não imediata do fármaco. Segundo a F.P. VII, o termo libertação 

modificada define as preparações cuja libertação da(s) substância(s) activa(s) foi 

objecto, quanto à velocidade e/ou local onde ocorre, de uma modificação deliberada 

resultante de um processo específico de formulação e/ou de um método de fabrico 

especial, sendo portanto diferente da que se verifica com uma forma farmacêutica de 

libertação convencional administrada pela mesma via. Com este tipo de formas 
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farmacêuticas pretende-se modular a magnitude e a duração da acção terapêutica do 

fármaco, dissociando-a das propriedades inerentes ao próprio fármaco. 

A base racional para o desenvolvimento de formas de libertação modificada é 

modular a cinética de libertação da substância activa. Neste tipo de formas 

farmacêuticas, o sistema farmacêutico intervém, de algum modo, com a libertação e a 

dissolução do fármaco que veicula, não sendo visto como um mero suporte mecânico. 

O design de sistemas de libertação modificada obedece normalmente aos 

seguintes critérios: 

• Modificação da molécula do fármaco na forma farmacêutica (pró-fármaco 

ou um seu derivado), com o objectivo de reduzir a solubilidade no fluido 

gastrintestinal; 

• Redução da velocidade de libertação do fármaco; 

• Ambos os métodos. 

Hoje em dia começam a existir sistemas para aceleração da velocidade de 

dissolução de fármacos (Mura et ai., 1998, 2002; Rajendrakumar et ai., 2005). No 

entanto, estes sistemas ainda possuem uma ampla margem de progressão e 

desenvolvimento, através do aperfeiçoamento das técnicas de produção e da utilização 

de novos polímeros. 

A terminologia empregue para definir as formas farmacêuticas orais de libertação 

modificada é ampla e muito complexa, cobrindo uma larga gama de modelos de 

libertação do fármaco pelo sistema farmacêutico. Segundo a F.P. VII, as formas 

farmacêuticas de libertação modificada incluem: 

• Formas de libertação prolongada - Tipo especial de forma farmacêutica 

de libertação modificada em que a velocidade de libertação da (ou das) 

substância(s) activa(s) é inferior à que se verifica com uma forma 

farmacêutica de libertação convencional administrada pela mesma via. 

• Formas de libertação retardada - Tipo especial de forma farmacêutica de 

libertação modificada que se caracteriza por uma libertação retardada da 

(ou das) substância(s) activa(s). 

• Formas de libertação sequencial - Tipo especial de forma farmacêutica de 

libertação modificada que se caracteriza por uma libertação sequencial da 

(ou das) substância(s) activa(s). 

A definição proposta pela F.P. VII de formas de libertação retardada e formas de 

libertação sequencial é redundante. Para uma melhor compreensão desta terminologia, 

as formas farmacêuticas de libertação retardada caracterizam-se essencialmente por 

Pág. 8 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

apresentarem um período de latência após a sua administração, ou seja, o início da 

libertação da(s) substância(s) activa(s) ocorre mais tarde quando comparada com uma 

forma de libertação convencional. As formas de libertação sequencial, por vezes 

designadas de libertação pulsátil, são entendidas como sistemas farmacêuticos em que 

a libertação da(s) substância(s) activa(s) ocorre durante um período de tempo mais 

longo ao verificado numa forma farmacêutica convencional e de um modo intermitente 

no tempo. 

Para além desta classificação bastante generalizada, atendendo à própria 

definição das formas farmacêuticas de libertação modificada, é possível encontrar, 

descritos na literatura, outros tipos de sistemas, como por exemplo: 

• Formas de libertação controlada ou de ordem zero - Sistemas 

farmacêuticos com libertação de uma quantidade constante de 

substância(s) activa(s) por unidade de tempo. 

• Formas de libertação programada - Preparações em que a libertação 

da(s) substância(s) activa(s) é controlada por um sistema electrónico. 

• Formas de libertação acelerada - Preparações que apresentam uma 

velocidade de libertação da(s) substância(s) activa(s) superior às formas 

farmacêuticas de libertação convencional administrada pela mesma via. 

• Formas de libertação bifásica - Preparações que se caracterizam por dois 

períodos diferentes de libertação do fármaco: rápida/lenta ou lenta/rápida. 

Na Figura 1-4 estão representados os diferentes tipos de libertação de fármacos 

a partir de formas farmacêuticas. 

Tempo 

Figura 1-4 - Tipos de libertação de fármacos a partir de formas farmacêuticas. 
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Um número significativo de diferentes tipos de sistemas estão disponíveis com a 

finalidade de controlar ou modular a libertação dos fármacos. Uma revisão da literatura 

permite concluir que não existe, entre os vários autores, um consenso relativamente à 

classificação dos sistemas de libertação modificada. Alguns autores realizaram uma 

classificação baseada, tanto nos mecanismos que afectam o processo de libertação, 

como em determinados aspectos fisiológicos do aparelho digestivo (Vila Jato, 1997; 

Garcia, 2002). 

Um outro tipo de classificação considera a natureza dos sistemas farmacêuticos 

de libertação modificada (Vernon e Wegner, 2004), dividindo-os em: sistemas 

mecânico/eléctricos (bombas de infusão, bombas peristálticas e bombas osmóticas); 

sistemas poliméricos (sistemas de reservatório e sistemas matriciais) e sistemas 

biológicos (sistemas constituídos por células ou tecidos vivos normalmente 

encapsulados numa membrana semi-permeável do tipo polimérico). 

Outros autores agrupam os sistemas terapêuticos utilizando uma classificação 

exclusivamente baseada no mecanismo de cedência da substância activa (Prista era/., 

1995 b); Qui e Zhang, 2000; Kim, 2000; Sáez et ai., 2004; Ravi kumar e Domb, 2004), 

uma vez que é o fenómeno mais relevante nas formulações de libertação modificada. 

Atendendo à forma como o fármaco é cedido do sistema farmacêutico, é possível 

classificar os vários sistemas de libertação modificada em: 

• Libertação controlada por difusão; 

• Libertação controlada por processos de activação; 

• Libertação controlada por intumescimento e degradação/erosão polimérica. 

1.1.1. Difusão 

Nos sistemas farmacêuticos em que a libertação é controlada principalmente por 

difusão, a substância activa pode apresentar-se revestida por uma membrana ou 

incorporada numa matriz, com uma tecnologia e procedimento de fabrico bastante 

diferenciados. Neste tipo de sistemas, o decurso dos fenómenos é o seguinte: a água 

difunde-se para a membrana ou para a matriz, o fármaco dissolve-se e, finalmente, o 

fármaco dissolvido difunde-se para o exterior do polímero. 

• Sistemas de difusão através de membranas: o fármaco encontra-se 

aprisionado no interior de uma membrana, geralmente de natureza polimérica, 

que regula o processo de difusão. Frequentemente, o controlo da libertação é 

realizado à superfície da forma farmacêutica, sendo a espessura, a área e a 

permeabilidade da membrana os parâmetros que controlam a velocidade de 

libertação do fármaco a partir deste tipo de dispositivo. A força motriz destes 
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sistemas é o gradiente de concentração da substância activa entre o 

reservatório e o meio. Uma desvantagem potencial destes sistemas é a 

possível ruptura da membrana e a subsequente libertação brusca da totalidade 

do fármaco. 

• Sistemas de difusão por matrizes: o fármaco é uniformemente disperso ou 

dissolvido no interior de um suporte matricial, geralmente do tipo polimérico. 

Este agente polimérico dificulta o acesso do líquido de dissolução ao interior 

das partículas e, simultaneamente, dificulta a difusão das moléculas do fármaco 

em solução para o exterior da matriz. Apesar de não existir uma teoria simples 

universalmente aceite, a teoria da reptação pode explicar o processo de difusão 

de pequenas moléculas através de uma matriz polimérica. Segundo esta teoria, 

a molécula a difundir desloca-se, de um modo mais ou menos sinuoso, através 

do emaranhado das cadeias poliméricas. A migração do fármaco para o exterior 

do sistema ocorre por difusão molecular através de um suporte ou por difusão 

através dos mícroporos existentes na matriz polimérica. Num sistema deste 

tipo, a velocidade de libertação depende da quantidade de fármaco existente ao 

fim de um determinado tempo, tornando-a dependente do tempo. 

1.1.2. Processos de activação 

Neste tipo de sistemas farmacêuticos, a modulação da libertação depende de um 

processo de activação, o qual resulta de uma interacção com o meio exterior ou interior 

do organismo. 

Dentro deste grupo existe um grande número de mecanismos que constituem a 

base do seu funcionamento, sendo a activação por pressão osmótica o mecanismo 

mais comum. Estes sistemas são vulgarmente designados por "bombas osmóticas" e 

utilizam os princípios da pressão osmótica para controlar a libertação do fármaco, 

podendo este processo ocorrer a uma velocidade pré-estabelecida. Estes sistemas são 

essencialmente constituídos por um núcleo que contém o fármaco e um agente 

osmótico, rodeado por uma membrana rígida semi-permeável à água, a qual apresenta 

um orifício de dimensões bem definidas. Os sistemas osmóticos tornaram-se populares 

pela possibilidade de libertar o fármaco segundo uma cinética de ordem zero e eliminar 

o initial burst effect, ou seja, a libertação brusca inicial do fármaco observado com 

muitos outros tipos de sistemas de libertação controlada. No entanto, podem 

apresentar uma desvantagem relacionada com a demora no início da libertação do 

fármaco, ou seja, possuírem um tempo de latência relativamente elevado. 
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Outros processos de activação utilizados para controlar a libertação dos 

fármacos são a pressão hidrodinâmica, a pressão de vapor, as forças eléctricas e/ou 

magnéticas, as ondas ultrassónicas, a iontoforese, o pH, a força iónica e a 

foto-radiação. Neste tipo de sistemas, a libertação das substâncias activas processa-se 

geralmente a uma velocidade constante. Na Figura 1-5 estão representados dois 

sistemas que actuam após um processo de activação. 

a) b) 
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Figura 1-5 - Representação esquemática de dois sistemas de activação: a) Sistema activado 
por forças electromagnéticas (Enterion™ Capsule, Phaeton Research, Nottingham, UK) e 

b) Sistema activado por pressão osmótica (Bomba osmótica do tipo "Push-Pull'). 

1.1.3. Intumescimento e erosão/degradação polimérica 

Os sistemas matriciais geralmente utilizados podem manter a sua forma mais ou 

menos constante (difusão) ou podem aumentar de volume em contacto com o líquido 

de dissolução (por intumescimento), degradando-se posteriormente. Tal como 

acontecia nos sistemas de difusão, o fármaco está no interior de uma membrana ou 

incorporado numa matriz polimérica. A libertação do fármaco a partir de formas 

farmacêuticas matriciais do tipo polimérico envolve dois processos sequenciais 

dependentes do tempo, a dilatação (intumescimento) e a degradação/erosão. Estes 

processos podem ocorrer de um modo mais ou menos simultâneo até à completa 

desagregação das cadeias poliméricas. Assim, o fármaco é libertado à medida que 

ocorre a degradação da matriz polimérica. 

Este tipo de sistemas apresenta uma grande variação da área de libertação 

exposta ao líquido de dissolução durante todo o processo de libertação. Como 

consequência, surgem diferenças nas velocidades de libertação da substância activa. 
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Numa tentativa de ultrapassar este problema e conseguir uma libertação constante 

desenvolveram-se os sistemas com geometrias modificadas. 

Dentro destes sistemas destaca-se um tipo especial de comprimidos 

multi-camada (Conte et ai., 1993; Conte e Maggi, 1996; Fassihi e Ritschel, 1993) que 

contêm um núcleo com o fármaco e uma ou duas camadas ("barreiras"), impermeáveis 

ao fármaco, moduladoras da libertação (Figura 1-6). 

Camada activa 

Barreira 

Barreira 

Camada activa 

Barreira Barreira 

Figura 1-6 - Sistemas multi-camada: a) Comprimido de dupla camada, b) e c) Comprimidos de 
tripla camada com duas barreiras poliméricas, moduladoras da libertação, da mesma natureza 

ou de natureza diferente. 

Outra estratégia baseou-se no desenvolvimento de matrizes, revestidas por 

filmes poliméricos impermeáveis, com um orifício central, designadas por sistemas 

"donut-shaped" (Kim, 1995; Cheng et ai., 1999) (Figura 1-7 a). Nestes sistemas, a 

libertação ocorre apenas pela superfície interna (orifício central) não revestida 

(Sangalli et ai., 1994). Outra variante deste tipo de sistemas consiste na utilização de 

matrizes, contendo polímero e fármaco, revestidas por duas camadas impermeáveis, 

uma na parte inferior e outra na parte superior, apresentando múltiplos orifícios 

(Figura 1-7 b). O fármaco liberta-se através dos orifícios e da superfície não revestida. 

a) b) 

Orifício central ^ ^ ^ f l ^ L 
" \ ^ ^ ^ k Perfurações 

Revestimento ^M W^^L ^ L \ ^ " V -
polimérico ^ ^ f l ^ ^ B ^ k X^ÊU Sfe^te*. 

impermeável Êk ^W ^ B ^ k fci^^. 

Matriz contendo -^K~* S r 
fármaco ^ k / Rp„pS t imp„tn Matr.z contendo 

m ^ X Revestimento fármaco 
^ ^ ^ ^ impermeável 

Figura 1-7 - a) Sistema contendo um orifício central ("Donut-shaped') e b) Sistema 
multi-perfurado. 
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1.2. Sistemas monolíticos ou matriciais 

Para maximizar as vantagens inerentes às formas farmacêuticas de libertação 

modificada, a tecnologia associada à modulação da cedência de fármacos, ou outras 

substâncias bioactivas, a partir de medicamentos sofreu um incremento notório nas 

últimas décadas. Uma ampla variedade de sistemas, visando condicionar a velocidade 

e o local de libertação dos fármacos, tem sido objecto de investigação na área da 

Indústria Farmacêutica. Entre estes sistemas estão incluídos os lipossomas, as 

bombas osmóticas, os revestimentos entéricos, os sistemas transdérmicos, as 

nanopartículas, os pró-fármacos e os sistemas matriciais poliméricos. 

Particularmente, a utilização de sistemas matriciais constituídos por diversos 

tipos de polímeros são uma opção interessante, sendo uma das estratégias mais 

empregues aquando do desenvolvimento de uma formulação oral de libertação 

modificada devido às vantagens intrínsecas destes sistemas: versatilidade, eficácia, 

baixo custo e produção com equipamentos e técnicas convencionais. Além disso, a 

utilização de sistemas matriciais permite a incorporação de quantidades relativamente 

elevadas de fármacos. 

Do ponto de vista tecnológico, um sistema monolítico ou matricial pode ser 

entendido como um sistema que controla a libertação da(s) substância(s) activa(s), 

molecularmente dispersa(s) ou dissolvida(s) num suporte resistente à desintegração 

(polímero ou agente formador da matriz). O fármaco pode encontrar-se dissolvido ou 

disperso no suporte matricial, dependendo se a quantidade presente é maior que o 

limite de solubilidade. 

Para definir uma matriz é fundamental conhecer as características que a 

diferenciam das outras formulações de libertação modificada, nomeadamente 

(Salsa et ai., 1997): 

• Natureza química do suporte (geralmente, os suportes são formados por 

redes poliméricas); 

• Estado físico da substância activa (dispersão molecular ou partículas de 

pó, ou ambos); 

• Geometria da matriz e alterações do volume em função do tempo; 

• Vias de administração (a via de administração oral é a mais usada, mas é 

possível usar outras); 

• Modelo da cinética de libertação. 
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A classificação dos sistemas matriciais tem em consideração diversos critérios 

(Buri, 1987), nomeadamente: a estrutura da matriz (sistemas homogéneos ou sistemas 

heterogéneos); a cinética de libertação (idealmente de ordem zero); os mecanismos 

envolvidos na modulação da libertação (degradação/erosão polimérica, difusão, 

intumescimento); a natureza química e as propriedades dos materiais utilizados 

(biocompatíveis e aptidão para atravessar o organismo sem sofrer qualquer tipo de 

alterações ou interacções). 

A libertação dos fármacos a partir de sistemas matriciais envolve as seguintes 

fases sequenciais: 

• Penetração do líquido (líquido de dissolução ou fluido biológico); 

• Dissolução do fármaco no sistema matricial; 

• Difusão do fármaco para o exterior do sistema; 

• Dissolução ou erosão da matriz polimérica. 

A erosão, a difusão e o intumescimento são os vários mecanismos pelos quais os 

sistemas matriciais podem controlar a libertação dos fármacos, sendo frequente que 

coincidam pelo menos dois ou até mesmo os três mecanismos. A predominância de 

um deles depende invariavelmente das propriedades do polímero utilizado no sistema. 

De um modo geral, quando as estruturas matriciais entram em contacto com o líquido 

de dissolução (ou fluido biológico) podem manter a sua estrutura mais ou menos 

constante ao longo de todo o processo de dissolução (difusão), ou podem sofrer um 

fenómeno de intumescimento ("swelling') e, posteriormente, degradação/erosão 

polimérica. 

A classificação dos polímeros em erodíveis ou não erodíveis é talvez um pouco 

simplista; no entanto, é muito clara e útil, permitindo posicionar todos os polímeros 

entre estes dois tipos extremos (Aïnaoui e Vergnaud, 2000). 

Nos polímeros não erodíveis, o comportamento de libertação dos fármacos 

resulta de um fenómeno de difusão no polímero e de restrições de transferência de 

massa na interface polímero/líquido de dissolução. A interpretação da difusão das 

moléculas de fármaco através de um sistema matricial pode ser descrita pela lei de 

difusão de Fick, a qual se traduz pela seguinte equação: 

dQ nt>dC _ . „ 
— = -DS— Equação 1 
dt dX 

em que, dQ/dt representa a velocidade de difusão, sendo Q a massa do fármaco 

transportada e / o tempo, dC/dX é o gradiente de concentração da substância que 

difunde em função da distância percorrida até à superfície de libertação, D é o 

coeficiente de difusão ou difusibilidade do fármaco no meio e S a superfície. 
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A partir desta equação é perceptível a ocorrência de uma diminuição da 

velocidade de difusão do fármaco com o tempo, em virtude, principalmente, do facto de 

a distância a percorrer pelo fármaco até à superfície de libertação aumentar. Assim, 

uma das tarefas mais complexas no campo da tecnologia de libertação modificada 

reside no desenvolvimento de formulações poliméricas (tipo matriz) capazes de libertar 

fármacos a velocidades constantes durante um determinado tempo. Uma possível 

solução deste problema foi sugerida inicialmente por Langer e Peppas que utilizaram 

sistemas matriciais com geometrias especiais para compensar a diminuição da 

velocidade de difusão com o tempo (Langer e Peppas, 1981). 

Outro facto a considerar é se a constante de difusão depende ou não da 

concentração do polímero. No caso dos sistemas não erodíveis, quando o 

intumescimento é desprezável, a difusão do fármaco a partir do sistema matricial pode 

ser constante durante todo o processo de libertação (Siepmann et ai., 1998). Nestes 

casos, a matriz tem pouca interacção com o líquido de dissolução e a difusão do 

fármaco depende da quantidade de líquido que penetra no sistema. Deste modo, o 

principal fenómeno que afecta a velocidade de libertação é o gradiente de 

concentração, sendo o coeficiente de difusão independente da concentração do 

polímero (primeira lei de Fick). 

A difusão do fármaco nos sistemas matriciais que sofrem um grande aumento de 

volume devido a fenómenos de relaxamento das cadeias poliméricas, induzidos pelo 

intumescimento, pode não ser adequadamente descrita pela lei de difusão de Fick. 

Para este tipo de sistemas, com uma forte interacção com o líquido de dissolução, a 

expansão da matriz dependerá das suas propriedades físico-químicas, como a massa 

molecular, o grau de substituição e a viscosidade. Portanto, a difusão do fármaco será 

função do líquido de dissolução que penetra e das características de intumescimento 

do polímero. Assim, dependendo da taxa de relaxamento polimérico, a difusão do 

fármaco a partir de um sistema matricial pode ser Fickiana ou não. Se o fenómeno de 

relaxamento ocorrer a uma taxa mais lenta que o processo de difusão, a libertação do 

fármaco é controlada pela cinética de relaxamento e não pela lei de Fick. 

No caso dos polímeros erodíveis, o problema da cinética de libertação do 

fármaco é um pouco complexa quando o processo se inicia pela difusão do líquido nos 

sistemas poliméricos (intumescimento) seguido de erosão do sistema. A erosão pode 

ocorrer apenas à superfície do sistema (heterogénea), ou ocorrer também no seu 

interior (homogénea). O diferente modo como a erosão ocorre condiciona fortemente o 

perfil de libertação. Os fármacos incorporados em matrizes constituídas por polímeros 

que sofrem erosão heterogénea apresentam uma velocidade de libertação proporcional 

à taxa de erosão/desagregação do polímero. Tal como já foi referido anteriormente, 
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neste tipo de sistemas uma geometria superficial apropriada é susceptível de originar 

uma cinética de libertação próxima da ordem zero. As características da substância 

activa podem afectar o processo de libertação. Tem sido demonstrado que a libertação 

de fármacos muito solúveis é determinada principalmente por um processo de difusão 

do fármaco através da camada gelificada, enquanto a libertação de fármacos pouco 

solúveis é controlada pela erosão do sistema (Ford e Mitchell, 1995). 

Baseado no comportamento dos polímeros e de acordo com as taxas de difusão, 

relaxamento e erosão polimérica, podemos classificar os mecanismos que controlam a 

libertação dos fármacos nos sistemas matriciais em (Negre, 2002): 

• Difusão Fickiana - se a taxa de difusão é muito inferior à de relaxamento. 

Neste mecanismo, a velocidade de libertação do fármaco diminui em 

função do tempo, pois a distância a percorrer pelas moléculas de fármaco 

até à superfície de libertação aumenta à medida que a frente do solvente 

avança para o centro da forma farmacêutica. 

• Transporte Caso II - se a taxa de difusão é superior à de relaxamento. 

Assim, a libertação do fármaco é controlada pelo relaxamento polimérico. 

• Difusão anómala ou não-Fickiana - se as taxas de difusão e de 

relaxamento são da mesma ordem de grandeza. Neste caso, a libertação 

do fármaco depende simultaneamente da difusão e do relaxamento. 

• Super transporte caso II - o sistema apresenta, no líquido de dissolução, 

uma camada superficial totalmente hidratada que sofre erosão contínua 

durante o processo de libertação. Nalguns casos, a libertação do fármaco 

aproxima-se de uma libertação de ordem zero se as taxas de 

intumescimento e de erosão (ou de dissolução, se o polímero é 

hidrossolúvel) se compensarem. 

1.2.1. Agen tes po l imé r i cos 

Toma-se importante destacar que o grande avanço na investigação das formas 

farmacêuticas de libertação modificada acontece em paralelo com: 

• O avanço nos conhecimentos de novos polímeros que controlam a 

libertação do fármaco e constituem a base dos sistemas matriciais e dos 

sistemas do tipo reservatório; 

• O conhecimento mais aprofundado dos factores fisiológicos implicados no 

funcionamento deste tipo de formulação. 
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A escolha dos excipientes necessários à obtenção das formas farmacêuticas é, 

actualmente, considerado de elevada importância na medida em que estes compostos, 

tidos como inactivos do ponto de vista farmacológico, constituem materiais "activos" do 

ponto de vista tecnológico. O conhecimento do importante papel que os excipientes 

podem desempenhar na transformação de um fármaco num medicamento, assim como 

o emprego de excipientes do tipo polimérico capazes de modular a libertação de 

fármacos através de processos físico-químicos ou bioquímicos, permite vislumbrar o 

crescente interesse da Tecnologia Farmacêutica por estes agentes poliméricos. 

Tem sido demonstrado que a melhoria no desenvolvimento de sistemas de 

libertação modificada depende estritamente da selecção de um agente ("excipiente") 

apropriado capaz de controlar a libertação do fármaco, de suster a acção terapêutica 

ao longo do tempo e/ou de libertar o fármaco ao nível de um determinado tecido ou 

órgão alvo. Perante estas várias opções, os polímeros são agentes versáteis e 

promissores para exercer estas funções (Ravi Kumar e Domb, 2004). Esta 

versatilidade é uma consequência directa do design da estrutura polimérica (constituída 

por unidades repetidas), pelo comprimento (ou massa molecular) e pela arquitectura 

que as cadeias poliméricas podem assumir. 

O trabalho pioneiro da utilização dos sistemas poliméricos na libertação 

modificada de fármacos atribui-se a Langer, em 1981 (Langer, 1981), que estudou a 

libertação de fármacos macromoleculares, tais como proteínas, a partir de dispositivos 

poliméricos. Desde então, a utilização de materiais poliméricos na libertação 

modificada expandiu-se amplamente (Uhrich eia/., 1999; Ravi Kumar étal., 2002; Vyas 

e Khar, 2002; Vernon e Wegner, 2004). 

Uma das metodologias mais simples para desenvolver formulações orais de 

libertação modificada baseia-se na utilização de sistemas matriciais. Neste tipo de 

sistemas o fármaco está incluído numa estrutura formada por cadeias de uma ou várias 

substâncias químicas polimerizadas que funcionam como agentes moduladores da 

libertação. Segundo Lordi, os materiais retardantes que podem ser utilizados para 

formular comprimidos com uma estrutura matricial dividem-se nos seguintes grupos 

(Lordi, 1970): 

• Matrizes insolúveis e inertes (ex. etilcelulose, polietileno, cloreto de 

polivinilo, polimetilacrilatos, polimetilmetacrilatos, etc); 

• Matrizes insolúveis em água e erodíveis (ex. triglicerídeos, cera de 

carnaúba, óleo de rícino hidrogenado, etc); 

• Polímeros hidrófilos (ex. metilcelulose, hidroxipropílmetilcelulose, 

hidroxietilcelulose, alginato de sódio, carboximetilcelulose sódica, 

carbómeros, etc). 
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Os numerosos agentes gelificantes usados nas investigações das matrizes 

hidrófilas podem dividir-se em três classes (Buri e Doelker, 1980): 

• Derivados semi-sintéticos da celulose (exemplos: metilcelulose, 

hidroxipropilmetilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilcelulose, 

carboximetilcelulose sódica); 

• Polímeros não celulósicos naturais ou semi-sintéticos (exemplos: 

agar-agar, alginatos, gomas, quitosano); 

• Polímeros do ácido acrílico (exemplo: carbómeros). 

1.2.2. Matrizes insolúveis e inertes 

As matrizes inertes são constituídas por polímeros insolúveis que originam 

estruturas porosas sólidas nas quais o fármaco está disperso, mantendo a mesma 

superfície aparente (interface sólido/líquido de dissolução) ao longo do processo de 

libertação (Salomon e Doelker, 1980; Buri, 1984). Neste contexto, a palavra inerte 

refere-se não à inércia farmacológica, mas sim à inércia relacionada com o 

comportamento mecanístico do polímero quando na presença de água, mantendo 

praticamente constante a sua estrutura porosa. Em geral, as matrizes preparadas com 

polímeros inertes formam sistemas que não se desagregam in vitro quando em 

contacto com o líquido de dissolução, nem in vivo em presença dos sucos digestivos, 

sendo eliminados praticamente intactos. 

A extensa bibliografia publicada relativamente às matrizes inertes demonstra que 

uma das suas principais vantagens tecnológicas resulta do mecanismo de libertação 

não sofrer influência de agentes externos, nomeadamente, da composição dos sucos 

digestivos, da presença de agentes tensioactivos naturais e dos movimentos 

peristálticos. Por outro lado, as variações de pH só adquirem importância no sentido 

em que podem alterar as características de solubilidade das substâncias activas. 

Neste tipo de sistemas matriciais, o controlo da libertação da substância activa 

ocorre essencialmente por um mecanismo de difusão, na qual a porosidade da matriz e 

a tortuosidade dos canalículos desempenham um papel fundamental. A estrutura da 

matriz inerte apresenta poros distribuídos de uma forma aleatória que comunicam 

através de canalículos estreitos. 

A libertação do fármaco a partir destas estruturas porosas pode ser 

esquematizada por três etapas (Salomon e Doelker, 1980), representadas na 

Figura 1-8: 

• Penetração dos líquidos digestivos através de uma rede de poros 

interligados na estrutura matricial; 
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• Dissolução do fármaco no interior da matriz; 

• Difusão lenta do fármaco dissolvido através de uma rede capilar formada 

pelos espaços vazios que ficam entre as partículas do polímero insolúvel. 

Figura 1-8 - Etapas de libertação dos fármacos em sistemas matriciais inertes ou hidrófobos: 
a) penetração do líquido de dissolução nos poros do sistema matricial; b) difusão lenta pelos 

canaliculus do fármaco dissolvido até ao exterior do sistema matricial. 

Ao iniciar-se o processo de libertação, verifica-se uma velocidade de libertação 

elevada devido à solubilização das partículas do fármaco situadas à superfície da 

matriz. No entanto, esta velocidade diminui à medida que se forma uma rede capilar 

por efeito da penetração do líquido e dissolução do fármaco e de outros componentes 

hidrossolúveis presentes na formulação. Assim, o passo limitante da libertação dos 

fármacos a partir destas formulações é a velocidade de penetração do líquido de 

dissolução na matriz, a menos que se incluam substâncias que aumentem a 

permeabilidade da matriz polimérica para a água. A adição destas substâncias 

molhantes possibilita uma maior dissolução do fármaco e a sua posterior difusão 

através dos canais criados na estrutura matricial. 

O trabalho elaborado por Higuchi e por Desai et ai. (Higuchi, 1963; Desai eí ai., 

1965, 1966 a, b e c) foi fundamental na investigação dos factores que influenciam a 

libertação de fármacos a partir de matrizes inertes. Estes autores demonstraram que, 

entre outros, a porosidade e a tortuosidade da matriz eram os factores responsáveis 

pelo controlo da libertação. Num outro artigo (Singh eí ai., 1968), os mesmos autores 

sublinharam ainda a importância da molhabilidade da matriz, medida como o ângulo de 

contacto entre o líquido de dissolução/superfície da matriz. 
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Posteriormente, Rowe eí ai. (1972, 1973), criticando a noção de tortuosidade que 

consideravam não ter fundamento físico, tentaram especificar a importância da 

estrutura porosa da matriz sugerindo um modelo de libertação no qual se considera, 

entre outros parâmetros, o tamanho médio dos poros. 

Mais tarde, Carli e Simioni (1978) estudaram a penetração do líquido de 

dissolução no interior da matriz, primeira etapa de todo o processo de libertação do 

fármaco a partir de matrizes inertes. Estes autores demonstraram que o fenómeno da 

penetração do líquido depende não só da molhabilidade da matriz, como também do 

tamanho e da dimensão dos poros na matriz. 

De uma maneira geral, podemos concluir que os factores que afectam a 

libertação dos fármacos a partir de matrizes inertes são: a velocidade de penetração do 

líquido de dissolução no interior da matriz; a porosidade da estrutura sólida; a 

tortuosidade dos canaliculus da matriz; a solubilidade do fármaco e a presença de 

substâncias hidrossolúveis. 

Existem numerosos parâmetros tecnológicos (quer de formulação, quer de 

produção) susceptíveis de modular a velocidade de libertação dos fármacos a partir 

deste tipo de sistema matricial. Destes parâmetros pode referir-se, entre outros, o 

tamanho de partícula do polímero, a força de compressão, a relação quantitativa 

polímero inerte/fármaco, outros tipos de excipientes adicionados à formulação e a 

geometria e área do sistema matricial. Por influenciar a porosidade, a força de 

compressão é um parâmetro de importância relevante, a qual deve ser suficiente de 

modo a conservar a estrutura do suporte. Por outro lado, a quantidade de constituinte 

inerte no seio do sistema matricial deve ser o suficiente para manter a coesão da 

matriz e prolongar a libertação. A presença de uma certa quantidade de substâncias 

hidrossolúveis é importante para evitar que o fármaco fique totalmente aprisionado no 

interior da estrutura insolúvel, impedindo o contacto com o líquido de dissolução. 

O mecanismo de libertação de um fármaco a partir de sistemas matriciais 

porosos tem sido descrito por vários autores pelo modelo de Higuchi (Higuchi, 1963), 

adaptado às condições específicas da matriz: 

Qt=J—(2C-eCs)Cst Equação2 

nesta expressão, Qt representa a quantidade de fármaco libertado por unidade de 

superfície no tempo t, C é a concentração inicial do fármaco na matriz, Çs é a 

solubilidade do fármaco na matriz/excipiente, £ e T simbolizam, respectivamente, a 

porosidade e a tortuosidade da estrutura matricial e o D é o coeficiente de difusão. 
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1.2.3. Matrizes hidrófobas 

As matrizes hidrófobas ou lipídicas são formadas por um lípido sólido que 

constitui o suporte matricial no qual o fármaco está disperso. 

Neste tipo de sistema matricial o controlo da libertação do fármaco ocorre 

essencialmente por dois mecanismos: 

• Difusão do fármaco através dos poros do esqueleto lipídico formado após 

penetração do líquido de dissolução na matriz, o qual dissolve o fármaco 

e os compostos hidrossolúveis; 

• Erosão gradual e contínua da superfície do sistema por lipólise 

enzimática, hidrólise ou solubilização por ionização. 

De acordo com as propriedades do fármaco e do excipiente utilizado prevalece 

um ou outro mecanismo de libertação do fármaco. 

De uma maneira geral, a velocidade de libertação e, consequentemente, a 

absorção do fármaco a partir de matrizes lipídicas depende, em grande parte, da 

composição dos líquidos digestivos. Deste modo, as variações de pH e o conteúdo 

enzimático do tracto gastrintestinal são entraves ao controlo dos perfis de libertação a 

partir deste tipo de matriz. 

Apesar das matrizes lipídicas constituírem uma alternativa interessante no 

controlo da libertação de fármacos administrados per os, podem apresentar o 

inconveniente de a velocidade de libertação na fase final sofrer uma diminuição em 

virtude da reduzida erosão a que estes compostos estão sujeitos. Por outro lado, a 

libertação completa do fármaco a partir deste tipo de matrizes nem sempre é possível, 

uma vez que, na maior parte dos casos, uma determinada fracção de fármaco fica 

revestida por uma película impermeável de polímero. Nestas circunstâncias torna-se 

importante referir que a libertação será controlada com maior eficácia pela adição de 

agentes tensioactivos ou agentes que intumescem na presença de água, na forma de 

polímeros hidrófilos que promovem a penetração da água e a subsequente erosão da 

matriz. 

Geralmente, se o excipiente hidrófobo está presente numa concentração 

elevada, a velocidade de libertação diminui devido à menor superfície de contacto entre 

o fármaco e o líquido de dissolução. 

As matrizes lipídicas são, muitas vezes, incluídas na classe das matrizes inertes, 

visto que ambas, quando em contacto com o meio aquoso, não alteram a estrutura e 

apresentam mecanismos de libertação dos fármacos semelhantes. Apesar da 

integração dos dois tipos de matrizes no mesmo grupo, as matrizes lipídicas são mais 

sensíveis à composição dos líquidos digestivos. 
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1.2.4. Matrizes hidrófilas 

Apesar de muitos sistemas poliméricos poderem ser utilizados na preparação de 

formas farmacêuticas orais de libertação modificada, os polímeros hidrodispersíveis 

são talvez o grupo mais empregue neste tipo de formulações. 

Alguns autores consideram que os polímeros que apresentam capacidade de 

intumescer e que são insolúveis em água devem ser designados hidrogeles 

(Peppas et ai., 2000), enquanto que os hidrossolúveis devem ser designados polímeros 

hidrófilos ou hidrodispersíveis. Como exemplo do primeiro tipo de polímeros referidos 

(hidrogeles) citam-se os carbómeros. Atendendo a esta classificação, neste trabalho 

daremos uma maior ênfase aos polímeros hidrófilos, nomeadamente aos derivados da 

celulose e, especificamente, à hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), também designada 

de hipromelose, devido à utilização deste polímero nas formulações desenvolvidas. 

Os derivados da celulose apresentam uma ampla aplicação na Indústria 

Farmacêutica como aglutinantes, no revestimento de comprimidos e, mais 

recentemente, como agentes moduladores da libertação na preparação de 

comprimidos de libertação prolongada (Pham e Lee, 1994; Gao era/., 1996; Eyjolfsson, 

1999). Um dos derivados da celulose mais usados (desde início dos anos sessenta) 

como retardante da libertação de fármacos em formulações orais é a HPMC 

(Pat.U.S. 3,065,143; Lapidus e Lordi, 1966, 1968; Colombo, 1993; Hogan, 1989; 

Ferrero Rodriguez ef ai., 2000). Existem na literatura várias publicações que citam a 

influência da proporção da matriz hidrófila nas características físicas e de libertação 

dos comprimidos (Ford ef ai., 1985 a, 1987; Sheskey et ai., 1992, 1994). O mecanismo 

pelo qual a HPMC actua e o seu desempenho no sistema matricial têm sido objecto de 

diversas investigações. Alguns dos parâmetros investigados incluem a taxa de 

penetração da água no sistema (Wan ef ai., 1991), a velocidade de hidratação e a 

extensão do intumescimento do polímero (Wan ef ai., 1995; Colombo et ai., 1999). 

Foram propostos outros polímeros apresentando um comportamento comparável 

à HPMC, como agentes de intumescimento em matrizes hidrófilas. O óxido de 

polietileno (PEO) foi introduzido como agente alternativo para matrizes de 

intumescimento. Outros polímeros, como os carbómeros ou as gomas naturais, estão 

também disponíveis, mas são sensíveis às variações de pH. 

Em geral, a libertação dos fármacos incorporados em sistemas constituídos por 

polímeros hidrófilos baseia-se na transição do estado vítreo ("glassy") para o estado 

maleável ("rubbery"), resultante da penetração da água na matriz (Colombo et ai., 

1996; Juang e Storey, 2003). 
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Um polímero, consoante a temperatura a que está submetido, apresenta-se no 

estado vítreo ou no estado maleável. A temperatura de transição vítrea (Tg) dos 

polímeros hidrófilos é influenciada por vários factores (Wnek, 2004), dos quais se 

destaca a presença de líquidos plastificantes. As moléculas desses líquidos são, 

normalmente, de dimensões reduzidas e ficam retidas entre as cadeias poliméricas, 

afastando-as uma das outras, o que reduz as forças de atracção intermoleculares 

polímero - polímero e aumenta a flexibilidade das cadeias. Assim, quando um sistema 

matricial contém um polímero de intumescimento e entra em contacto com a água (a 

humidade é considerada um plastificante) ocorre uma mudança do estado vítreo 

(estado configuracional altamente emaranhado) para um estado maleável, o que está 

associado com o processo de intumescimento/relaxamento (Figura 1-9). A temperatura 

de transição vítrea varia de polímero para polímero e depende das interacções 

termodinâmicas do sistema polímero - água (Colombo et ai., 2000). 

A velocidade de libertação do fármaco, no caso de comprimidos matriciais 

constituídos à base de polímeros hidrófilos, é condicionada por um ou mais dos 

seguintes mecanismos cinéticos (Ranga Rao e Davi, 1988): 

• Transporte do líquido de dissolução/fluido gastrintestinal para a matriz 

polimérica; 

• Intumescimento ("swelling') do polímero com formação de uma camada 

gelificada; 

• Difusão do fármaco através da camada de polímero intumescido; 

• Erosão do polímero intumescido. 

AH 

Flexível 

Tg 
Temperatura 

Figura 1-9 - Temperatura de transição vítrea (Tg) do estado vítreo para o estado maleável. 
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A libertação dos fármacos a partir de sistemas matriciais hidrófilos envolve as 

várias fases representadas na Figura 1-10. 

Figura 1-10 - Alterações observadas nos sistemas matriciais hidrófilos que intumescem e 
sofrem erosão: 1) matriz no estado seco; 2) início da hidratação e intumescimento da matriz; 3 e 

4) aumento da hidratação e intumescimento da matriz, diminuição do núcleo seco e início da 
erosão das cadeias poliméricas; 5) aumento da erosão das cadeias poliméricas; 6) separação 

das cadeias poliméricas com libertação rápida do fármaco restante. 

Numa primeira fase, as matrizes hidrófilas (1), em contacto com o líquido de 

dissolução ou com o fluido aquoso gastrintestinal, absorvem água, sobretudo através 

dos poros do sistema matricial. Após a hidratação do sistema, com consequente 

libertação imediata do fármaco existente à superfície do comprimido, este sofre um 

fenómeno de intumescimento resultante do relaxamento das cadeias poliméricas. 

Forma-se uma camada gelificada de polímero à volta do núcleo seco do 

comprimido (2). A água continua a penetrar na matriz, mas agora sobretudo através da 

camada gelificada que se forma lentamente. À medida que o núcleo seco fica 

hidratado, a camada exterior gelificada sofre erosão. Estes fenómenos ocorrem 

simultaneamente e o sistema matricial mantém um volume mais ou menos constante 

(3 e 4). Quando a penetração da água na matriz gelificada excede um valor crítico de 

concentração (concentração na qual as interacções entre a água e o polímero 

aumentam com consequente redução das interacções polímero - polímero), as cadeias 

poliméricas começam a separar-se, alargando os espaços onde a difusão do fármaco 

ocorre. Nesta fase, a taxa de hidratação diminui relativamente à taxa de erosão (5). As 

cadeias poliméricas dispersam-se na camada mais externa, resultando num aumento 

da taxa de erosão. Em consequência do aumento da distância entre as cadeias 
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poliméricas, estas deixam de estar interligadas entre si, separando-se com 

subsequente desintegração total do sistema (6). 

Frentes de movimentação nas matrizes hidrófilas 

O intumescimento das matrizes hidrófilas, resultante de um processo de 

relaxamento das cadeias poliméricas quando em contacto com o meio aquoso, é 

mecanicamente descrito pela formação de "frentes". Neste contexto, a palavra "frente" 

indica o local da matriz no qual se verifica nítida mudança das condições físicas 

(Bettinieí ai., 1994, 1997, 1998; Colombo et ai., 1995, 1996). Numa observação 

macroscópica do processo de intumescimento, progredindo do centro para a matriz, 

observam-se três frentes: a de intumescimento, a de difusão e a de erosão. Estas três 

frentes estão representadas esquematicamente na Figura 1-11. 

A frente de intumescimento corresponde à interface polímero seco/camada 

gelificada (estado maleável). O polímero hidrófilo presente na zona 1 encontra-se no 

estado seco. No caso específico da HPMC, a temperatura de transição vítrea 

localiza-se entre os 154 e os 184 °C (Doelker, 1993), sendo esta superior à 

temperatura experimental (37°C). Nesta frente verifica-se a ocorrência dos fenómenos 

de hidratação da matriz, de intumescimento e a coalescência das partículas individuais 

do polímero. 

Figura 1-11 - Esquema ilustrativo das frentes de movimento (intumescimento, difusão e erosão) 
durante a libertação de fármacos a partir de sistemas matriciais intumescíveis: zona 1 - polímero 

no estado seco; zona 2 e zona 3 - polímero no estado maleável (ou de gel). 

O intumescimento das matrizes de HPMC, polímero linear, pode ser atribuído à 

ruptura das ligações de hidrogénio entre as cadeias do polímero (Fyfe e Blazek, 1997). 
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Quando a água penetra no HPMC sólido funciona como agente plastificante, 

inserindo-se nas pontes de hidrogénio existentes entre as cadeias poliméricas 

adjacentes. À medida que aumentam as interacções água - polímero, as forças de 

interacção entre as cadeias poliméricas diminuem. A água que penetra no sistema 

preenche os espaços entre as cadeias poliméricas e difunde-se para as regiões mais 

densas do polímero, "forçando" as restantes cadeias a separarem-se. 

Consequentemente, as cadeias ganham liberdade rotacional e começam a ocupar 

mais espaço, adquirindo um novo estado solvatado. Este novo sistema (HPMC no 

estado hidratado) possui uma temperatura de transição vítrea inferior à temperatura 

experimental, apresentando-se no estado maleável. 

A segunda frente, chamada frente de difusão, situa-se entre a frente de 

intumescimento e a frente de erosão, na camada gelificada. Da camada de gel fazem 

parte duas zonas distintas, zonas 2 e 3 da Figura 1-11. A principal diferença entre elas 

está relacionada com o estado físico do fármaco em cada zona (Figura 1-12). Na 

zona 2, o fármaco está essencialmente no estado sólido, isto é, não dissolvido. Na 

zona 3, o fármaco encontra-se dissolvido. A transição do fármaco do estado sólido para 

o estado dissolvido ocorre nesta frente. Assim, a frente de difusão relaciona-se com a 

velocidade de dissolução do fármaco (Colombo et ai., 1995) e depende da solubilidade 

e concentração do fármaco. 

Uma terceira frente, ou frente de erosão, estabelece simplesmente a ligação 

entre a superfície da matriz e o líquido de dissolução e corresponde à interface camada 

de gel/líquido de dissolução (água ou solução tampão). Nesta zona da estrutura 

matricial verifica-se o afastamento e a dissolução das cadeias poliméricas, e a 

subsequente libertação do fármaco. 

Na zona 1, a mobilidade macromolecular é muito baixa, conduzindo a baixas 

taxas de difusão da água (da ordem dos 10"16 m2/s a uma temperatura de 37°C) 

(Wesselingh, 1993). Nas zonas 2 e 3 a mobilidade das cadeias poliméricas sofre um 

incremento acentuado, quando comparada com a da zona 1, conduzindo a velocidades 

de difusão da água muito mais elevadas, da mesma ordem de grandeza da água pura 

(da ordem dos 1CT10 m2/s a 23°C) (Gao e Fagerness, 1995). 

A posição destas frentes na matriz polimérica pode ser medida, permitindo 

calcular três importantes parâmetros do processo de intumescimento/dissolução: a taxa 

de penetração da água, a taxa de dissolução do fármaco e a taxa de erosão da matriz 

polimérica (Colombo et ai., 1995). 
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Líquido de 
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Sistema matricial 
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Frente de erosão 
Frente de difusão 

Frente de intumescimento 

zona 2 zona 1 

Frente de erosão 
Frente de difusão 

Frente de intumescimento 

zona 3 zona 2 zona 1 

Frente de erosão 
Frente de difusão 

Frente de intumescimento 

Figura 1-12 - Representação esquemática do movimento das frentes num sistema matricial 

hidrófilo quando em contacto com o meio aquoso. 

Espessura e estrutura da camada gelificada 

Tal como foi referido anteriormente, os sistemas matriciais de intumescimento 

são activados pela absorção de água, sendo a libertação do fármaco controlada pela 

interacção entre a água, o polímero e o fármaco. O elemento central do mecanismo de 

libertação é a formação da camada gelificada à volta da matriz (Colombo eí ai., 2000). 

A movimentação das frentes anteriormente descritas condiciona toda a dinâmica 

relacionada com a formação, a estrutura e a espessura da camada de gel. Durante a 

libertação do fármaco, a camada gelificada é exposta a mudanças contínuas da sua 

estrutura e espessura. 

Relativamente ao crescimento da camada gelificada do polímero, e como se 

pode verificar na Figura 1-13, ocorrem três fases em todo este processo. 
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Figura 1-13 - Espessura da camada de gel (estado maleável) em função do tempo: a) aumenta 

devido ao intumescimento; b) mantém-se constante porque a taxa de intumescimento iguala a 

taxa de erosão; c) diminui em virtude do aumento da taxa de erosão e diminuição da taxa de 

intumescimento. 

A espessura da camada de gel é definida pela frente de erosão e pela frente de 

intumescimento, sendo função da quantidade de água que penetra no sistema, da taxa 

de desintegração das cadeias poliméricas e da transferência, em termos de massa, do 

fármaco e do polímero do sistema para o líquido de dissolução. 

Numa fase inicial (a) verifica-se um aumento rápido da espessura da camada de 

gel, pois a taxa de absorção da água é superior à desintegração das cadeias de 

polímero, com consequente intumescimento do polímero. A penetração do solvente é o 

mecanismo mais rápido. 

Numa segunda fase (b), à medida que o núcleo seco se hidrata, verificam-se 

pequenas mudanças na densidade da camada de gel, existindo uma sincronização 

entre os fenómenos de intumescimento e a taxa de desintegração das cadeias 

poliméricas. 

Numa fase final (c), quando todo o polímero está hidratado na forma gelificada, 

ocorre apenas a desintegração das suas cadeias poliméricas; neste caso, o fenómeno 

de dispersão prevalece em relação aos outros fenómenos e a espessura diminui até 

desaparecer completamente a matriz gelificada. 

A solubilidade do fármaco determina o mecanismo de libertação a partir da 

camada de gel. Quanto mais líquido penetra, mais aumenta a espessura do gel e os 

compostos solúveis difundem através da camada gelificada para o meio de dissolução. 

Para fármacos insolúveis, a libertação ocorre como resultado da erosão das camadas 

exteriores totalmente hidratadas. 
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Relativamente à mudança na estrutura da camada gelificada, as cadeias 

poliméricas passam pelos três tipos de rearranjos espaciais representados na 

Figura 1-14. A difusão do fármaco é, obviamente, afectada pelo tipo de configuração 

molecular (Narasimhan e Peppas, 1997). 

Figura 1-14 - Configurações macromoleculares dos polímeros hidrófilos durante o processo de 
libertação/dissolução do fármaco nos sistemas matriciais (adaptado de 

Narasimhan e Peppas, 1997). 

Antes de iniciar a libertação ocorre o primeiro tipo de configuração, no qual as 

cadeias poliméricas estão compactadas e completamente integradas umas nas outras -

trata-se do tipo concentrado ou compactado, designado por "swollen rubbery layer" 

(Figura 1-14 A). Nesta fase, o fármaco encontra-se aprisionado entre as cadeias 

poliméricas, sendo mais lenta a libertação. 

O início da etapa de libertação/dissolução conduz ao segundo tipo de rearranjo 

espacial, designado por semi-diluído (Figura 1-14 B). Este tipo de configuração 

corresponde à camada limite de difusão, situado na parte externa da interface camada 

de gel/solvente, representada na Figura 1-11. A concentração do solvente na matriz 

aumenta progressivamente e verifica-se uma diluição das cadeias poliméricas em 

virtude do aumento das interacções água - polímero. Nesta camada limite existem 

ainda alguns pontos de interacção entre as cadeias poliméricas e as partículas de 

fármaco circulam entre elas. O movimento das cadeias poliméricas é designado por 

alguns autores de "snake like motion"(Narasimhan e Peppas, 1997). 

Finalmente, o polímero assume a terceira configuração macromolecular, 

designada por tipo diluído (Figura 1-14 C). Nesta configuração, as cadeias poliméricas 

estão completamente separadas umas das outras e dispersas no líquido de dissolução, 

perfeitamente individualizadas e movendo-se livremente com movimentos Brownianos. 

Neste momento completa-se a libertação do fármaco ainda contido no interior da matriz 

para o líquido de dissolução, correspondendo à etapa 6 da Figura 1-10. 
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Segundo Zuleger et ai. (2002), é necessário avaliar diferentes parâmetros, tais 

como a expansão axial, a espessura da camada de gel, a taxa de intumescimento e a 

textura do gel para se compreender e descrever o complexo fenómeno do 

intumescimento. Uma análise interessante da estrutura da camada de gel tem sido 

realizada estudando a sua textura através de um texturómetro (Yang eí a/., 1998, 

Zuleger era/., 2002). Este método oferece a vantagem de detectar com alguma 

precisão a interface estado seco/estado maleável do polímero na matriz, fornecendo 

resultados comparáveis com outras técnicas. Para além disso, a determinação simples 

e exacta das alterações dimensionais, associada com a hidratação e o intumescimento 

da matriz, torna a sua aplicação como técnica de rotina do desenvolvimento de 

formulações dotada de grande valor científico. Outros métodos têm sido propostos para 

estudar a estrutura do gel usando técnicas de microscopia óptica (Gao e Meury, 1996; 

Moussa e Cartilier, 1996), técnicas de ressonância magnética nuclear, denominadas 

NMR Imaging (Rajabi-Siahboomi eí a/., 1996; Melia eí ai., 1998; Baile ef a/., 2002; 

Tritt-Goc e Pislewski, 200), ultrassons (Konrad eia/., 1998). 

Tal como acontecia nas matrizes inertes, são muitos os factores tecnológicos e 

de formulação susceptíveis de modular a velocidade de libertação dos fármacos 

incorporados em matrizes hidrófilas. Entre eles destacam-se a razão fármaco/polímero 

(Ford eí ai., 1985 a; Xu eí ai., 1995; Velasco eí ai., 1999), a granulometria do fármaco 

(Ford eí ai., 1985) e do polímero (Rajabi-Siahboomi et ai., 1994), a viscosidade 

(Wan et al., 1992) e a natureza do polímero. Por outro lado, o tamanho e a geometria 

do comprimido podem influenciar o perfil de libertação devido a alterações que se 

produzem na área exposta ao meio de dissolução durante o processo de libertação. 

Para sistemas em que a difusão é o mecanismo predominante da libertação, a razão 

superfície/volume do comprimido é uma variável importante para o controlo da 

libertação de fármacos a partir de matrizes de HPMC (Reynolds eí ai., 2002). 

Igualmente, a taxa de intumescimento da matriz e, portanto, a velocidade de libertação 

do fármaco podem ser afectados pelo pH do líquido de dissolução se o polímero 

utilizado contém grupos funcionais ionizáveis na sua estrutura molecular. 

1.2.5. Estudo das cinéticas para análise da libertação in vitro dos 

fármacos em matrizes poliméricas 

A libertação do fármaco a partir de formas farmacêuticas sólidas pode ser 

descrita recorrendo a modelos cinéticos, nos quais a quantidade acumulada de 

fármaco libertado (M) é função do tempo (í). Diversos modelos matemáticos 

apareceram, e continuam a ser desenvolvidos na actualidade, com o objectivo de 
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interpretar o fenómeno da libertação de fármacos. O benefício prático da aplicação de 

modelos matemáticos adequados prende-se com a possibilidade de prever 

teoricamente o efeito de vários parâmetros de formulação (por exemplo, geometria e 

composição) no perfil de libertação/dissolução e elucidar qual o mecanismo de 

transporte do fármaco. Deste modo, os modelos matemáticos podem facilitar 

significativamente a optimização de formulações já existentes e o desenvolvimento de 

novos produtos farmacêuticos. 

Um número significativo de trabalhos experimentais e teóricos foram publicados 

na literatura com o objectivo de elucidar o modelo de transporte do fármaco e revelar 

quais os mecanismos de libertação do fármaco de sistemas matriciais (El-Arini e 

Leuenberger, 1995; Brazel e Peppas, 2000; Narasimhan, 2001; Siepmann e Peppas, 

2001; Kiil e Dam-Johansen, 2003; Andreetta, 2003; Tsong era/., 2003). 

O transporte das substâncias activas no interior dos sistemas farmacêuticos e a 

sua libertação resultam, na maior parte das vezes, da interacção complexa entre 

diferentes fenómenos físicos e químicos. Algumas características físico-químicas do 

polímero e do fármaco, assim como algumas características da matriz (exemplo, a 

porosidade inicial da matriz), não aparecem aparentemente explícitas nos modelos 

desenvolvidos. Por exemplo, as características de dissolução (solubilidade e 

velocidade de dissolução) devem ser tomadas em atenção no caso de fármacos pouco 

solúveis em água (Siepmann e Peppas, 2000). Se a concentração de fármaco excede 

a solubilidade, as formas dissolvida e não dissolvida de fármaco co-existem na matriz. 

É importante considerar que somente o fármaco dissolvido se difunde. 

Consequentemente, o tratamento matemático abrangendo todos estes fenómenos 

torna-se muito complexo. Assim, os modelos podem ser aplicados apenas em 

situações específicas e que obedeçam a condições bem definidas. Em resumo, pode 

considerar-se que os modelos descrevem melhor a libertação dos fármacos a partir de 

sistemas quando ela resulta de um fenómeno simples ou quando esse fenómeno, pelo 

facto de ser a etapa limitante, condiciona todo o processo de libertação. 

Apesar da complexidade dos fenómenos envolvidos na libertação de fármacos a 

partir de sistemas matriciais, alguns modelos matemáticos bem conhecidos são usados 

extensivamente para interpretar as curvas de libertação (Polli ef a/., 1996, 1997; Costa 

e Sousa Lobo, 2001; Costa et ai., 2003). Entre estes modelos citam-se o modelo de 

ordem zero, o de Higuchi, o de Weibull e o de Korsmeyer-Peppas. No entanto, 

atendendo ao exposto anteriormente, a interpretação dos resultados obtidos com estes 

modelos deve ser feita com alguma precaução. 
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O modelo de ordem zero baseia-se na libertação constante da substância activa 

a partir de formas farmacêuticas que não se desagregam. Este modelo pode ser 

descrito pela seguinte expressão: 

m = m0+k0t Equação 3 

sendo m a fracção acumulada de fármaco no tempo t, m0 a quantidade inicial de 

fármaco e K0 representa a constante de libertação de uma cinética de ordem zero. 

Muitas vezes, a quantidade inicial do fármaco (m0) resulta de uma libertação 

imediata ("burst effect") motivada pela libertação do fármaco existente à superfície do 

sistema matricial ou por alterações que se verificam na estrutura do sistema. 

Idealmente as preparações destinadas a veicular fármacos segundo uma 

libertação prolongada devem apresentar um perfil de libertação/dissolução de ordem 

zero. Neste tipo de libertação a velocidade de difusão do fármaco, do interior para o 

exterior da matriz, é menor que a respectiva velocidade de dissolução, formando-se 

uma solução saturada que permite uma cedência constante do fármaco. Esta situação 

de libertação ideal é difícil de obter na prática. 

Este modelo é geralmente utilizado para descrever a libertação de fármacos a 

partir de vários tipos de formas farmacêuticas de libertação controlada, como é o caso 

dos comprimidos matriciais, dos sistemas osmóticos e das formas revestidas 

(Varelas et ai., 1995). A aplicação deste modelo apresenta muitas limitações devido 

aos poucos factores de ajuste ao modelo. 

Outro modelo adaptado também ao processo de libertação/dissolução de 

fármacos (Langenbucher, 1972) baseia-se na equação empírica descrita porWeibull: 

m = '\- exp 
-(t-Trf Equação 4 

onde m é a fracção acumulada de fármaco ao fim do tempo f, a é um parâmetro de 

escala relacionado com o tempo decorrido de ensaio, 7} é um parâmetro de localização 

que representa o tempo de latência antes do processo de libertação/dissolução e b é 

um parâmetro da forma que caracteriza a curva como exponencial (b = 7; Caso 1), 

como sigmoidal {b > 1; Caso 2) ou como parabólica (b < 1; Caso 3). 
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O modelo de Weíbull é genericamente descrito pela seguinte expressão 

matemática: 

m = A + (m0 -A)exp(-at") Equação 5 

na qual, A representa a assimptota horizontal da função, m0 a fracção inicial de 

fármaco, a a taxa de crescimento e ò o expoente da potência em t (tempo). 

Nos sistemas farmacêuticos que sigam este modelo, o gráfico da fracção 

acumulada do fármaco em função do tempo poderá assumir os perfis representados na 

Figura 1-15: 

m(t) 

A 

m0 

t 

Figura 1-15 - Representação gráfica dos diferentes perfis obtidos pelo modelo de Weibull. 

No caso particular em que a fracção inicial de fármaco é zero, m0 = 0, e a 

assimptota, A = 1, a equação de Weibull pode ser simplificada: 

m = 1 - exp(-arfc ) Equação 6 

Este caso particular da função de Weibull tem sido aplicado ao processo de 

libertação/dissolução(Kosmidis era/., 2003). 

Por ser um modelo empírico, não deduzido a partir de qualquer fundamento 

cinético, apresenta algumas limitações e tem sido objecto de críticas (Pedersen e 

Myrick, 1978; Christensen et ai., 1980), tais como não caracterizar adequadamente as 

propriedades cinéticas de libertação de um fármaco, não possuir um parâmetro que 

exprima a velocidade de dissolução intrínseca e não permitir estabelecer correlações 

in vivo/in vitro (Costa, 1999). 
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Hiquchi (1961) propôs porventura a equação matemática mais frequentemente 

utilizada para descrever a velocidade de libertação de fármacos a partir de um sistema 

matricial. A Equação 7 representa a equação de Higuchi expressa como fracção de 

massa libertada: 

m = m0+KHyft Equação 7 

onde, KH representa a constante de libertação de Higuchi que reflecte as 

características da formulação. 

Esta equação foi primeiramente proposta por Higuchi para descrever o 

mecanismo de libertação de fármacos suspensos em semi-sólidos (pomadas), mas tem 

sido aplicada com sucesso à libertação de fármacos a partir de outras formas 

farmacêuticas. Tal como já foi referido anteriormente, esta equação pode descrever o 

mecanismo de libertação de um fármaco disperso numa matriz, adaptada às condições 

específicas da matriz onde a porosidade e a tortuosidade da estrutura matricial 

desempenham um papel relevante. 

Higuchi descreveu o mecanismo de libertação dos fármacos como um processo 

de difusão baseado na lei de Fick, estando dependente da raiz quadrada do tempo. 

Porém, o uso desta relação em sistemas que intumescem pode tornar-se insuficiente, 

pois sistemas deste tipo podem também sofrer erosão. Neste tipo de sistemas é 

também importante considerar o contributo do relaxamento das cadeias poliméricas 

para o transporte do fármaco. Atendendo ao que foi referido, a equação de Higuchi 

apresenta algumas limitações na interpretação dos mecanismos de libertação 

controlada sendo, no entanto, na maior parte das situações a que melhor reflecte os 

vários mecanismos que ocorrem nos sistemas matriciais em comparação com o 

modelo de ordem zero. 

Este modelo pode aplicar-se com maior exactidão a matrizes unidimensionais 

pouco solúveis que não apresentem capacidade de intumescimento, como por exemplo 

no caso de matrizes de acetato de celulose, nas quais foi incorporado um fármaco 

muito solúvel (Tahara et ai., 1996). No entanto, quando se pretende ter uma ideia mais 

exacta dos mecanismos de libertação é necessário atender a outros factores 

físico-químicos. 

Pàg. 35 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

Outro modelo muito utilizado baseia-se na equação semi-empírica proposta por 

Korsmeyer et ai. (Korsmeyer e Peppas, 1981; Korsmeyer et ai., 1983). Este modelo 

pode ser representado pela seguinte expressão: 

m = m0+KKtn Equação 8 

sendo K/< a constante cinética que incorpora características estruturais e geométricas 

que afecta o mecanismo e n o expoente de libertação que, de acordo com o valor 

numérico que assume, caracteriza o mecanismo de libertação do fármaco. 

Esta equação é utilizada para descrever a libertação do fármaco quando o 

mecanismo que prevalece é uma combinação de dois fenómenos aparentemente 

independentes (Ritger e Peppas, 1987 a): 

• Transporte do fármaco segundo a lei de Fick (difusão Fickiana); 

• Transporte Caso II (não-Fickiano), controlado pelo relaxamento das 

cadeias poliméricas (expansão dinâmica) e que envolve a transição de 

um estado semi-rígido para outro mais flexível. 

Desta forma, quando o mecanismo que controla a libertação do fármaco resulta 

da combinação destes dois fenómenos, Peppas (1985) usou o valor de n para 

interpretar e caracterizar os diferentes mecanismos de libertação, tendo chegado aos 

valores apresentados na Tabela 1-1 para sistemas poliméricos planos. Uma análise 

mais completa do significado mecanístico do expoente n para preparações com outras 

formas geométricas (esferas e cilindros) foi apresentada por Enscore et a/. (1977). Na 

Tabela 1-1 está representada a interpretação dos mecanismos de libertação dos 

fármacos em função dos valores calculados para o expoente de libertação n. 

Este modelo é geralmente empregue quando o mecanismo de libertação do 

fármaco a partir de sistemas poliméricos não é bem conhecido, ou quando possam 

estar envolvidos mais de um mecanismo de libertação. 

O modelo de ordem zero e o modelo de Higuchi são mutuamente exclusivos, 

representando dois casos limite no fenómeno de transporte e libertação dos fármacos. 

Muitas vezes utiliza-se o modelo de Korsmeyer-Peppas como parâmetro de decisão 

entre estes dois modelos. 
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Tabela 1-1 - Interpretação dos mecanismos de libertação do fármaco em função do expoente de 
libertação n. 

Expoente de libertação (n) 
Mecanismo de transporte do 

fármaco Sistemas planos 
(películas) 

Cilindro 
(comprimidos) 

Esferas 

Mecanismo de transporte do 
fármaco 

/7 = 0,5 

0 ,5<n<1,0 

/7=1,0 

n > 0,85 

/1 = 0,45 

0,45 < n < 0,89 

n = 0,89 

n > 0,89 

n = 0,43 

0,43 < n < 0,85 

n = 0,85 

/7 > 0,85 

Difusão Fickiana 

Transporte anómalo (não Fickiano) 

Transporte Caso II 

Super Transporte Caso II 

Outro modelo matemático de referência, no caso de sistemas matriciais de 

HPMC, é o modelo de Peppas-Sahlin (1989). Numa tentativa de quantificar as 

contribuições relativas dos dois fenómenos responsáveis pela libertação (difusão e 

relaxamento polimérico), estes autores introduziram um segundo termo na equação de 

Korsmeyer-Peppas, de modo que: 

m = KJq+K2t2q Equação 9 

sendo Ki e K2 constantes que reflectem as contribuições relativas do mecanismo de 

difusão Fickiana e do mecanismo de relaxamento/erosão (Transporte Caso II) e Q o 

expoente de difusão Fickiana da preparação farmacêutica de libertação modificada, 

qualquer que seja a sua geometria. 

Os perfis de libertação/dissolução dos fármacos podem também ser analisados 

recorrendo a outro tipo de parâmetros de libertação, tais como: 

• Tempo necessário para se libertar determinada percentagem de fármaco no 

líquido de dissolução {U%). 

• Teor de fármaco libertado ao fim de um determinado tempo {mxmin)\ 

• Tempo médio de dissolução (TMD) obtido pela expressão: 

n 

JJtiAMi 

TMD = —n Equação 10 

na qual, /' representa o número da recolha, n o número total de recolhas e Mj a 

quantidade absoluta de fármaco libertado no tempo t, (tempo intermédio entre í, e tM). 
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O TMD é um parâmetro estatístico relacionado com a quantidade de fármaco 

libertado/dissolvido. É possível caracterizar os perfis de libertação/dissolução 

recorrendo a momentos estatísticos, tais como o TMD e dois parâmetros relacionados: 

a dispersão relativa e a variância associada aos tempos de dissolução (Pinto et ai., 

1997; Costa et ai., 2003). No entanto, atendendo à fórmula de cálculo do TMD, este 

parâmetro de libertação apresenta apenas significado, em termos de comparação entre 

diferentes formulações, no caso em que a quantidade de fármaco libertado/dissolvido, 

no tempo considerado, for semelhante. Por exemplo, no caso em que o mecanismo 

que controla a libertação do fármaco segue uma cinética de ordem zero (ou próximo), 

pela aplicação da Equação 10 resulta, na prática, que TMD = 1/2 tmax quando se 

considerada um período de tempo específico entre 0 e tmax. Isto significa que quando 

as curvas de libertação/dissolução são truncadas antes da dissolução completa, o 

resultado é independente da velocidade de libertação, tomando-se impossível 

distinguir entre duas curvas baseada neste parâmetro (Costa et ai., 2003). 

• Eficácia de dissolução (ED), definido como a área sob a curva de dissolução até 

um determinado tempo t, calculada através da seguinte expressão: 

ED(%)=ASC,este 

ASC, 
x100 Equação 11 

onde ASCtvste representa a área sob a curva de libertação/dissolução ao fim do tempo t 

e ASC™ a área total do rectângulo definido por 100% da libertação/dissolução e pelo 

mesmo tempo t. 

A Figura 1-16 é uma representação gráfica exemplificando a ED ao fim de 60 

minutos do ensaio de libertação/dissolução. 

à? 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

ASÙ = 6000 

ASC = 2715 

20 40 

ED 60 min 

60 min = 2715/6000x100 

ED60rrlin = 42,25% 

60 80 100 

Tempo (min) 

Figura 1-16 - Representação da eficácia de dissolução (ED) aos 60 minutos. 
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A informação obtida por cada um destes parâmetros de libertação contribui 

pouco para a interpretação do mecanismo de libertação dos fármacos. Por este motivo, 

estes parâmetros devem ser utilizados em associação entre si e/ou com a informação 

obtida com os modelos anteriormente citados (Costa, 2002). 

Na área de desenvolvimento de novas formulações ou na aprovação de 

alterações produzidas posteriormente, a comparação de perfis de libertação/dissolução 

adquire primordial importância como instrumento de decisão. Alguns métodos para 

comparar perfis de dissolução estão extensamente descritos na literatura farmacêutica 

(Moore e Flanner, 1996; CDER, 1995; Poli et ai., 1997; Ju e Liaw, 1997; Pillay e 

Fassihi, 1998; Peh, 2000; Costa e Lobo, 2001). 

Com o objectivo de uniformizar a comparação entre os perfis de dissolução 

in vitro, a FDA propôs metodologias recorrendo a modelos independentes e a modelos 

dependentes (Guidance for Industry, 1997). Nos modelos dependentes inclui-se o 

ajustamento prévio dos perfis de dissolução a modelos matemáticos e comparação dos 

mesmos. Dentro dos modelos independentes estão incluídos: o factor de diferenciação 

(fi) e o factor de semelhança (f2). 

O factor de diferenciação (fi) calcula a diferença percentual entre duas curvas a 

cada tempo de leitura, constituindo uma medida do erro relativo entre as mesmas: 

Zk-7-J 
fl = 

_ f=i 

2>, 
Equação 12 

/=i 

sendo n o número de recolhas (> 3, excluindo o zero), R a quantidade de produto de 

referência libertado ao fim do tempo f e i a quantidade dissolvida do produto em 

estudo no mesmo tempo. 

O factor de semelhança (f2) é uma função logarítmica da diferença da 

percentagem dissolvida a cada tempo, entre as duas formulações, podendo ser 

calculado pela seguinte equação: 

50 x log^ 
V " M 

x100 Equação 13 

Este método é mais adequado para a comparação de perfis de libertação quando 

estão disponíveis mais de três ou quatro tempos de dissolução (no mínimo três, em 

que não mais de um ponto ultrapasse 85%). 
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De um modo geral, valores de f1 menores que 15 (0 - 15) e valores de f2 maiores 

que 50 (50 -100) mostram a semelhança dos perfis de libertação/dissolução. 

A FDA e a EMEA (EMEA, 2001) sugerem que dois perfis de dissolução sejam 

declarados similares se o valor de f2 estiver entre 50 e 100. Em adição, requer que se 

utilizem pelo menos 12 unidades individuais e os perfis devem ser obtidos nas mesmas 

condições de ensaio. Uma vez que este factor não considera a dispersão das 

respostas obtidas a cada tempo de resposta, as guidelines referenciadas sugerem que 

não se utilizem perfis médios obtidos com uma determinada variabilidade. Por 

exemplo, a EMEA sugere que a dispersão média das respostas deve ser inferior a 10% 

para o segundo e os restantes tempos. No caso da FDA recomenda que não devem 

ser utilizados perfis médios obtidos com variabilidade superior a 20% para os primeiros 

tempos (até 15 minutos) e superiores a 10% para os restantes tempos. 
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1.3. Sistemas matriciais multi-particulares 

1.3.1. Vantagens dos sistemas multi-particulares 

Os sistemas farmacêuticos sólidos de libertação modificada para administração 

oral podem ser classificados em dois grandes grupos: 

• Formas farmacêuticas uni-particulares (unitárias), designadas por SUDFs 

("Single Unit Dosage Forms"); 

• Formas farmacêuticas multi-particulares, designadas por MUDFs 

("Multiple Unit Dosage Forms"). 

As SUDFs são definidas como formas farmacêuticas orais constituídas por 

unidades destinadas a serem administradas de uma só vez. Nas SUDFs estão 

incluídos os comprimidos com dimensões convencionais e as cápsulas. 

As MUDFs incluem normalmente subunidades, matriciais ou revestidas, como 

por exemplo grânulos, pellets, micro-partículas (micro-esferas ou micro-cápsulas) e 

mini-comprimidos. O conceito de MUDFs foi introduzido no início da década dos anos 

cinquenta. No entanto, o potencial destes sistemas multi-particulares como sistemas de 

libertação de fármacos foi apenas explorado nas duas últimas décadas. Essa 

exploração focou, essencialmente, a flexibilidade durante o desenvolvimento da 

formulação e os benefícios terapêuticos para os doentes. 

O desenvolvimento de mini-matrizes é uma área bastante promissora na 

modulação da libertação dos fármacos e tem atraído alguma atenção (Colombo era/., 

1985; Sujja-areevath et ai., 1998; Cox ef ai., 1999; De Brabander et al., 2000a). A 

administração de mini-matrizes, como MUDFs, apresenta várias vantagens 

relativamente à administração de SUDFs (Bechgaard e Nielsen, 1978). 

As MUDFs dispersam-se livremente e de forma homogénea ao longo do tracto 

gastrintestinal. Deste modo, estes sistemas: 

• Maximizam e tornam mais regular a absorção do fármaco devido à 

dispersão uniforme destas subunidades nas regiões onde são absorvidas, 

reduzindo as flutuações nos picos plasmáticos. Assim, diminuem a dose 

de fármaco que é necessária administrar e os potenciais efeitos 

secundários (Edgar era/., 1984; Eskílson, 1985); 

• Minimizam o risco de toxicidade e irritação da mucosa gástrica devido à 

elevada concentração local do fármaco resultante da localização restrita 

das SUDFs (Figura 1-17) (Ghebre-Sellassie, 1989); 
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• Reduzem a variabilidade no esvaziamento gástrico, pois cada subunidade 

é transferida gradualmente e separadamente do estômago para o 

duodeno. Estas unidades são suficientemente pequenas para passar 

através do piloro devido à actividade motora do estômago na forma de 

contracções (Feely e Davis, 1989). A transição para os locais de absorção 

é primariamente controlada pela região pilórica, discriminando as 

partículas de diferentes tamanhos; 

• Minimizam as variações inter e intra-individuais da biodisponibilidade 

causadas, por exemplo, pela presença de alimentos, tornando-a mais 

reprodutível (Graffner ef a/., 1986; Follonier e Doelker, 1992; Kramer e 

Blume, 1994). Para as MUDFs, o piloro não constitui obstáculo devido ao 

pequeno diâmetro, apresentando um esvaziamento gástrico semelhante 

ao dos líquidos e independente da presença de alimentos. Neste caso, o 

processo de esvaziamento gástrico segue uma cinética de ordem zero. As 

partículas sólidas não digeríveis que apresentam dimensões superiores 

(por exemplo, SUDFs) são apenas esvaziadas do estômago em jejum em 

consequência de ondas peristálticas "housekeeper" que decorrem num 

ciclo de actividade electromecânica conhecido como complexo 

mioeléctrico de migração inter-digestiva; 

• Diminuem a probabilidade de ocorrer um processo de esvaziamento de 

"tudo ou nada", ao contrário do que se verifica com as SUDFs, 

dependente das propriedades físicas (tamanho e densidade) e do 

conteúdo estomacal (Kawashima ef ai., 1991; Rouge et ai., 1997); 

• Minimizam o risco do efeito "dumping". 

Figura 1-17 - Dispersão das SUDFs versus MUDFs no tracto gastrintestinal. 
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O conceito de MUDFs caracteriza-se pelo facto de a dose de fármaco ser 

administrada dividida em várias subunidades. A dose final é o somatório da dose de 

cada subunidade e a sua funcionalidade está directamente relacionada com a 

funcionalidade das subunidades individuais (Jorgensen ef ai., 1997). 

Outro aspecto importante destes sistemas relaciona-se com a flexibilidade de 

dosagem, tal como se pode observar na Figura 1-18. As MUDFs podem ser divididas 

nas doses desejadas sem necessidade de alterar a formulação e o processo de 

produção. A flexibilidade de dosagem constitui uma das vantagens mais importantes 

destes sistemas, particularmente no caso dos hospitais, sendo possível proceder a 

futuras modificações no sentido de encontrar uma determinada dose, a qual pode ser 

ajustada a cada doente em particular. Recentemente, Bredenberg ef ai. (2003) 

apresentaram um conceito de administração baseado num dispositivo electrónico que 

contém mini-comprimidos. Este dispositivo permite regular o número de 

mini-comprimidos a dispensar, proporcionando um ajustamento mais adequado da 

dose para doentes que requerem dosagens personalizadas. 

• • • 

Figura 1-18 - Flexibilidade de dosagem das MUDFs. 

Outra característica interessante das MUDFs é a flexibilidade no que respeita ao 

desenvolvimento de formas farmacêuticas orais. Assim, é possível misturar vários tipos 

de unidades que libertam simultaneamente agentes bioactivos incompatíveis do ponto 

de vista de formulação, ou unidades com diferentes perfis de libertação (Figura 1-19), 

no mesmo local ou em diferentes locais do tracto gastrintestinal (Ghebre-Sellassie, 

1994). Recentemente, Li e Zhu (2004) demonstraram a possibilidade de produzir um 

sistema de libertação multifuncional com base na combinação de diferentes tipos de 

mini-comprimidos numa cápsula. Os mini-comprimidos preparados apresentavam 

diferenças nas doses de fármaco, nos tempos de latência, ou seja, no tempo que 

decorre até iniciar a libertação, e nos perfis de libertação. A combinação dos diferentes 

mini-comprimidos originou diferentes sistemas de libertação: libertação multi-pulsátil, 

libertação num local específico, libertação bifásica (lenta/rápida e rápida/lenta), 

libertação linear e libertação retardada com diferentes perfis. 
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Tempo Tempo Tempo 

Figura 1-19 - Perfil de libertação resultante da mistura de mini-comprimidos com diferentes 
perfis de libertação. 

Uma característica importante dos mini-comprimidos em relação à flexibilidade de 

dosagem é a possibilidade de se recorrer à contagem de um número exacto de 

subunidades para se obter uma dose específica de fármaco. Esta técnica não é tão 

precisa nem tão versátil quando aplicada a outro tipo de MUDFs que apresentam 

normalmente dimensões inferiores e maior dispersão em termos de massa, sendo mais 

correcto nesses casos a utilização da pesagem. 

1.3.2. Compactação versus enchimento de cápsulas 

Considerando a forma farmacêutica final, os mini-comprimidos, tal como outras 

MUDFs, podem ser compactados na forma de comprimidos ou proceder-se ao 

enchimento de cápsulas duras com estas subunidades (Figura 1-20). 

A compressão das MUDFs na forma farmacêutica comprimido tem adquirido uma 

importância cada vez maior, em detrimento do enchimento em cápsulas duras (Celik, 

1994; Bodmeier, 1997). Esta tendência justifica-se pela tentativa de ultrapassar os 

elevados custos e as baixas velocidades associadas com a produção de cápsulas 

quando comparada com a produção de comprimidos. O dispendioso controlo da 

integridade das cápsulas após o enchimento é também eliminado. Adicionalmente, o 

elevado risco de falsificações associados às cápsulas, como os incidentes de 

intoxicação com cápsulas adulteradas (Tylenol® e Sudafed® - 12 horas) que ocorreram 

nos Estados Unidos, contribui para a redução significativa da utilização destas formas 

farmacêuticas. Para além destas razões, as multi-unidades introduzidas numa cápsula 

exibem uma forte tendência para aderirem umas às outras devido à presença da 

própria gelatina, ou de outro agente aglutinante, existente na composição da própria 

cápsula. 
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A) Excipiente Mini-comprimidos Sistema 
mini-comprimidos 

compactados 

Cápsula mini-comprimidos 
Excipiente Mini-comprimidos dura encapsulados 

Figura 1-20 - A) Compactação de mini-comprimidos na forma de comprimido e B) Enchimento 
da cápsula dura com mini-comprimidos. 

Apesar destes inconvenientes, a utilização das cápsulas oferece uma importante 

vantagem, particularmente ao nível hospitalar. O processo de enchimento de cápsulas 

é muito mais versátil do que a compressão dos mini-comprimidos, quando um número 

pequeno de cápsulas são requeridas para um doente. Essa versatilidade reflecte-se na 

facilidade e rapidez de enchimento, podendo ser administradas imediatamente, para 

além de permitir um ajuste adequado da dose para cada doente em particular. 

Devido ao processo de fabrico, os mini-comprimidos podem apresentar tamanho 

uniforme, forma regular, superfície lisa, baixa porosidade e elevada resistência, com 

pequena variabilidade entre lotes (Munday et ai., 1994). Estas características 

contribuem para que este tipo de MUDFs mantenham, após compactação na forma de 

comprimido, a estrutura e a forma de um modo mais reprodutível que os pellets ou os 

grânulos. A irregularidade e a rugosidade dos grânulos poderão tornar a compressão 

mais complexa pois, para além da deformação e da densificação, ocorrem também 

processos de fragmentação e de atrito (Johansson e Alderborn, 2001; Santos et a/., 

2004). Os termos deformação, densificação, fragmentação e atrito referem-se a 

alterações na estrutura das unidades. A deformação (isto é, a alteração da forma 

estrutural de cada unidade) e a densificação (ou seja, a contracção ou a redução da 

porosidade de cada unidade) são mecanismos que ocorrem paralelamente e que 

dependem da porosidade das unidades antes da compressão. Estes dois mecanismos 

são os que ocorrem com maior frequência durante a compactação dos diferentes tipos 

de MUDFs. Para além destes mecanismos, as MUDFs, e principalmente os grânulos, 
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podem sofrer fractura, originando agregados mais pequenos por um processo de 

fragmentação. Quando ocorre atrito, as partículas primárias que originaram os MUDFs 

podem desprender-se destas unidades. 

O objectivo de muitos estudos de compactação de MUDFs é convertê-los numa 

forma farmacêutica unitária contendo múltiplas unidades. Esta formulação final deve 

possuir as mesmas propriedades, em particular as de libertação, que as subunidades 

que a compõem. Lin (1988) demonstrou que a compressão de microcápsulas, sob 

elevada pressão, pode levar à ruptura e consequente perda do controlo da libertação. 

Idealmente, o sistema de mini-comprimidos compactados deve desintegrar-se 

rapidamente e libertar estas unidades nos fluidos gastrintestinais, com o objectivo de 

preservar as vantagens dos sistemas farmacêuticos multi-particulares. Entre os 

mini-comprimidos deve formar-se uma camada de pó para evitar a junção destas 

subunidades numa matriz não desagregável durante o processo de compressão. 

Jalsenjak et ai. (1977) demonstraram que a compressão de microcápsulas pode 

originar uma matriz que não desintegra e, consequentemente, uma diminuição da 

libertação do fármaco. Um outro estudo de compactação de MUDFs revelou que a 

compressão de pellets de ácido acetil-salicílico revestidos com Eudragit® RS resultou 

numa diminuição da libertação do fármaco quando comparado com os pellets não 

comprimidos (Lopez-Rodrigues et ai., 1993). Este efeito atribui-se à fusão dos 

revestimentos acrílicos durante a compactação, resultando numa matriz não 

desagregável. 

Com o sistema de mini-comprimidos compactados na forma de comprimido, a 

estrutura de cada mini-comprimido deve ser capaz de resistir à força de compressão. 

Vários excipientes inertes podem ser usados para auxiliar o processo de compactação 

e evitar a ruptura e os danos dos mini-comprimidos. Os excipientes ideais devem 

impedir o contacto directo entre as subunidades e actuar como amortecedores durante 

a compressão. 

Bodmeier (1997) sugeriu que a quantidade teórica de excipiente necessária para 

encher os espaços vazios entre esferas densamente compactadas é de 29%. Os 

excipientes devem originar comprimidos duros e rapidamente desintegráveis a baixas 

forças de compressão e não devem afectar a libertação do fármaco. Um excipiente que 

pode ser usado para compensar a baixa força de compressão requerida e melhorar a 

resistência à ruptura dos comprimidos é a celulose microcristalina (Bodmeier, 1997). 

Uma patente publicada indicou o uso de celulose microcristalina numa concentração 

entre 10 a 50% (m/m) com grânulos revestidos para evitar a fractura dos grânulos 

revestidos e formar um comprimido matricial com resistência suficiente (Becker, 1989). 
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Quando se procede à compactação de múltiplas unidades, o tipo e a quantidade 

de agente de revestimento, o tamanho das subunidades, a selecção dos excipientes 

inertes, a proporção entre a quantidade de excipientes/número de subunidades e a 

velocidade e magnitude da pressão de compactação aplicada são parâmetros críticos. 

Estes devem ser analisados cuidadosamente com o objectivo de manter as 

propriedades de libertação de cada subunidade (Celik, 1994). 

Por tudo o que referido anteriormente, a produção de uma SUDF contendo 

MUDFs, que após a desintegração liberta as várias subunidades individualizadas, 

permite manter as vantagens inerentes aos MUDFs, para além de: 

• Permitir obter diferentes tipos de libertação (ex.: ordem zero, pulsátil, 

bifásica) por combinação de mini-comprimidos ou de componentes 

(mini-comprimidos e camada de pó que reveste os mini-comprimidos) 

apresentando diferentes perfis de libertação do fármaco; 

• Permite veicular simultaneamente agentes bioactivos incompatíveis do 

ponto de vista de formulação em subunidades diferentes e/ou nos 

componentes da SUDF (mini-comprimidos e pó que reveste os 

mini-comprimidos). 
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1.4. Anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) 

Em 1859 na Alemanha (Gut, 1999) foi sintetizado pela primeira vez o ácido 

salicílico. Desde então surgiram numerosos fármacos que compartilham as 

propriedades terapêuticas e os efeitos secundários dessa substância activa, os quais 

foram designados por agentes anti-inflamatórios não esteróides (AINEs). Esta 

designação surge devido à existência, nessa altura, de outros compostos com 

actividade anti-inflamatória, nomeadamente os glucocorticóides, que apresentavam na 

sua estrutura química um núcleo esferóide. 

Os AINEs formam um grupo bastante heterogéneo em relação à sua estrutura 

química (Tabela 1-11). Em comum, todos os AINEs possuem, em maior ou menor grau, 

efeitos analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios. Devido à grande variabilidade de 

resposta inter-individual, torna-se necessário avaliar vários fármacos até encontrar o 

mais adequado, para cada doente num determinado momento, quer em eficácia 

terapêutica, quer em tolerabilidade. Por este motivo justifica-se o elevado número de 

medicamentos AINEs disponíveis no mercado. Os AINEs constituem actualmente os 

agentes terapêuticos mais vendidos no mundo. Assim, é praticamente impossível 

estimar com exactidão a quantidade utilizada a nível mundial. 

Tabela 1-11 - Classificação química dos AINEs. 

Grupo químico Exemplos 

Derivados do ácido 

antranílico 

Ácido flufenâmico; Ácido mefenâmico; Ácido niflúmico; 

Etofenamato 

Derivados do ácido acético Aceclofenac; Bendazac; Diclofenac; Fentiazac 

Derivados do ácido 

propiónico 

Ácido tiaprofénico; Cetoprofeno; Dexibuprofeno; 

Fenbufeno; Flurbiprofeno; Ibuprofeno; Naproxeno 

Derivados pirazolónicos Azapropazona; Fenilbutazona 

Derivados do indol e do 

indeno 

Acemetacina; Etodolac; Indometacina; Lonazolac 

cálcico; Proglumetacina; Sulindac 

Oxicans 
Lomoxicam; Meloxicam; Piroxicam; Tenoxicam; 

Meloxicam 

Derivados sulfanilamídicos Nimesulida 

Compostos não acídicos Nabumetona 
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As doenças reumáticas são um dos numerosos exemplos de doenças que 

evoluem com dor, febre e inflamação. O grupo dos AINEs encontra nestas doenças o 

seu grande campo de aplicação. 

Durante muito anos, o mecanismo de acção deste grupo de fármacos era 

completamente desconhecido, embora a semelhança de efeitos fizesse prever que 

todos actuavam pela mesma via. A descoberta das prostaglandinas (PGs), nos anos 

sessenta do século XX, e a posterior identificação do bloqueio da sua produção por 

inibição da enzima responsável pela sua síntese permitiram um importante passo no 

conhecimento do mecanismo de acção dos agentes AINEs. 

Múltiplos sistemas de regulação contribuem para a manutenção do equilíbrio do 

organismo humano. O mecanismo de acção de cada um depende da libertação ou 

mobilização de mediadores químicos, entre os quais se podem destacar as PGs 

(Vanderefa/., 1994). 

Apesar do mecanismo de acção dos AINEs ainda não estar completamente 

determinado, é geralmente aceite que estes fármacos exercem uma acção 

anti-inflamatória através da inibição da cicloxigenase (COX), que catalisa a conversão 

de ácido araquidónico em vários eicosanóides, incluindo o tromboxano e várias PGs. 

Esta enzima está presente em duas isoformas: COX-1 e COX-2, ambas inibidas pelos 

AINEs tradicionais como, por exemplo, o ibuprofeno. A sensibilidade das isoenzimas da 

COX aos AINEs é bastante variável de tecido para tecido. 

A isoenzima COX-1 é essencial para a manutenção de estados fisiológicos 

normais em muitos tecidos, incluindo os rins, o tracto gastrintestinal e as plaquetas. A 

isoenzima COX-2 é induzida por vários estímulos inflamatórios, como as citocinas, as 

endotoxinas e os factores de crescimento. 

O conhecimento de que as duas isoenzimas da COX contribuem de modo 

diferente para os efeitos terapêuticos e adversos constituiu o fundamento teórico do 

benefício de administrar fármacos que apresentam inibição selectiva da COX-2. Numa 

tentativa de superar a toxicidade gastrintestinal e o risco de hemorragia associados aos 

AINEs não selectivos, desenvolveram-se uma nova classe de fármacos AINEs, os 

inibidores selectivos da COX-2, denominados "coxibes", para o tratamento da 

inflamação e da dor. Exemplos de compostos desta classe são o rofecoxibe, 

celecoxibe, frequentemente utilizados nos E.U.A., o etoricoxibe, que foi recentemente 

introduzido no Reino Unido e outros agentes em desenvolvimento, como o 

lumiracoxibe e o meloxicam (Howard e Delafontaine, 2004). 

A inibição da COX é também responsável pelo aparecimento de um número 

elevado de efeitos indesejáveis, fundamentalmente gastrintestinais e renais. Esta 

situação provavelmente deverá melhorar devido aos resultados de pesquisas recentes. 
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Alguns estudos demonstraram que os inibidores selectivos da COX-2 são menos 

agressivos que os tradicionais AINEs (Silverstein et ai., 2000; Hawkey et ai., 2000; 

Langman era/., 1999). 

Por outro lado, dado que as plaquetas expressam sobretudo a isoenzima COX-1, 

não seria de esperar que os "coxibes" possuíssem propriedades anti-trombóticas. No 

entanto, o papel da COX-2 na função cardiovascular ainda não é claro. Recentemente, 

surgiu o receio de que alguns inibidores da COX-2 pudessem mesmo provocar a 

trombose. Alguns estudos sugerem a existência de uma possível ligação entre esta 

nova classe de AINEs, os "coxibes", e o aumento do risco cardiovascular 

(Bombardier er ai., 2000; Silverstein et ai., 2000, Konstam eí ai., 2001; Reicin et ai., 

2002; Mamdani et ai., 2003; Solomon et al., 2002, 2004). 

1.4.1. Ibuprofeno 

O ibuprofeno foi o primeiro AINE derivado do ácido propiónico que se comercializou 

na maioria dos países, sendo usado primeiramente nos tratamentos osteoarticulares. 

Actualmente é um dos AINEs mais utilizados a nível mundial. Tal com os outros AINEs, 

este fármaco possui simultaneamente actividade anti-inflamatória, analgésica e 

antipirética. Para além destas actividades, o ibuprofeno tem demonstrado ser um 

agente promissor na protecção contra certos tipos de cancros e na doença de 

Alzheimer (Rainsford, 2003). 

Neste estudo, o ibuprofeno foi seleccionado como fármaco modelo devido à sua 

ampla utilização na terapêutica, sendo um dos AINEs de maior impacto no tratamento 

de processos inflamatórios desde a sua comercialização há 30 anos. É importante 

sublinhar que a incidência dos efeitos gastrintestinais do ibuprofeno é menor do que a 

verificada com outros AINEs (aspirina ou indometacina), razão que tem justificado a 

sua utilização em pacientes com histórias de intolerância gastrintestinal aos outros 

AINEs (Moore, 2003). Por outro lado, estudos comparativos de eficácia realizados com 

os inibidores selectivos da COX-2 concluíram que estes não se revelaram superiores 

ao ibuprofeno no tratamento da artrite reumatóide (Sikes et ai., 2002; Reicin et ai., 

2002). 

Actualmente existem várias formas farmacêuticas de ibuprofeno comercializadas: 

comprimidos, comprimidos revestidos, supositórios, cremes, geles, granulados e 

suspensões orais. A sua preparação em formas farmacêuticas mais eficazes e com 

menor número de tomas diárias tem sido objecto de diversos projectos de investigação. 

Sendo os AINEs geralmente irritantes para a mucosa gástrica, as MUDFs são uma 
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opção interessante para veicular este tipo de agentes farmacológicos devido à 

dispersão destas subunidades no tracto gastrintestinal. 

1.4.1.1. Generalidades 

A F.P. VII e Ph. Eur. 5.0 incluem uma monografia de ibuprofeno. Este composto 

apresenta-se na forma de pó cristalino branco ou de cristais incolores, com um ligeiro 

odor característico. Quimicamente designa-se ácido (RS) - 2 - [4-(2-metilpropil)fenil] 

propiónico e apresenta a fórmula estrutural indicada na Figura 1-21. Um processo de 

síntese do ibuprofeno a partir do isobutilbenzeno é descrito na US Pat 3,385,886 

(Martindale, 1993). 

H_ 

\ COOH 

H3C 

> 

H3C 

Figura 1-21 - Estrutura química do ibuprofeno. 

O ibuprofeno, tal como outros derivados propíónicos, apresenta-se geralmente 

sob a forma de mistura racémica dos enantiómeros S(+) e R(-), devido à existência de 

um átomo de carbono quiral na cadeira propiónica. O enantiómero S(+)-ibuprofeno é, 

do ponto de vista farmacológico, 160 vezes mais potente que o R(-)-ibuprofeno 

(Adams et ai., 1976). A forma R(-)-ibuprofeno sofre um processo de transformação 

metabólica (conhecida como inversão quiral) para a forma S(+)-ibuprofeno in vivo (Hutt 

e Caldwell, 1983), numa extensão de 57-69% (Lee era/., 1985; Cheng era/., 1994). 

1.4.1.2. Características físico-químicas 

Algumas das características físico-químicas do ibuprofeno estão seguidamente 

resumidas (Martindale, 1993). As propriedades hidrófobas deste composto 

conferem-lhe baixa solubilidade em água. É facilmente solúvel na acetona, no cloreto 

de metileno, no éter e no metanol. O ibuprofeno dissolve-se nas soluções diluídas dos 

hidróxidos e dos carbonatos dos metais alcalinos. Dependendo da fonte bibliográfica, o 

pKa do ibuprofeno está compreendido entre 4,5 - 4,6 (Higgins et ai., 2001) ou, possui 

um valor de 5,2 (Martindale, 1993). Apresenta a fórmula molecular Ci3H1802, a que 
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corresponde uma massa molecular relativa de 206,3 e um intervalo de fusão 

compreendido entre 75 - 77,5°C. 

1.4.1.3. Propriedades farmacocinéticas 

O ibuprofeno é rapidamente absorvido por via oral, não ocorrendo praticamente 

interacções com alimentos. Aproximadamente 80% da dose oral de ibuprofeno é 

absorvida no tracto gastrintestinal, uma parte no estômago e a maioria no intestino 

delgado. A velocidade de absorção e a concentração plasmática são influenciadas pela 

presença de alimentos no estômago. No entanto, a extensão de absorção não sofre 

qualquer influência. Após a administração oral de ibuprofeno em comprimidos ou em 

suspensão, as concentrações plasmáticas máximas ocorrem ao fim de duas ou uma 

hora, respectivamente. Estudos em animais indicam que a distribuição do ibuprofeno 

varia de acordo com a espécie, não existindo ainda estudos em humanos. 

Aproximadamente 90 a 99% da dose de ibuprofeno liga-se às proteínas plasmáticas, 

limitando a distribuição nos tecidos. 

Este fármaco apresenta um tempo de semi-vida plasmática muito curto, 

aproximadamente 2 horas. Sofre extensa metabolização hepática e não há evidências 

da acumulação do fármaco no organismo nem de indução enzimática. Após oxidação 

hepática, o ibuprofeno é eliminado rápida e completamente nas primeiras 24 horas. 

Cerca de 50 - 60% da dose absorvida é excretada pela urina sob a forma de dois 

metabolitos inactivos e respectivos derivados conjugados com ácido glucurónico. 

Menos de 1% do fármaco é eliminado na urina sem sofrer qualquer metabolização. 

O ibuprofeno também é absorvido por via rectal. Além da absorção oral e rectal, 

o ibuprofeno é também absorvido após aplicação tópica na pele. 

1.4.1.4. Mecanismo de acção 

Como já foi referido anteriormente, o mecanismo principal da acção 

anti-inflamatória do ibuprofeno parece estar relacionado com a síntese de PGs, 

provavelmente por inibição da COX. Existem dois tipos de COX: a COX-1 e a COX-2. 

Na Figura 1-22 está representado um esquema que ilustra a síntese das PGs a partir 

dos fosfolípidos da membrana e do ácido araquidónico. 

A COX-1, que integra a constituição de muitas células e tecidos humanos, produz 

uma PG envolvida em várias funções homeostáticas, como a protecção da mucosa 

gástrica. Aceita-se que a maior parte dos efeitos secundários dos AINEs estão 

relacionados com a inibição da COX-1. A COX-2 é estimulada no local da lesão para 

produzir localmente PGs pró-inflamatórias. Esta isoforma é responsável pelo efeito 
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anti-inflamatório destes agentes terapêuticos. Na Figura 1-22 pode observar-se 

também o mecanismo de acção do ibuprofeno. 

Figura 1-22 - Síntese das PGs a partir dos fosfolípidos da membrana e do ácido araquidónico, 
com a participação das COX-1 e COX-2 (adaptado Gut, 1999). 

Este composto devido às características farmacocinéticas, ao efeito de irritação 

gástrica e à utilização na terapêutica anti-inflamatória é um potencial candidato para o 

desenvolvimento de sistemas bifásicos de libertação do tipo rápido/lento, contendo 

mini-comprimidos no componente de libertação prolongada. Desta forma, liberta-se 

uma fracção imediata do fármaco num curto período de tempo para alívio da dor, 

seguido de um período prolongado correspondente à libertação proveniente dos 

mini-comprimidos. As características de dispersão no tracto gástrico destas 

subunidades são uma vantagem pela possível redução da irritação da mucosa gástrica. 
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2. Estudos de pré-formulação 

2.1. Introdução 

É difícil encontrar, nos livros de texto habitualmente consultados, uma definição 

objectiva de formulação. A definição que parece mais completa deste processo foi 

sugerida por Sousa Lobo (Prista et a/., 1996 c). Segundo este autor, a formulação é 

definida como o conjunto de operações que visam criar um sistema físico no qual o 

fármaco se encontra inserido, que obedeça aos requisitos de qualidade previamente 

fixados e que assegure a manutenção das características de eficácia e segurança da 

substância activa. Deste modo, a formulação é um dos trabalhos mais complexos a 

que se pode dedicar qualquer tecnologista, quer se trate do aperfeiçoamento de formas 

farmacêuticas tradicionais, quer se dirija ao estudo e desenvolvimento de novos 

sistemas terapêuticos. 

Em regra, o ponto de partida para a formulação é a denominada etapa de 

pré-formulação. Deste modo, previamente à formulação, propriamente dita, de um 

fármaco e para garantir a máxima qualidade, estabilidade e biodisponibilidade, é 

necessário caracterizá-lo. O trabalho que abrange o conhecimento das características 

básicas, tanto biofarmacêuticas como físico-químicas, que influenciam a selecção e o 

desenvolvimento da forma farmacêutica final é conhecido como pré-formulação de 

medicamentos. Neste passo crítico do desenvolvimento de uma forma farmacêutica 

definem-se as propriedades físico-químicas das substâncias activas com o objectivo de 

estabelecer as bases para o processo tecnológico de produção e desenhar um sistema 

de libertação adequado, segundo condicionalismos biofarmacêuticos. 

Existem diversos aspectos a considerar durante o desenvolvimento de uma 

formulação, entre os quais se destacam: 

• Condicionalismos prévios relativamente às propriedades 

farmacodinâmicas do fármaco (finalidade terapêutica, efeitos tóxicos, 

reacções adversas, dose, características farmacocinéticas e frequência 

de administração); 

• Condicionalismos biofarmacêuticos (biodisponibilidade, via de 

administração, características biofarmacêuticas da formulação); 

• Características físico-químicas e farmacotécnicas (cristalinidade e 

polimorfismo, ponto de fusão, solubilidade, escoamento, estabilidade e 

compatibilidade). 
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Para conseguir o efeito terapêutico desejado é necessário que o fármaco atinja o 

seu local de acção. A optimização da resposta terapêutica depende não só de uma 

série de características próprias do fármaco (características físico-químicas), mas 

também das particularidades da formulação (características farmacotécnicas). Ambas 

estão relacionadas e influenciam as propriedades biofarmacêuticas do medicamento. O 

conhecimento detalhado de todos estes atributos, juntamente com as informações 

obtidas de estudos farmacológicos e bioquímicos realizados preliminarmente, devem 

ser relacionadas durante a etapa de pré-formulação. 

Pág. 55 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

2.2. Caracterização do fármaco 

Na etapa de caracterização físico-química e farmacotécnica das substâncias 

activas incluem-se estudos destinados a conhecer em profundidade o fármaco, para 

obter o máximo de dados de interesse galénico. Nos estudos de pré-formulação são 

também avaliadas as características das misturas do fármaco com os excipientes a 

serem utilizados na formulação. Relativamente à caracterização dos pós, ou misturas 

de pós, na etapa de pré-formulação farmacêutica avaliam-se parâmetros tais como: 

tamanho e forma das partículas de pó, solubilidade do fármaco em função do pH, 

polimorfismo, coeficiente de partilha, permeabilidade do fármaco, propriedades de 

escoamento, entre outros. 

Um dos estudos de maior interesse na pré-formulação é o conhecimento da 

dissolução do fármaco, etapa prévia à sua absorção. A solubilidade do fármaco é um 

dos parâmetros mais importantes e determinantes para a sua dissolução, absorção e 

distribuição. Após a administração oral, a biodisponibilidade dos fármacos ocorre por 

dois processos consecutivos: a dissolução e a absorção das moléculas do fármaco 

através no tracto gastrintestinal. Quando a solubilidade dos compostos em meio 

aquoso é inferior a 1g/100ml no intervalo de pH entre 1 e 8, surgem geralmente 

problemas relacionados com a sua biodisponibilidade (Lieberman et ai., 1989). No caso 

de fármacos pouco solúveis em soluções aquosas, o processo de dissolução é 

normalmente a etapa limitante da absorção, determinando por conseguinte a 

biodisponibilidade do composto. 

O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB), cujas bases teóricas foram 

desenvolvidas por Amidon ef ai. (1995), classifica os fármacos em quatro classes 

consoante as características de solubilidade aquosa e de permeabilidade intestinal 

(Tabela 2-I). No âmbito do SCB (Guidance for Industry, 2000) considera-se que uma 

substância é de solubilidade elevada quando a quantidade presente na dosagem mais 

elevada existente no mercado é solúvel num volume igual ou inferior a 250 ml de uma 

solução aquosa, numa gama de pH entre 1 e 7,5, a uma temperatura de 37°C. O 

volume de 250 ml resulta dos protocolos usados nos estudos típicos de bioequivalência 

que prescrevem a administração do medicamento com um copo de água (cerca de 

250 ml) a voluntários em jejum. A permeabilidade baseia-se indirectamente na 

percentagem de absorção (fracção da dose absorvida, biodisponibilidade não 

sistémica) da substância nos humanos ou directamente por medidas da taxa de 

transferência de massa através da membrana intestinal humana. Alternativamente, 
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sistemas não humanos capazes de prever a percentagem de absorção podem ser 

utilizados, como por exemplo métodos in vitro de cultura de células epiteliais. Na 

ausência de fenómenos de instabilidade no tracto gastrintestinal, considera-se que um 

fármaco tem elevada permeabilidade quando a percentagem de fármaco absorvido em 

humanos é igual ou superior a 90% da dose administrada. O valor da percentagem é 

determinado por balanço de massa ou comparando com uma dose de referência 

administrada por via intravenosa. 

Tabela 2-1 - Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) de fármacos. 

Solubilidade 

d) 
■o 
m 

m 
o 

I 
0L 

1 

Elevada Solubilidade 

Elevada Permeabilidade 

(Ex. Verapamil, Propranolol, 

Metoprolol, Paracetamol) 

II 

Baixa Solubilidade 

Elevada Permeabilidade 

(Ex. Cetoprofeno, Naproxeno, 

Carbamazepina, Ibuprofeno) 

d) 
■o 
m 

m 
o 

I 
0L 

III 

Elevada Solubilidade 

Baixa Permeabilidade 

(Ex. Ranitidina, Cimetidina, 

Atenolol) 

IV 

Baixa Solubilidade 

Baixa Permeabilidade 

(Ex. Hidroclorotiazida, Furosemida) 

O ibuprofeno pertence à classe II do SCB (Potthast et a/., 2005), apresentando 

características de baixa solubilidade e elevada permeabilidade intestinal. A base 

científica para aceitar um fármaco como pertencente à classe II, no SCB, é que a sua 

absorção oral é muito provavelmente limitada pelo processo de dissolução in vivo 

(Yu et ai., 2002), condicionando a extensão da absorção pelo tracto gastrintestinal. 

Uma das exigências na determinação in vitro da cedência de fármacos é a 

manutenção de condições sink (Gibaldi e Feldman, 1967). A definição das condições 

sink pode variar de acordo com a fonte bibliográfica. Segundo a International 

Conference on Harmonization (ICH, 3AQ19, 1992) e o Committee for Proprietary 

Medicinal Products (CPMP/QWP/604/96, 1999) para que sejam consideradas 

condições sink o valor da concentração do fármaco no líquido de dissolução, no fim do 

ensaio de dissolução, não deve exceder 30% do valor da concentração de saturação. 

Nestas circunstâncias, a determinação da solubilidade do fármaco no líquido de 
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dissolução utilizado é um dos condicionalismos deste tipo de estudos de 

pré-formulação. 

Para fármacos pouco ou muito pouco solúveis, a concentração alcançada no 

líquido de dissolução pode, por vezes, aproximar-se da concentração de saturação, 

comprometendo a manutenção das condições sink. Assim, o conhecimento da 

solubilidade do fármaco em estudo é muito importante, principalmente se este é pouco 

solúvel em soluções aquosas, como é o caso do ibuprofeno. Estão descritos na 

literatura mecanismos para manter as condições sink durante todo o ensaio de 

dissolução. Esses mecanismos partem do princípio de que o fármaco dissolvido deve 

ser retirado do líquido de dissolução para evitar a sua acumulação, tal como acontece 

no organismo. Isso pode ser obtido, por exemplo, com a utilização de uma fase 

orgânica imiscível, que actua como um reservatório para o fármaco, ou por junção de 

agentes tensioactivos (Gibaldi e Feldman, 1967). 

A solubilidade das substâncias é um parâmetro que depende de várias 

condições, tais como temperatura, pH e natureza do solvente, tamanho e estado 

cristalino ou amorfo das partículas da substância, presença de tensioactivos, etc. 

A dissolução, a reactividade química e o escoamento de uma substância, assim 

como a homogeneidade da formulação que a contém, dependem do tamanho, da 

forma e da morfologia da superfície das partículas que a constituem. Assim, tem 

grande interesse na fase de pré-formulação a análise microscópica e granulométrica, 

que proporcionam informação sobre o tamanho médio, a homogeneidade e a forma 

das partículas, particularmente se se considerar que essas características afectam a 

superfície específica das partículas. 

Outros estudos que se realizam na etapa de pré-formulação relacionam-se com 

as propriedades de compressibilidade. Estas propriedades permitem prever as 

modificações induzidas pela incorporação de cada novo excipiente, fornecendo 

também possíveis orientações sobre quais os tratamentos a efectuar para alcançar um 

escoamento aceitável. Quando as misturas de pós não escoam livremente, a etapa de 

produção de comprimidos ou de cápsulas poderá estar comprometida. Os factores que 

influenciam as características de escoamento dos pós relacionam-se, quer com a 

estrutura das partículas (forma, tamanho e aspecto da superfície), quer com a natureza 

da substância (forças de adesão, carga electrostática, etc.). A alteração do tamanho 

das partículas e a junção de promotores de escoamento constituem duas das principais 

tecnologias a que a Indústria Farmacêutica recorre frequentemente para melhorar o 

escoamento dos pós. 
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2.2.1. Parte experimental 

O objectivo deste capítulo foi realizar vários ensaios para analisar as 

características químicas, físicas e mecânicas do ibuprofeno antes de se proceder à 

formulação de comprimidos. 

2.2.1.1. Material 

Matérias-primas 

• Ibuprofeno (lote n° TBU 0307598, Medinfar, Portugal) 

Aparelhagem 

• Potenciómetro (Methrohm, modelo 691, Suíça) 

• Espectrofotómetro UVA/is (Jasco, modelo V-530, Japão) 

• Microscópio óptico (Nikon, modelo Eclipse E400, Japão) 

• Câmara digital (Nikon, modelo CoolPix 950, Japão) 

• Aparelho de tamisação a seco (Retsch, modelo AS 200 digit, Alemanha) 

• Balança para determinação do teor de humidade (AND, modelo AD-4713, 

Japão) 

• Picnómetro (Micromeritics Instrument Corp., modelo Accupyc 1330, E.U.A.) 

• Aparelho para determinação do volume aparente (Electrolab ETD, modelo 

1020 Tap Density Tester USP, índia) 

• Aparelho de escoamento (Erweka, Granulate Flow Tester, Type: GT/GTB, 

Alemanha) 

• Sistema de filtração com filtros Schleicher & Schuell de 0,45 um 

2.2.1.2. Métodos e resultados 

O pó de ibuprofeno foi caracterizado relativamente às suas propriedades 

físico-químicas e farmacotécnicas, recorrendo a um grupo de técnicas simples. 

2.2.1.2.1. Caracterização físico-química e farmacotécnica 

Espectro de absorção no UVA/is do ibuprofeno 

Para traçar o espectro de absorção do ibuprofeno preparou-se uma solução de 

fármaco em solução tampão de fosfato de pH 7,2. 

O espectro de absorção no UV/Vis desta solução apresenta três máximos de 

absorção: 273, 265 e 225 nm (Figura 2-1). O comprimento de onda seleccionado para 
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quantificar a concentração do ibuprofeno corresponde a um máximo no espectro de 

absorção no UV/Vis, A = 265 nm. 

1 

0,8 

0,6 

I 0,4 

0,2 

0 

220 240 260 280 300 

Comprimento de onda (nm) 

Figura 2-1 - Espectro de absorção no UV/Vis do ibuprofeno (solução tampão de 
fosfato de pH 7,2). 

Determinação da solubilidade 

A solubilidade do ibuprofeno em função do pH foi determinada à temperatura 

ambiente (22 - 24°C) e à temperatura a que decorreram os ensaios de 

libertação/dissolução (37°C). 

Para determinar a solubilidade do ibuprofeno prepararam-se soluções saturadas 

de fármaco em soluções tampão com diferentes valores de pH. O ajuste do pH das 

soluções efectuou-se com soluções de HCI 1M ou NaOH 0,1 M. As soluções resultantes 

foram agitadas intermitentemente, durante 24 horas. No caso da solubilidade à 

temperatura que decorreram os ensaios de libertação/dissolução, as soluções foram 

mantidas em banho de água termostatado a 37 ± 1°C. Passado esse tempo, 

verificou-se que em todos os tubos havia ainda ibuprofeno por dissolver. Após esta 

etapa, as soluções saturadas foram filtradas, através de um filtro Schleicher & Schuell 

(0,45 um), antes de serem analisadas por espectrofotometria no UV/Vis. 

A quantificação da concentração de ibuprofeno nas soluções saturadas e filtradas 

foi determinada no A = 265 nm e a conversão do valor de absorvência em quantidade 

de ibuprofeno dissolvido efectuou-se através da curva de calibração (Anexo). 

Na Tabela 2-II e na Figura 2-2 estão representados os resultados obtidos na 

determinação da solubilidade do ibuprofeno em soluções tampão com diferentes 

valores de pH em função da temperatura de ensaio. 

Pág. 60 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

Tabela 2-11 - Solubilidade do ibuprofeno em função do pH a duas temperaturas diferentes 

(22 - 24°C e 37°C). 

PH 
Concentração (mg/100ml) 

22 -24°C 
Concentração (mg/100ml) 

37°C 

2,02 8,1 13,8 

4,03 10,3 17,7 

5,03 20,8 26,7 

6,01 68,6 100,0 

7,20 356,0 394,8 

8,08 527,3 581,1 

10,08 553,8 664,0 

10 12 
pH 

Figura 2-2 - Solubilidade do ibuprofeno em função do pH a duas temperaturas diferentes: 

22 -24°C (-)6 3 7 ^ ( ^ ) . 

O ibuprofeno é um fármaco pouco solúvel em meio aquoso. O coeficiente de 

solubilidade aumenta com o aumento do valor de pH do meio, ou seja, com o grau de 

ionização: apresenta valores muito baixos de solubilidade a pH menor ou igual a 6; no 

entanto, a pH = 7 a solubilidade aumenta bastante. O ibuprofeno é tanto mais solúvel 

quanto mais elevado for o pH, devido ao seu carácter ácido. A solubilidade do 

ibuprofeno aumenta para valores de pH superiores ao seu pKa (4,6 - 4,7). Dissolve-se 

melhor a uma temperatura de 37°C. 

Resultados semelhantes de solubilidade do ibuprofeno em meio aquoso estão 

descritos num estudo realizado por Watkinson et ai. (1993). Estes autores 

demonstraram que quando o ibuprofeno está presente na forma não ionizada 

apresenta valores muito baixos de solubilidade, para pH 2,2 o valor da solubilidade foi 

de 0,024 mg/ml. À medida que aumenta a fracção de ibuprofeno ionizado aumenta a 
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solubilidade. Para valores de pH entre 6,0 e 7,0, observou-se um aumento da 

solubilidade do ibuprofeno de 0,52 para 3,70 mg/ml, respectivamente. 

Distribuição granulométrica 

Esta propriedade física dos pós representa a frequência da ocorrência de 

partículas em vários intervalos de dimensões. 

A distribuição do tamanho médio das partículas do pó de ibuprofeno foi analisada 

recorrendo a um aparelho automático de tamisação a seco. Os tamises utilizados no 

ensaio apresentavam os seguintes diâmetros de abertura de malha, em um: 500, 355, 

250, 180, 125, 90, 63. Utilizou-se uma amostra de 50 g de massa. O sistema foi 

submetido a uma amplitude de vibração de 2,0 mm, durante 3 ciclos de 10 minutos 

cada. Posteriormente, pesou-se a quantidade de pó retida em cada tamis. 

O ibuprofeno apresentou-se como um pó muito ténue, com forte tendência para 

aglomerar, tapando as aberturas das malhas dos tamises e aderindo às suas paredes. 

Por estas razões não foi possível caracterizá-lo, do ponto de vista granulométrico, pelo 

método de tamisação a seco. No entanto, verificou-se que a quase totalidade das 

partículas de ibuprofeno ficaram retidas na base do conjunto de tamises utilizado, 

podendo concluir-se que apresentam um tamanho inferior a 63 um. 

Microscopia óptica 

Um microscópico óptico com uma gratícula calibrada permite a caracterização 

adequada do tamanho e da forma das partículas do fármaco. 

As medições a efectuar podem apresentar dificuldades consoante a forma das 

partículas. Por este motivo existem dispositivos micrométricos adequados, de forma 

circular, nos quais basta enquadrar a partícula para saber as suas dimensões com 

certa exactidão. No entanto, se o operador dispuser apenas de uma simples escala 

micrométrica, pode recorrer ao cálculo de alguns parâmetros para ultrapassar esta 

dificuldade como, por exemplo, o diâmetro de Feret. Este diâmetro representa a 

distância entre as duas tangentes traçadas nas extremidades da partícula e que são 

paralelas a uma direcção previamente fixada, tal como se representa na Figura 2-3. 

Procedeu-se à análise do aspecto microscópico do pó de ibuprofeno. Para tal, 

colocou-se uma pequena amostra do pó numa lâmina com uma escala micrométrica e 

observou-se ao microscópico óptico. Recorrendo ao programa de análise de imagem 

SigmaScan®Pro5.0, calibrou-se a escala micrométrica e determinaram-se os seguintes 

parâmetros de caracterização das partículas do fármaco: área, diâmetro de Feret, 

perímetro e factor de forma. 
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Figura 2-3 - Diâmetro de Feret. 

O factor de forma (FF) é uma medida da forma da partícula analisada. Esta 

unidade de medida é definida pela seguinte expressão (SigmaScan® Proõ.O): 

4 * 7 7 X 4 ._ _ . . 
FF= J — Equação 14 

sendo A a área e Po perímetro da partícula. 

Uma partícula com forma de círculo perfeito terá um valor de FF igual a 1. O valor 

numérico deste factor aproxima-se de zero quando as partículas apresentam uma 

forma mais alongada (tipo linha). 

A análise microscópica das partículas do pó de ibuprofeno (com uma ampliação 

de 10 X) permitiu concluir que este material é constituído por partículas de dimensões 

variadas e com formas muito irregulares, apresentando maioritariamente uma forma de 

bastonete alongado (Figura 2-4). A análise dos resultados da avaliação microscópica 

(Tabela 2-III) confirma a observação visual. Na Tabela 2-III estão descritos os 

parâmetros utilizados para caracterizar as partículas do fármaco: área, diâmetro de 

Feret, perímetro e factor de forma. A medição destes parâmetros foi feita numa 

amostra de 25 partículas sólidas. 

Figura 2-4 - Análise das partículas de ibuprofeno em pó ao microscópico óptico 
(ampliação 10X). 
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Tabela 2-1II - Parâmetros estatísticos descritivos da medição das partículas sólidas do 
ibuprofeno. 

Ibuprofeno 
Área 
(um2) 

Diâmetro de Feret 
(Mm) 

Perímetro 
(Mm) 

Factor 
de forma 

Média 23,356 5,127 22,301 0,537 

Mediana 17,163 4,614 20,936 0,527 

Desvio padrão 20,103 1,920 9,210 0,116 

Amplitude 91,343 8,645 40,892 0,422 

Mínimo 4,538 2,404 10,103 0,356 

Máximo 95,882 11,049 50,995 0,778 

Intervalo de confiança (95%) 8,597 0,821 3,939 0,050 

Determinação da humidade 

Em geral, um pó deve apresentar um teor de humidade inferior a 8% 

(Prista et ai., 2003). Procedeu-se à determinação do teor de humidade no pó de 

ibuprofeno, utilizando-se uma balança própria. Pesou-se uma amostra com 10 g de 

massa, submetendo-a a uma temperatura de 50°C, até obter uma variação de 

humidade inferior a 0,05% em 2,5 minutos. 

O teor de humidade (H), expresso em percentagem, foi calculado com base na 

expressão: 

H(%) = —- x100 Equação 15 
M 

representando M0 a massa inicial da amostra e Ma massa da amostra após secagem. 

O resultado corresponde à média de três ensaios. O ibuprofeno utilizado 

apresentou um teor de humidade de 0,09 ± 0,02 %. 

Determinação das características de compressibilidade 

Para avaliar as características de compressibilidade do pó de ibuprofeno 

utilizou-se uma série de determinações simples: ângulo de repouso, volume aparente, 

massa volúmica aparente, índice de Compressibilidade, Capacidade de Compactação, 

e Razão de Hausner. 

a) Determinação da densidade absoluta e do volume aparente 

O pó de ibuprofeno foi analisado em relação à densidade absoluta recorrendo à 

utilização do método do picnómetro. Tarou-se a célula do picnómetro e posteriormente 
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colocou-se uma determinada quantidade de pó na célula, a qual foi pesada novamente 

antes de ser colocada na câmara do aparelho. 

O volume aparente é definido como o somatório dos volumes ocupados pelo pó e 

pelo ar intersticial. A forma e o tamanho das partículas influenciam a determinação do 

volume aparente. A determinação do volume aparente pode ser utilizada para a 

previsão das características de compressibilidade dos materiais a comprimir, já que se 

sabe que esta grandeza, e principalmente a sua variação em função do número de 

batimentos, está directamente relacionada com a facilidade de compressão 

(Prista et ai., 2003). 

Foi utilizado o aparelho Electrolab ETD - 1020 Tap Density Tester USP para 

medir o volume aparente. Este aparelho é um equipamento automático, no qual uma 

proveta com o pó é submetida a uma série de quedas de uma altura de 3 mm. As 

leituras dos volumes são feitas antes da compactação (V0) e ao fim de 10 (V10), 500 

(V5oo) e 1250 (V125o) batimentos, segundo o texto da Ph. Eur. 5.0. 

Para o ensaio, utilizou-se uma amostra cuja massa corresponde ao enchimento 

de uma proveta graduada de 100 ml. A proveta foi submetida a 250 batimentos por 

minuto. Os resultados obtidos são a média de três determinações. 

Para a determinação das massas volúmicas aparentes antes e após a 

compactação utilizou-se uma relação simples massa/volume: 

• massa volúmica aparente antes da compactação ou massa volúmica do produto 

em bruto: 

massa / volume molecular (g/cm3) 

em que, volume molecular = V0 

• massa volúmica aparente após a compactação ou massa volúmica do produto 

reduzido: 

massa / volume compactado (g/ cm3) 

em que o volume compactado pode assumir o valor de V10, V50o ou V125o. 

A determinação das massas volúmicas antes e após compactação são 

parâmetros importantes na determinação das propriedades de escoamento e de 

compactação dos pós ou das misturas de pós. 
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O índice de Compressibilidade (IÇ) de um material calculado pela equação 

seguinte dá uma indicação adequada da facilidade com que esse material pode ser 

induzido a escoar: 

IC = x100 Equação 16 

em que, ̂  é o volume ocupado por uma amostra do pó após submetida a um certo 

número de batimentos padronizados e V0 é o volume inicial antes da amostra ter sido 

submetida a esse tratamento. 

Dependendo da bibliografia consultada o número de batimentos considerados no 

cálculo do índice de Compressibilidade é diferente. Por exemplo, Prista ef ai. (2003) 

consideram o Vf como o volume ocupado pelo pó após 500 batimentos. A 

USP 28 - NF 23 (U.S. Pharmacopeia 28/National Formulary 23) refere 1250 batimentos 

se a diferença entre o volume ocupado pelo pó após 500 e 1250 batimentos for menor 

que 2 ml. Caso contrário, o volume Vf a considerar é o obtido após repetição de ciclos 

de 1250 batimentos em que a diferença entre ensaios sucessivos seja inferior a 2 ml. 

Para além deste índice a USP 28 - NF 23 ainda refere o cálculo da Razão de 

Hausner (RH) de acordo com a seguinte expressão: 

RH = SL Equação 17 
MVsP0 

na qual, MVap0 é a massa volúmica aparente antes da compactação, MVapf a massa 

volúmica após um número de batimentos padronizados. Neste caso, o número de 

batimentos a considerar segue as mesmas condições descritas anteriormente no IÇ. 

Prista et ai. (2003) no cálculo da RH consideram uma razão entre as massas 

volúmicas após 500 e 10 batimentos, respectivamente. Em função dos resultados 

obtidos para os volumes procedeu-se ao cálculo destes dois parâmetros de acordo 

com o descrito na USP 28 - NF 23. 

Em regra, o /C e a RH são utilizados como indicadores grosseiros das 

propriedades de escoamento dos pós, classificando-os de acordo com a Tabela 2-IV. 
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Tabela 2-IV - Escala de escoamento (Carr, 1965). 

IC (%) Escoamento RH 

<10 Excelente 1,00-1,11 

11 -15 Bom 1,12-1,18 

16-20 Razoável 1,19-1,25 

21 -25 Aceitável 1,26-1,34 

26-31 Mau 1,35-1,45 

32-37 Muito mau 1,46-1,59 

>38 Péssimo >1,60 

IC - Indice de Compressibilidade 
RH - Razão de Hausner 

Calculou-se também a Capacidade de Compactação (CO, dados pela expressão 

(Prista era/., 2003): 

CC = V:o-V500(ml) Equação 18 

nas quais, V0 representa o volume aparente antes da compactação e V50o o volume 

aparente após 500 batimentos. Em regra, os produtos em que a CC é menor que 20 ml 

originam facilmente comprimidos (Prista era/., 2003). 

Os resultados da série de parâmetros utilizados para avaliar as características de 

compressibilidade do pó de ibuprofeno estão representados na Tabela 2-V e na 

Tabela 2-VI, correspondendo à média de três determinações. 

Tabela 2-V - Volume aparente (V), Capacidade de Compactação (CC), índice de 
Compressibilidade (IC) do pó de ibuprofeno. 

V0 (cm3) V10 (cm3) V500 ( cm 3 ) V1250 (cm3) CC (cm3) IC (%) 

100 95 82 81 13 19 

Tabela 2-VI - Densidade absoluta (Densabs) massa volúmica aparente (MVap) e Razão de 
Hausner (RH). 

Densabs 

(g/cm3) 
MVapq 

(g/cm3) 
MVap1n 
(g/cm3) 

MVap50o 
(g/cm3) 

MVap1250 
(g/cm3) 

RH 

1,117 0,482 0,504 0,582 0,589 1,22 

De acordo com os valores de referência da Tabela 2-IV, os resultados obtidos 

para os parâmetros dos diversos ensaios utilizados para avaliar as características de 
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compressibilidade do pó de ibuprofeno demonstraram que este material apresenta 

razoáveis características de escoamento. 

b) Determinação do ângulo de repouso 

Quando um pó desliza livremente através de um orifício sobre uma superfície 

plana, as partículas do sólido formam um cone. O ângulo da base do cone 

denomina-se ângulo de repouso. O valor numérico deste ângulo apresenta interesse, 

na medida em que pode elucidar o formulador quanto à capacidade de escoamento do 

pó. Na prática considera-se que um pó apresenta boas propriedades de escoamento 

quando o valor de ângulo de repouso é normalmente inferior ou igual a 30° 

(Prista et ai., 2003). Ângulos de repouso superiores a 40° sugerem que o escoamento 

do pó ocorre com grande dificuldade, ou não ocorre de todo. 

Para avaliar o ângulo de repouso utilizou-se um funil com as dimensões 

propostas pela Ph. Eur. 5.0 no qual foi colocada uma determinada quantidade de pó 

(25 g). Posteriormente, deixou-se o pó fluir livremente sobre uma folha de papel 

milimétrico, com o objectivo de medir a altura e o raio do cone formado pelo pó. 

Utilizou-se também o aparelho de escoamento. Este aparelho permite adaptar 

funis com diferentes diâmetros (10,0 mm; 15,0 mm e 25,0 mm). 

Tanto com o funil como com o aparelho de escoamento não foi possível obter 

resultados para este parâmetro, uma vez que as partículas do pó de ibuprofeno 

aderiram às paredes do funil, não permitindo o livre escoamento. Por outro lado, 

adaptando um orifício de 25 mm no funil do aparelho de escoamento e forçando o 

escoamento do pó, obteve-se um ângulo de repouso de 50°. 

2.2.2. Conclusões 

O ibuprofeno é um fármaco que apresenta uma baixa solubilidade em meio 

aquoso, sendo esta tanto maior quanto mais elevado for o pH. Este composto inclui-se 

na classe II (baixa solubilidade e elevada permeabilidade), de acordo com a 

classificação de Amidon et ai. (1995). 

O ibuprofeno apresentou-se como um pó com uma tenuidade muito reduzida 

(inferior a 63 um) e as suas partículas aderiram às malhas e às paredes do tamis, 

dificultando a caracterização granulométrica através da tamisação a seco. A análise 

microscópica das partículas de ibuprofeno permitiu concluir que este material é 

constituído por partículas com dimensões muito irregulares, apresentando 

maioritariamente uma forma de bastonete alongado. O valor médio do factor forma (FF) 

foi de 0,537. 
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Os resultados obtidos na análise dos parâmetros de compressibilidade permitiram 

classificar este composto como apresentando razoáveis características de escoamento 

com um valor médio de índice de Compressibilidade de 19%. No entanto, as partículas 

de ibuprofeno aderiram às paredes do funil, não permitindo o livre escoamento, 

sugerindo más características de escoamento. 
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3. Estudos de formulação 

3.1. Formulação de comprimidos de libertação modificada 

com HPMC 

3.1.1. Introdução 

Como já foi referido anteriormente, o recurso a sistemas matriciais constituídos 

por polímeros de diversas origens tem sido, nas últimas décadas, uma das tecnologias 

mais utilizadas com o intuito de modular a cinética de libertação de fármacos. Dos 

vários polímeros disponíveis, a hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), também designada 

de hipromelose, é a macromolécula hidrófila mais utilizada para o desenvolvimento de 

formulações orais de libertação modificada. A ampla utilização de matrizes de HPMC 

justifica-se pela grande variabilidade comercial deste polímero, que se classifica de 

acordo com a viscosidade e a proporção entre os grupos substituintes (grupos metoxilo 

e hidroxipropilo). 

A HPMC é um derivado semi-sintético do éter da celulose. É constituído por uma 

mistura de éteres alquil-hidroxilados da celulose. Este composto apresenta-se como 

um pó branco-amarelado, praticamente inodoro e higroscópico após secagem. 

Dissolve-se lentamente na água fria com formação de soluções coloidais viscosas. É 

praticamente insolúvel na água quente, na acetona, no etanol, no éter e no clorofórmio. 

É solúvel em misturas de metanol e diclorometano. A HPMC, por acção do calor, sofre 

uma transformação reversível de solução coloidal para a forma de gel (Handbook of 

Pharmaceutical Excipients, 2003). Trata-se de um polímero hidrófilo linear cuja fórmula 

estrutural está representada na Figura 3-1. 

Figura 3-1 - Estrutura química da hidroxipropilmetilcelulose (HPMC). O substituinte R pode 
representar: -CH3 (grupo metoxilo); -CH2CH(CH3)OH (grupo hidroxipropilo) ou um átomo de H. 
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A HPMC é preparada por tratamento da celulose purificada com uma solução de 

hidróxido de sódio produzindo a celulose alcalina, a qual é quimicamente mais reactiva 

que a celulose não tratada. A adição de uma base em solução activa à matriz da 

celulose origina a ruptura da estrutura cristalina, aumentando o acesso para o agente 

alquilo e promovendo a reacção de eterificação. A celulose alcalina é posteriormente 

convertida em hidroxipropilmetiléter da celulose por interacção com o cloreto de metilo 

e o óxido de propileno (Othmer, 1993, Methocel cellulose ethers, Technical Handbook, 

2002). 

RcelOH:NaOH + CH3CI » RCei0CH3 + N a C I 

Celulose Cloreto Metilcelulose 
alcalina de metilo 

RcelOCH3 + N a C I + C H 3 C I + x C H 3 C H — CH2 ^ Rcel— OCH3 

^ O / I 
(OCH2CH)xOH + NaCI 

I 
CH3 

Óxido de propileno HPMC 

Figura 3-2 - Formação da HPMC. O substituinte Rcei representa o radical celulose. 

Após esta reacção, a HPMC é purificada em água quente, na qual é insolúvel. A 

secagem e moagem dos produtos de reacção na forma de pó ou grânulos completam o 

processo de produção. 

Os diversos estudos realizados com HPMC concluem que uma das 

características mais importantes deste polímero, no que se refere à aplicação em 

sistemas de libertação modificada, é a capacidade de intumescimento/relaxamento na 

presença de soluções aquosas. Tal como já foi descrito anteriormente para as matrizes 

hidrófilas, esta capacidade de intumescimento leva à formação de uma camada de gel 

à superfície do comprimido, camada essa que limita a penetração da água no sistema, 

opondo-se simultaneamente à posterior libertação do fármaco. Deste modo, exerce um 

efeito pronunciado na cinética de libertação do fármaco. 

A sua popularidade deve-se também a outras características como, por exemplo, 

a natureza não tóxica e não iónica do polímero (não apresentando problemas de 

compatibilidade); a capacidade de incorporar elevadas quantidades de fármaco; a 

Pág. 71 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

simplicidade, a rapidez e a economia da tecnologia associada à sua preparação e a 

possibilidade de se recorrer à compressão directa, apresentando boas características 

de compressibilidade, sem necessidade de uma etapa prévia de granulação (Feely e 

Davis, 1988 a; Wan era/., 1991; Vázquez er a/., 1992; Skoug era/., 1993; Pham e Lee, 

1994; Tahara et ai., 1995, Ferrero Rodriguez eí ai., 2000). A hidratação da HPMC não 

é afectada pela variação natural do pH ao longo do tracto gastrintestinal. A HPMC 

parece exercer um certo poder tampão, podendo tornar os sistemas independentes do 

pH (Feely e Davis, 1988 b). 

As propriedades físico-químicas (i.e., solubilidade, temperatura de transição 

vítrea e viscosidade) deste polímero hidrossolúvel são muito afectadas pela: 

• Proporção em grupos metoxilo; 

• Proporção em grupos hidroxipropilo; 

• Massa molecular. 

A HPMC fornecida pela The Dow Chemical Company apresenta o nome 

comercial de Methocel® Premium e possui quatro variedades, de acordo com o grau de 

substituição química: E, F, J e K (Tabela 3-I). Dos vários tipos de HPMC, os mais 

utilizados para preparar sistemas matriciais de intumescimento são os que apresentam 

um grau de viscosidade elevado - K, F e E. 

Tabela 3-I - Grau de substituição química dos produtos Methocel® Premium (adaptado do 
Methocel cellulose ethers, Technical Handbook, 2002). 

Produto 
Grau de 

substituição 
metoxilo 

Metoxilo 
(%) 

Grau de 
substituição 

hidroxilo 

Hidroxilo 
(%) 

Methocel® E Premium 1,9 29,0 0,23 8,5 

Methocel® F Premium 1,8 28,4 0,13 5,0 

Methocel® J Premium 1,3 18,0 0,82 27,0 

Methocel® K Premium 1,4 22,1 0,21 8,1 

Um pré-requisito para conseguir modular a libertação do fármaco a partir de 

formulações de HPMC é a formação rápida da camada gelificada. Deste modo, o 

polímero deve hidratar com rapidez suficiente e formar uma barreira de gel antes que 

os componentes da formulação conduzam à rápida desagregação e dissolução do 

sistema. A velocidade de hidratação (i.e., velocidade de formação de gel) destes 

polímeros depende de vários factores como, por exemplo, a natureza dos substituintes, 

o grau de substituição, a viscosidade e a massa molecular. A velocidade de hidratação 
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aumenta com o aumento do conteúdo em substituintes hidroxilo e com a diminuição em 

grupos metoxilo. Por este motivo, alguns autores consideram a Methocel® K bastante 

mais adequada para o desenvolvimento de comprimidos de libertação modificada 

quando comparada com os outros tipos de HPMC (Alderman, 1984; Ferrero et ai., 

2000). 

Tem sido referido que o conteúdo em substituintes hidroxilo no polímero de 

HPMC, assim como a proporção entre grupos metoxilo e hidroxilo, são parâmetros 

importantes para a libertação dos fármacos (Dahl eí ai., 1990). Como os substituintes 

hidroxilos são responsáveis pela natureza hidrófila do HPMC e os grupos metoxilo 

actuam como grupos hidrófobos, qualquer variação no conteúdo destes substituintes 

pode afectar as propriedades de compactação e os perfis de libertação dos sistemas 

matriciais (Gustafsson et ai., 1999). Estes autores sugeriram que uma percentagem 

elevada de grupos metoxilo hidrófobos pode reprimir o efeito dos substituintes 

hidroxipropilo, resultando numa diminuição da velocidade de hidratação e de 

intumescimento das matrizes e, consequentemente, numa diminuição da taxa de 

libertação do fármaco. Num estudo recente, os mesmos autores (Gustafsson eí ai., 

2003) demonstraram que a forma da partícula e a área de superfície do pó parecem 

ser mais importantes para as propriedades de compactação que a proporção de grupos 

metoxilo/hidroxilo presente no sistema matricial. 

A resistência do gel (Mitchell et al., 1993) e o grau de intumescimento das 

matrizes de HPMC hidratadas também tem sido explicado pelas diferenças no 

conteúdo dos grupos hidroxipropilo e metoxilo que caracterizam os diferentes tipos de 

HPMC (Rajabi-Siahboomi et ai., 1994). 

Na formulação de matrizes de HPMC existem vários factores tecnológicos 

descritos na literatura que são susceptíveis de influenciarem a libertação dos fármacos. 

Alguns desses factores são: a razão fármaco/HPMC, a velocidade de hidratação do 

polímero, a sensibilidade do gel para sofrer erosão, a solubilidade do fármaco, as 

interacções entre o fármaco e o polímero, a presença de outros polímeros ou 

excipientes, a granulometria do fármaco e do polímero. Na Tabela 3-II estão descritos 

os efeitos de alguns factores na taxa de libertação dos fármacos a partir de sistemas 

matriciais de HPMC do tipo K. 

A razão fármaco/HPMC tem sido apontada por vários autores (Ford eí ai., 1985 

a) e c); Campos-Aldrete e Villafuete-Robles, 1997; Velasco eí ai., 1999; Heng eí ai., 

2001) como um dos factores que exerce maior influência na taxa de libertação dos 

fármacos. Um incremento na concentração de HPMC origina um incremento no grau 

de emaranhamento das cadeias poliméricas, sendo a camada de gel mais resistente à 

erosão e, consequentemente, ocorre uma diminuição do coeficiente de difusão, o que 
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se traduz por uma redução da taxa de libertação. Este fenómeno foi demonstrado em 

vários estudos conduzidos com matrizes contendo fármacos solúveis como, por 

exemplo, aminofilina (Ford ef ai., 1985 c), cloreto de potássio (Salomon et ai., 1979), 

cloridrato de prometazina (Ford ef ai., 1985 a), cloridrato de propranolol (Ford et ai., 

1985 c), riboflavina (Alderman, 1984) e tartarato de metopropol (Nellore et ai., 1998). 

Quando os fármacos são pouco solúveis, um aumento na concentração de HPMC na 

matriz não conduz necessariamente a uma diminuição da taxa de libertação do 

composto. Por exemplo, Ford eí ai. (1985 b) verificaram que a taxa de libertação da 

indometacina foi independente da razão fármaco/HPMC do tipo K quando a 

viscosidade do polímero era 100 mPa.s. No entanto, quando se utilizaram HPMCs com 

viscosidade de 4000; 15 000 ou 100 000 mPa.s, a taxa de libertação da indometacina 

diminuiu com o incremento do conteúdo de polímero na formulação. 

Velasco (Velasco ef ai., 1999) também demonstrou que a libertação do diclofenac 

sódico a partir de matrizes de HPMC K15M era independente da força de 

compactação. No entanto, um estudo recente (Levina e Rajabi-Siahboomi, 2004) 

demonstrou que a força de compactação pode influenciar o perfil de 

libertação/dissolução, principalmente, quando se comparam comprimidos preparados 

com forças de compactação de 4000 e 14000 N. 

O tamanho e a forma do comprimido constituem também parâmetros que podem 

influenciar o perfil de libertação/dissolução devido a alterações que se produzem na 

área exposta ao meio de dissolução. Para sistemas em que a difusão é o mecanismo 

predominante da libertação, a razão superfície/volume é uma variável importante para 

o controlo da libertação a partir de matrizes de HPMC (Reynolds et ai., 2002). 

A espessura da camada gelificada é um dos principais parâmetros que afecta a 

libertação da substância activa dos sistemas matriciais hidrófilos. Com o objectivo de 

estudar a espessura da camada de gel e determinar a posição das frentes de 

intumescimento e de erosão, diferentes técnicas têm sido aplicadas baseadas na 

penetração de uma sonda na camada gelificada (Konrad et ai., 1998; Mitchell ef ai., 

1993; Yang ef ai., 1998). Uma análise interessante da estrutura da camada de gel tem 

sido realizada usando estudos da textura da camada de gel (Yang et ai., 1998; 

Zuleger ef ai., 2002). Este método oferece a vantagem de detectar com alguma 

precisão a interface estado maleável/estado seco do polímero na matriz. 
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Tabela 3-11 - Influência de vários factores na taxa de libertação de fármacos em matrizes de 

HPMC do tipo K. 

Factor tecnológico Efeito na taxa de libertação Referências bibliográficas 

Grau de viscosidade 

da HPMC 

Com o aumento do grau de viscosidade do 

polímero de HPMC, a taxa de libertação do 

fármaco diminui. 

Alderman, 1984; Ford et ai., 1985 a, 

b, c;Talukdare/a/., 1996; 

Sung et al., 1996; Nellore et ai., 

1998; Katzhendleref a/., 2000; 

Li et ai., 2003. 

Razão HPMC/fármaco Com o aumento da concentração do 

polímero de HPMC, a taxa de libertação do 

fármaco diminui. 

Ford et ai., 1985 b, c; Salomon et ai., 

1979 ; Campos-Aldrete e 

Villafuete-Robles, 1997; 

Nellore et ai., 1998; Velasco et ai., 

1999; Heng et ai., 2001. 

Solubilidade do 

fármaco 

Fármacos mais solúveis apresentam taxas 

de libertação superiores. 

Colombo et ai., 1995 ; 

Katzhendler et ai., 2000; Ferrero 

et ai., 2000 ; Bettini era/., 2001. 

Tamanho das 

partículas do pó de 

HPMC 

Um aumento no tamanho das partículas do 

pó de HPMC conduz a um aumento na taxa 

de libertação do fármaco. 

Alderman, 1984 ; Campos-Aldrete e 

Villafuete-Robles, 1997; Heng et ai., 

2001. 

Tamanho das 

partículas de fármaco 

Para fármacos insolúveis, um aumento no 

tamanho das partículas de fármaco conduz 

a uma diminuição na taxa de libertação do 

fármaco. Para fármacos solúveis, o efeito 

deste factor é geralmente insignificante. 

Ford et ai., 1985 a, b, c; 

Tros de llarduya et ai., 1997; 

Velasco et ai., 1999. 

Aditivos na formulação: 

Lactose e fosfato de 

cálcio 

A adição de lactose e fosfato de cálcio a 

matrizes de HPMC aumenta a taxa de 

libertação do fármaco. 

Ford et ai., 1987 ; Sung et al., 1996 ; 

Nokhodchi et ai., 1999; 

Espinoza-Ramos e 

Villafuerte-Robles, 1999. 

Carboxi meti Icelu lose 

sódica (CMCNa)e 

celulose 

microcristalina (CM) 

A adição de CMCNa ou de CM a matrizes 

de HPMC incrementa a taxa de libertação 

do fármaco. 

Alderman, 1984; Nokhodchi et ai., 

1999. 

Tensioactivos 

iónicos 

Estes compostos diminuem a taxa de 

libertação de fármacos a partir de matrizes 

de HPMC se o tensioactivo e o fármaco são 

ionizáveis e possuem cargas opostas. 

Feelye Davis, 1988 a. 
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Nesta fase dos estudos de formulação são avaliadas as características das 

misturas do fármaco com os excipientes a serem utilizados. O conhecimento das 

diversas características de um pó, ou de misturas de pós, revela-se de grande 

importância durante o desenvolvimento de produtos na Indústria Farmacêutica. Estes 

estudos permitem não só orientar, de uma forma racional, na selecção dos excipientes 

mais adequados mas também escolher os procedimentos que permitem a optimização 

dos métodos de produção. Para além desta caracterização, as formulações 

desenvolvidas são submetidas a uma série de ensaios farmacotécnicos e ensaios de 

libertação/dissolução in vitro. 

Costa (1999) propôs a mudança do nome de ensaio de dissolução para ensaio 

de libertação, uma vez que este último termo reflecte de um modo mais real o processo 

decorrente. No entanto, atendendo à sequência de etapas prévias à absorção oral dos 

fármacos a partir de formas farmacêuticas sólidas (Figura 1-2) é proposta uma nova 

designação, ensaio de libertação/dissolução. 

Os ensaios de libertação/dissolução servem para conhecer a taxa com que o 

fármaco se liberta no meio líquido (geralmente aquoso) e a quantidade total de 

substância activa dissolvida. Desta forma, é possível saber se existe alguma interacção 

excipiente/fármaco que afecte a taxa de dissolução e, portanto, possa influenciar na 

biodisponibilídade. Uma vez que a absorção ocorre numa região mais ou menos 

específica do tracto gastrintestinal, é primordial que o fármaco esteja no estado 

molecular, ou seja, dissolvido quando alcançar essa região de absorção. Nesta 

perspectiva, facilmente se compreende a importância do estudo da 

libertação/dissolução do fármaco na fase de formulação, sendo utilizado como auxiliar 

do desenvolvimento galénico, na identificação de variáveis críticas de produção, na 

escolha entre diferentes formulações e na optimização de uma determinada fórmula. 

Um processo de libertação/dissolução inadequado obriga a redesenhar a composição 

da formulação para assegurar a dissolução do fármaco num tempo pré-determinado e 

segundo um objectivo específico. Actualmente, qualquer trabalho de formulação e 

desenvolvimento de formas sólidas é acompanhado por ensaios de 

libertação/dissolução. 

Para além disso, o ensaio de libertação/dissolução tem aplicação na 

monitorização da qualidade entre lotes e na previsão do comportamento in vivo em 

termos de biodisponibilidade/bioequivalência (Tabela 3-III). 
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Tabela 3-111 - Aplicabilidade dos ensaios de libertação/dissolução in vitro. 

Correlação com o 

processo de produção 

• Delinear e seleccionar as formulações teste 

adequadas, na fase de desenvolvimento da 

formulação. 

• Controlar a qualidade e garantir a uniformidade de 

libertação do fármaco entre lotes. 

• Definir pontos críticos de transposição de escala, 

alteração do local de produção, pequenas 

modificações de formulação e do equipamento, que 

afectam o desempenho in vivo. 

Correlação In vitro/in vivo 

• Em determinados casos, prescindir de estudos 

in vivo e definir especificações de qualidade com 

significado in vivo. 

Diversas variáveis podem afectar os ensaios de libertação/dissolução, como, por 

exemplo, a velocidade de agitação, o volume, a natureza e o pH do líquido de 

dissolução, etc. Todas estas variáveis devem ser rigorosamente monitorizadas para 

obtenção de resultados reprodutíveis durante os ensaios. 

Os estudos de libertação/dissolução são geralmente realizados em aparelhos de 

dissolução (oficiais ou não oficiais) e em condições perfeitamente especificadas. O 

primeiro aparelho de dissolução adoptado oficialmente foi o do cesto de rede (rotating 

basket) pela USP em 1970. Em 1975 havia já dois aparelhos oficiais, o do cesto de 

rede e o da pá agitadora, sendo até hoje os equipamentos mais utilizados, 

encontrando-se descritos nas principais farmacopeias, como a USP 28 - NF 23 e a 

Ph. Eur. 5.0. No entanto, estes aparelhos apresentam algumas desvantagens quando 

se pretende estudar os perfis de libertação/dissolução de formas farmacêuticas de 

libertação modificada (Khan, 1996), como, por exemplo: 

• não permitirem o fluxo automático do líquido de dissolução com diferentes 

valores de pH; 

• não serem adequados para formas farmacêuticas que contenham fármacos 

muito pouco solúveis, uma vez que se trata de um sistema de fluxo fechado, 

tornando difícil manter as condições sink. 

Actualmente ainda não foi desenvolvido nenhum aparelho de dissolução 

adaptável aos vários tipos de formas farmacêuticas, apesar de várias tentativas nesse 

sentido. 
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O comportamento das propriedades físicas e das características de 

libertação/dissolução dos sistemas matriciais tem sido explicado com sucesso 

recorrendo à teoria da percolação (Melgoza et ai., 1999). 

A teoria da percolação foi introduzida por Leuenberger eí ai. (1987) no campo 

farmacêutico e é uma teoria com um suporte estatístico que estuda sistemas 

desordenados onde os seus componentes se distribuem de uma forma aleatória numa 

estrutura designada de "treliça" (Salústio, 2003). Esta teoria baseia-se na formação de 

clusters e na ocorrência de fenómenos de percolação de lugar e/ou de ligação. Um 

cluster* pode ser entendido como um conjunto de lugares contíguos ocupados 

aleatoriamente numa "treliça" (percolação de lugar); ou se os lugares já estão todos 

ocupados é possível que lugares contíguos estabeleçam ligações de um modo 

aleatório (percolação de ligação). Quando os clusters estão isolados são designados 

clusters finitos. O cluster é considerado infinito quando percorre integralmente todo o 

sistema (Stauffer e Aharony, 1992). 

Um dos parâmetros mais importantes da teoria da percolação refere-se à 

existência de pontos críticos para a concentração de um componente na formulação, 

que normalmente se designam de limiares de percolação, a partir dos quais é possível 

a obtenção de uma estrutura percolante que modifica as características da forma 

farmacêutica (Leuenberger ef ai., 1989; Bonny e Leuenberger, 1993). 

Aplicando os princípios desta teoria a um sistema binário tri-dimensional (neste 

caso, um comprimido matricial constituído por fármaco e um polímero inerte 

distribuídos aleatoriamente) é possível definir dois limiares de percolação, 

denominados limiar de percolação inferior e limiar de percolação superior. Abaixo do 

limiar de percolação inferior apenas um dos componentes da mistura binária percola o 

sistema, e acima do limiar de percolação superior o outro componente deixa de existir 

na forma de cluster infinito. Entre estes dois limiares, os dois componentes formam 

uma estrutura de ligação, i. e., formam dois clusters infinitos. Abaixo e acima dos 

limiares de percolação, um dos componentes da mistura forma um aglomerado isolado, 

i. e., clusters finitos. 

Num sistema binário, os limiares de percolação correspondem a uma razão 

crítica dos dois constituintes da mistura (Fernández-Hervás et ai., 1996). Por exemplo, 

para concentrações da substância activa inferiores ao limiar de percolação inferior, as 

partículas deste componente existem sob a forma de clusters isolados. Nestas 

circunstâncias, originam-se poucos canais na estrutura matricial e o fármaco que se 

liberta corresponde basicamente aos clusters localizados à superfície do comprimido. 

* Cluster - Aglomerado, amontoado, agrupamento. 
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Deste modo, a libertação é incompleta. Por outro lado, quando a concentração deste 

componente é superior ao limiar de percolação superior, o outro componente da 

mistura (excipiente formador da matriz) encontra-se sob a forma de clusters isolados, 

no seio do cluster infinito de fármaco. Neste caso, não se forma uma estrutura coesa 

por falta do componente base e a libertação é rápida, ocorrendo uma desagregação 

rápida e completa do comprimido (Bonny e Leuenberger, 1991; Leuenberger e 

Ineichen, 1997; Caraballo et ai., 2000). 

Nos limiares de percolação de um componente da formulação existe uma 

probabilidade máxima de surgir um cluster infinito ou cluster percolante desse 

componente e algumas das propriedades do sistema podem mudar abruptamente, 

como, por exemplo, o perfil de libertação/dissolução, a resistência à ruptura, o tempo 

de desagregação da formulação, etc. 

3.1.2. Parte experimental 

Nos estudos de formulação de comprimidos de libertação modificada de matriz 

hidrófila foram preparadas várias formulações da mistura binária de 

ibuprofeno/HPMC K100M. A HPMC foi utilizada como agente modulador da libertação. 

3.1.2.1. Material 

Matérías-primas 

• Ibuprofeno (lote n° TBU 0307598, Medinfar, Portugal) 

• HPMC K100M (lote n° LA16012N01, Colorcon, Reino Unido) 

• Eudragit® RS (Rohm Pharma, Alemanha) 

• Acetona (Merck, Portugal) 

• Álcool isopropílico (Merck, Portugal) 

Aparelhagem 

• Aparelho de tamisação a seco (Retsch, modelo AS 200 digit, Alemanha) 

• Balança para determinação do teor de humidade (AND, modelo AD-4713, 

Japão) 

• Picnómetro (Micromeritics Instrument Corp., modelo Accupyc 1330, EUA) 

• Aparelho para determinação do volume aparente (Electrolab ETD, modelo 

1020 Tap Density Tester USP, índia) 

• Máquina de comprimir alternativa (Emil KORSH, modelo 9048-71, 

Alemanha) 
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• Prensa mecânica (Lloyd Instruments, modelo LR 50K, Reino Unido) 

• Micrómetro electrónico digital (Palmer) 

• Aparelho para determinação da resistência à ruptura (Erweka, modelo TBH 

28, Alemanha) 

• Aparelho para determinação da friabilidade (Sotax Friabilator, modelo F1, 

Suíça) 

• Aparelho de dissolução (Sotax, modelo AT7, Suíça) 

• Texture Analyser e Software Texture Expert® (Texture Analyser, Stable 

Micro Systems, modelo TA.XT2, Reino Unido) 

• Espectrofotómetro UV/Vis (Jasco, modelo V-530, Japão) 

3.1.2.2. Métodos e resultados 

3.1.2.2.1. Características físicas e mecânicas do excipiente 

Ao aludir aos estudos tecnológicos é de salientar a importância que a avaliação 

de algumas propriedades físicas e mecânicas dos pós apresentam em qualquer 

trabalho de formulação. No entanto, é também de referenciar que estes estudos não 

devem ser realizados exclusivamente sobre os fármacos, como a definição de 

pré-formulação pode deixar transparecer, mas também sobre os próprios excipientes. 

Por este motivo, é legítimo admitir que a caracterização dos excipientes é, em qualquer 

trabalho de formulação, tão importante como a caracterização da substância activa. 

Distribuição granulométrica 

A distribuição do tamanho médio das partículas de HPMC K100M foi analisada 

no aparelho automático de tamisação a seco, utilizando o mesmo procedimento 

experimental descrito anteriormente para as partículas de ibuprofeno (2.2.1.2.1.). 

A distribuição da tenuidade das partículas de HPMC está representada na Figura 

3-3. Tal como se pode verificar pela análise do gráfico, uma elevada percentagem 

(49,94%) de pó ficou na base do conjunto de tamises utilizados, após 30 minutos de 

vibração, apresentando dimensões de partícula inferiores a 63 |am. É também de referir 

que cerca de 86% das partículas de polímero possuía um diâmetro inferior a 125 um. 
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Figura 3-3 - Distribuição granulométrica das partículas de HPMC K100M em pó por tamisação a 
seco: 10 min (■), 20 min (■) e 30 min (■). 

Determinação da humidade 

Avaliou-se o teor de humidade do pó de HPMC K100M em balança própria, 

utilizando o mesmo método descrito anteriormente para o pó de ibuprofeno (2.2.1.2.1.). 

O teor de humidade do pó foi de 5,02 ± 0,05% (média ± desvio padrão de três 

determinações). 

Determinação da densidade absoluta, do volume aparente e do ângulo de 

repouso 

A densidade absoluta do pó de HPMC K100M foi determinada pelo método do 

picnómetro, cujo procedimento experimental foi anteriormente descrito na análise do pó 

de ibuprofeno (2.2.1.2.1.). O volume aparente do pó foi medido numa proveta de 

compactação adaptável ao aparelho Electrolab ETD -1020 Tap Density Tester USP. 

Na Tabela 3-IV estão representados os resultados dos cálculos da massa 

volúmica absoluta, da massa volúmica aparente antes e após compactação, do índice 

de Compressibilidade e da Razão de Hausner relativos ao pó de HPMC. 

Tabela 3-IV - Densidade absoluta (Densabs) Massa volúmica aparente (MVap), índice de 
Compressibilidade (IC) e Razão de Hausner (RH) do pó de HPMC K100M. 

Densabs 

(g/cm
3
) 

MVap0 

(g/cm
3
) 

MVap1p 
(g/cm

3
) 

MVap50o. 
(g/cm

3
) 

MVap125o 
(g/cm

3
) 

/C 

(%) 
RH 

1,357 0,374 0,384 0,462 0,472 22 1,26 
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A HPMC K100M apresentou valores de índice de Compressibilidade e Razão de 

Hausner de 22% e 1,26, respectivamente. De acordo com os valores de referência 

apresentados no capítulo da caracterização do fármaco (2.2.1.2.1.), o pó de HPMC não 

apresentou boas características de compressibilidade. 

3.1.2.2.2. Misturas binárias: ibuprofeno/HPMC K100M 

Neste trabalho prepararam-se várias formulações de misturas binárias contendo 

ibuprofeno/HPMC K100M variando a concentração de cada um dos componentes 

(m/m) - 100/0, 95/5, 90/10, 85/15, 80/20, 70/30, 60/40 e 50/50. Para tal, efectuou-se a 

pesagem individual de cada uma das matérias-primas numa balança analítica. Em 

seguida, misturaram-se os componentes num almofariz de vidro, recorrendo à técnica 

da diluição geométrica, durante cerca de 10 minutos. 

Os dois pós (ibuprofeno e HPMC K100M) foram utilizados tal como foram 

adquiridos aos fornecedores. 

3.1.2.2.3. Características mecânicas das misturas binárias 

Determinação das características de compressibilidade 

a) Determinação da densidade absoluta e volume aparente 

As diferentes misturas binárias de ibuprofeno/HPMC foram analisadas em 

relação à sua densidade absoluta e aos volumes aparentes antes e após 

compactação. Para tal, utilizaram-se os mesmos procedimentos experimentais 

anteriormente descritos na análise do pó de ibuprofeno (2.2.1.2.1.): em relação à 

densidade absoluta recorreu-se ao método do picnómetro; para avaliar o volume 

aparente utilizou-se o aparelho Electrolab ETD -1020 Tap Density Tester USP. 

Através do cálculo das densidades antes e após compactação é possível 

caracterizar a mistura relativamente à capacidade de empacotamento das partículas e 

determinar as propriedades de escoamento da mesma. 

Os resultados dos parâmetros utilizados para avaliar as características de 

compressibilidade das diversas misturas binárias estão representados na Tabela 3-V, 

na Figura 3-4 e na Figura 3-5, correspondendo à média de três determinações. 
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Tabela 3-V- Massa volúmica aparente (MVap), índice de Compressibilidade (/C) e Razão de 
Hausner (RH) das misturas binárias dos pós (ibuprofeno e HPMC K100M). 

IBF/HPMC 

(%) 
Densas 
(g/cm3) 

MVapn 
(g/cm3) 

MVap1p 
(g/cm3) 

MVap5Q0 

(g/cm3) 
MVap1250 
(g/cm3) 

IC 

(%) 
RH 

100/0 1,117 0,482 0,504 0,582 0,589 19 1,15 

95/5 1,142 0,486 0,519 0,650 0,655 26 1,25 

90/10 1,153 0,466 0,501 0,613 0,613 24 1,22 

85/15 1,164 0,464 0,499 0,603 0,611 25 1,21 

80/20 1,172 0,458 0,498 0,597 0,602 24 1,20 

70/30 1,189 0,414 0,447 0,534 0,539 24 1,20 

60/40 1,206 0,394 0,424 0,507 0,521 25 1,20 

50/50 1,243 0,386 0,416 0,503 0,510 24 1,21 

Pela análise da Figura 3-4 verifica-se que, os valores das densidades absolutas 

das misturas de pó aumentaram à medida que aumentou a concentração em HPMC, 

uma vez que as partículas de polímero são mais densas que as partículas de 

ibuprofeno. 

1,400 

1,100 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ibuprofeno (%) 

Figura 3-4 - Densidade absoluta das misturas binárias versus concentração de ibuprofeno 
(média ± desvio padrão). 

A Figura 3-5 representa as massas volúmicas antes (MVap0) e após compactação 

(MVap10, MVap50o, MVap125o) das misturas binárias e dos pós de ibuprofeno e HPMC. 
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Figura 3-5 - Massas volúmicas antes (0 batimentos) e após compactação (10, 500 e 1250 
batimentos) das misturas binárias versus concentração de ibuprofeno. 

Através do gráfico da Figura 3-5 observa-se um aumento nos valores das 

massas volúmicas aparentes à medida que aumenta a concentração em fármaco. Uma 

possível explicação para este incremento pode ser o tamanho e a forma irregular que 

as partículas de ibuprofeno apresentaram. Por outro lado, verifica-se que a presença 

de 5% de polímero fez diminuir o volume ocupado pela mistura quando comparado 

com o volume ocupado pelas partículas de ibuprofeno. Este fenómeno deve-se 

provavelmente ao facto de a forma irregular das partículas de ibuprofeno não permitir 

um encaixe perfeito entre elas, sendo os espaços vazios deixados pelas partículas de 

fármaco ocupados pelas partículas de polímero. 

O aumento das massas volúmicas aparentes após compactação (Figura 3-5) 

resulta da diminuição dos espaços vazios existentes entre as partículas da mistura, ou 

seja, da porosidade do material a comprimir. Os batimentos proporcionam uma 

diminuição do volume ocupado pelo material, resultando um aumento na razão 

massa/volume e, consequentemente, um aumento das massas volúmicas após 

compactação. 

A Figura 3-6 apresenta os valores do índice de Compressibilidade (IC) para as 

diferentes misturas binárias. Os resultados demonstraram que as misturas apresentam 

valores de IC entre 24 e 26%. Atendendo à classificação dos pós baseada no IC 

(2.2.1.2.1.), conclui-se que os valores calculados estão no limite dos pós que 

apresentam más características de compressão {IC > 26%). 
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Figura 3-6 - Valores do índice de Compressibilidade das misturas binárias versus concentração 
de ibuprofeno (média ± desvio padrão). 

Na presença de 5% de polímero verifica-se um aumento de /C relativamente ao 

pó de fármaco, pois a mistura dos dois componentes ocupa um volume menor, após 

1250 batimentos, que o pó de ibuprofeno. Tal como já foi referido, este facto deve-se 

provavelmente à forma irregular das partículas de ibuprofeno. Posteriormente, à 

medida que diminui a concentração de fármaco, menos e/ou menores são os espaços 

vazios deixados pelas partículas de fármaco. Deste modo, o volume ocupado pelas 

misturas é maior, após os 1250 batimentos, e os valores de /C diminuem. 

3.1.2.2.4. Preparação dos comprimidos matriciais 

Estudo da influência da proporção de HPMC K100M nas formulações 

Com o objectivo de analisar a influência da razão fármaco/polímero hidrófilo nas 

características de libertação/dissolução do fármaco, prepararam-se comprimidos 

matriciais a partir das misturas binárias anteriores. 

Os comprimidos foram preparados pela compressão directa da mistura de pós 

numa máquina de comprimir Emil Korsh com uma estação de compressão com 13 mm 

de diâmetro. O enchimento unitário da matriz processou-se manualmente para cada 

uma das formulações. A massa média alvo dos comprimidos para cada formulação foi 

400 mg. 
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Verificação das propriedades físicas dos comprimidos matriciais 

Uma vez preparados os comprimidos, estes foram submetidos a ensaios, a fim 

de se verificar se as características da forma galénica obtida correspondiam às 

necessidades pretendidas. 

Os comprimidos matriciais foram analisados relativamente às seguintes 

propriedades físicas: relaxamento axial, densidades absolutas, uniformidade de massa, 

resistência à ruptura e friabilidade. 

a) Relaxamento axial 

Para analisar o relaxamento axial que os comprimidos sofreram (n = 50), 

mediu-se a espessura dos mesmos utilizando um micrómetro electrónico digital (escala 

de 25 mm). Esta medição fez-se logo após a compactação da mistura de pós, e 

também passado um dia e uma semana. 

A avaliação do diâmetro de cada uma das unidades produzidas permaneceu 

constante (13 mm) ao longo da produção e do tempo em que esta medição foi 

efectuada. 

A espessura média dos comprimidos matriciais das diversas formulações é 

apresentada na Tabela 3-VI. Pela observação dos valores verifica-se que a espessura 

variou de acordo com a formulação. Um aumento na concentração da HPMC resultou, 

de um modo geral, numa diminuição da espessura dos comprimidos. Estes resultados 

sugerem que, durante a etapa de compressão, os poros existentes na mistura binária 

são preenchidos mais facilmente à medida que aumenta a concentração do polímero. 

Tabela 3-VI - Espessura axial média dos comprimidos matriciais preparados com diferentes 
proporções de ibuprofeno/HPMC K100M. 

IBF/HPMC 
(%) 

Espessura axial (mm) * IBF/HPMC 
(%) 

Odia 1 dia 7 dias 

100/0 3,39 ± 0,09 3,39 + 0,09 3,38 ±0,11 

95/5 2,94 ± 0,09 2,95 ±0,10 2,95 ±0,10 

90/10 2,89 ± 0,08 2,89 ± 0,09 2,89 ± 0,09 

85/15 2,72 ± 0,02 2,74 ± 0,02 2,74 ±0,02 

80/20 2,77 ±0,02 2,77 ±0,02 2,78 ±0,02 

70/30 2,66 ± 0,02 2,68 ±0,02 2,68 ± 0,02 

60/40 2,66 ± 0,02 2,68 ±0,03 2,70 ± 0,04 

50/50 2,68 ± 0,03 2,70 ±0,03 2,70 ± 0,03 
* - média ± desvio padrão 
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A medição da espessura permitiu analisar o relaxamento axial que os 

comprimidos sofreram (Figura 3-7). Esta análise permite avaliar o comportamento 

elástico e plástico de cada um dos componentes da mistura binária, a qual necessita 

de trabalho para ser deformada. Esse trabalho é posteriormente recuperado durante a 

fase de descompressão como trabalho realizado sobre o punção superior (Marshal, 

1986; Ragnarson, 1996). 

A Figura 3-7 mostra que os comprimidos obtidos a partir da mesma mistura 

binária não sofreram um relaxamento axial significativo após compressão, durante um 

período de 1 semana (< 0,04 mm). Pode concluir-se que, após ejecção, a HPMC 

apresentou, principalmente, um comportamento plástico. 
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Figura 3-7 - Relaxamento axial médio dos comprimidos matriciais preparados com diferentes 
proporções de ibuprofeno/HPMC K100M. 

b) Densidade absoluta 

A medição da densidade absoluta dos comprimidos foi feita recorrendo a um 

picnómetro. Colocaram-se os comprimidos na célula do picnómetro previamente 

tarada, a qual foi pesada de novo de modo a estabelecer a massa dos comprimidos. 

Posteriormente, colocou-se a célula com os comprimidos na câmara do picnómetro e 

procedeu-se à determinação deste parâmetro. 

A Figura 3-8 representa os resultados obtidos na análise da densidade absoluta 

dos comprimidos. Os valores correspondem à média de três determinações. 
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Figura 3-8 - Densidades absolutas dos comprimidos matriciais preparados com diferentes 
proporções de ibuprofeno/HPMC K100M (média ± desvio padrão). 

A densidade absoluta dos comprimidos matriciais aumenta com a diminuição da 

concentração do fármaco (Figura 3-8). Este aumento é uma consequência do aumento 

da concentração de HPMC, que apresenta uma densidade superior à do ibuprofeno. 

Os resultados obtidos neste ensaio vêm ao encontro dos valores obtidos na 

medição da espessura dos comprimidos. O aumento da densidade absoluta pode 

também resultar de uma diminuição do volume, consequência de uma maior ocupação 

dos poros existentes entre as partículas da mistura e uma eliminação dos poros no 

interior das partículas à medida que aumenta a concentração do polímero nas 

formulações. Assim, os espaços vazios existentes no material durante a compressão 

são preenchidos com maior eficácia à medida que aumenta a concentração de HPMC. 

c) Uniformidade de massa 

Na prática torna-se impossível que a totalidade dos comprimidos apresentem 

massas rigorosamente iguais, sendo permitidas variações dentro de certos limites 

especificados nas farmacopeias. De acordo com a Ph. Eur. 5.0, comprimidos com 

massa igual ou superior a 250 mg podem apresentar uma variação de massa de ± 5% 

do valor médio. Apenas dois dos vinte comprimidos que constituem a amostra podem 

diferir mais de 5% relativamente à massa média e nenhum deles pode apresentar uma 

diferença superior ao dobro dessa percentagem (European Pharmacopoeia 5.0). 

A análise dos resultados obtidos neste ensaio demonstrou que as massas dos 

diversos comprimidos matriciais de HPMC se mantiveram dentro dos limites 

estipulados na Ph. Eur. 5.0. Todas as formulações contendo HPMC apresentaram 

coeficientes de variação inferiores a 1,2%. 
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d) Resistência à ruptura 

Actualmente existem numerosos testes para avaliar a resistência dos 

comprimidos. Fundamentalmente, consistem na determinação da resistência do 

comprimido à ruptura ou à penetração, sob pressão axial ou radial, e na avaliação da 

resistência mecânica a acções diversas, o que é determinado pela percentagem de 

detritos que se separam do comprimido (friabilidade). Estes parâmetros fornecem 

também uma indicação da resistência das ligações entre as partículas. 

A resistência à ruptura é, muitas vezes, impropriamente designada de dureza. De 

facto, a dureza é uma propriedade de superfície medida pela resistência do sólido a 

uma deformação local permanente. Este parâmetro pode ser determinado por métodos 

estáticos ou dinâmicos (Leuenberger e Rohera, 1986). 

A determinação da resistência à ruptura foi efectuada usando um aparelho 

próprio, numa amostra de 10 comprimidos, escolhidos ao acaso, de cada uma das 

formulações. Os comprimidos foram colocados sempre na mesma posição, 

horizontalmente relativamente à aplicação da força, sendo pressionados até à ruptura 

contra uma superfície fixa, a uma velocidade constante (30 mm/s). O valor da força que 

originou a ruptura foi lido em indicador digital. 

Com os valores obtidos para este parâmetro foi calculada a resistência tênsil 

radial dos compactos (ax) de acordo com a seguinte equação (Fell e Newton, 1968): 

2X 
ov = Equação 19 

x nDh 
sendo Ox a resistência tênsil (MPa), X a força aplicada para causar a fractura em 

tensão (N), D o diâmetro do compacto (mm) e ha espessura do compacto (mm). 

A resistência tênsil permite avaliar a resistência das ligações no interior do 

compacto. Estas ligações fracturam diametralmente quando submetidas à acção de 

uma força que supere a sua resistência (Kuente e Leuenberger, 2000). 

A Figura 3-9 representa a variação dos valores obtidos no cálculo da resistência 

tênsil versus concentração de ibuprofeno nas diferentes formulações matriciais de 

HPMC. Cada resultado corresponde à média de 10 determinações. O registo gráfico 

(Figura 3-9) permite demonstrar que, nas matrizes preparadas com uma concentração 

inferior a 30% de polímero, a resistência tênsil diminui à medida que aumenta a 

concentração de ibuprofeno presente na formulação. Esta diminuição relaciona-se com 

as características intrínsecas das partículas de cada componente da mistura binária 

como, por exemplo, cargas electrostáticas que se estabelecem à superfície, estrutura, 

rugosidade da superfície e granulometria. Este tipo de factores proporciona variações 

na resistência das ligações entre as partículas do fármaco e do polímero. 
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Figura 3-9 - Valores de resistência tênsil versus concentração de ibuprofeno nos comprimidos 
matriciais de HPMC K100M (média ± desvio padrão). 

Para se compreender as variações que ocorrem na resistência tênsil das várias 

matrizes preparadas (Figura 3-9) importa analisar o comprimido em relação à 

quantidade de polímero presente, visto este ser o agente formador da matriz. 

Comprimidos preparados sem HPMC mostraram valores de resistência tênsil 

menores quando comparados com as formulações contendo polímero. Assim, pode 

concluir-se que o ibuprofeno originou ligações mais débeis que a HPMC, sendo este 

último o componente responsável pela maior resistência à ruptura. 

Além desta informação, o gráfico apresenta duas regiões onde se verifica uma 

alteração brusca no parâmetro da resistência tênsil. Estas alterações podem ser 

explicadas recorrendo à teoria da percolação (ponto 3.1.1.). Segundo esta teoria, à 

medida que diminui a concentração do polímero (HPMC), menos lugares do sistema 

matricial são ocupados por este composto. Assim, desta redução de lugares ocupados 

resulta uma diminuição no número de ligações entre as partículas do polímero, 

afectando de forma negativa a resistência final dos comprimidos. 

A primeira região onde ocorreu uma variação na propriedade de resistência 

corresponde à presença de uma concentração de HPMC entre os 5 - 10%. Esta 

alteração é provavelmente induzida por uma modificação na estrutura interna do 

comprimido. Para concentrações inferiores a 10%, as partículas do componente 

responsável por conferir resistência (HPMC) deixam de formar uma rede contínua 

capaz de percorrer a estrutura matricial. Para valores de concentração de polímero 

inferiores a 10%, as partículas deste componente existem em aglomerados ou clusters 

isolados que se encontram envolvidos por partículas do ibuprofeno. Desta forma, os 
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comprimidos obtidos nestas concentrações de HPMC fragmentam facilmente devido à 

falta de uma estrutura de base, apresentando baixos valores de resistência tênsil. 

Entre 10 - 20% de HPMC não se observaram praticamente diferenças nos 

valores da resistência tênsil. Nesta região de concentrações, o número de clusters 

isolados de polímero já é suficiente para lhe conferir um aumento da resistência. 

Para uma quantidade de HPMC superior a 30%, os valores da resistência tênsil 

sofreram outro aumento acentuado, resultando em comprimidos particularmente 

resistentes à ruptura. Nesta região de concentrações, o componente responsável pela 

resistência do comprimido existe numa concentração suficiente para formar uma rede 

contínua de partículas à superfície do sistema. Acima desta concentração, os valores 

de resistência tênsil determinados foram praticamente constantes. 

Os valores da resistência tênsil foram comparados pela análise de variância 

(ANOVA, a = 0,05). A análise dos resultados permite verificar que pelo menos duas 

das formulações testadas apresentam diferenças significativas no parâmetro em 

estudo (p < 0,0001). Posteriormente, aplicou-se o teste H.S.D. de Tukey (teste de 

comparação múltipla à posteriori) e através deste teste foi possível identificar 

subgrupos homogéneos relativamente às médias dos valores da resistência tênsil 

(Tabela 3-VII). Os resultados estão em conformidade com as ideias expostas 

anteriormente. 

Tabela 3-VII - Subconjuntos homogéneos das médias da resistência tênsil (MPa) após a 
aplicação do teste H.S.D. de Tukey. 

Ibuprofeno 

(%) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Ibuprofeno 

(%) 
N 

1 2 3 4 

100 

95 

80 

85 

90 

60 

70 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0,1122 

0,4732 

1,1324 

1,2031 

1,2175 

1,6747 

1,7180 

1,7302 

P 1,0000 1,0000 0,6544 0,9451 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 
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e) Friabilidade 

A friabilidade dos comprimidos foi determinada usando um friabilómetro. Uma 

amostra de 20 comprimidos, previamente pesada, foi colocada num cilindro giratório, a 

uma velocidade de rotação de 25 rpm, durante 4 ciclos de 4 minutos cada 

(100 rotações). Uma espécie de espátula que existe no aparelho recolhe os 

comprimidos e lança-os, em cada rotação, de uma altura de 15 cm. Após cada ciclo, a 

amostra foi limpa do pó libertado utilizando um pincel e pesada novamente. 

Calculou-se a percentagem da perda de massa, antes e depois do rolamento, que 

corresponde ao valor da friabilidade (F), aplicando a seguinte expressão: 

MD-M 
F = — x100 Equação 20 

MQ 

na qual M0 representa a massa inicial dos comprimidos antes do rolamento e M a 

massa final dos comprimidos após o rolamento. 

A friabilidade é uma determinação da capacidade de resistência que o 

comprimido possui para suportar choques mecânicos ou de atrito durante o processo 

de fabrico e armazenamento. Este parâmetro fornece informações relativamente à 

resistência das ligações entre as partículas localizadas à superfície do comprimido. 

A Tabela 3-VIII apresenta os resultados do ensaio de friabilidade para os 

diferentes comprimidos matriciais. Os dados experimentais demonstram que a 

proporção de polímero (HPMC) presente afecta este parâmetro. 

Tabela 3-VIII - Valores da friabilidade dos comprimidos matriciais preparados com diferentes 
proporções de ibuprofeno/HPMC K100M. 

IBF/HPMC 

(%) 

Friabilidade (%) IBF/HPMC 

(%) 4 min 8 min 12 min 16 min 

100/0 16,30 23,75 31,94 40,99 

95/5 3,67 8,17 12,50 16,23 

90/10 2,22 4,73 6,70 8,25 

85/15 1,41 2,73 3,98 4,50 

80/20 1,16 1,86 2,51 3,33 

70/30 0,71 1,34 1,91 2,43 

60/40 0,57 1,16 1,63 2,04 

50/50 0,51 0,83 1,22 1,54 
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A Figura 3-10 apresenta o registo gráfico dos valores de friabilidade, expressa 

em termos de percentagem de massa perdida, dos comprimidos matriciais de HPMC 

em função do tempo de rolamento. 

Figura 3-10 - Valores da friabilidade versus concentração de ibuprofeno nos comprimidos 
matriciais de HPMC K100M em função do tempo de rolamento. 

Os comprimidos formulados com HPMC apresentaram um valor de friabilidade 

inferior relativamente aos comprimidos preparados apenas com ibuprofeno. Esta perda 

acentuada de pó na formulação contendo 100% de ibuprofeno é explicada pela 

ausência do componente responsável pela estrutura da matriz. 

Os valores de friabilidade diminuem à medida que aumenta a proporção de 

polímero. A representação gráfica dos resultados (Figura 3-10) mostra que esta 

variação da friabilidade não é constante ao longo de toda a gama de concentrações de 

HPMC utilizadas. Pela análise da Figura 3-10 verifica-se que apenas os comprimidos 

com uma concentração de polímero igual ou superior a 30% apresentaram valores de 

friabilidade inferiores a 1%, após 100 rotações. 

A friabilidade dos comprimidos decresce drasticamente com a presença de 

5 -10% de HPMC. Na presença de 10 - 20% de polímero o decréscimo dos valores de 

friabilidade é suave. Para esta região de concentrações, igual ou inferior a 20% de 

HPMC, as partículas que provavelmente estão presentes em maior número na região 

mais externa dos comprimidos são as de ibuprofeno estabelecendo-se ligações mais 

débeis entre elas. Para uma concentração de HPMC igual a 30%, aparece uma nova 

diminuição acentuada. Tal como já foi referido aquando da análise da resistência tênsil, 
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estes valores de friabilidade sugerem que, nesta região de concentrações de polímero, 

as partículas da HPMC percorram e formem uma rede contínua à superfície da matriz, 

resultando ligações mais resistentes. 

Durante a execução do ensaio constatou-se que os comprimidos formulados com 

uma proporção de HPMC inferior a 30% apresentaram tendência para o fenómeno de 

capping no friabilómetro. O fenómeno de capping está, usualmente, associado ao 

estabelecimento de ligações fracas durante a etapa de compressão dos comprimidos. 

Na presença de 30% ou mais de HPMC, os resultados dos valores de friabilidade 

sugerem que as partículas de polímero possuem a capacidade de estabelecer uma 

rede contínua à superfície do comprimido, estando presentes em maior número na 

região mais externa do comprimido. Estas partículas originam entre elas ligações 

resistentes, não permitindo praticamente nenhuma perda de pó do sistema. 

Neste ensaio, também se avaliou a influência do tempo de rolamento do 

friabilómetro no valor de friabilidade (Figura 3-10). A perda de massa dos comprimidos 

aumenta com o decorrer do tempo de ensaio. Este aumento resulta de um 

enfraquecimento das ligações estabelecidas à superfície do comprimido à medida que 

lhes é aplicada uma força de atrito repetitiva nos vários ciclos do ensaio (quatro vezes 

4 min). 

Ensaios de libertação/dissolução 

Nesta fase estudou-se a influência da razão ibuprofeno/HPMC K100M na 

libertação/dissolução dos comprimidos matriciais. Além deste parâmetro, pretendeu-se 

detectar qual o intervalo de concentrações de HPMC para o qual é possível obter uma 

modulação da libertação do ibuprofeno. Assim, as formulações foram preparadas de 

modo a que as matrizes, depois de intumescidas, não sofressem uma desagregação 

imediata, mantendo a sua integridade durante o tempo de ensaio. 

Os ensaios de libertação/dissolução realizados no decurso deste trabalho não 

tiveram como objectivo simular as condições fisiológicas verificadas numa situação 

in vivo. Como se tratam de estudos de formulação, pretendeu-se adoptar determinadas 

condições de ensaio susceptíveis de comparar as diferentes formulações 

desenvolvidas. Assim, um factor a ter em consideração, e muitas vezes negligenciado 

e escolhido empiricamente, é a velocidade de agitação do líquido de dissolução. 

Quando se empregam velocidades de agitação baixas podem encobrir-se diferenças 

na cedência dos fármacos, resultando perfis de libertação/dissolução semelhantes a 

partir de formas farmacêuticas de libertação prolongada com características de 

libertação realmente distintas. Uma melhor distinção das diferenças na libertação dos 
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fármacos, mesmo que estas sejam pequenas, é possível aplicando velocidades de 

agitação elevadas. 

Os ensaios de libertação/dissolução in vitro foram realizados numa amostra de 

seis comprimidos de cada formulação utilizando as seguintes condições experimentais: 

• Aparelho de dissolução Sotax AT7; 

• Método da pá agitadora; 

• Líquido de dissolução - solução tampão de fosfato de pH 7,2; 

• Volume do líquido de dissolução - 900 ml; 

• Velocidade de agitação das pás -150 rpm; 

• Temperatura do líquido de dissolução - 37,5 ± 0,5°C. 

O aparelho de dissolução foi ligado ao espectrofotómetro de UV/Vis por uma 

bomba de pistões para a recolha de amostras filtradas e posterior reposição, 

decorrendo o ensaio em sistema fechado. 

A intervalos de tempo determinados, as amostras filtradas foram analisadas 

automaticamente no espectrofotómetro a 265 nm (máximo de absorção) e a conversão 

do valor de absorvência em quantidade de ibuprofeno dissolvido foi feita aplicando a 

seguinte fórmula: 

m, = [A, x / + £>)x V Equação 21 

Qt - Quantidade de fármaco dissolvido no tempo t 

Aj - Valor de absorvência da amostra filtrada e recolhida no tempo t 

/' - Inclinação da curva de calibração (Anexo) 

b - Valor da ordenada na origem da curva de calibração (Anexo) 

V - Volume do líquido de dissolução 

Os resultados representados no gráfico da Figura 3-11 correspondem à 

quantidade acumulada de ibuprofeno libertado a partir dos vários lotes de sistemas 

matriciais contendo diferentes proporções de fármaco/HPMC. Os ensaios de 

libertação/dissolução correspondem à média de seis comprimidos testados em cada 

formulação. O gráfico da Figura 3-11 mostra que a libertação do ibuprofeno ao longo 

do tempo não foi idêntica para as várias formulações. Os perfis de 

libertação/dissolução obtidos a partir de matrizes de HPMC variam de acordo com a 

proporção de fármaco/polímero presente no sistema. 
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Figura 3-11 - Influência da proporção ibuprofeno/HPMC K100M (m/m - %) nos perfis de 
libertação/dissolução do ibuprofeno. 

Na Figura 3-11 não está representado o perfil de libertação/dissolução das 

matrizes preparadas com 90% de ibuprofeno e 10% de HPMC. Para esta formulação, 

os seis primeiros comprimidos testados apresentaram perfis de libertação/dissolução 

bastante diversificados. Para confirmar os resultados obtidos, ensaiaram-se mais seis 

comprimidos. Os perfis de libertação/dissolução dos doze comprimidos matriciais estão 

representados na Figura 3-12. 

Os comprimidos das formulações contendo uma quantidade de ibuprofeno entre 

100 e 90% desagregam completamente antes das 24 horas de ensaio. Nestas 

circunstâncias, a quantidade de HPMC presente nos sistemas matriciais não é 

suficiente para formar uma matriz uniforme e coesa capaz de aprisionar a substância 

activa. Todos os outros lotes de comprimidos desagregam apenas parcialmente 

durante o período de ensaio (24 horas), apresentando um considerável efeito no 

prolongamento do perfil de libertação do ibuprofeno. 

A formação de uma camada contínua de gel na matriz que impede a libertação 

do fármaco é controlada: 

• pela velocidade de hidratação do polímero, 

• pelo relaxamento das cadeias poliméricas e intumescimento e, 

• pela presença de uma quantidade suficiente de partículas de HPMC 

adjacentes que permitam estabelecer pontos de contacto e um grau de 

emaranhamento adequado entre as cadeias poliméricas. 
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Figura 3-12 - Perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno dos comprimidos contendo uma 

proporção de ibuprofeno/HPMC K100M de 90/10. 

Desta forma, a razão fármaco/HPMC é considerada um dos factores mais 

influentes no controlo da libertação da substância activa. 

O perfil de libertação/dissolução do fármaco neste tipo de matrizes está 

intrinsecamente relacionado com a estrutura da barreira de gel, que controla a taxa de 

difusão do fármaco, e com a consistência do gel para resistir a uma erosão rápida. 

Neste estudo, a concentração de polímero hidrófilo presente parece exercer uma 

influência directa no estabelecimento de pontos de contactos entre partículas de HPMC 

adjacentes e na viscosidade da camada gelificada. Um incremento de HPMC conduzirá 

a um maior grau de emaranhamento entre as cadeias poliméricas, reduzindo o espaço 

onde a penetração do solvente e a difusão do fármaco ocorrerá. Deste modo, a 

camada de gel apresenta um efeito barreira mais marcado quer à difusão e libertação 

do fármaco, quer à penetração do solvente no núcleo seco. Assim, com uma maior 

concentração de polímero por unidade de área, a camada de gel resultante será mais 

viscosa e, consequentemente, mais resistente à erosão (desintegração das cadeias 

poliméricas). 

Pela análise da Figura 3-11 verifica-se que a desintegração dos comprimidos 

contendo 5% de HPMC K100M (95% ibuprofeno) é mais rápida em relação às 

formulações preparadas na ausência de polímero (100% ibuprofeno). Esta observação 

sugere a ausência de interacções entre as partículas de fármaco e as partículas de 

polímero. As partículas de ibuprofeno estabelecem apenas conexões entre elas, 

sucedendo o mesmo relativamente às partículas de HPMC. Os perfis de libertação 

obtidos permitem concluir que a concentração do polímero hidrófilo (5%) não é o 
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bastante para formar um aglomerado contínuo de partículas de HPMC intumescidas e 

que seja capaz de reter a substância activa no seio da matriz. Nestas circunstâncias, a 

pressão exercida pelas partículas isoladas de HPMC intumescidas funciona como 

agente desestabilizador das ligações existentes entre as partículas de ibuprofeno, 

resultando num processo de desintegração com consequente libertação imediata do 

fármaco. 

Matrizes preparadas com 90% de ibuprofeno (Figura 3-12) apresentam perfis de 

libertação/dissolução diferentes. A diferença no comportamento de 

libertação/dissolução destes comprimidos está provavelmente relacionada com a 

quantidade insuficiente de polímero para revestir de modo uniforme as partículas de 

ibuprofeno na mistura binária. Uma vez que da mistura resulta uma distribuição 

aleatória das partículas dos componentes, facilmente se compreenderá o formato dos 

diferentes perfis de libertação/dissolução obtidos. Em algumas regiões da mistura, a 

quantidade de HPMC presente é suficiente para formar um aglomerado contínuo de 

partículas que reveste as partículas de ibuprofeno, funcionando como agente 

controlador da libertação. Noutros pontos da mistura isso não sucede, observando-se 

um comportamento semelhante ao descrito anteriormente para as formulações 

contendo apenas 5% de polímero hidrófilo. 

Na Figura 3-11 verifica-se que as formulações com razões de fármaco/HPMC 

inferiores a 85/15 apresentam um considerável efeito retardante. A concentração mais 

baixa de polímero que permitiu controlar de modo efectivo a libertação do fármaco é de 

15%. 

Para concentrações de polímero compreendidas entre 15 e 30% verificou-se uma 

variação na libertação do ibuprofeno. Tal como já foi anteriormente referido, à medida 

que aumenta a concentração de HPMC, as cadeias lineares deste polímero 

estabelecem mais pontos de contacto, resultando num incremento do grau de 

emaranhamento. Deste modo, as camadas de gel formadas são mais resistentes à 

desintegração, o que se traduz na diminuição do coeficiente de difusão e da taxa de 

libertação do fármaco. Os perfis de libertação/dissolução obtidos com os comprimidos 

preparados com 15 e 20% são semelhantes, apresentando um valor de factor de 

semelhança (f2) (Equação 13, Capítulo I) de 69. 

Com concentrações de matriz hidrófila superiores a 30%, também não se 

observam diferenças aparentes nos perfis de libertação/dissolução, sendo estes 

praticamente sobreponíveis. Os valores do factor de semelhança (f2) correspondentes 

à comparação dos perfis de dissolução das formulações contendo 30, 40 e 50% de 

HPMC K100M estão representadas na Tabela 3-IX. Estes valores são todos superiores 

a 78, concluindo-se que os perfis de libertação/dissolução comparados são 
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semelhantes. Uma possível explicação para a semelhança entre estes perfis é admitir 

a existência de um valor crítico no grau de emaranhamento das cadeias poliméricas 

acima do qual a concentração de HPMC deixa de exercer um efeito notório na 

libertação/dissolução do ibuprofeno. 

Tabela 3-IX - Valores do factor de semelhança (f2). 

HPMC (%) f2 

30*40 79 

30*50 95 

40*50 85 

Para além destas observações, verificou-se que os tempos de latência 

aumentaram à medida que aumentou a concentração de HPMC nas formulações. 

Enquanto que os sistemas matriciais formulados apenas com ibuprofeno ou 95% de 

ibuprofeno apresentaram tempos de latência da ordem dos 2 minutos, as matrizes 

contendo 15 e 20% de polímero começaram a libertar/dissolver o ibuprofeno ao fim de 

3 minutos após contacto com o líquido de dissolução. Os comprimidos contendo 30, 40 

e 50% de HPMC apresentaram tempos de latências de 5, 10 e 15 minutos, 

respectivamente. 

Parâmetros e modelos matemáticos de libertação 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios de libertação/dissolução dos sistemas 

matriciais formulados com diferentes proporções de ibuprofeno/HPMC procedeu-se ao 

cálculo dos seguintes parâmetros de libertação: t50% e eficácia de dissolução (ED) a 

diferentes tempos de dissolução (EDt12o e EDt48o)- Como a quantidade de ibuprofeno 

libertado/dissolvido ao fim das 24 horas de ensaio é diferente nas várias formulações, 

não faz sentido comparar os diferentes perfis relativamente ao valor de TMD 

(Costa et ai., 2003). 

Os parâmetros de libertação calculados estão representados na Figura 3-13. 

Pela análise das representações gráficas verifica-se que a formulação com 5% de 

HPMC apresentou valores de ED superiores ao obtido com a formulação isenta de 

agente modulador (100% ibuprofeno). Como já foi referido, nesta concentração o 

polímero não é suficiente para formar uma rede de partículas contínuas intumescidas, 

pelo que o comprimido se desagrega facilmente, com libertação imediata do fármaco. 
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Figura 3-13 - Parâmetros de libertação dos comprimidos contendo diferentes proporções de 

ibuprofeno/HPMC K100M (média ± desvio padrão): a) t50% (♦); b) EDt120 (A
) e EDM80(»). 

De um modo geral, os comprimidos contendo uma concentração de agente 

modulador igual ou superior a 15% apresentaram valores de t50% bastante elevados e 

valores de ED muito baixos para os dois tempos considerados (120 e 480 minutos). À 

medida que a libertação/dissolução do ibuprofeno se torna mais lenta e incompleta 

(aumento da concentração de HPMC), o t50% para cada formulação aumenta. 

Comparando os parâmetros de libertação pela análise de variância (ANOVA, 

a = 0,05), verificam-se diferenças estatísticas significativas (p < 0,0001). O teste H.S.D. 

de Tukey permitiu identificar quatro subgrupos homogéneos relativamente à ED,12o e à 

EDt48o. Como os sistemas matriciais que constituem cada subgrupo homogéneo são 

idênticos para os dois parâmetros considerados, apenas estão representados os 

resultados obtidos para a EDl12o (Tabela 3-X). Com estes resultados conclui-se que as 

matrizes contendo uma quantidade de 15 e 20% de polímero pertencem ao mesmo 

grupo. Por outro lado, os comprimidos formulados com uma concentração de HPMC 

igual ou superior a 30% apresentam perfis de libertação/dissolução semelhantes 

relativamente aos valores da ED. Estes resultados confirmam as conclusões obtidas 

pelo cálculo do f2. 
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Tabela 3-X - Subconjuntos homogéneos das médias da EDt12o (%) após aplicação do teste 
H.S.D. deTukey. 

Ibuprofeno 

(%) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Ibuprofeno 

(%) 
N 

1 2 3 4 

50 6 4,22 

70 6 4,43 

60 6 4,79 

80 6 7,96 

85 6 8,88 

100 6 29,15 

95 6 100,00 

P 0,9489 0,6543 1,0000 1,0000 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

Vários são os modelos matemáticos que possibilitam a interpretação quantitativa 

dos resultados obtidos nos ensaios de libertação/dissolução. No entanto, apenas se 

utilizaram aqueles que apresentam maior amplitude de aplicação (Tabela 3-XI). 

Tabela 3-XI - Modelos matemáticos para o estudo da libertação/dissolução de fármacos a partir 
de formas farmacêuticas de libertação modificada. 

Ordem zero A77 = /r?0 +K0t 

Higuchi m = m0+KHy[t 

Korsmeyer-Peppas m = m0 +KKtn 

Weibull /77 = 1 - e x p ( - a f b ) 

Peppas-Shalin m = KJq + K2t2q 

Para a determinação do expoente n no modelo de difusão de Korsmeyer-Peppas, 

alguns autores sugerem a utilização da parte da curva de libertação/dissolução em que 

a fracção acumulada de fármaco (m) apresenta valores inferiores a 0,6 (Ritger e 

Peppas, 1987 b). Por isso, na aplicação dos modelos matemáticos anteriores a m(t) 

utilizada nos cálculos não excedeu os 60%. Para além disso os tempos de latência 

também foram eliminados da análise. 

Pág. 101 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

O ajuste dos perfis de libertação/dissolução aos modelos matemáticos de ordem 

zero, de Higuchi e de Korsmeyer-Peppas foi efectuado através do programa Microsoft® 

Excel e validado utilizando dois programas diferentes: SPSS 13.0 e Curve Expert 1.3. 

Para os modelos de Weibull e de Peppas-Sahlin utilizou-se o programa SPSS 13.0 

para determinar os parâmetros dos modelos. 

As quantidades iniciais de fármaco (m0), as velocidades de dissolução aparente 

do ibuprofeno (K), os coeficientes de determinação (R2) obtidos para os modelos de 

ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas com os valores do expoente n e de Weibull 

com os valores de a e b são apresentados na Tabela 3-XII. 

Tabela 3-XII - Aplicação dos modelos matemáticos de libertação aos comprimidos contendo 
diferentes proporções ibuprofeno/HPMC K100M. 

IBF/HPMC (%) 100/0 95/5 85/15 80/20 70/30 60/40 50/50 

Ordem zero 

m0 2,8447 -9,5102 4,5865 4,8105 3,9720 4,1357 4,1080 

Ordem zero Ko 0,4275 5,0433 0,0837 0,0716 0,0366 0,0415 0,0377 Ordem zero 

R2 0,9926 0,9962 0,9828 0,9827 0,9926 0,9875 0,9886 

Higuchi 

m0 -11,2114 -35,0862 -9,5846 -8,8881 -9,4319 -9,0394 -9,7053 

Higuchi KH 5,6136 23,7815 2,4533 2,2308 1,5844 1,6636 1,6214 Higuchi 

R2 0,9833 0,9779 0,9724 0,9715 0,9848 0,9865 0,9879 

Korsmeyer-
Peppas 

m0 -1,1536 -3,5805 0,1008 0,2932 -0,1114 -1,2557 -0,5958 

Korsmeyer-
Peppas 

KK 1,2770 2,4535 0,3803 0,4112 0,2049 0,3281 0,2602 Korsmeyer-
Peppas n 0,79 1,24 0,77 0,79 0,78 0,72 0,76 

Korsmeyer-
Peppas 

R2 0,9998 0,9974 0,9932 0,9962 0,9999 0,9983 0,9987 

Weibull 

a 0,3690 12,6255 0,0817 0,0766 0,0393 0,0490 0,0418 

Weibull b 1,0103 1,7604 0,9673 0,9412 0,9297 0,9227 0,9184 Weibull 

R2 0,9986 0,9894 0,9929 0,9942 0,9984 0,9980 0,9979 

A Figura 3-14 apresenta a representação gráfica dos valores dos coeficientes de 

determinação (R2) dos modelos aplicados e o expoente (n) do modelo de 

Korsmeyer-Peppas para as matrizes de HPMC. De um modo geral, da análise da 

Tabela 3-XII e da Figura 3-14 a) verifica-se que, o modelo que permite um melhor 

ajuste das curvas de libertação/dissolução do fármaco é o de Korsmeyer-Peppas, 

seguido do modelo de Weibull, correspondendo aos valores de coeficientes de 

determinação mais elevados (R2 > 0,9932 e 0,9894, respectivamente). Por outro lado, 

o modelo de ordem zero permite um melhor ajuste das curvas quando comparado com 

o modelo de Higuchi. 
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Figura 3-14 - a) Valores dos coeficientes de determinação (R2) e b) Valores de n (modelo de 

Korsmeyer-Peppas) versus concentração de ibuprofeno nos comprimidos matriciais de 

HPMCK100M. 

Tal como foi referido anteriormente, a análise do expoente n calculado pela 

aplicação do modelo de Korsmeyer-Peppas permite tirar algumas conclusões sobre 

como decorreu o processo de libertação do fármaco a partir do sistema farmacêutico. 

Excepto para a formulação contendo 5% de HPMC, os valores do expoente n estão 

compreendidos entre 0,72 e 0,79 (Figura 3-14 b). Estes valores sugerem que o 

mecanismo de libertação do ibuprofeno é a difusão anómala ou não-Fickiana. Deste 

modo, a libertação é controlada pela combinação de dois fenómenos: relaxamento das 

cadeias poliméricas e consequente erosão da matriz e difusão do fármaco através da 

camada gelificada. 

Apesar da distribuição de Weibull não caracterizar adequadamente as 

propriedades cinéticas do processo de libertação/dissolução, pode descrever a curva 

resultante em função de dois parâmetros: forma e localização. Pela análise da 

Tabela 3-XII verifica-se que apenas a curva de libertação/dissolução das matrizes 

contendo 5% de polímero apresenta um valor de b bastante superior a 1. Este 

resultado sugere diferenças no formato da curva obtida a partir desta formulação 

quando comparada com a curva obtida nas restantes formulações contendo HPMC 

(b ligeiramente inferior a 1). 

Considerando apenas os perfis de libertação/dissolução dos comprimidos 

formulados com 90% de ibuprofeno e 10% de HPMC, pela aplicação dos modelos 

matemáticos obtêm-se os resultados representados graficamente na Figura 3-15. 
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Figura 3-15 - a) Valores dos coeficientes de determinação (f?2
) e b) Valores de n (modelo de 

Korsmeyer-Peppas) versus comprimido contendo 90% de ibuprofeno e 10% de HPMC K100M. 

Pela análise do gráfico da Figura 3-15 verifica-se que os comprimidos da 

formulação contendo 10% de HPMC apresentam um mecanismo de libertação do 

fármaco aleatório. Tal como já referido anteriormente a propósito desta formulação, o 

diferente comportamento observado na libertação pode resultar da quantidade de 

polímero ser suficiente ou não para revestir as partículas de ibuprofeno e funcionar 

como modular da libertação. Por sua vez, esta situação resulta do facto da mistura 

binária empregue na preparação dos comprimidos ser uma distribuição aleatória das 

partículas que a constituem. 

A Figura 3-16 apresenta os valores do parâmetro de forma, b, das curvas de 

libertação/dissolução do modelo de Weibull. 

O formato da curva de libertação/dissolução do ibuprofeno é diferente nos 

comprimidos 2, 5 e 8 quando comparado com o formato apresentado pelos perfis 

obtidos com os outros comprimidos (Figura 3-16). 
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Figura 3-16 - Parâmetro de forma (modelo de Weibull) das curvas de libertação/dissolução 

versus comprimido contendo 90% de ibuprofeno e 10% de HPMC K100M. 

Numa tentativa de quantificar as contribuições relativas dos dois fenómenos 

responsáveis pela libertação (difusão e relaxamento polimérico), aplicou-se o modelo 

de Peppas-Sahlin. Pela aplicação deste modelo verificou-se que o relaxamento das 

cadeias poliméricas é o mecanismo que contribui para a libertação do fármaco a partir 

deste tipo de sistemas matriciais. A contribuição relativa à difusão apresenta valor zero 

ao longo do período de dissolução considerado. 

Tal como já foi referido anteriormente no Capítulo 1, o tratamento matemático 

abrangendo todos os fenómenos que contribuem para a libertação dos fármacos a 

partir de sistemas de libertação modificada torna-se muito complexo. Os modelos 

descrevem melhor a libertação da substância activa neste tipo de preparações quando 

esta resulta de um fenómeno simples ou quando esse fenómeno, pelo facto de ser a 

etapa limitante, condiciona todo o processo de libertação. Desta forma, a análise dos 

dados de libertação/dissolução aplicando estes modelos matemáticos é empírica e as 

conclusões resultantes dos mecanismos dominantes de transporte de massa deve ser 

feita com algum cuidado. 

Estudo do intumescimento dos comprimidos matriciais de HPMC K100M: Análise 

da estrutura da camada qelificada 

Para analisar a estrutura da camada gelificada e determinar a sua espessura e a 

expansão axial dos comprimidos matriciais hidrófilos durante o processo de 

intumescimento recorreu-se ao aparelho Texture Analyser. A utilização deste aparelho 

baseia-se na medição da distância de penetração da sonda, pela aplicação de forças 
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crescentes até uma determinada força máxima. Esta resistência máxima encontrada 

pela sonda ao penetrar na camada gelificada ocorre quando esta alcança a interface 

gel/núcleo seco. O registo dos diagramas força versus distância percorrida pela sonda 

durante o processo de penetração permite obter informações sobre a espessura da 

camada de gel. 

Durante a execução deste ensaio, revestiu-se uma das bases planas dos 

comprimidos matriciais com um revestimento orgânico insolúvel em água (60 g de 

Eudragit® RS numa mistura de 50 ml de acetona e 50 ml de álcool isopropílico) para 

evitar deformações durante a determinação da espessura da camada gelificada. 

Os comprimidos foram colados pela base revestida em placas de Petri de vidro 

com cianoacrilato, tal como se pode observar na Figura 3-17. 

Figura 3-17 - Placas de Petri com os comprimidos matriciais de HPMC colados. 

As placas de Petri com os comprimidos foram colocadas nos vasos de dissolução 

contendo 900 ml de solução tampão de fosfato de pH 7,2. O processo de 

intumescimento decorreu a 37 + 0,5 °C, utilizando o método da pá agitadora, à 

velocidade de 50 rpm. Esta velocidade foi escolhida para minimizar as condições 

favoráveis à erosão. Posteriormente, e para comparação, a formulação contendo 30% 

de polímero hidrófilo foi testada à mesma velocidade de agitação utilizada nos ensaios 

de libertação/dissolução (150 rpm). 

As placas de Petri com os comprimidos intumescidos foram removidas do meio 

líquido, em intervalos de tempo pré-determinados, durante um período máximo de 

6 horas de ensaio. Posteriormente os comprimidos foram sujeitos a uma análise 

texturométrica. No ensaio utilizou-se uma célula de carga de 25 kgf e uma sonda 

cilíndrica metálica com 2 mm de diâmetro e 3 cm de altura. 

As condições de ensaio foram estabelecidas mediante ensaios preliminares. 

Durante estes estudos definiu-se a trigger force, ou seja, a força mínima que a sonda 

encontra para iniciar a análise texturométrica. Esta força deve corresponder ao ponto 
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de contacto da sonda com a superfície do comprimido. Para além desta força, 

estabeleceu-se também o valor de uma segunda força que corresponde à resistência 

encontrada pela sonda à penetração quando contacta com o núcleo seco da matriz, 

devendo esta diferenciar o polímero no estado gelificado do polímero no estado seco. 

Esta segunda força deve ser suficiente para que a sonda consiga vencer a resistência 

oferecida pela camada de gel e a penetre na sua totalidade até encontrar a 

interface gel/núcleo seco. Por outro lado, a sonda não deverá penetrar para além do 

núcleo seco. 

No início da análise texturométrica (Figura 3-18), a sonda adquiriu uma 

velocidade de 2 mm.s"1 até à superfície da matriz, onde detectou uma força de 0,5 g 

{trigger force). Após detectar esta força, a sonda adquiriu automaticamente uma 

velocidade de penetração de 0,2 mm.s"1. Posteriormente, a sonda penetrou na matriz 

intumescida até detectar uma força de resistência máxima pré-estabelecida (500 g). 

Camada 
gelificada 

V 

Núcleo 
seco 

/ 

D Contacto 
com a 
camada 
gelificada 

u Contacto 
com o 
núcleo 
seco 

Figura 3-18 - Penetração da sonda na camada gelificada nos comprimidos matriciais hidrófilos 
intumescidos durante a análise texturométrica. 

Neste equipamento, o movimento da sonda cilíndrica é controlado por um 

microprocessador. Os dados adquiridos automaticamente, com uma velocidade de 

200 pontos por segundo, foram analisados utilizando o computador equipado com o 

software Texture Expert®, A sonda é ligada a um transdutor de força, que mede a 

resistência encontrada pela sonda durante o ensaio. 

O registo dos diagramas força versus distância percorrida pela sonda permite 

obter informações sobre a espessura da camada de gel, correspondente ao 

relaxamento/intumescimento do polímero (HPMC). Um aumento na distância de 

penetração da sonda ao longo do tempo de hidratação indica um aumento na 

espessura da camada gelificada durante o processo de intumescimento. 

O registo dos dados na análise texturométrica inicia-se quando a sonda de 

penetração contacta com a superfície do comprimido. Um exemplo típico do perfil 

resultante da penetração da sonda na camada de gel em matrizes de HPMC com 

Pag. 107 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

diferentes tempos de hidratação está representado na Figura 3-19. A resistência à 

força aplicada durante a penetração da sonda é função da distância percorrida na 

camada gelificada e da consistência apresentada pelo próprio gel. Assim, baixas 

resistências (representadas pelos baixos declives no início do ensaio) indicam uma 

baixa consistência da camada de gel. Um aumento brusco na resistência à força de 

penetração (elevado declive em cada um dos perfis representados na Figura 3-19) 

verifica-se quando a sonda penetra numa região da matriz onde o polímero se 

apresenta menos hidratado, correspondendo a uma camada de gel mais consistente. 

Posteriormente, pela análise do perfil de penetração observa-se que a distância 

percorrida pela sonda se mantém constante apesar do incremento da força aplicada, 

indicando que a sonda atingiu o núcleo seco da matriz. 

Force [g 

h 2h 4h e h 

Distance (mm) 

Figura 3-19 - Diagrama típico força versus distância percorrida pela sonda durante o processo 
de penetração na camada de gel nos comprimidos matriciais hidrófilos em diferentes tempos de 

hidratação. 

Na Figura 3-19 é evidente que a sonda ao penetrar encontra pouca resistência 

na superfície da matriz, o que corresponde às baixas forças iniciais detectadas nos 

diferentes intervalos de tempo ensaiados (< 100 g). À medida que a sonda se aproxima 

da interface camada gelificada/núcleo seco, a resistência encontrada pela sonda 

aumenta. 

Comparando os perfis de penetração em diferentes tempos de hidratação, a 

Figura 3-19 mostra também que a força detectada pela sonda decresce 

progressivamente com o tempo de hidratação dos comprimidos, especificamente na 
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região dos 0 aos 200 g. Esta diminuição progressiva indica um elevado grau de 

cadeias poliméricas a separarem-se e a dissolverem-se (processo de erosão), com 

consequente diminuição da concentração do polímero à superfície da matriz. Um 

brusco aumento no declive das curvas (Força versus Distância), depois da região 

correspondente aos 200 g, sugere uma descontinuidade da consistência do material 

(detecção da região limite da interface gel/núcleo seco). 

Em geral, a manutenção da espessura da camada de gel depende da velocidade 

de penetração do solvente e da velocidade de desintegração e dissolução das cadeias 

poliméricas nas camadas mais periféricas do gel. Quando a velocidade de penetração 

da água é mais rápida que a velocidade de desintegração das cadeias poliméricas 

verifica-se um crescimento contínuo na espessura da camada gelificada. Pelo 

contrário, quando a penetração da água sofre um atraso devido ao aumento da 

espessura da camada de gel e o processo de desintegração das cadeias poliméricas 

ocorre com regularidade, pouca ou nenhuma alteração ocorrerá na espessura do gel. 

Nesta fase, a espessura da camada de gelificada manter-se-á mais ou menos 

constante. 

Neste estudo, a espessura da camada de gel é definida pela distância entre a 

superfície mais externa do comprimido intumescido (i.e., periferia) e a interface 

gel/núcleo seco. 

No início de cada ensaio, registou-se a penetração da sonda nos comprimidos 

secos até encontrar uma resistência de 500 g (aproximadamente 20 pm). Essa 

distância foi posteriormente considerada e descontada no cálculo da espessura da 

camada de gel nos diferentes tempos de hidratação ensaiados. 

A espessura da camada gelificada foi calculada pela diferença obtida entre a 

distância máxima penetrada pela sonda no comprimido seco (idealmente, 0 mm) e no 

comprimido hidratado ao fim de diferentes tempos de hidratação. Os resultados 

correspondem à média de três determinações independentes (i.e., em três 

comprimidos). A Tabela 3-XIII e Figura 3-20 apresentam a espessura da camada de 

gel considerando diferentes tempos de hidratação para os comprimidos matriciais de 

HPMC. 
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Tabela 3-XIII - Espessura da camada gelificada (mm) versus concentração de HPMC K100M 

(%) durante o ensaio de intumescimento (velocidade = 50 rpm) (média ± desvio padrão). 

Tempo (h) 
HPMC (%) 

Tempo (h) 
50 40 30 20 15 10 5 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,5 0,65 0,66 0,55 0,40 0,29 0,16 0,10 

1 0,88 0,89 0,72 0,53 0,40 0,28 0,20 

2 1,15 1,09 1,08 0,75 0,54 0,32 0,29 

4 1,63 1,52 1,51 0,93 0,74 0,39 0,16 

6 1,89 1,83 1,80 1,14 0,92 0,49 0,14 
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Figura 3-20 - Espessura da camada de gel dos comprimidos contendo diferentes proporções de 

ibuprofeno/HPMC K100M versus tempo de hidratação. 

Comparando os resultados dos perfis de penetração da sonda nos sistemas 

matriciais verifica-se que existem diferenças na espessura da camada de gel medida 

(Figura 3-20). Esta Figura indica que o crescimento da camada de gel está associado 

com a quantidade de polímero hidrófilo presente nas matrizes. Assim, a concentração 

de HPMC exerce influência na distância percorrida pela sonda, ou seja, na espessura 

da camada gelificada. 

Pela análise do gráfico da Figura 3-20 verifica-se que a sonda penetrou cerca de 

0,30 mm na matriz contendo 5% de HPMC ao fim de 2 horas de hidratação. Esta 

penetração resulta do intumescimento das poucas partículas de polímero presentes no 

sistema matricial. Após este período, a matriz polimérica começou a desintegrar-se e a 
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sonda rapidamente encontrou uma região constituída por partículas de ibuprofeno 

onde a resistência é suficiente para fazê-la voltar à posição inicial. 

Matrizes preparadas com 10% de agente hidrófilo apresentaram um ligeiro 

intumescimento, verificando-se um aumento na espessura da camada gelificada na 

primeira hora do ensaio. Este aumento na espessura da camada de gel correspondeu 

aproximadamente a 10% da espessura do comprimido seco (2,949 mm). Após este 

período, a espessura do gel manteve-se praticamente constante durante o ensaio, 

indicando que provavelmente se atingiu uma região de sincronização entre a 

velocidade de hidratação/relaxamento e a velocidade de desintegração/erosão das 

cadeias poliméricas da HPMC. 

Para uma gama de concentrações entre 15 e 20% de polímero a velocidade de 

crescimento da camada de gel foi menor quando comparada com as formulações 

contendo uma concentração de polímero hidrófilo superior a 30%. Após 6 horas de 

hidratação, o aumento da espessura da camada gelificada correspondeu 

aproximadamente a 34 e 41% da espessura do comprimido seco para as formulações 

contendo 15 e 20% de HPMC, respectivamente. Considerando o mesmo tempo de 

hidratação (6 h), para as formulações preparadas com 30, 40 e 50% o aumento 

verificado da espessura do gel correspondeu aproximadamente a 67, 68 e 70% em 

relação à espessura das matrizes antes de hidratadas, respectivamente. 

Pela observação da Figura 3-20 também se constata que, para comprimidos 

preparados com 15% ou mais de polímero hidrófilo, não ocorreu a sincronização 

observada nos sistemas constituídos com 10% de HPMC. Isto sugere que o solvente 

continuou a penetrar e a hidratar as partículas de polímero que encontravam nas 

camadas mais internas a uma taxa superior à taxa de erosão da matriz, não se 

estabelecendo um equilíbrio entre estas duas taxas durante o tempo de ensaio 

considerado. Esse equilíbrio talvez se estabelecesse mais tarde. 

A Figura 3-21 representa a espessura da camada gelificada em função da 

concentração de HPMC presente no sistema, após 6 horas do ensaio de hidratação. 

Pela observação do gráfico verifica-se que, para as formulações contendo uma 

concentração igual ou inferior a 30% de polímero, à medida que aumenta a 

concentração de HPMC, aumenta linearmente a espessura da camada de gel no 

tempo considerado (R2 = 0,9934, a = 0,05, p < 0,001). Para sistemas contendo uma 

concentração entre 30 e 50% de HPMC, ao fim de 6 horas de ensaio, a espessura da 

camada de gel é semelhante. Esta semelhança foi estatisticamente demonstrada pela 

aplicação do teste H.S.D. de Tukey após se ter verificado a existência de diferenças 

significativas nos valores de espessura da camada pela análise de variância (ANOVA, 
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a = 0,05, p < 0,001). Na Tabela 3-XIV estão representados os subgrupos homogéneos 

relativamente à espessura da camada gelificada obtidos pelo teste H.S.D. de Tukey. 

A Figura 3-21 e a Tabela 3-XIV corroboram com os resultados obtidos nos 

ensaios de libertação/dissolução (Figura 3-11 e Tabela 3-X), podendo estabelecer-se 

uma relação entres estes dois ensaios. Em ambos os ensaios, as matrizes contendo 

5% de HPMC pertencem a um subgrupo isolado. Por outro lado, os comprimidos 

contendo 15 e 20% de polímero não apresentam diferenças significativas quer em 

relação à espessura da camada gelificada, após 6 horas de hidratação, quer em 

relação às ED. Sendo a camada de gel um dos factores que condiciona os 

mecanismos cinéticos envolvidos na libertação do fármaco nas matrizes de HPMC, 

pode concluir-se que os sistemas preparados com estas concentrações de polímero 

(15 e 20%) apresentam velocidades de libertação do ibuprofeno semelhantes no tempo 

considerado. Por outro lado, uma conclusão idêntica pode ser referenciada para os 

sistemas contendo entre 30 e 50% de HPMC, demonstrando-se mais uma vez a 

semelhança entre estas matrizes. 
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Figura 3-21 - Espessura da camada de gel versus concentração de HPMC K100M após 6 horas 

de hidratação. 
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Tabela 3-XIV - Subconjuntos homogéneos das médias da espessura da camada de gel (mm) 

das matrizes de HPMC K100M (t = 6 h de hidratação) após aplicação do teste H.S.D. de Tukey. 

HPMC 

(%) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 HPMC 

(%) 
N 

1 2 3 4 

5 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0,14 

0,49 

0,92 

1,14 

1,80 

1,83 

1,89 

P 1,0000 1,0000 0,2459 0,9406 

a - Nível de significância 

p - Probabilidade 

Para verificar a influência da velocidade de agitação, a formulação contendo 30% 

de HPMC K100M foi também testada a 150 rpm (velocidade do ensaio de 

libertação/dissolução). A Figura 3-22 representa a espessura da camada gelificada em 

função do tempo de hidratação para esta formulação a duas velocidades de agitação 

diferentes. 
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Figura 3-22 - Espessura da camada de gel versus tempos de hidratação da matriz contendo 

30% HPMC K100M a duas velocidades de agitação diferentes: 50 rpm (•) e 150 rpm (A). 
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O gráfico da Figura 3-22 permite concluir que a influência da velocidade de 

agitação na velocidade de penetração do solvente na matriz de HPMC e, 

consequentemente, na espessura da camada de gel só se torna evidente após um 

período de hidratação superior a 2 horas. Verifica-se também que o aumento da 

velocidade de agitação não aumenta a erosão no período de ensaio considerado. 

Estudo da influência da força de compactação 

Para estudar a influência da força de compactação na cinética de libertação do 

ibuprofeno a partir de comprimidos matriciais de HPMC prepararam-se comprimidos 

contendo 80% de ibuprofeno e 20% de polímero hidrófilo. Para este estudo os 

comprimidos foram preparados numa prensa mecânica (Lloyd Instruments LR 50K) 

acoplada a um computador no qual é possível estipular uma força de compactação. 

Esta máquina, com movimento único do punção superior, foi programada para exercer 

uma determinada carga de compactação, com um percurso máximo do punção 

superior de 25 mm à velocidade de 10 mm/min. A carga de compactação variou para 

cada formulação preparada - 2000, 8000, 12000 e 20000 N. Para este estudo 

utilizaram-se punções biselados de 10 mm de diâmetro. O enchimento unitário da 

matriz processou-se manualmente. 

Verificação das propriedades físicas dos comprimidos matriciais 

a) Uniformidade de massa 

O ensaio de uniformidade de massa efectuou-se segundo o procedimento 

descrito anteriormente quando se estudou a influência da proporção 

ibuprofeno/HPMCK100M. 

A análise dos resultados demonstrou que as massas dos diversos comprimidos 

matriciais se mantiveram dentro dos limites estipulados na Ph. Eur. 5.0 (variação de 

massa de ± 5% do valor médio para comprimidos com massa igual ou superior a 250 

mg). Todas as formulações contendo HPMC apresentaram coeficientes de variação 

inferiores a 0,4%. 

b) Resistência à ruptura 

Na Figura 3-23 estão indicados os resultados da resistência tênsil (ox) calculados 

a partir dos valores obtidos no ensaio da resistência à ruptura (Equação 19). Cada 

resultado corresponde à média de 5 determinações. 
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Figura 3-23 - Valores da resistência tênsil versus força de compactação. 

Na literatura está descrito que a resistência à ruptura de um comprimido é 

proporcional ao logaritmo da força de compactação (Prista eí a/., 2003). Assim, quanto 

maior for a força de compactação usada na produção de comprimidos, mais resistentes 

estes se apresentarão. A visualização do gráfico da Figura 3-23 permite verificar que a 

resistência dos comprimidos aumentou com o aumento da força de compactação até 

um determinado valor (12000 N). Esta relação parece ser logarítmica (R
2 = 0,9931), no 

entanto a existência de apenas três pontos não permite tirar uma conclusão precisa 

desta relação. A aplicação de uma força de 20000 N produziu comprimidos com 

resistências comparáveis aos comprimidos preparados com uma força de 12000 N. 

Tabela 3-XV - Subconjuntos homogéneos das médias da resistência tênsil (MPa) após 

aplicação do teste H.S.D. de Tukey. 

Força de compactação 

(N) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Força de compactação 

(N) 
N 

1 2 3 

2000 

8000 

12000 

20000 

5 

5 

5 

5 

0,57 

1,59 

1,76 1,76 

1,81 

P 1,0000 0,1361 0,9128 

a - Nível de significância 

p - Probabilidade 
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A análise de variância (ANOVA, a = 0,05, p< 0,0001) permitiu verificar que 

existem diferenças estatísticas na resistência tênsil das matrizes obtidas a partir de 

diferentes forças de compactação. Através do teste H.S.D. de Tukey os comprimidos 

preparados foram agrupados de acordo com a Tabela 3-XV. Estes resultados permitem 

verificar que existem diferenças na estrutura física dos comprimidos preparados com 

uma força de compactação baixa (2000 N) e dos comprimidos preparados com forças 

de compactação superiores (> 8000 N). O estabelecimento de dois subgrupos 

homogéneos nos comprimidos preparados com forças de compactação igual ou 

superior a 8000 N (Tabela 3-XV) resulta provavelmente da presença de outliers 

moderados nos comprimidos preparados com forças de 8000 e 20000 N (Figura 3-23). 

Ensaios de libertação/dissolução 

Os ensaios de libertação/dissolução in vitro foram realizados numa amostra de 

três comprimidos de cada formulação, utilizando as mesmas condições experimentais 

descritas anteriormente. Após tratamento, os resultados obtidos com estas formulações 

foram representados graficamente (Figura 3-24). 

120 

-•—2000N 
-e— 8000 N 
-A—12000 N 
--—20000 N 

0 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 
Tempo (min) 

Figura 3-24 - Influência da força de compactação nos perfis de libertação/dissolução do 
ibuprofeno. 

Pela análise do gráfico pode concluir-se que, com a aplicação de uma força de 

compactação muito baixa (2000 N), resultam comprimidos que libertam o fármaco 

muito mais rapidamente do que a mesma formulação comprimida com uma força 

superior. Esta força de compactação mostra-se insuficiente para originar uma estrutura 

compacta e coesa. A porosidade das matrizes pode ser reduzida com o aumento da 

força de compactação, resultando numa estrutura muito mais compacta e resistente à 
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penetração do solvente e à consequente libertação do fármaco. Desta forma, 

compreende-se que à medida que se elevou a força de compactação de 2000 para 

8000 N obteve-se comprimidos mais resistentes e menos porosos, acarretando esta 

diminuição de espaço vazios um maior período de desagregação dos sistemas 

matriciais. 

Na Figura 3-24 também é possível observar que, após se exercer uma força de 

compactação suficiente para formar uma estrutura que apresente uma porosidade 

pequena, não se verificam diferenças nos perfis de libertação/dissolução, já que estes 

são sobreponíveis. Os valores do factor de semelhança (f2) (Equação 13, 

Capítulo 1.2.5.) correspondentes à comparação dos perfis de libertação/dissolução das 

formulações preparadas com 8000, 12000 e 20000 N estão representados na 

Tabela 3-XVI. Estes valores são todos superiores a 75, pelo que se pode concluir que 

os perfis comparados são semelhantes. 

Tabela 3-XVI - Factores de semelhança (f2) dos perfis de libertação/dissolução obtidos a partir 
de comprimidos matriciais de HPMC K100M preparados com diferentes forças de compactação. 

Força de compactação 
(N) h 

8000*12000 82 

8000 * 20000 79 

12000*20000 80 

Com o intuito de comparar os perfis de libertação/dissolução dos comprimidos 

preparados nas duas máquinas de comprimir (máquina de comprimir alternativa e 

prensa mecânica) consideraram-se os perfis obtidos no estudo da influência da 

proporção de HPMC K100M (Figura 3-25). 

A análise dos perfis representados na Figura 3-25 permite verificar que as curvas 

são praticamente sobreponíveis. Esta semelhança é confirmada pelo factor de 

semelhança (f2) entre os perfis de libertação/dissolução obtidos nos comprimidos 

preparados na máquina alternativa e nos comprimidos preparados na prensa mecânica 

pela aplicação de forças de compactação de 8000, 12000 e 20000 N. Esse factor 

assume valores de 67, 74 e 67, respectivamente. 
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Figura 3-25 - Perfis de libertação/dissolução dos comprimidos preparados na máquina de 

comprimir alternativa versus comprimidos preparados na prensa mecânica com aplicação de 

diferentes forças de compactação (8000, 120000 e 20000 N). 

Parâmetros e modelos matemáticos de libertação 

Calcularam-se os mesmos parâmetros de libertação descritos anteriormente: t50% 

(expressos em minutos); EDt120 e a EDt48o (expressa em percentagem), para as 

matrizes de HPMC formuladas com diferentes forças de compactação (Figura 3-26). 
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Figura 3-26 - Parâmetros de libertação dos comprimidos matriciais de HPMC preparados com 

diferentes forças de compactação (média ± desvio padrão): a) t50% (°); b) ED,i2o (A
) e EDM80 (•). 
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Pela análise de variância (ANOVA, a = 0,05, p < 0,0001), verificaram-se 

diferenças significativas entre os parâmetros de libertação calculados. Os parâmetros 

t50%, EDti2o e EDt48o permitiram agrupar os comprimidos preparados com forças de 

compactação igual ou superior a 8000 N em subgrupos homogéneos após a aplicação 

do teste H.S.D. de Tukey. Como os sistemas matriciais que constituem cada subgrupo 

homogéneo são idênticos para os três parâmetros considerados, apenas estão 

representados os resultados obtidos para o t50% (Tabela 3-XVII). 

Os resultados obtidos no ajuste dos perfis de libertação/dissolução aos modelos 

matemáticos descritos anteriormente estão representados na Tabela 3-XVIII. 

Os coeficientes de determinação (R2) dos modelos aplicados e o expoente n do 

modelo de Korsmeyer-Peppas estão representados na Figura 3-27. 

Pela análise da Tabela 3-XVIII e da Figura 3-27 verifica-se que nos comprimidos 

de HPMC preparados com forças de compactação de 8000, 12000 e 20000 N, os 

modelos que permitem um melhor ajuste das curvas de dissolução/libertação são o de 

Korsmeyer-Peppas e o de ordem zero, apresentando os coeficientes de determinação 

mais elevados (R2 > 0,9954, 0,9950, respectivamente). Posteriormente, surge o modelo 

de Weibull com valores de R2 > 0,9871. Para estes sistemas, os valores de n estão 

compreendidos entre 1,01 e 1,15. Os resultados obtidos para estas matrizes sugerem 

que o relaxamento das cadeias poliméricas e a erosão da matriz foram os elementos 

controladores da libertação. 

Tabela 3-XVII - Subconjuntos homogéneos das médias do t50% (min) após a aplicação do teste 
H.S.D. de Tukey. 

Força de compactação 

(N) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Força de compactação 

(N) 
N 

1 2 

2000 

8000 

12000 

20000 

3 

3 

3 

3 

86,91 

541,75 

562,62 

578,08 

P 1,0000 0,6421 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 
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Tabela 3-XVIII - Aplicação dos modelos matemáticos de libertação aos comprimidos matriciais 

de HPMC K100M preparados com diferentes forças de compactação. 

Força de compactação (N) 2000 8000 12000 20000 

Ordem zero 

m0 30,6922 1,2890 1,4417 -0,2406 

Ordem zero Ko 0,2070 0,0892 0,0863 0,0854 Ordem zero 

R
2 0,6904 0,9954 0,9950 0,9931 

Higuchi 

m0 20,7897 -9,9987 -12,4596 -11,8146 

Higuchi KH 3,2075 2,3332 2,4601 2,2840 Higuchi 

R
2 0,8334 0,9240 0,9414 0,9106 

Korsmeyer-Peppas 

m0 -81,4704 1,9993 1,5489 1,6103 

Korsmeyer-Peppas 
KK 96,0200 0,0622 0,0870 0,0326 

Korsmeyer-Peppas 
n 0,09 1,06 1,01 1,15 

Korsmeyer-Peppas 

R
2 0,9369 0,9961 0,9954 0,9969 

Weibull 

a 0,6550 0,0509 0,0515 0,0326 

Weibull b 0,3035 1,1803 1,1637 1,3009 Weibull 

R
2 0,9081 0,9871 0,9907 0,9883 

a) 
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Figura 3-27 - a) Valores dos coeficientes de determinação (R2
) e b) Valores de n (modelo de 

Korsmeyer-Peppas) versus força de compactação. 

A Tabela 3-XIX e a Tabela 3-XX apresentam os subconjuntos homogéneos 

obtidos para o expoente n do modelo de Korsmeyer-Peppas e a velocidade de 

dissolução aparente de ordem zero (K0) após à aplicação da análise de variância 

(ANOVA, a = 0,05, p < 0,05) e posterior teste H.S.D. de Tukey. 
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Tabela 3-XIX - Subconjuntos homogéneos das médias do expoente n (modelo de 
Korsmeyer-Peppas) após a aplicação do teste H.S.D. de Tukey. 

Força de compactação 

(N) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Força de compactação 

(N) 
N 

1 2 3 

2000 

12000 

8000 

20000 

3 

3 

3 

3 

0,09 

1,01 

1,06 1,06 

1,15 

P 1,0000 0,5796 0,1496 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

O teste H.S.D. de Tukey identifica dois subgrupos homogéneos diferentes nos 

comprimidos preparados com forças de compactação igual ou superior a 8000 N para o 

expoente n do modelo de Korsmeyer-Peppas (Tabela 3-XIX). No entanto, atendendo à 

interpretação do mecanismo de libertação através deste parâmetro, as diferenças 

estatísticas entre os valores de n não parecem ser relevantes, permitindo tirar a mesma 

conclusão quanto ao processo que controla a libertação. 

Tabela 3-XX - Subconjuntos homogéneos das médias da velocidade de dissolução aparente de 
ordem zero, K0, após a aplicação do teste H.S.D. de Tukey. 

Força de compactação 

(N) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Força de compactação 

(N) 
N 

1 2 

20000 

12000 

8000 

2000 

3 

3 

3 

3 

0,0851 

0,0863 

0,0892 

0,2070 

P 0,9992 1,0000 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

Pela velocidade de dissolução aparente de ordem zero verifica-se que não 

existem diferenças significativas nos perfis de libertação/dissolução para as 

formulações preparadas com uma força de compactação igual ou superior a 8000 N 

(Tabela 3-XX), confirmando os resultados obtidos anteriormente com o cálculo do 

factor de semelhança (f2), do t50%e da ED ao fim de 120 e 480 minutos. 
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Os resultados obtidos no estudo da influência da força de compactação permitem 

concluir que, com uma força de compactação baixa (2000 N), provavelmente o número 

de ligações entre as partículas durante a compressão é reduzido. Assim, a estrutura 

matricial resultante é pouco compacta e coesa, desagregando-se mais facilmente 

quando em contacto com o líquido de dissolução. 

3.1.3. Conclusões 

Em meio aquoso as matrizes hidrófilas podem ser considerados como sistemas 

dinâmicos, ou seja, sofrem mudanças estruturais que envolvem a 

hidratação/intumescimento do polímero, com formação de uma camada de gel capaz 

de modular a cinética de libertação e, eventualmente, a dissolução do fármaco. 

Neste trabalho, os comprimidos foram preparados por compressão directa da 

mistura do ibuprofeno com HPMC K100M (polímero hidrófilo) em diferentes 

proporções. Este estudo teve como objectivo encontrar a concentração mais baixa de 

HPMC capaz de modular a cinética de libertação do ibuprofeno e caracterizar os perfis 

de libertação utilizando diferentes proporções de fármaco/polímero. 

A análise dos parâmetros físicos e do ensaio de libertação/dissolução resultante 

dos comprimidos das diversas formulações permitiu caracterizá-los quanto à 

resistência e aos mecanismos de libertação do fármaco. Os estudos realizados 

demonstraram que a resistência e a libertação in vitro do ibuprofeno a partir de 

comprimidos de HPMC depende de factores como a razão fármaco/polímero hidrófilo e 

a força de compactação aplicada. 

Na avaliação do efeito da razão fármaco/HPMC, a presença de 15% de polímero 

foi identificado como a concentração crítica para obter um prolongamento do perfil de 

libertação/dissolução do ibuprofeno. Para concentrações inferiores, a quantidade de 

HPMC presente não é suficiente para formar um aglomerado contínuo de partículas 

que, após hidratação, é responsável por aprisionar as partículas de fármaco. Nestas 

circunstâncias, os comprimidos apresentaram-se pouco resistentes por falta da sua 

estrutura base e com uma libertação rápida da substância activa. Para concentrações 

iguais ou superiores a 15% de polímero, os sistemas matriciais apresentaram-se mais 

resistentes e a libertação do fármaco foi incompleta durante o período de ensaio 

considerado. A maior resistência deve-se ao aumento do número das partículas do 

componente formador da matriz (i.e., HPMC) e do consequente aumento das ligações 

entre elas, resultando uma maior resistência. Relativamente à libertação/dissolução do 

fármaco, a forma como as partículas de HPMC se distribuem no sistema matricial 

permite-lhes, após intumescimento, formar uma camada de gel que aprisiona o 
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fármaco, impedindo a sua libertação rápida. Os comprimidos com uma concentração 

de 15 e 20% de polímero hidrófilo não apresentaram diferenças significativas nos perfis 

de libertação/dissolução nem na espessura da camada de gel após 6 horas de 

hidratação. Sendo a camada de gel um dos factores que condiciona os mecanismos 

cinéticos envolvidos na libertação do fármaco nas matrizes de HPMC, justifica-se que 

estas matrizes apresentem velocidades de libertação do ibuprofeno semelhantes no 

tempo considerado. Uma conclusão semelhante pode ser referenciada para as 

matrizes preparadas com uma concentração igual ou superior a 30%, no entanto estas 

matrizes apresentaram uma cedência do fármaco menor do que as matrizes contendo 

15 e 20% de HPMC. 

No caso da força de compactação verificou-se que existem diferenças entre os 

perfis de libertação/dissolução para os comprimidos preparados com baixas forças de 

compactação (2000 N) quando comparados com os preparados com forças de 

compressão mais elevadas (8000 N). A partir de uma determinada força de 

compactação (neste caso, 8000 N) não se verificaram diferenças entre os perfis para 

forças de compactação superiores (12000 e 20000 N). Este estudo vem confirmar os 

resultados obtidos num estudo recente (Levina e Rajabi-Siahboomi, 2004), no qual se 

demonstrou que a força de compactação pode influenciar o perfil de libertação, 

principalmente, quando se comparam comprimidos preparados com forças de 

compactação de 4000 e 14000 N. Estes dados podem ser justificados pelas diferenças 

entre a porosidade dos sistemas obtidos e, consequentemente, pelo facto de a força de 

compactação exercida ser ou não suficiente para formar uma estrutura compacta e 

coesa. Também não foram identificadas diferenças entre os perfis de 

libertação/dissolução obtidos com os comprimidos preparados na máquina de 

comprimir alternativa e dos comprimidos obtidos na prensa mecânica quando se 

aplicou uma força de compactação igual ou superior a 8000 N. 

A aplicação dos modelos de libertação aos perfis de libertação/dissolução 

permitiu concluir que o factor responsável por controlar a libertação do ibuprofeno a 

partir das matrizes de HPMC foi o relaxamento das cadeias poliméricas, induzido pela 

penetração do líquido de dissolução. 

Durante o ensaio de intumescimento verificou-se que as dimensões das matrizes 

de HPMC sofreram uma modificação, durante um período de 6 horas, à medida que 

ocorre o processo de gelificação. A modificação das dimensões dos comprimidos foi 

também influenciada pela proporção ibuprofeno/HPMC K100M presente. Não se 

verificou influência da velocidade de agitação da pá na espessura da camada 

gelificada nas primeiras duas horas de ensaio. 
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Formulação de comprimidos de libertação modificada com 

etilcelulose 

3.1.4. Introdução 

Uma das estratégias galénicas utilizadas para prolongar a acção terapêutica dos 

fármacos administrados por via oral é a simples compressão destes com um pó inerte, 

insolúvel nos sucos digestivos. Tal como já foi referido anteriormente, as matrizes 

inertes são sistemas porosos nos quais a superfície aparente (interface sólido/meio de 

dissolução) não sofre variação no decurso do processo de libertação do fármaco. O 

cloreto e o acetato de polivinilo, o polietileno, os co-polímeros acrílicos e a etilcelulose 

são alguns exemplos deste tipo de polímeros. 

A etilcelulose é uma celulose parcialmente O-etilada classificada quimicamente 

como um alquiléter da celulose. Contém 44 a 51% de grupos etoxi (-OC2H5), 

calculados em relação à substância seca. A etilcelulose apresenta-se sob a forma de 

pó ou granulado branco, inodoro ou praticamente inodoro, sendo praticamente 

insolúvel em água (independentemente do pH), glicerina ou propilenoglicol. Por outro 

lado, este polímero dissolve-se em diversos solventes orgânicos, como ésteres, 

cetonas e solventes clorados. As suas soluções podem apresentar-se ligeiramente 

opalescentes (Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2003). Trata-se de um polímero 

formado por unidades de p-glucose anidra ligadas em cadeia por ligações acetal. A 

estrutura química deste composto está representada na Figura 3-28. 

ÇH2OC2H5 

.0-< OC2H5 

OC2H5-ln 

Figura 3-28 - Estrutura química da etilcelulose. O valor de n pode variar, o que proporciona uma 
ampla gama de pesos moleculares. 

A etilcelulose é um polímero inerte com uma aplicação bastante diversificada na 

área farmacêutica. Este composto tem sido empregue como agente de revestimento 
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tanto em comprimidos como em grânulos (Donbrow e Friedman, 1974; Sarisuta e 

Sirithunyalug, 1988), como aglutinante em comprimidos (Chowhan, 1980), na 

preparação de microcápsulas e microesferas (Jalsenjak et a/., 1976; Bodmeier e Chen, 

1989; Dubernet et ai., 1991) e como material formador de película ou de matrizes para 

formas farmacêuticas de libertação modificada (Shaikh ef a/., 1987; Upadrashta et ai., 

1993; Katikaneni et ai., 1995 a; Pather et ai., 1998; Neaueía/., 1999; Barra et ai., 

2000; Shlieout et ai., 2002; Sadeghi et ai., 2003). 

É notório um interesse crescente na utilização da etilcelulose na modificação da 

libertação de fármacos, o qual se justifica pelas vantagens inerentes deste composto, 

nomeadamente as boas características enquanto material formador de película, a 

óptima estabilidade físico-química e a baixa toxicidade (Rao e Murthy, 2002). 

A etilcelulose é preparada por tratamento da celulose com uma solução alcalina. 

Utilizam-se soluções de concentração igual ou superior a 50% (m/m) de hidróxido de 

sódio para preparar a celulose alcalina. Posteriormente, ocorre uma etilação da 

celulose alcalina por interacção com o cloreto de etilo (Kumar e Banker, 1993; Rekhi e 

Jambhekar, 1995, Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2003). Esta reacção está 

representada na Figura 3-29. O cloreto de sódio resultante da reacção é extraído por 

lavagem com água. 

RcelOH:NaOH + C2H5CI » RCeiOC2H5 + N a C I 

Celulose Cloreto Etilcelulose 
alcalina de etilo 

Figura 3-29 - Formação da etilcelulose. O substituinte Rcei representa o radical celulose. 

A variação do grau de eterificação resultante tem sido apontada como o principal 

responsável pelas diferentes características físico-químicas deste polímero (Rekhi e 

Jambhekar, 1995). 

A etilcelulose é um produto produzido e comercializado de acordo com o grau de 

viscosidade pretendido. A viscosidade deste polímero em solução aumenta com o 

aumento da cadeia do polímero, do peso molecular e da concentração. 

A etilcelulose fornecida por The Dow Chemical Company apresenta a forma de 

pó ou granulado e é comercializada com o nome de Ethocel®. A empresa Hercules 

também fabrica etilcelulose. No entanto, este composto pode ser comercializado sob a 

forma de dispersão coloidal aquosa com a designação de Aquacoat®, Aqualon® e 

Pag. 125 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

Surelease®, sendo utilizada para processos tecnológicos de granulação ou 

revestimento (Khan e Zhu, 1998). 

Um dos aspectos mais atractivos deste polímero resulta da sua utilização como 

agente modulador da libertação de fármacos recorrendo a um processo de compressão 

directa (Upadrashta et ai., 1993; Pollock e Sheskey, 1996; Pather et ai., 1998). Assim, 

a etilcelulose apresenta características de excipiente directamente compressível e 

funciona simultaneamente como agente retardante da libertação. As variedades de 

etilcelulose que apresentam menor viscosidade são mais compressíveis que as de 

maior viscosidade (Shlieout e Zessin, 1996). Estes autores também demonstraram que 

os comprimidos preparados com etilcelulose de menor viscosidade são menos 

porosos, originando taxas de libertação mais lentas que os comprimidos mais porosos. 

Na formulação de sistemas matriciais de etilcelulose existem vários factores 

descritos na literatura que são susceptíveis de influenciarem os perfis de 

libertação/dissolução do fármaco. De um modo semelhante ao realizado para as 

matrizes de HPMC, encontram-se descritos na Tabela 3-XXI os efeitos de alguns 

factores tecnológicos na taxa de libertação dos fármacos a partir de sistemas matriciais 

de etilcelulose. 

No caso dos comprimidos, a porosidade é um factor muito importante uma vez 

que a primeira etapa da libertação do fármaco consiste precisamente na penetração do 

líquido de dissolução no sistema poroso do comprimido. Como consequência, todos os 

factores tecnológicos susceptíveis de influenciar a porosidade dos comprimidos podem 

afectar a taxa de libertação a partir deste tipo de matrizes. 

Com o aumento do peso médio molecular das cadeias poliméricas resulta um 

aumento do emaranhamento das macromoléculas. Assim, a mobilidade das cadeias 

poliméricas diminui com consequente redução do volume livre disponível para a 

difusão do fármaco. Nestas circunstâncias, a probabilidade das moléculas de fármaco 

passarem de um poro para outro na estrutura porosa diminui, conduzindo a uma 

redução da taxa de massa transferida (Siepmann et ai., 1999). 

Um aumento da concentração de fármaco na formulação resultará num aumento 

da libertação deste componente devido ao aumento da porosidade da matriz e/ou a 

uma possível alteração na tortuosidade dos canais de difusão (Agrawal et ai., 2003). 

Um dos parâmetros tecnológicos mais estudados na taxa de libertação de 

fármacos a partir deste tipo de matrizes é o tamanho das partículas do polímero. A taxa 

de libertação do ibuprofeno pode ser alterada utilizando fracções de etilcelulose com 

diferentes diâmetros de partículas (Geraghty e Healy, 1998). Estes autores 

demonstraram que a libertação do ibuprofeno a partir de comprimidos contendo 

partículas de etilcelulose de tamanho menor era inferior à dos comprimidos formulados 
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com partículas do mesmo polímero, mas com maior diâmetro. A utilização de fracções 

de etilcelulose de menor granulometria implica um aumento do número teórico de 

pontos de contacto no pó, originando matrizes menos porosas e mais compactas. 

Deste modo, um aumento do tamanho das partículas conduzirá a um incremento na 

taxa de libertação do fármaco. A penetração do líquido de dissolução na matriz 

torna-se mais fácil nestas condições (maior porosidade e menor resistência), 

explicando assim o aumento que se verifica na taxa de libertação do fármaco com a 

utilização de partículas de polímero de maior granulometria. Deste modo, a porosidade 

influencia a taxa de libertação. 

Tabela 3-XXI - Influência de alguns factores tecnológicos na taxa de libertação de fármacos em 
matrizes de etilcelulose. 

Factor tecnológico Efeito na taxa de libertação Referências bibliográficas 

Grau de viscosidade da 

etilcelulose 

Com o aumento do grau de 

viscosidade do polímero, a taxa de 

libertação do fármaco diminui 

Foster e Parrott, 1990 a); 

Katikaneni et ai., 1995 a); Shlieout 

e Zessin, 1996 ; Chattaraj e Das, 

1996 ; Siepmann et ai., 1999. 

Razão 

etilcelulose/fármaco 

Com o aumento da concentração do 

polímero, a taxa de libertação do 

fármaco diminui. 

Katikaneni et ai., 1995 a); Pather 

et ai., 1998; Rao e Murthy, 2002 ; 

Agrawal et ai., 2003. 

Tamanho das 

partículas de 

etilcelulose 

Um aumento no tamanho das 

partículas do pó de etilcelulose conduz 

a um aumento na taxa de libertação do 

fármaco. 

Katikaneni et ai., 1995 a); 

Geraghty e Healy, 1998; Barra et 

ai., 2000; Shlieout et ai., 2002. 

Força de compactação Com o aumento da força de 

compactação, dentro de determinados 

limites, diminui a taxa de libertação do 

fármaco. 

Foster, Parrott, 1990 b); Katikaneni 

et ai., 1995 a) ;. Agrawal et ai., 

2003. 

Solubilidade do 

fármaco 

Fármacos mais solúveis apresentam 

taxas de libertação superiores. 

Neau et ai., 1999 ; Agrawal et ai., 

2003. 

Outro factor tecnológico a considerar é a força de compactação aplicada 

aquando da preparação dos sistemas matriciais. Uma diminuição da taxa de libertação 

ocorre provavelmente devido à diminuição na porosidade e simultaneamente na 

tortuosidade da estrutura matricial, permitindo a formação de uma matriz contínua para 

forças de compactação mais elevadas (Foster e Parrott, 1990 b; Agrawal ef a/., 2003). 

Alguns autores referem a existência aparente de um limite para a resistência do 

comprimido que pode ser obtido por um incremento na força de compactação quando 
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se utiliza partículas de etilcelulose com um determinado grau de viscosidade 

(Katikaneni et ai., 1995 b; Polock e Skeskey, 1996). 

Agrawal et ai. (2003) demonstraram que o aumento da taxa de libertação dos 

fármacos estudados não é directamente proporcional à solubilidade para compostos 

que apresentem valores elevados deste parâmetro. Mesmo assim, um aumento da 

taxa de libertação com o aumento da solubilidade da substância activa confirma que 

esta característica físico-química é um factor importante que influencia a cedência dos 

fármacos a partir de matrizes inertes. 

Tem sido demonstrado que a libertação de fármacos hidrossolúveis, como o 

cloridrato de pseudoefedrina (Katikaneni ef ai., 1995 a), a partir de matrizes de 

etilcelulose ocorre segundo um mecanismo de difusão. Os dados obtidos nos estudos 

de libertação/dissolução podem ser descritos pelo modelo de Higuchi. Por outro lado, 

no caso de fármacos pouco solúveis, como a indometacina, a libertação a partir deste 

tipo de matrizes resulta de dois mecanismos: difusão e erosão (Upadrashta et ai., 

1993). 

A etilcelulose tem uma tendência natural para sofrer um processo de erosão na 

presença de água devido à separação das partículas que se encontram à superfície da 

matriz. No entanto, este processo de erosão ocorre muito lentamente e um dos 

problemas deste tipo de matrizes é precisamente a redução da taxa de libertação final. 

Para tentar ultrapassar esta dificuldade podem ser adicionadas à formulação 

substâncias promotoras do processo de erosão, como por exemplo pequenas 

quantidades de dióxido de silicone (Pather ef ai., 1998). As partículas deste composto 

intumescem, quando em contacto com o líquido aquoso, provocando o desprendimento 

das partículas mais externas do comprimido. 

Nos últimos anos, algumas publicações têm apresentado a aplicação dos 

conceitos da teoria da percolação para explicar a cedência de fármacos a partir de 

matrizes de etilcelulose (Bonny e Leuenberger, 1991, 1993; Leuenberger eí ai., 1995; 

Boza et ai., 2004). O conhecimento dos limiares de percolação é de extrema 

importância para optimizar o desenho de formas farmacêuticas. Por exemplo, as 

matrizes inertes devem ser formuladas acima do limiar de percolação inferior (para 

obter uma libertação modificada e evitar a desintegração) e abaixo do limiar de 

percolação superior (para permitir a libertação completa do fármaco) (Espina-Márquez 

e Caraballo, 2004). Além disso, no sentido de preparar formulações robustas devem 

ser evitadas quantidades próximas dos limiares de percolação, visto que uma pequena 

alteração das concentrações de um dos componentes pode causar uma elevada 

variabilidade nas propriedades das formulações (Leuenberger, 1999). 
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3.1.5. Parte experimental 

Nos estudos de formulação de comprimidos de libertação modificada de 

ibuprofeno com etilcelulose foram preparadas várias misturas binárias destes 

compostos. 

3.1.5.1. Material 

Matérías-primas 

• Ibuprofeno (lote n° TBU 0307598, Medinfar, Portugal) 

• Etilcelulose (lote n° 404172/1, Fluka, Suíça) 

Aparelhagem 

Para além do equipamento descrito anteriormente no subcapítulo 3.1.2.1., 

utilizaram-se ainda: 

• Moinho eléctrico de laboratório (IKA, modelo A 10, Alemanha) 

• Microscópio óptico (Nikon, modelo Alphaphot YS, Japão) 

3.1.5.2. Métodos e resultados 

3.2.2.2.1. Características físicas e mecânicas do excipiente 

Distribuição granulométrica 

A determinação da distribuição granulométrica das partículas de etilcelulose foi 

efectuada no aparelho automático de tamisação a seco, utilizando uma amostra de 

50 g, segundo o procedimento experimental descrito anteriormente para as partículas 

de ibuprofeno (2.2.1.2.1.). 

A Figura 3-30 representa os resultados obtidos, por tamisação a seco, para a 

distribuição granulométrica das partículas de etilcelulose. Como se pode analisar, cerca 

de 65% das partículas deste composto apresentaram uma tenuidade compreendida 

entre 250 e 355 um, após 30 minutos de vibração. 
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Base 63 90 125 250 355 500 710 1000 
Abertura de malha (um) 

Figura 3-30 - Distribuição granulométrica das partículas de etilcelulose em pó por tamisação a 
seco: 10 min (■), 20 min (■) e 30 min (■). 

Determinação da humidade 

A determinação do teor de humidade do pó de etilcelulose foi efectuada numa 

balança própria para este efeito, utilizando o mesmo método descrito anteriormente 

para o pó de ibuprofeno (2.2.1.2.1.). 

O pó de etilcelulose apresentou um teor de humidade de 1,39 ± 0,07% 

(média ± desvio padrão de três determinações). 

Determinação da densidade absoluta e do volume aparente 

A determinação da densidade absoluta do pó de etilcelulose foi efectuada pelo 

método do picnómetro, segundo o procedimento experimental descrito anteriormente 

para a caracterização do pó de ibuprofeno (2.2.1.2.1.). O volume aparente das 

partículas de etilcelulose foi medido numa proveta de compactação adaptável ao 

aparelho Electrolab ETD -1020 Tap Density Tester USP. 

Na Tabela 3-XXII estão indicados os valores da densidade absoluta, da massa 

volúmica aparente antes e após compactação, do índice de Compressibilidade e da 

Razão de Hausner do pó de etilcelulose. A análise dos resultados permite verificar que 

as partículas de etilcelulose apresentaram valores de índice de Compressibilidade e 

Razão de Hausner de 18% e 1,22, respectivamente. De acordo com os valores de 

referência apresentados no capítulo da caracterização do fármaco (Tabela 2-IV), o pó 

de etilcelulose apresentou índices que permitem antever razoáveis características de 

compressibilidade. 
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Tabela 3-XXII - Densidade absoluta (Densabs), massa volúmica aparente (MVap), índice de 

Compressibilidade (/C) e Razão de Hausner (RH) do pó de etilcelulose. 

Denabs 
(g/cm3) 

MVapo 
(g/cm3) 

MVap1n 
(g/cm3) 

MVap5n0 
(g/cm3) 

MVap12KQ 

(g/cm3) 
/C 
(%) 

RH 

1,151 0,412 0,446 0,493 0,502 18 1,22 

3.2.2.2.2. Misturas binárias: ibuprofeno/etilcelulose 

Neste trabalho prepararam-se várias formulações de misturas binárias 

ibuprofeno/etilcelulose variando a concentração de cada um dos componentes (m/m) -

100/0, 95/5, 90/10, 85/15, 80/20, 70/30, 60/40 e 50/50. Para tal, efectuou-se a 

pesagem individual de cada uma das matérias-primas numa balança analítica. Em 

seguida, com o auxílio do almofariz de vidro procedeu-se à mistura, recorrendo à 

técnica da diluição geométrica, durante cerca de 10 minutos. 

Para a preparação das misturas binárias, o pó de ibuprofeno foi utilizado tal como 

foi adquirido ao fornecedor. Para estudar a influência da razão ibuprofeno/agente 

modulador da libertação, a fracção de etilcelulose seleccionada foi a compreendida 

entre 355 - 250 um. O critério utilizado baseou-se na fracção que apresentava uma 

maior quantidade (massa). 

3.2.2.2.3. Características mecânicas das misturas binárias 

Determinação das características de compressibilidade 

a) Determinação da densidade absoluta e volume aparente 

As diferentes misturas binárias de ibuprofeno/etilcelulose foram analisadas em 

relação à sua densidade absoluta e aos volumes aparentes antes e após 

compactação. Para tal, utilizou-se os mesmos procedimentos experimentais 

anteriormente descritos na análise do pó de ibuprofeno (2.2.1.2.1.): a densidade 

absoluta foi determinada pelo método do picnómetro e a avaliação do volume aparente 

das misturas binárias efectuou-se numa proveta de compactação recorrendo ao 

aparelho Electrolab ETD -1020 Tap Density Tester USP. 

Através do cálculo das densidades antes e após compactação é possível 

caracterizar a mistura quanto à capacidade de empacotamento das partículas e 

determinar as propriedades de escoamento da mesma. 

Os parâmetros calculados para avaliar as características de compressibilidade 

das misturas binárias estão representados na Tabela 3-XXIII, na Figura 3-31 e na 

Figura 3-32, correspondendo à média de três determinações. 
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Tabela 3-XXIII - Densidade absoluta (Denabs), massa volúmica aparente (MVap), índice de 
Compressibilidade (/C) e Razão de Hausner (RH) das misturas binárias dos pós (ibuprofeno e 

etilcelulose). 

IBF/EC 
(%) 

Denabs 

(g/cm3) 
MVapn 

(g/cm3) 
MVap1n 
(g/cm*) 

MVap5n0 

(g/cm3) 
MVap1250 

(g/cm3) 
IC 

(%) 
RH 

100/0 1,117 0,482 0,504 0,582 0,589 19 1,15 

95/5 1,131 0,569 0,625 0,752 0,753 25 1,32 

90/10 1,132 0,550 0,587 0,727 0,736 26 1,34 

85/15 1,133 0,545 0,581 0,699 0,710 23 1,30 

80/20 1,133 0,529 0,558 0,650 0,657 21 1,24 

70/30 1,137 0,514 0,561 0,644 0,651 21 1,27 

60/40 1,137 0,491 0,554 0,627 0,640 23 1,30 

50/50 1,138 0,465 0,529 0,590 0,604 23 1,30 
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Figura 3-31 - Densidade absoluta das misturas binárias versus concentração de ibuprofeno 
(média ± desvio padrão). 

Pela análise da Figura 3-31 verifica-se que a presença de partículas de 

etilcelulose na mistura originou valores superiores de densidades absolutas, visto as 

partículas deste composto serem mais densas que as partículas de ibuprofeno. 

Através do gráfico identifica-se uma região de concentração de ibuprofeno, entre 

os 80 e os 70%, onde se verificou uma alteração das densidades das misturas binárias, 

a qual permite distinguir dois grupos. Uma possível explicação para este 

comportamento (visivelmente afastado dos valores teóricos) é a utilização de 

tenuidades tão diferentes dos dois componentes nas misturas binárias. Devido ao 

menor diâmetro das partículas de ibuprofeno, a presença de etilcelulose de maior 

granulometria permite o encaixe das partículas de fármaco nos espaços existentes 

Pág. 132 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

entre as partículas do excipiente, resultando num melhor empacotamento com valores 

de densidades absolutas superiores aos valores teóricos. Para uma concentração igual 

ou superior a 80% de ibuprofeno, as partículas deste composto existem em quantidade 

suficiente para preencher os lugares entre as partículas de etilcelulose. À medida que a 

concentração de fármaco diminui, mais lugares da mistura estão ocupados pela 

etilcelulose, resultando em valores de densidades cada vez mais próximos dos valores 

teóricos. Assim, nas misturas contendo 70% ou menos de ibuprofeno, a quantidade de 

fármaco é cada vez menor e pode não ser o bastante para completar os espaços 

deixados pelas partículas de etilcelulose. 

mm 0,40 
WÊM 0.50 
mmm 0,60 
1 1 0.70 

Figura 3-32 - Massas volúmicas antes (0 batimentos) e após compactação (10, 500 e 1250 
batimentos) das misturas binárias versus concentração de ibuprofeno. 

Pela observação do gráfico da Figura 3-32 é perceptível, de uma maneira geral, 

uma diminuição dos valores das massas volúmicas aparentes das misturas a comprimir 

à medida que aumenta a concentração de etilcelulose. Uma possível explicação para 

isto pode ser o facto de as partículas de etilcelulose apresentarem um tamanho de 

partícula muito superior às partículas de ibuprofeno, conduzindo a um melhor 

empacotamento à medida que aumenta a concentração de etilcelulose. 

A Figura 3-32 também mostra que a mistura contendo uma concentração igual a 

95% de ibuprofeno apresentou os valores máximos das massas volúmicas aparentes. 

Na presença de partículas de etilcelulose de maior diâmetro ocorre uma distribuição 

das partículas de ibuprofeno nos espaços existentes entre as partículas do polímero. 

Assim, verifica-se que a presença de 5% de etilcelulose faz diminuir o volume ocupado 

pela mistura relativamente ao volume ocupado quando existe apenas pó de ibuprofeno. 
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Tal como já foi referido anteriormente, o aumento das massas volúmicas 

aparentes após compactação é consequência da diminuição dos espaços vazios 

existentes entre as partículas da mistura. Os batimentos proporcionam uma diminuição 

do volume ocupado pelo material, resultando um aumento na razão massa/volume e, 

consequentemente, um aumento das massas volúmicas após compactação. 

A Figura 3-33 mostra a representação gráfica do índice de Compressibilidade 

(IC). Os resultados obtidos demonstraram que as diferentes misturas binárias 

apresentaram valores de IC compreendidos entre 21 e 26%. Atendendo à classificação 

apresentada aquando da caracterização do fármaco (Tabela 2-IV), materiais cujo IC é 

inferior a 15% apresentam boas características de compressão, ao contrário dos 

produtos em que este índice é superior a 25%, algumas das misturas utilizadas são 

classificadas como apresentando más características de escoamento. Através do 

gráfico verifica-se que a presença de 5% de etilcelulose originou um aumento do valor 

de IC quando comparada com 100% de ibuprofeno. Este valor resulta do facto de a 

mistura dos dois componentes, nesta concentração, ocupar um menor volume, após 

1250 batimentos. Tal como já foi referido anteriormente, à medida que diminui a 

concentração do fármaco na mistura, menor é a quantidade deste composto para 

ocupar os lugares vazios entre as partículas de etilcelulose. Logo, o volume ocupado 

por estas misturas é maior, após os 1250 batimentos, e os valores de IC diminuem. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Ibuprofeno (%) 

Figura 3-33 - Valores do índice de Compressibilidade das misturas binárias versus 
concentração de ibuprofeno (média ± desvio padrão). 
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3.2.2.2.4. Preparação dos comprimidos matriciais 

Estudo da influência da proporção de etilcelulose nas formulações 

Para estudar a influência da razão fármaco/etilcelulose nas características de 

libertação/dissolução do fármaco, prepararam-se comprimidos matriciais a partir das 

misturas binárias anteriores. 

Os comprimidos foram preparados de um modo idêntico ao procedimento 

experimental anteriormente descrito na preparação de comprimidos matriciais de 

HPMCK100M (3.1.2.2.4.). 

Verificação das propriedades físicas dos comprimidos matriciais 

Os comprimidos matriciais foram avaliados em relação às seguintes propriedades 

físicas: relaxamento axial, uniformidade de massa, resistência à ruptura e friabilidade. 

a) Relaxamento axial 

Para avaliar o relaxamento axial que os comprimidos matriciais de etilcelulose 

sofreram (n = 50) procedeu-se de um modo idêntico ao descrito anteriormente para os 

comprimidos matriciais de HPMC (3.1.2.2.4.). 

Na avaliação do diâmetro de cada uma das unidades produzidas verificou-se que 

este permaneceu constante (13 mm) ao longo da produção e do tempo em que esta 

medição foi efectuada. A medição da espessura ao longo do tempo permite analisar o 

relaxamento axial que os comprimidos matriciais das diversas formulações sofreram. 

Os resultados deste ensaio estão representados na Tabela 3-XXIV e na Figura 3-34. 

Tabela 3-XXIV - Espessura axial média dos comprimidos matriciais preparados com diferentes 
proporções de ibuprofeno/etilcelulose (tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 um). 

IBF/EC 
(%) 

Espessura axial média (mm) * IBF/EC 
(%) 

Odia 1 dia 7 dias 

100/0 3,39 ± 0,09 3,39 ± 0,09 3,38 ±0,10 

95/5 3,03 ±0,01 3,04 ± 0,01 3,04 ± 0,01 

90/10 3,05 ± 0,02 3,06 ± 0,02 3,07 ± 0,02 

85/15 2,99 ±0,07 3,01 ±0,07 3,02 ± 0,07 

80/20 2,92 ± 0,02 2,94 ± 0,02 2,96 ±0,02 

70/30 2,85 ±0,01 2,87 ±0,01 2,89 ±0,01 

60/40 2,91 ±0,01 2,95 ±0,01 2,97 ±0,01 

50/50 2,83 ± 0,03 2,88 ±0,15 2,89 ± 0,02 
* - média ± desvio padrão 
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Figura 3-34 - Relaxamento axial médio dos comprimidos matriciais preparados com diferentes 
proporções de ibuprofeno/etilcelulose (tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 um). 

Tal como já foi referido anteriormente, o comportamento elástico/plástico dos 

componentes da mistura binária pode ser avaliado com base no estudo do relaxamento 

axial dos comprimidos. Os valores obtidos para este parâmetro demonstraram que as 

formulações contendo maior percentagem de etilcelulose sofreram um maior 

relaxamento axial após compressão. Esse relaxamento axial ocorreu essencialmente 

durante as primeiras 24 horas após compressão. Perante estes resultados e pela 

análise da Figura 3-34 conclui-se que a etilcelulose apresentou um comportamento 

elástico superior ao do ibuprofeno e ao do HPMC K100M. 

b) Uniformidade de massa 

Para a avaliação da uniformidade de massa procedeu-se segundo a monografia 

da Ph. Eur. 5.0, anteriormente descrita para os comprimidos matriciais de HPMC 

(3.1.2.2.4.) 

A análise dos resultados obtidos neste ensaio demonstrou que as massas dos 

comprimidos matriciais de etilcelulose se mantiveram dentro dos limites estipulados na 

Ph. Eur. 5.0 (variação de massa de ± 5% do valor médio para comprimidos com massa 

igual ou superior a 250 mg). Por outro lado, todas as formulações contendo etilcelulose 

apresentaram coeficientes de variação inferiores a 3,3%. 
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c) Resistência à ruptura 

Para avaliar a resistência à ruptura das matrizes de etilcelulose procedeu-se de 

acordo com o estabelecido na monografia da Ph. Eur. 5.0, ou seja, de modo idêntico ao 

descrito na determinação desta propriedade física nos comprimidos matriciais de 

HPMC (3.1.2.2.4.). 

Com os valores obtidos para a resistência à ruptura calculou-se a resistência 

tênsil dos compactos (ox) aplicando a Equação 19 (3.1.2.2.4.). A variação da 

resistência tênsil em função da concentração de ibuprofeno presente nas diferentes 

formulações matriciais está representada na Figura 3-35. Cada resultado corresponde 

à média de 10 determinações. 

l i 
l i 

\l 
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Figura 3-35 - Valores de resistência tênsil versus concentração de ibuprofeno (média ± desvio 
padrão) (tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 um). 

Pela análise da Figura 3-35 verifica-se que, nas matrizes contendo menos de 

30% de etilcelulose, a resistência tênsil tem tendência a diminuir à medida que 

aumenta a concentração de ibuprofeno na formulação. Tal como foi explicado 

anteriormente, as características inerentes das partículas (ex.: cargas electrostáticas 

que se estabelecem à superfície, estrutura, rugosidade da superfície e granulometria) 

promovem variações na resistência das ligações entre as partículas de cada 

componente da mistura binária (fármaco e agente matricial). 

De um modo idêntico ao realizado com os comprimidos de HPMC, para se poder 

explicar as variações que ocorrem na resistência tênsil (Figura 3-35) interessa analisar 

o comprimido em relação ao componente formador da matriz, ou seja, à etilcelulose. 

Atendendo ao que foi referido na teoria da percolação (ponto 3.1.1.), pode assumir-se 

que à medida que a concentração de etilcelulose diminui, menos lugares do sistema 
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passam a estar ocupados por este composto. Esta redução de lugares ocupados 

implica uma diminuição no número de ligações entre as partículas do polímero, 

afectando de forma negativa a resistência final das matrizes. Um fenómeno idêntico foi 

observado na análise da resistência tênsil nos comprimidos matriciais de HPMC. 

Comprimidos preparados sem etilcelulose apresentaram valores de resistência 

tênsil menores do que as matrizes contendo este polímero. Este facto permite concluir 

que o ibuprofeno origina ligações mais débeis que a etilcelulose, sendo este último o 

principal responsável pela resistência à ruptura. 

Na presença de 15% de etilcelulose verifica-se uma alteração acentuada na 

resistência tênsil dos compactos. Esta alteração é provavelmente induzida por uma 

modificação na estrutura interna da matriz polimérica. Para concentrações de 

etilcelulose inferiores a 15%, as partículas deste componente existem em clusters 

isolados envolvidos por partículas do ibuprofeno. Desta forma, resultam comprimidos 

que fragmentam facilmente devido à falta de uma estrutura base, apresentando baixos 

valores de resistência tênsil. Numa concentração de 15% de polímero, o número de 

clusters isolados já é suficiente para lhe conferir um aumento da resistência. 

Quando a etilcelulose está numa concentração de 15 e 20% não se observaram 

praticamente diferenças nas determinações da resistência tênsil. 

Para uma quantidade de etilcelulose igual ou superior a 30%, os valores da 

resistência tênsil sofrem outro aumento acentuado, resultando em comprimidos 

particularmente duros. Nesta região de concentrações, a etilcelulose existe numa 

concentração suficiente para formar uma rede contínua de partículas à superfície do 

sistema (cluster percolante). Acima dos 30% de etilcelulose, os valores de resistência 

tênsil determinados foram praticamente semelhantes. 

Nas matrizes de HPMC, também se identificaram duas regiões de alteração 

brusca da resistência tênsil. A primeira região verificou-se na presença de uma 

concentração de polímero entre os 5 e os 10%. A segunda região ocorreu nas matrizes 

contendo entre 20 e 30% de HPMC. Esta segunda alteração aconteceu na mesma 

zona de concentrações que ocorreu nas matrizes de etilcelulose. 

Para comparar os valores de resistência tênsil das matrizes de etilcelulose 

utilizou-se a análise de variância (ANOVA, a = 0,05). Pela análise dos resultados 

(p < 0,0001) conclui-se que pelo menos duas das formulações apresentam diferenças 

estatisticamente significativas. O teste H.S.D. de Tukey permitiu agrupar as matrizes de 

etilcelulose, relativamente à resistência tênsil, nos grupos apresentados na 

Tabela 3-XXV, corroborando com as ideias anteriormente descritas. 
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Tabela 3-XXV - Subconjuntos homogéneos das médias da resistência tênsil (MPa) após 
aplicação do teste H.S.D. de Tukey (tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 um). 

Ibuprofeno 

(%) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Ibuprofeno 

(%) 
N 

1 2 3 4 

100 

95 

90 

85 

80 

60 

70 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0,1122 

0,4267 

0,4284 

0,6777 

0,6866 

0,9172 

0,9693 

1,0417 

P 1,0000 1,0000 0,9999 0,1144 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

d) Friabilidade 

Para avaliar a friabilidade dos sistemas matriciais utilizou-se o método descrito na 

monografia da Ph. Eur. 5.0, já referido aquando da verificação das propriedades físicas 

dos comprimidos matriciais de HPMC (3.1.2.2.4.). 

A friabilidade é avaliada pela perda de pó que os comprimidos sofrem sob a 

acção de uma força de atrito. A friabilidade permite avaliar a resistência das ligações 

entre as partículas que se estabelecem à superfície do comprimido. Os resultados 

deste ensaio estão representados na Tabela 3-XXVI, demonstrando que a proporção 

de polímero (etilcelulose) presente afecta o parâmetro em análise. 

A Figura 3-36 apresenta o registo gráfico dos valores de friabilidade, expressa 

em termos de percentagem de massa perdida, das várias formulações em função do 

tempo de rolamento. 

Os comprimidos contendo etilcelulose apresentaram valores de friabilidade 

inferiores quando comparados com os comprimidos preparados apenas com 

ibuprofeno. Esta perda acentuada de pó na formulação com 100% de ibuprofeno é 

explicada pela ausência do componente responsável pela estrutura da matriz. 
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Tabela 3-XXVI - Valores da inabilidade dos comprimidos matriciais preparados com diferentes 
proporções de ibuprofeno/etilcelulose (tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 um). 

IBF/EC 
(%) 

Friabilidade (%) IBF/EC 
(%) 4 min 8 min 12 min 16 min 

100/0 16,30 23,75 31,94 40,99 

95/5 7,44 15,49 20,00 24,26 

90/10 6,02 12,60 20,29 28,61 

85/15 4,08 7,70 12,78 14,91 

80/20 3,14 6,13 8,87 11,60 

70/30 1,32 4,33 5,99 7,44 

60/40 1,36 4,25 5,56 8,48 

50/50 1,36 3,21 4,66 5,66 

Pela análise dos resultados da Tabela 3-XXVI e da Figura 3-36 observa-se uma 

diminuição da perda de pó nas formulações contendo 15% de etilcelulose 

relativamente às matrizes preparadas com 5 ou 10% de polímero. Na presença de 15 

ou 20% de polímero, os valores de friabilidade foram ainda bastante elevados. Assim, 

nestes comprimidos, as partículas que provavelmente estão presentes em maior 

número à superfície da matriz são ainda as de ibuprofeno estabelecendo-se ligações 

mais débeis entre elas. Para além destes resultados, durante a execução do ensaio de 

friabilidade verificou-se a fractura de alguns comprimidos nestas formulações. 

Figura 3-36 - Valores de friabilidade versus concentração de ibuprofeno em função do tempo de 
rolamento (tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 um). 
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Para concentrações iguais ou superiores a 30% de etilcelulose, os valores de 

friabilidade sugerem que as partículas de etilcelulose possuem a capacidade de 

estabelecer uma rede contínua de polímero à superfície do comprimido, estando 

presentes em maior número na região mais externa da matriz. Estas partículas 

originam ligações mais resistentes, sendo a percentagem de massa perdida menor 

(inferior a 1,5%, após 100 rotações). Uma possível explicação é a diferença do 

tamanho das partículas de ibuprofeno e de etilcelulose. Devido ao menor diâmetro das 

partículas do ibuprofeno, estas partículas distribuem-se e preenchem os espaços 

existentes entre as partículas de etilcelulose. Na presença de uma concentração de 

ibuprofeno igual ou inferior a 70%, a quantidade deste composto pode não ser 

suficiente para ocupar a totalidade dos lugares vazios entre as partículas do excipiente. 

No entanto, nenhuma formulação apresentou valores de friabilidade inferior a 1% 

(limite estabelecido pela Ph. Eur. 5.0). 

Neste ensaio, também se avaliou a influência do tempo de rolamento do 

friabilómetro no valor de friabilidade (Figura 3-36). A perda de massa dos comprimidos 

aumentou com o decorrer do tempo de ensaio. Este incremento deve-se ao 

enfraquecimento das ligações estabelecidas à superfície da matriz à medida que lhes é 

aplicada uma força de atrito continuada nos vários ciclos do ensaio (quatro vezes 

4 min). 

Ensaios de libertação/dissolução 

Os ensaios de libertação/dissolução in vitro foram realizados numa amostra de 

seis comprimidos de cada formulação utilizando as mesmas condições experimentais 

descritas anteriormente para os comprimidos matriciais de HPMC K100M (3.1.2.2.4.). 

Essas condições encontram-se resumidas na Tabela 3-XXVII. 

Tabela 3-XXVII - Condições dos ensaios de libertação/dissolução. 

Líquido de dissolução 

Composição Solução tampão de fosfato de pH 7,2 

Líquido de dissolução Volume 900 ml Líquido de dissolução 

Temperatura 37,5 ± 0,5°C 

Aparelho de 

dissolução Sotax AT7 

Método Pá 

Aparelho de 

dissolução Sotax AT7 

Velocidade de agitação 150 rpm Aparelho de 

dissolução Sotax AT7 
Recolha de amostra 

Automática a intervalos de tempo 

pré-determinados 
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Os ensaios de libertação/dissolução correspondem à média dos comprimidos 

testados em cada formulação. O gráfico da Figura 3-37 representa a quantidade 

acumulada de ibuprofeno libertado/dissolvido a partir dos vários lotes de comprimidos 

contendo diferentes proporções de fármaco/etilcelulose. 

—►-100/0 
- -—95/5 

A 90/10 
-»-85/15 
-«-80/20 
-A-70/30 

B- 60/40 
-+—50/50 

0 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 
Tempo (min) 

Figura 3-37 - Influência da proporção ibuprofeno/etilcelulose (m/m - %) nos perfis de 
libertação/dissolução do ibuprofeno (tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 um). 

A análise do gráfico da Figura 3-37 demonstra que a libertação do ibuprofeno ao 

longo do tempo não foi idêntica para as várias formulações. Assim, a libertação do 

fármaco foi mais rápida nas matrizes contendo menor concentração de etilcelulose. 

Estas variações nos perfis de libertação/dissolução podem ser facilmente 

compreendidas à luz da teoria da percolação (ponto 3.1.1.). 

Para baixas concentrações de polímero (5 ou 10%), a quantidade deste 

componente no sistema não é suficiente para formar um cluster contínuo de partículas 

capaz de aprisionar o fármaco no seio da matriz. Deste modo, o excipiente existe em 

clusters finitos envolvidos por clusters infinitos de ibuprofeno. Sendo a etilcelulose 

responsável pela estrutura do comprimido, nesta gama de concentrações a estrutura 

matricial fica fragilizada e a libertação do ibuprofeno apresenta um perfil semelhante ao 

obtido com comprimidos formulados sem agente modulador, uma vez que a etilcelulose 

é um polímero inerte. Os valores do factor de semelhança (f2) (Equação 13, 

Capítulo 1.2.5.) relativos à comparação dos perfis de libertação/dissolução destas 

formulações estão representados na Tabela 3-XXVIII. 
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Tabela 3-XXVIII - Valores do factor de semelhança (f2) (tamanho das partículas de etilcelulose: 
250-355 um). 

EC (%) f2 

0 * 5 61 

0*10 76 

5*10 72 

Para uma concentração de 15 e 20% de etilcelulose, a quantidade de polímero já 

é suficiente para formar aglomerados de partículas de excipiente, que envolvem as 

partículas de fármaco e que são capazes de prolongar a libertação do fármaco por um 

período de 8 horas. Posteriormente, à medida que aumenta a quantidade de 

etilcelulose, mais lugares do sistema passam a estar ocupados por este componente e 

maior é a probabilidade de formação de clusters contínuos do excipiente que englobam 

o fármaco, dificultando cada vez mais a libertação do ibuprofeno. Assim, nas 

formulações contendo 30 e 40% de etilcelulose ainda se verificou uma libertação da 

totalidade do fármaco após 13 e 17 horas, respectivamente. No entanto, quando o 

polímero está presente numa concentração de 50%, a libertação do fármaco foi 

incompleta após 24 horas de ensaio (cerca de 90%). 

No caso das matrizes de HPMC, a quantidade de polímero necessária para que a 

cedência do ibuprofeno fosse incompleta após as 24 horas foi de 15%, bastante inferior 

quando comparada com as matrizes de etilcelulose (50%). 

Após o ensaio de libertação/dissolução, as formulações com uma concentração 

de etilcelulose inferior a 30% desagregaram completamente, aparecendo partículas de 

etilcelulose no fundo dos vasos de dissolução. Para concentrações superiores a 30% 

de polímero, a estrutura matricial manteve-se, apresentando-se bastante porosa 

quando observada ao microscópio óptico. 

Parâmetros e modelos matemáticos de libertação 

Com base nos resultados dos ensaios de libertação/dissolução calcularam-se os 

seguintes parâmetros de libertação: t50%, TMD, EDti2o e ED,480 (Figura 3-38). Nos 

gráficos dos parâmetros de libertação observam-se, de um modo geral, duas regiões 

onde ocorre uma alteração destes parâmetros. A primeira variação (90 - 85% de 

ibuprofeno), não tão evidente como a segunda, ocorre porque a etilcelulose, quando 

está presente numa concentração inferior a 85%, não percola o sistema. A formação 

de um cluster infinito do fármaco percorrendo a matriz facilita a sua libertação e permite 

obter perfis semelhantes aos obtidos na ausência de agente modulador. A segunda 

variação (80 - 70% de fármaco) resulta do facto de existir uma maior probabilidade de 
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formação de clusters contínuos de partículas de etilcelulose que envolvem as 

partículas do fármaco, tornando a libertação cada vez mais lenta. 
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Figura 3-38 - Parâmetros de libertação dos comprimidos contendo diferentes proporções de 
ibuprofeno/etilcelulose (média ± desvio padrão): a) t50% (°) e TMD (■), b) ED,i20 (A

) e EDI480 (•) 
(tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 pm). 

A aplicação da análise de variância (ANOVA, a = 0,05) aos parâmetros de 

libertação permitiu concluir que existem diferenças significativas (p < 0,0001). 

Posteriormente, através do teste H.S.D. de Tukey foi possível agrupar as matrizes de 

etilcelulose, relativamente ao t50%, nos grupos apresentados na Tabela 3-XXIX. Com 

estes resultados verifica-se que as matrizes com uma quantidade de etilcelulose 

inferior a 15% pertencem ao mesmo grupo. Tal como foi referido anteriormente, nestas 

condições o polímero não percorre a matriz. Por outro lado, as formulações contendo 

15 e 20% de etilcelulose apresentam perfis de libertação/dissolução semelhantes no 

que diz respeito aos valores de t50o/0. Nas matrizes preparadas com uma concentração 

igual ou superior a 70%, existem diferenças significativas nos valores do t50%. 
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Tabela 3-XXIX - Subconjuntos homogéneos das médias do t50% (min) após aplicação do teste 
H.S.D. de Tukey (tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 um). 

Ibuprofeno 

(%) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Ibuprofeno 

(%) 
N 

1 2 3 4 5 6 

100 

95 

90 

85 

80 

70 

60 

50 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

112,15 

117,56 

132,42 
132,42 

157,40 157,40 

160,32 
246,94 

277,24 

396,71 

P 0,2370 0,0715 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

Para interpretar os perfis de libertação/dissolução das formulações em estudo 

aplicaram-se os mesmos modelos matemáticos utilizados no Capítulo 3.1.2.2.4. (ordem 

zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas e Weibull). Os ajustes das curvas de libertação aos 

modelos foram efectuados utilizando os mesmos programas e as mesmas condições 

descritas anteriormente para os comprimidos matriciais de HPMC. 

As quantidades iniciais de fármaco (m0), as velocidades de dissolução aparente 

do ibuprofeno (K), os coeficientes de determinação {R2) obtidos para os modelos de 

ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas com os valores do expoente n e de Weibull 

com os valores d e a e ò são apresentados na Tabela 3-XXX. 

Na Figura 3-39 estão representados graficamente os valores dos coeficientes de 

determinação (R2) dos modelos aplicados e o expoente (n) do modelo de 

Korsmeyer-Peppas para as diferentes matrizes de etilcelulose. 

Da análise da Tabela 3-XXX e da Figura 3-39 verifica-se que, para as 

formulações contendo 5 e 10% de etilcelulose, os modelos que permitem obter um 

melhor ajuste das curvas de libertação/dissolução do fármaco são, por ordem 

decrescente, o de Korsmeyer-Peppas, o de Weibull e o de ordem zero, 

correspondendo aos valores de coeficientes de determinação mais elevados 

(R2 > 0,9998, 0,9984 e 0,9927, respectivamente). O mesmo se pode afirmar 

relativamente à formulação preparada sem agente polimérico (100% de ibuprofeno). 

Perante estes resultados e da análise do expoente n do modelo de Korsmeyer-Peppas 
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(= 0,80), conclui-se que nestas formulações o mecanismo de libertação do ibuprofeno 

ocorre essencialmente por erosão das cadeias poliméricas. 

Tabela 3-XXX - Aplicação dos modelos matemáticos de libertação aos comprimidos contendo 

diferentes proporções de ibuprofeno/etilcelulose (tamanho das partículas de etilcelulose: 

250 - 355 um). 

IBF/EC 

(%) 
100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 70/30 60/40 50/50 

Ordem zero 

/Tio 2,8447 2,4803 2,2966 3,5116 4,9109 6,5012 9,1148 8,9787 

Ordem zero Ko 0,4275 0,4103 0,3649 0,2990 0,2853 0,1778 0,1501 0,1083 Ordem zero 

R
2 

0,9926 0,9927 0,9937 0,9916 0,9869 0,9848 0,9700 0,9708 

Higuchi 

mo -11,2114 -11,5229 -12,1106 -9,3052 -8,8488 -7,2233 -4,0903 -3,0209 

Higuchi KH 5,6136 5,4864 5,2287 4,5896 4,5418 3,5932 3,2365 2,6125 Higuchi 

R
2 

0,9833 0,9788 0,9779 0,9792 0,9883 0,9906 0,9961 0,9934 

Korsmeyer-

Peppas 

mo -1,1536 -1,2264 -1,2698 -0,2880 -0,7917 0,1819 -0,2433 1,4623 

Korsmeyer-

Peppas 
KK 1,2770 1,1207 0,9824 0,9564 1,3596 1,0916 1,8344 1,1703 Korsmeyer-

Peppas n 0,79 0,80 0,81 0,78 0,71 0,69 0,59 0,63 
Korsmeyer-

Peppas 

R
2 0,9998 0,9998 0,9998 0,9995 0,9996 0,9995 0,9984 0,9982 

Weibull 

a 0,3690 0,3452 0,3015 0,2698 0,2822 0,2072 0,2242 0,1757 

Weibull b 1,0103 1,0386 1,0562 0,9777 0,9067 0,8534 0,7395 0,7156 Weibull 

R
2 

0,9986 0,9986 0,9984 0,9978 0,9971 0,9965 0,9951 0,9924 

a) 

1,000 

0,990 

0,980 

0,970 4, 

0,960 

b) 

0,950 

I! 
: : i* * 
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° o ■ 
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Figura 3-39 - a) Valores dos coeficientes de determinação {R ) e b) Valores de n (modelo 

Korsmeyer-Peppas) versus concentração de ibuprofeno nos comprimidos matriciais de 

etilcelulose (tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 pm). 
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Para as formulações contendo entre 15 a 30% de agente modulador, verifica-se 

que existe uma zona de alteração do mecanismo de libertação do fármaco. Nos 

comprimidos com 15% de etilcelulose, o coeficiente de determinação (R2) é superior no 

modelo de ordem zero (0,9916) e o expoente n apresenta um valor de 0,78 

(Figura 3-39). Assim, para esta concentração a libertação do fármaco continua a 

processar-se principalmente por erosão polimérica. No entanto, para a formulação que 

apresenta 30% de etilcelulose, o coeficiente de determinação é um pouco superior no 

modelo de Higuchi (0,9906) e o expoente n apresenta um valor ligeiramente menor 

(0,69) (Figura 3-39). Estes resultados indicam que, nesta concentração de polímero, o 

processo de difusão através dos poros da matriz começa a ter um papel importante na 

libertação do fármaco. 

Para os sistemas preparados com 40 e 50% de etilcelulose, os modelos que 

melhor descrevem a libertação do fármaco a partir da matriz polimérica são o de 

Korsmeyer-Peppas, o de Higuchi e o de Weibull, correspondendo aos valores de 

coeficientes de determinação mais elevados (R2 > 0,9982, 0,9934 e 0,9924, 

respectivamente). Em relação ao expoente n, o valor aproximado de 0,6 confirma os 

resultados observados com o modelo de Higuchi, mostrando que o mecanismo de 

libertação do fármaco consiste também na difusão através da matriz porosa. 

A análise de variância (ANOVA, a = 0,05) revelou diferenças significativas 

(p < 0,0001) no expoente n em pelo menos duas das matrizes de etilcelulose. Os 

resultados obtidos no teste H.S.D. de Tukey permitiram agrupar as formulações, 

relativamente ao valor do expoente n, nos grupos apresentados na Tabela 3-XXXI. 

Pelo coeficiente de determinação (R2) calculado pelo modelo de Weibull 

verifica-se que se trata de um bom modelo de ajuste dos perfis de libertação/dissolução 

{R2> 0,992). O parâmetro de forma, b, deste modelo assume valores superiores a 1 

para as matrizes contendo uma concentração igual ou inferior a 15% de etilcelulose 

(Tabela 3-XXX). Por outro lado, os comprimidos com uma concentração de polímero 

superior a 15% apresentam um valor do parâmetro b inferior a 1. Estes resultados 

sugerem diferenças no formato das curvas de libertação que dependem da proporção 

de etilcelulose presente nas formulações. 
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Tabela 3-XXXI - Subconjuntos homogéneos das médias do expoente n (modelo 
Korsmeyer-Peppas) após aplicação do teste H.S.D. de Tukey (tamanho das partículas de 

etilcelulose: 250 - 355 um). 

Ibuprofeno 

(%) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Ibuprofeno 

(%) 
N 

1 2 3 

60 6 0,59 

50 6 0,63 

70 6 0,70 

80 6 0,71 

85 6 0,78 

100 6 0,79 

95 6 0,80 

90 6 0,81 

P 0,2804 0,9364 0,5850 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

Numa tentativa de quantificar as contribuições relativas dos dois fenómenos 

responsáveis pela libertação (difusão e erosão polimérica), aplicou-se o modelo de 

Peppas-Sahlin. Pela aplicação deste modelo verificou-se que, nas formulações com 

uma concentração igual ou inferior a 20% de etilcelulose, a erosão das cadeias 

poliméricas é o mecanismo que contribui para a libertação do fármaco, enquanto que o 

contributo da difusão apresenta valor zero durante todo o período de ensaio. Para as 

matrizes contendo 30% ou mais de polímero, observa-se um incremento da 

contribuição da difusão através dos poros da matriz e uma diminuição da contribuição 

da erosão ao longo da libertação do ibuprofeno (Figura 3-40). 
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Figura 3-40 - Contribuição da difusão (o) e da erosão polimérica (■) na libertação do ibuprofeno 

em matrizes contendo diferentes proporções ibuprofeno/etilcelulose (m/m): a) 70/30; b) 60/40 e 

c) 50/50 (tamanho das partículas de etilcelulose: 250 - 355 um). 

Estudo da inf luência da tenuidade da eti lcelulose 

Com o objectivo de estudar a influência do tamanho das partículas do polímero 

na velocidade de libertação/dissolução do ibuprofeno, prepararam-se comprimidos 

utilizando partículas de etilcelulose com diâmetro inferior a 63 um. Para tal, a 

etilcelulose foi moída num moinho eléctrico de laboratório, sendo posteriormente 

tamisada. Os comprimidos foram preparados de um modo idêntico ao descrito 

anteriormente no estudo da influência da proporção de etilcelulose nas formulações. 
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Verificação das propriedades físicas dos comprimidos matriciais 

a) Densidade absoluta 

As densidades absolutas dos comprimidos foram medidas utilizando o método do 

picnómetro, segundo o procedimento descrito na avaliação deste parâmetro nos 

comprimidos matriciais de HPMC (3.1.2.2.4.) 

A Figura 3-41 representa os resultados da densidade absoluta dos comprimidos 

matriciais de etilcelulose. Os valores correspondem à média de três determinações. 
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Figura 3-41 - Densidade absoluta dos comprimidos matriciais versus concentração de 
ibuprofeno (média ± desvio padrão) (tamanho das partículas de etilcelulose: < 63 um). 

Pela análise da Figura 3-41 verifica-se que a presença de partículas de 

etilcelulose nos comprimidos originou valores de densidades absolutas superiores, uma 

vez que as partículas deste composto com diâmetro inferior a 63 um são mais densas 

(1,171 g/cm3) que as partículas de ibuprofeno (1,117 g/cm3). 

b) Uniformidade de massa 

Os resultados obtidos na avaliação da uniformidade de massa dos comprimidos 

preparados com diferentes proporções de ibuprofeno/etilcelulose, utilizando partículas 

de polímero com diâmetro inferior a 63 um, permitiram demonstrar que as massas das 

diversas matrizes se mantiveram dentro dos limites superior e inferior estipulados na 

Ph. Eur. 5.0 (variação de massa de ± 5% do valor médio para comprimidos com massa 

igual ou superior a 250 mg). Todas as formulações contendo etilcelulose de diâmetro 

inferior a 63 um apresentaram coeficientes de variação inferiores a 0,5%. 
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c) Resistência à ruptura 

Com os valores obtidos para a resistência à ruptura (média de 6 determinações) 

foi calculada a resistência tênsil dos compactos (ax) aplicando a Equação 19 

(3.1.2.2.4.). A Figura 3-42 representa os valores da resistência tênsil para os 

comprimidos matriciais contendo diferentes proporções ibuprofeno/etilcelulose. 
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Figura 3-42 - Valores de resistência tênsil versus concentração de ibuprofeno (tamanho das 
partículas de etilcelulose: < 63 um). 

Comparando os valores de resistência tênsil dos comprimidos contendo 

partículas de etilcelulose de diâmetro compreendido entre 250 - 355 um (Figura 3-35) 

com os preparados com partículas de etilcelulose de diâmetro inferior a 63 um 

(Figura 3-42), verifica-se que estes últimos originaram formulações mais resistentes. A 

análise de variância (ANOVA, a = 0,05) demonstrou diferenças significativas 

(p < 0,001) entre os comprimidos da mesma formulação mas preparados com 

partículas de etilcelulose de diferente granulometria, independentemente da formulação 

matricial considerada. 

Estes resultados estão em conformidade com estudos anteriores (Chattaraj e 

Das, 1996), nos quais os autores demonstraram que a utilização de partículas de 

etilcelulose de menor granulometria proporciona a formação de uma massa mais 

compacta, originando matrizes menos porosas e, consequentemente, mais resistentes. 

Para a mesma quantidade de fármaco, a utilização de etilcelulose com um diâmetro de 

partícula inferior (< diâmetro -» > número de partículas) resulta numa matriz com uma 

melhor distribuição deste componente. As partículas com menor diâmetro apresentam 

uma maior superfície específica, favorecendo o estabelecimento de ligações entre as 

partículas responsáveis pela resistência do comprimido (etilcelulose). 
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d) Friabilidade 

Os resultados obtidos para este ensaio estão representados na Tabela 3-XXXII. 

Tabela 3-XXXII - Valores da friabilidade dos comprimidos matriciais preparados com diferentes 
proporções de ibuprofeno/etilcelulose (tamanho das partículas de etilcelulose: < 63 um). 

IBF/EC 
(%) 

Friabilidade (%) IBF/EC 
(%) 4 min 8 min 12 min 16 min 

100/0 16,30 23,75 31,94 40,99 

95/5 1,91 3,66 6,11 7,57 

90/10 1,82 3,53 5,21 6,70 

85/15 1,57 3,13 4,70 6,07 

80/20 0,97 3,01 4,71 5,78 

70/30 0,82 2,60 3,72 4,75 

60/40 0,66 2,23 3,16 4,02 

50/50 0,50 1,80 3,02 3,94 

A Figura 3-43 apresenta o registo gráfico dos valores de friabilidade, expressa 

em termos de percentagem de massa perdida, das formulações preparadas com 

partículas de etilcelulose de diâmetro inferior a 63 um. Neste caso verifica-se também 

que a proporção de fármaco/polímero presente na formulação afecta este parâmetro. 

Figura 3-43 - Representação gráfica dos valores de friabilidade versus concentração de 
ibuprofeno (tamanho das partículas de etilcelulose: < 63 um). 
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Comparando os valores de friabilidade dos comprimidos obtidos com partículas 

de etilcelulose de diferentes diâmetros (Tabela 3-XXVI e Tabela 3-XXXII), verifica-se 

que as matrizes com etilcelulose de menor tenuidade (< 63 um) originaram 

formulações menos friáveis. A utilização de partículas de etilcelulose de menor 

tenuidade poderá facilitar a formação de um aglomerado contínuo de partículas de 

polímero, capaz de percorrer todo o sistema. Sendo a etilcelulose o principal 

componente responsável pela estrutura da matriz, origina comprimidos com valores de 

friabilidade mais aceitáveis. Neste caso, as formulações contendo 20% ou mais de 

etilcelulose apresentam perda de massa inferior a 1%, após 100 rotações. 

Ensaios de libertação/dissolução 

Os ensaios de libertação/dissolução in vitro foram realizados com uma amostra 

de três comprimidos de cada formulação, utilizando as mesmas condições 

experimentais referidas no ponto 3.1.2.2.4. Os resultados obtidos com estas 

formulações estão representados graficamente na Figura 3-44. 
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Figura 3-44 - Influência da proporção ibuprofeno/etilcelulose (m/m - %) nos perfis de 
libertação/dissolução do ibuprofeno (tamanho das partículas de etilcelulose: < 63 um). 

Comparando os perfis de libertação/dissolução dos comprimidos preparados com 

partículas de etilcelulose de diâmetro compreendido entre 250 - 355 um (Figura 3-37) e 

os com diâmetro de partícula inferior a 63 um (Figura 3-44), verifica-se, excepto para a 

formulação contendo 5% de etilcelulose, uma alteração dos perfis de acordo com a 

tenuidade das partículas de polímero. A taxa de libertação do ibuprofeno dos sistemas 

preparados com etilcelulose de tamanho de partícula menor foi inferior à dos 
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comprimidos contendo o mesmo polímero, mas apresentando maior diâmetro de 

partícula. O uso de partículas de menor granulometria de etilcelulose facilita a 

formação de um cluster infinito mais consistente deste componente, proporcionando 

assim uma menor taxa de libertação do fármaco, podendo ser explicado pelos 

princípios que regem a teoria da percolação. 

O registo gráfico dos perfis de libertação/dissolução (Figura 3-44), permite 

concluir que na formulação contendo 5% de etilcelulose, o excipiente está presente sob 

a forma de clusters finitos isolados envolvidos por clusters infinitos de ibuprofeno. De 

um modo idêntico ao verificado quando se utilizou etilcelulose com um diâmetro de 

partícula maior, também neste caso, a libertação do ibuprofeno apresenta um perfil 

semelhante ao obtido com comprimidos preparados sem agente modulador (f2 = 75). 

Para uma concentração de 10% de etilcelulose, a quantidade de polímero já é 

suficiente para formar aglomerados de partículas deste composto que envolvem as 

partículas de fármaco na sua rede e que são capazes de prolongar a libertação do 

fármaco por um período aproximado de 13 horas. 

Tal como já foi referido, com o aumento da proporção do polímero, maior é o 

número de lugares da matriz ocupados por este componente, aumentando a 

probabilidade de formação de clusters infinitos de etilcelulose que envolvem o fármaco, 

dificultando cada vez mais a sua total libertação. Desta forma, nas formulações 

contendo uma concentração igual ou superior a 15% de etilcelulose não se verifica a 

libertação da totalidade do fármaco ao fim do período de ensaio. Nestes casos, parte 

do ibuprofeno fica retido no seio da matriz, na forma de clusters isolados. 

Na Figura 3-44 também é possível visualizar que, nas matrizes preparadas com 

concentrações de polímero superiores a 30%, não se observa qualquer diferença 

aparente nos perfis de libertação/dissolução, sendo estes praticamente sobreponíveis. 

Os valores do factor de semelhança (f2) (Equação 13, Capítulo 1.2.5.) correspondentes 

à comparação dos perfis das formulações contendo 30, 40 e 50% de etilcelulose com 

tamanho de partícula inferior a 63 um estão representadas na Tabela 3-XXXIII. Estes 

valores são todos bastante elevados e superiores a 80, demonstrando a semelhança 

entre os perfis comparados. 

Uma possível explicação para a semelhança entre os perfis de 

libertação/dissolução comparados é admitir a existência de um valor crítico de 

concentração de polímero, no qual o sistema é basicamente formado por uma rede 

contínua de partículas de polímero que percorre todo o sistema, ou seja, a etilcelulose 

está presente sob a forma de cluster percolante. Acima desta concentração de 

polímero, este componente deixa de exercer um efeito notório na libertação do 

fármaco. 
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Tabela 3-XXXIII - Valores do factor de semelhança (f2) (tamanho das partículas de etilcelulose: 
<63um). 

EC (%) h 
30*40 82 

30*50 88 

40*50 95 

Após o ensaio de libertação/dissolução, as formulações contendo uma 

concentração de etilcelulose de 5 e 10% desagregaram completamente, aparecendo 

partículas de polímero no fundo dos vasos de dissolução. Para concentrações 

superiores de polímero, a estrutura matricial manteve-se, apresentando-se bastante 

porosa quando observada ao microscópio óptico. 

Parâmetros e modelos matemáticos de libertação 

Os parâmetros de libertação calculados para as matrizes de etilcelulose 

formuladas com diferentes proporções de ibuprofeno/etilcelulose estão representados 

na Figura 3-45: t50% (expressos em minutos), EDti2o e a ED,480 (expressa em 

percentagem). 

Comparando os parâmetros de libertação dos comprimidos preparados com 

partículas de etilcelulose de diferentes diâmetros (Figura 3-45), verifica-se, de um 

modo geral, excepto para a formulação contendo 5% de etilcelulose, uma nítida 

alteração dos vários parâmetros determinados de acordo com a tenuidade do polímero. 

A análise de variância (ANOVA, a = 0,05) para cada um destes parâmetros 

demonstrou que existem diferenças significativas nas formulações testadas 

(p < 0,0001). Após a aplicação do teste H.S.D. de Tukey, verificou-se que as 

formulações contendo uma concentração igual ou superior a 30% apresentam perfis de 

libertação/dissolução semelhantes no que respeita aos valores da eficácia de 

dissolução nos tempos considerados (t = 120 e 480 min). 
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Figura 3-45 - Parâmetros de libertação dos comprimidos com diferentes proporções de 
ibuprofeno/etilcelulose (média ± desvio padrão): a) t50%, b) EDt120 e c) EDt480. 

As quantidades de fármaco inicial (mo), as velocidades de dissolução aparente do 

ibuprofeno (K), os coeficientes de determinação (R
2
) obtidos para os modelos de 

ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas com os valores do expoente n e de Weibull 

com os valores d e a e b são apresentados na Tabela 3-XXXIV. 

Na Figura 3-46 estão representados graficamente os valores dos coeficientes de 

determinação (R
2
) dos modelos aplicados e o expoente (n) do modelo de 

Korsmeyer-Peppas para as diferentes matrizes de etilcelulose. 
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Tabela 3-XXXIV - Aplicação dos modelos matemáticos de libertação aos comprimidos matriciais 

de etilcelulose (tamanho das partículas de etilcelulose: < 63 um). 

IBF/EC (%) 100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 70/30 60/40 50/50 

Ordem zero 

mo 2,8447 2,7557 4,7083 10,5010 12,3436 11,4792 12,2345 12,6551 

Ordem zero Ko 0,4275 0,3272 0,2182 0,1054 0,0670 0,0418 0,0365 0,0374 Ordem zero 

R
2 

0,9926 0,9943 0,9844 0,9276 0,9118 0,9235 0,9220 0,9177 

Higuchi 

mo -11,2214 -11,2806 -9,4731 -3,1242 -1,5490 -1,7979 -0,1978 0,1215 

Higuchi KH 5,6136 4,9183 4,0533 2,7262 2,1688 1,7199 1,5635 1,5868 Higuchi 

R
2 

0,9833 0,9761 0,9886 0,9979 0,9980 0,9977 0,9977 0,9975 

Korsmeyer-

Peppas 

mo -1,1536 -0,5193 -1,5087 -4,5982 -4,3233 -4,8996 -3,6553 -3,7362 

Korsmeyer-

Peppas 
KK 1,2770 0,8442 1,1917 3,3049 3,3182 2,6684 2,6333 2,7985 Korsmeyer-

Peppas n 0,79 0,82 0,70 0,47 0,44 0,44 0,43 0,43 
Korsmeyer-

Peppas 

R
2 

0,9998 0,9995 0,9991 0,9982 0,9990 0,9990 0,9995 0,9992 

Weibull 

a 0,3690 0,2772 0,2182 0,1936 0,1662 0,1185 0,1210 0,1263 

Weibull b 1,0103 1,0372 0,9317 0,6921 0,6416 0,6540 0,6121 0,6074 Weibull 

R
2 

0,9986 0,9943 0,9996 0,9992 0,9995 0,9983 0,9993 0,9997 

a) 
1,000 * 

b) 
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Figura 3-46 - a) Valores dos coeficientes de determinação (R ) e b) Valores de n (modelo 

Korsmeyer-Peppas) versus concentração de ibuprofeno nos comprimidos matriciais de 

etilcelulose (tamanho das partículas de etilcelulose: < 63 um). 

Comparando os parâmetros obtidos pela aplicação dos vários modelos 

matemáticos dos comprimidos preparados com partículas de etilcelulose de diâmetro 

compreendido entre 250 - 355 um (Tabela 3-XXX; Figura 3-39) e os com diâmetro de 

partícula inferior a 63 um (Tabela 3-XXXIV; Figura 3-46), verifica-se uma alteração dos 
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valores de acordo com a tenuidade das partículas de polímero. A velocidade de 

libertação do ibuprofeno diminui quando se utilizam fracções de etilcelulose de menor 

granulometria. 

Considerando os resultados obtidos com as duas tenuidades de partículas de 

etilcelulose estudados constata-se que, para as formulações contendo 5% do polímero, 

o modelo que permite obter o melhor ajuste das curvas de libertação/dissolução do 

fármaco é o de Korsmeyer-Peppas, correspondendo ao valor de coeficiente de 

determinação mais elevados (Figura 3-39; Figura 3-46). O modelo de Weibull e o de 

ordem zero também são bons modelos de ajuste (R2 > 0,9943 e 0,9927, 

respectivamente). Perante estes resultados e da análise do expoente n do modelo de 

Korsmeyer-Peppas (= 0,80), conclui-se que nestas formulações a libertação do 

ibuprofeno ocorre essencialmente por um mecanismo de erosão polimérica. 

No caso das formulações preparadas com partículas de etilcelulose de diâmetro 

inferior a 63 um, verifica-se que a zona de alteração do mecanismo de libertação 

ocorre para uma concentração de polímero mais baixa e melhor definida (10 - 15%). 

Nos comprimidos com 10% de etilcelulose, o coeficiente de determinação (R2) é 

ligeiramente superior com a aplicação do modelo de Higuchi (0,9886) e o expoente n 

apresenta um valor de 0,70. Estes resultados evidenciam que o processo de difusão 

através dos poros da matriz começa a ter um papel importante na libertação do 

fármaco quando se utiliza uma concentração superior a 10% de polímero. Quando as 

matrizes foram preparadas com partículas de polímero de maior granulometria, essa 

zona de transição do mecanismo de libertação ocorreu numa concentração de agente 

modulador entre os 15 e os 30%. 

Para os sistemas preparados com concentrações iguais ou superiores a 15% de 

partículas de etilcelulose com diâmetro inferior a 63 um, os modelos que melhor 

descrevem a libertação do ibuprofeno são, por ordem decrescente, o de Weibull, o de 

Korsmeyer-Peppas e o de Higuchi, correspondendo aos valores de coeficientes de 

determinação mais elevados (R2 > 0,9983, 0,9982 e 0,9975, respectivamente) 

(Figura 3-46). Em relação ao expoente n o valor varia entre 0,47 e 0,43, o que confirma 

os resultados observados com o modelo de Higuchi, mostrando que o mecanismo de 

libertação do fármaco consiste essencialmente na difusão do fármaco através da matriz 

porosa. 

A análise de variância (ANOVA, a = 0,05) revelou existirem diferenças 

significativas (p < 0,0001) no expoente n em pelo menos duas das matrizes contendo 

partículas de etilcelulose com diâmetro inferior a 63 um. Os resultados do teste H.S.D. 

de Tukey permitiram identificar subgrupos homogéneos, relativamente ao valor do 

expoente n, os quais são apresentados na Tabela 3-XXXV. 
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Tabela 3-XXXV - Subconjuntos homogéneos das médias do expoente n (modelo 
Korsmeyer-Peppas) após aplicação do teste H.S.D. de Tukey (tamanho das partículas de 

etilcelulose: < 63 um). 

Ibuprofeno 

(%) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Ibuprofeno 

(%) 
N 

1 2 3 

50 

60 

80 

70 

85 

90 

100 

95 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0,43 

0,44 

0,44 

0,44 

0,47 

0,70 

0,79 

0,82 

P 0,1195 1,0000 0,3081 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

Da análise da Tabela 3-XXXV verifica-se que os comprimidos sem etilcelulose e 

contendo 5% deste polímero pertencem ao mesmo grupo, sendo o mecanismo de 

libertação do fármaco semelhante. Por outro lado, as matrizes formuladas com uma 

concentração igual ou superior a 15% de etilcelulose também apresentam mecanismos 

de libertação similares. 

Os resultados dos coeficientes de determinação calculados pelo modelo de 

Weibull (Tabela 3-XXXIV e Figura 3-46) permitem constatar, mais uma vez, um bom 

ajuste a esse modelo (R2 > 0,9943). O parâmetro b do modelo de Weibull possui 

valores superiores a 1 para os comprimidos sem agente polimérico e nas matrizes 

contendo 5% de etilcelulose. Por outro lado, os comprimidos com 10% de excipiente já 

apresentam um valor b ligeiramente inferior a 1 (0,9317), correspondendo a uma região 

onde se verifica uma alteração no formato dos perfis de libertação/dissolução. Quando 

o excipiente está presente numa concentração superior a 10%, o parâmetro b assume 

valores nitidamente inferiores a 1. 

Com todas as formas de tratamento a que foram submetidos os resultados do 

ensaio de libertação/dissolução, é possível concluir que os perfis de libertação do 

ibuprofeno a partir das várias formulações obedecem a mecanismos diferentes. Em 

todas as análises efectuadas pode identificar-se a existência de uma região de 

concentração crítica de etilcelulose, a partir da qual se verifica uma alteração do 
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mecanismo de libertação. Essa concentração (10 - 15%) corresponde ao momento em 

que o polímero começa a formar uma rede contínua que percola o sistema matricial. 

Esta rede ramifica-se e intensifica-se ao longo da gama de concentrações de 

ibuprofeno. Para valores de concentração de etilcelulose inferiores a este ponto, este 

componente existe em clusters finitos, que se encontram envolvidos por partículas de 

ibuprofeno, não sendo, por isso, observada qualquer alteração no perfil de 

libertação/dissolução do fármaco. Posteriormente, existe uma rede inter-penetrante dos 

dois componentes que percolam o sistema em simultâneo, com as propriedades (não 

só de libertação mas também físicas) dos comprimidos a depender da concentração de 

cada um deles. 

Estudo da influência da força de compactação 

Estudou-se a influência da força de compactação nos perfis de 

libertação/dissolução do ibuprofeno a partir de matrizes contendo 80% de ibuprofeno e 

20% de etilcelulose com diâmetro de partícula inferior a 63 pm. Para este estudo 

prepararam-se comprimidos de 10 mm de diâmetro numa prensa mecânica utilizando 

as condições experimentais descritas no Capítulo 3.1.2.2.4. A carga de compactação 

variou para cada formulação preparada: 2000, 8000, 12000 e 20000 N. 

Verificação das propriedades físicas dos comprimidos matriciais 

a) Uniformidade de massa 

Os resultados obtidos demonstraram que as massas das matrizes de etilcelulose 

preparadas com diferentes forças de compactação se mantiveram dentro dos limites 

superior e inferior estipulados na Ph. Eur. 5.0 (variação de massa de ± 5% do valor 

médio para comprimidos com massa igual ou superior a 250 mg). Para além disso, 

todas as formulações apresentaram coeficientes de variação baixos (< 0,25%). 

b) Resistência à ruptura 

A Figura 3-47 apresenta os resultados da resistência tênsil (ax), calculados com 

base nos valores obtidos no ensaio da resistência à ruptura (Equação 19 - 3.1.2.2.4.). 

Cada resultado corresponde à média de 5 determinações. 

Tal como nas matrizes de HPMC preparadas com diferentes forças de 

compactação, o gráfico da Figura 3-47 permite verificar que a resistência dos 

comprimidos aumentou com o incremento da força de compactação até um 

determinado valor (12000 N). Esta relação parece ser logarítmica (R2 = 0,9933), tal 

como descrito na literatura (Prista eí a/., 2003), no entanto a existência de apenas três 

pontos não permite tirar uma conclusão precisa desta relação. A aplicação de uma 
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força de 20000 N produziu comprimidos com resistência comparáveis aos comprimidos 

preparados com uma força de 12000 N. 
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Figura 3-47 - Valores de resistência tênsil versus força de compactação. 

Os valores de resistência tênsil foram comparados pela análise de variância 

(ANOVA, a = 0,05), concluindo-se que as formulações de etilcelulose preparadas com 

diferentes forças de compactação apresentam diferenças estatisticamente significativas 

(p< 0,0001). O teste H.S.D. de Tukey (Tabela 3-XXXVI) permitiu verificar que os 

comprimidos preparados com uma força de compactação igual ou superior a 8000 N 

não apresentam diferenças significativas no parâmetro comparado. Estes resultados 

sugerem que estas matrizes apresentam uma estrutura física semelhante em termos 

de espaços vazios, ou seja, da sua porosidade. 

Tabela 3-XXXVI - Subconjuntos homogéneos das médias da resistência tênsil (MPa) após a 
aplicação do teste H.S.D. de Tukey. 

Força de compactação 

(N) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Força de compactação 

(N) 
N 

1 2 

2000 5 0,57 

8000 5 1,36 

12000 5 1,49 

20000 5 1,52 

P 1,0000 0,1334 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 
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Ensaios de libertação/dissolução 

Os ensaios de libertação/dissolução in vitro foram realizados numa amostra de 

três comprimidos de cada formulação, utilizando as mesmas condições descritas 

anteriormente. A Figura 3-48 representa os perfis de libertação/dissolução das matrizes 

de etilcelulose em estudo. 

-»—2000 N 
-o— 8000 N 

A 12000 N 
——20000 N 

0 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 
Tempo (min) 

Figura 3-48 - Influência da força de compactação nos perfis de libertação/dissolução do 
ibuprofeno (tamanho das partículas de etilcelulose: < 63 um). 

Pela observação dos perfis de libertação/dissolução (Figura 3-48) conclui-se que, 

as matrizes preparadas com uma força de compactação baixa (2000 N) libertam o 

fármaco muito mais rapidamente do que a mesma formulação compactada com forças 

superiores. A força de compactação de 2000 N é insuficiente para formar uma estrutura 

compacta e coesa. Um aumento da força de compactação origina uma diminuição dos 

espaços vazios na estrutura matricial e, por isso, mais resistente à penetração do 

solvente e à consequente libertação do fármaco. 

Por outro lado, após se exercer uma determinada força de compactação da qual 

resulta uma estrutura suficientemente compacta, não se verificam diferenças nos perfis 

de libertação/dissolução, sendo estes praticamente sobreponíveis. Os valores do factor 

de semelhança (f2) (Equação 13, Capítulo 1.2.5.) correspondentes à comparação dos 

perfis de dissolução das formulações preparadas aplicando força de compactação de 

8000, 12000 e 20000 N estão representados na Tabela 3-XXXVII. Estes valores são 

todos superiores a 74, demonstrando-se a semelhança entre os perfis comparados. Os 

comprimidos preparados com forças de compactação de 12000 e 20000 N apresentam 

um valor de f2 muito elevado (99), sugerindo que existe um limiar na força de 
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compactação a partir do qual a estrutura matricial atinge a máxima compactação e 

coesão. Estes resultados podem estar relacionados com a região de estabilização dos 

valores de resistência tênsil no gráfico da Figura 3-47 quando se aplicou uma força de 

compactação de 12000 e 20000 N. 

Tabela 3-XXXVII - Factores de semelhança (f2) dos perfis de dissolução obtidos a partir de 

comprimidos matriciais de etilcelulose preparados com diferentes forças de compactação. 

Força de compactação (N) h 
8000*12000 76 

8000 * 20000 75 

12000*20000 99 

Com o intuito de comparar os perfis de libertação/dissolução dos comprimidos 

preparados nas duas máquinas de comprimir (máquina de comprimir alternativa e 

prensa mecânica) consideraram-se os perfis obtidos no estudo da influência da 

proporção de etilcelulose com diâmetro de partícula inferior a 63 um (Figura 3-44). O 

cálculo do factor de semelhança (f2) entre os perfis obtidos nos comprimidos 

preparados na máquina alternativa e nos comprimidos preparados na prensa mecânica 

pela aplicação de forças de compactação de 8000, 12000 e 20000 N são, 

respectivamente, 59, 52 e 51. De acordo com a FDA, para estes valores de f2 os perfis 

comparados podem ser considerados semelhantes (f2 > 50). 

120 

100 

o 
c 
CD 

a 
3 

.D 

-B— 8000 N 
A 12000 N 

—— 20000 N 
-e—Máquina de comprimir alternativa 

0 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 

Tempo (min) 

Figura 3-49 - Perfis de libertação/dissolução dos comprimidos preparados na máquina de 

comprimir alternativa versus comprimidos preparados na prensa mecânica com aplicação de 

diferentes forças de compactação (8000, 120000 e 20000 N). 
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Nas matrizes de HPMC, o f2 assumiu valores superiores (> 67) após comparação 

dos perfis de libertação/dissolução obtidos de comprimidos preparados na máquina de 

comprimir alternativa e dos comprimidos preparados na prensa mecânica. Esta maior 

semelhança entre os perfis de libertação/dissolução pode ser explicada quer pela 

natureza do polímero quer pelas diferentes características dos comprimidos 

comparados. Os comprimidos preparados na prensa eram biselados e possuíam um 

diâmetro menor (10 mm) das matrizes produzidas na máquina de comprimir alternativa 

(13 mm). No caso da HPMC, o intumescimento sofrido durante o ensaio de 

libertação/dissolução provavelmente fez com que as diferenças entre os dois tipos de 

comprimidos se tornassem menos evidentes do que nas matrizes de etilcelulose. 

Parâmetros e modelos matemáticos de libertação 

As diferenças entre os parâmetros de libertação considerados anteriormente: 

t50o/0, EDti2o e EDt48o, para as matrizes de etilcelulose preparadas com diferentes forças 

de compactação estão representados na Figura 3-50. 

a) b) 
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0 i 1 h -_l 1 1 1 1 1 h -
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Força de compactação (N) 
4000 8000 12000 16000 20000 

Força de compactação (N) 

Figura 3-50 - Parâmetros de libertação dos comprimidos de etilcelulose preparados com 

diferentes forças de compactação (média ± desvio padrão): a) t50% (<>); b) EDn2o (A
) e EDM80 (•) 

(tamanho das partículas de etilcelulose: < 63 um). 

A análise de variância (ANOVA, a = 0,05) revelou que existem diferenças 

estatísticas significativas (p < 0,0001) nestes parâmetros de libertação. Os resultados 

obtidos pelo teste H.S.D. de Tukey demonstraram que as matrizes preparadas com 

uma força de compactação igual ou superior a 8000 N não apresentaram diferenças 

significativas nos valores médios da ED,48o (Tabela 3-XXXVIII). Estes resultados 
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confirmam a semelhança entre os perfis de libertação/dissolução obtida através do 

cálculo do f2. 

Tabela 3-XXXVIII - Subconjuntos homogéneos das médias do EDt480 (%) dos comprimidos 
matriciais de etilcelulose preparados com diferentes forças de compactação após aplicação do 

teste H.S.D. de Tukey (tamanho das partículas de etilcelulose: < 63 um). 

Força de compactação 

(N) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Força de compactação 

(N) 
N 

1 2 

20000 

12000 

8000 

2000 

3 

3 

3 

3 

23,37 

23,55 

25,71 

36,68 

P 0,0830 1,0000 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

Os parâmetros obtidos após o ajuste dos modelos matemáticos aos resultados 

dos ensaios de libertação/dissolução obtidos a partir das formulações de etilcelulose 

preparadas com diferentes forças de compactação estão representados na 

Tabela 3-XXXIX. A Figura 3-51 apresenta os valores dos coeficientes de determinação 

(R2) dos modelos considerados e o expoente (n) do modelo de Korsmeyer-Peppas 

para as diferentes matrizes de etilcelulose. 

Pela análise da Tabela 3-XXXIX e da Figura 3-51 verifica-se que nos 

comprimidos de etilcelulose preparados com diferentes forças de compactação, os 

modelos que permitem um melhor ajuste das curvas de dissolução/libertação são, por 

ordem decrescente, o de Weibull, o de Korsmeyer-Peppas e o de Higuchi, 

apresentando os coeficientes de determinação mais elevados (R2 > 0,9983, 0,9973 e 

0,9962, respectivamente). Para estes sistemas preparados com uma força de 

compactação igual ou superior a 8000 N, o valor de n é 0,42, o que confirma os 

resultados observados com o modelo de Higuchi, mostrando que o mecanismo de 

libertação do fármaco consiste essencialmente na difusão do fármaco através da matriz 

porosa. Com a aplicação de uma força de compactação baixa (neste caso, 2000 N), o 

número de ligações entre as partículas, que se estabelecem durante a compressão, é 

provavelmente muito reduzido. A estrutura matricial resultante é pouca coesa. Por este 

motivo, verifica-se que o expoente n é superior nos comprimidos preparados com uma 

força de compactação de 2000 N (0,53). Desta forma, nestas matrizes, a erosão 
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polimérica apresenta um maior contributo, no mecanismo de libertação do ibuprofeno, 

quando comparada com os comprimidos formulados com forças de compactação 

superiores. 

Tabela 3-XXXIX - Aplicação dos modelos matemáticos de libertação aos comprimidos matriciais 

de etilcelulose preparados com diferentes forças de compactação (tamanho das partículas de 

etilcelulose: < 63 um). 

Força de compactação 
(N) 

2000 8000 12000 20000 

Ordem zero 

m0 7,8750 12,0797 12,2102 12,1807 

Ordem zero Ko 0,1184 0,0459 0,0388 0,0383 Ordem zero 

R
2 

0,9450 0,9113 0,9216 0,9166 

Higuchi 

m0 -5,9879 -1,4089 -1,2137 -1,2672 

Higuchi KH 2,9225 1,8165 1,6623 1,6533 Higuchi 

R
2 

0,9969 0,9962 0,9971 0,9967 

Korsmeyer-Peppas 

m0 -4,6416 -5,7792 -5,6558 -5,9937 

Korsmeyer-Peppas 
KK 2,4314 3,2889 3,0347 3,1185 

Korsmeyer-Peppas 
n 0,53 0,42 0,42 0,42 

Korsmeyer-Peppas 

R
2 

0,9973 0,9989 0,9994 0,9992 

Weibull 

a 0,1714 0,1309 0,1188 0,1178 

Weibull b 0,7790 0,6455 0,6399 0,6410 Weibull 

R
2 

0,9983 0,9991 0,9991 0,9991 

a) b) 

1,00 é-.. -.-.::|r.-/.:t.-.--«.v.t".-4 
0,99 -

0,98 -

0,97 - ---o--- Ordem zero 
0,96 

0,95 -

--■■--- Higuchi 
• Korsmeyer-Peppas 

- * - - Weibull 
0,94 ". 
0,93 '» 

0,92 
091 -■ 1 h~ —i—£—i 1 1 1 1 — 

0,80 -

0,60 -

Ï-... 
"••.£.. 

0,40 "••.£.. 
' y 

0,20 

0,00 1 h -— i 1 1 1—+ i i 

4000 8000 12000 16000 20000 

Força de compactação (N) 

4000 8000 12000 16000 20000 

Força de compactação (N) 

Figura 3-51 - a) Valores dos coeficientes de determinação (R ) e b) Valores de n (modelo 

Korsmeyer-Peppas) versus força de compactação (tamanho das partículas de etilcelulose: 

< 6 3 u m ) . 
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Comparando o valor do expoente n do modelo de Korsmeyer-Peppas, o 

parâmetro forma, b, do modelo de Weibull e a velocidade de dissolução aparente do 

modelo de Higuchi, Kk, pela análise de variância (ANOVA, a = 0,05), e posterior 

utilização do teste H.S.D. de Tukey, conclui-se que os comprimidos de etilcelulose 

preparados com forças de compactação igual ou superior a 8000 N não apresentam 

diferenças significativas. Como os sistemas matriciais que constituem cada subgrupo 

homogéneo são idênticos para os três parâmetros considerados, apenas estão 

representados os resultados obtidos para o Kk (Tabela 3-XL). 

Tabela 3-XL - Subconjuntos homogéneos das médias do Kk (modelo Higuchi) dos comprimidos 
preparados com diferentes forças de compactação após aplicação do teste H.S.D. de Tukey 

(tamanho das partículas de etilcelulose: < 63 um). 

Força de compactação 

(N) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 Força de compactação 

(N) 
N 

1 2 

20000 

12000 

8000 

2000 

3 

3 

3 

3 

1,6533 

1,6623 

1,8165 

2,9225 

P 0,2855 1,0000 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

A identificação de dois subgrupos homogéneos na Tabela 3-XL sugere 

diferenças na estrutura porosa das matrizes. Desta forma, os comprimidos preparados 

com uma força de compactação de 2000 N apresentam-se menos compactos e, 

consequentemente, mais porosos. Desta forma, estas matrizes possuem taxas de 

libertação do fármaco superiores às matrizes compactadas com forças superiores. 

3.1.6. C o n c l u s õ e s 

Quando um sistema matricial constituído por um polímero inerte é colocado no 

líquido de dissolução, a libertação inicial do fármaco ocorre a partir da camada 

superficial, sendo esta libertação relativamente rápida. Com o decorrer do tempo, a 

quantidade de fármaco nas camadas mais externas da matriz diminui e o líquido de 

dissolução desloca-se através dos canais tortuosos da matriz e alcançar o fármaco 

existente nas camadas mais internas do sistema. Por outro lado, e de um modo 
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idêntico, o fármaco após dissolução difunde através de diversos canais até atingir o 

exterior da matriz. 

Neste trabalho, os comprimidos foram preparados por um processo de 

compressão directa da mistura do ibuprofeno com etilcelulose, em diferentes 

proporções, utilizando duas fracções diferentes de tenuidade de polímero. Este estudo 

teve como objectivo encontrar, para cada diâmetro de partícula de polímero, a 

concentração mais baixa de etilcelulose capaz de modular a cinética de libertação do 

ibuprofeno e caracterizar os perfis de libertação das matrizes de etilcelulose contendo 

diferentes proporções fármaco/polímero. 

A análise dos vários parâmetros físicos e os ensaios de libertação/dissolução 

permitem caracterizar as diversas formulações de etilcelulose relativamente à 

resistência e aos mecanismos de libertação do ibuprofeno. Os ensaios demonstraram 

que a resistência e a libertação in vitro do ibuprofeno a partir de comprimidos de 

etilcelulose depende de factores como a razão fármaco/polímero, a tenuidade das 

partículas de polímero e a força de compactação aplicada. 

Um dos parâmetros tecnológicos mais estudado na velocidade de libertação de 

fármacos a partir deste tipo de matrizes é a tenuidade das partículas do polímero. A 

libertação do ibuprofeno a partir de comprimidos contendo partículas de polímero de 

menor diâmetro é inferior quando comparada à libertação dos comprimidos com maior 

granulometria. Uma explicação para este facto é o provável aumento da porosidade 

interna da matriz quando se utilizam partículas maiores de etilcelulose, permitindo uma 

penetração mais rápida do líquido de dissolução nos canaliculus da estrutura porosa. 

Estas conclusões estão de acordo com estudos já publicados (Geraghty e Healy, 

1998). Por outro lado, a utilização de etilcelulose de menor tenuidade facilita a 

formação de aglomerados de partículas do polímero que percolam o sistema, 

resultando matrizes mais compactas e com valores de resistência tênsil e friabilidade 

aceitáveis. 

Em todos os ensaios efectuados para verificar as propriedades físicas e de 

libertação das matrizes de etilcelulose identificou-se a existência de uma gama de 

concentração de polímero, a partir da qual se verifica uma alteração dessas 

características. 

Nos comprimidos formulados com partículas de etilcelulose de diâmetro 

compreendido entre 250 e 355 um, a presença de 15% de polímero nas matrizes 

permitiu obter um prolongamento do perfil de libertação/dissolução do ibuprofeno 

relativamente às formulações sem agente modulador. Para concentrações inferiores, 

as partículas de polímero existem sob a forma de clusters isolados envolvidos por 

clusters infinitos de ibuprofeno. Existindo sob a forma de cluster infinito, o meio de 

Pág. 168 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

dissolução ao penetrar permite a sua difusão para o exterior da matriz, criando poros e 

canais, os quais acabam por provocar a desagregação completa do comprimido. 

Assim, os comprimidos apresentaram-se pouco resistentes por falta da sua estrutura 

base e com uma libertação semelhante aos comprimidos preparados apenas com 

ibuprofeno. À medida que aumenta a concentração de etilcelulose, mais clusters de 

polímero existem e maior é a probabilidade de formação de um cluster infinito apenas 

de excipiente, dificultando cada vez mais a libertação do ibuprofeno. Assim, na região 

de concentração entre os 15 e os 20% de polímero, apesar deste composto ainda estar 

presente na forma de cluster finito, aumenta o número de lugares ocupados pela 

etilcelulose, tornando a estrutura mais resistente e permitindo um prolongamento da 

cedência do ibuprofeno. Na presença de uma concentração igual ou superior a 30% de 

polímero verificou-se uma alteração nítida das características físicas e de libertação 

das formulações, passando este composto a formar um cluster infinito. Apenas a 

formulação com 50% de etilcelulose apresentou uma libertação incompleta do fármaco 

após as 24 horas de ensaio. 

Nas matrizes preparadas com partículas de etilcelulose de diâmetro inferior a 

63 um, a variação brusca nas propriedades físicas e de libertação ocorreu numa gama 

de concentrações mais baixa (10 - 15%). Para uma concentração igual ou superior a 

15% de etilcelulose, a forma como o ibuprofeno se encontra na matriz, rodeada por 

clusters infinitos de polímero, impede a libertação total do fármaco, ficando uma parte 

aprisionada na rede formada pela etilcelulose. A parte que se liberta corresponde aos 

clusters finitos de ibuprofeno existentes à superfície do comprimido. Os perfis de 

libertação/dissolução dos comprimidos contendo uma concentração igual ou superior a 

30% de polímero não apresentaram diferenças consideráveis, enquanto que os 

comprimidos constituídos por uma concentração menor de etilcelulose (15 - 20%) 

apresentaram uma maior cedência do fármaco. 

No caso da força de compactação, verifica-se que existem diferenças entre os 

perfis de libertação/dissolução para os comprimidos preparados com baixas forças de 

compactação (2000 N), quando comparados com os preparados com forças de 

compactação mais elevadas (8000 N). A partir de uma determinada força de 

compactação (neste caso, 8000 N) não se verificaram diferenças nos perfis de 

libertação do fármaco para forças superiores (12000 e 20000 N). Estes dados podem 

ser justificados pelas diferenças entre a porosidade dos sistemas obtidos e, 

consequentemente, pela força de compactação exercida ser ou não suficiente para 

formar uma estrutura compacta e coesa. 
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Pela aplicação dos modelos matemáticos de libertação verificou-se que existe 

uma zona de concentração de etilcelulose a partir da qual se assiste a uma alteração 

na cinética da libertação. Antes dessa zona de transição, o principal mecanismo 

responsável pela libertação do ibuprofeno é a erosão polimérica. Após essa 

concentração ou gama de concentrações, o processo de difusão através dos poros da 

matriz começa a ter um papel determinante na libertação do fármaco. Verificou-se que 

no caso das formulações preparadas com partículas de polímeros de diâmetro inferior 

a 63 um, essa zona corresponde a uma concentração mais estreita de polímero 

(10-15%). Pelo contrário, nas matrizes contendo partículas de etilcelulose de maior 

granulometria (250 - 355 um), a zona de alteração da cinética de libertação/dissolução 

corresponde a uma gama de concentrações que varia entre 15 a 30% de agente 

modulador. Nesta gama de concentrações, tanto a difusão como a erosão são 

mecanismos importantes na libertação do fármaco. 
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4. Preparação de mini-comprimidos como sistemas 

multi-particulares 

4.1. Introdução 

O desenvolvimento de mini-matrizes, como formas farmacêuticas 

multi-particulares (MUDFs), é uma área bastante promissora da investigação 

farmacêutica atendendo ao importante controlo que se consegue sobre a taxa de 

libertação dos fármacos (Colombo ef ai., 1985; Sujja-areevath et ai., 1998; Cox et ai., 

1999; De Brabander eí ai., 2000 a). Esta vantagem, associada à elevada flexibilidade 

no ajustamento da dose do(s) fármaco(s) (Ghandhi ef ai., 1999), tem atraído alguma 

atenção desde a década de 90. Para além destas vantagens, a administração das 

MUDFs apresenta outras relativamente à administração de SUDFs (formas 

farmacêuticas uni-particulares), as quais estão referenciadas no Capítulo 1.3. 

As MUDFs são sistemas bastante diversificados no que se refere ao tamanho e 

forma, podendo ser produzidas recorrendo a diferentes tecnologias de fabrico como, 

por exemplo, granulação; extrusão e esferonização; compressão directa e 

microencapsulação. 

Os mini-comprimidos são comprimidos com um diâmetro igual ou inferior a 

2 - 3 mm (Lennartz e Mielck, 1998). Do ponto de vista tecnológico, a produção de 

mini-matrizes por compressão é uma alternativa bastante apelativa quando comparada 

com a produção de pellets, particularmente pela eliminação do solvente (por exemplo, 

água). Por outro lado, a compressão directa apresenta um rendimento de produção 

superior ao obtido com a extrusão e a esferonização (técnica comum para a produção 

de pellets com tamanho e massas idênticas aos dos mini-comprimidos). Devido ao 

processo de fabrico, os mini-comprimidos obtidos por compressão apresentam 

habitualmente tamanho uniforme, forma regular, superfície lisa, baixa porosidade e 

elevada resistência, com pequena variabilidade intra e entre lotes (Munday eí ai., 1994; 

Rouge eia/., 1997). 

Os mini-comprimidos, tal como outras MUDFs, são susceptíveis de serem 

revestidos com o objectivo de modular a libertação dos fármacos. A maior robustez 

apresentada por este tipo de subunidades torna um possível processo de revestimento 

mais reprodutível e mais rentável em comparação com o revestimento dos pellets ou 

dos grânulos (Munday, 1994). 

Apesar destas vantagens, estão também descritos na literatura alguns 

inconvenientes associados com as MUDFs (Follonier e Doelker, 1992; Celik, 1994). O 
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seu fabrico é mais complexo e dispendioso, e no caso concreto da produção de 

mini-comprimidos é necessário ter um cuidado extra e proceder a ajustamentos mais 

delicados das máquinas de compressão. O equipamento usado na produção destas 

subunidades deverá apresentar requisitos especiais relativamente à precisão e 

estabilidade mecânica, uma vez que as paredes da matriz estão submetidas a uma 

maior fricção do que nos equipamentos das máquinas normais (Lennartz e Mielck, 

1998). Se a montagem não for correcta, o elevado atrito entre os punções e as paredes 

da matriz pode levar a um desgaste significativo destas peças (Pich e Moest, 1989) ou, 

até mesmo, à quebra dos punções. 

De um modo semelhante ao referido nas SUDFs, existem dois princípios gerais 

que permitem retardar a libertação do fármaco a partir dos sistemas multi-particulares: 

• Sistemas matriciais; 

• Sistemas revestidos. 

Uma revisão bibliográfica mostra o elevado interesse no desenvolvimento de 

formulações de MUDFs matriciais em detrimento de MUDFs revestidas por película 

controladora da cedência do fármaco. Esta situação é provavelmente motivada pelo 

facto de, na prática, o revestimento destes sistemas ser um processo que pode 

apresentar alguns problemas (Zhou et a/., 1996), entre os quais se citam: 

• O processo de revestimento é dispendioso, envolvendo uma etapa 

adicional ao processo de produção; 

• A espessura da película de revestimento é variável, podendo o perfil de 

libertação do fármaco apresentar problemas de reprodutibilidade; 

• Pode ocorrer falha ou dano da integridade da película polimérica de 

revestimento, com consequente alteração do perfil de libertação. 

Pelos motivos referidos nos capítulos anteriores, um dos métodos mais 

frequentemente utilizado com o objectivo de modular a cedência dos fármacos consiste 

na incorporação do agente terapêutico num sistema matricial. Existem vários estudos, 

descritos na literatura, que descrevem a preparação de mini-comprimidos matriciais a 

partir de polímeros hidrófilos (Colombo er ai., 1985; Bongiovanni er ai., 1992; 

0stberger ai., 1994; Rouge er ai., 1997, 1998; Sujja-areevath er ai., 1996, 1998; 

Coxeia/., 1999; Efentakis er ai., 2000; Kranz et ai., 2005), bem como, a partir de 

polímeros hidrófobos (Õnay-Basaran e Olsen, 1985; Õnay-Basaran er ai., 1985; 

Ratsimbazafyera/., 1996; De Brabander et ai., 2000a). Neste tipo de sistemas, as 

características do agente formador da matriz exerce uma nítida influência no perfil e no 

mecanismo de libertação do fármaco. Cox eí ai. (1999) demonstraram que a libertação 
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in vitro do ibuprofeno a partir de mini-comprimidos contendo goma xantana e 

HPMC K4M apresentavam valores muito próximos de uma cinética de ordem zero 

(libertação constante) durante um período de 12 horas, especialmente quando no 

decorrer do ensaio se alterava o valor do pH do líquido de dissolução. No entanto, a 

libertação do ibuprofeno foi mais rápida nas matrizes de HPMC K4M do que nas 

formulações contendo goma xantana, mas mais lenta do que nos mini-comprimidos 

contendo goma karaia. 

Recentemente, De Bradander et a/. (2003) descreveu o comportamento In vitro 

de pellets de ibuprofeno contendo apenas etilcelulose, como agente retardante, e 

pellets formulados com a combinação de etilcelulose e um polímero hidrófilo (HPMC ou 

goma xantana). Estes autores verificaram que os pellets formulados com fármaco e 

etilcelulose (60/40 - m/m) apresentavam um perfil de libertação/dissolução demasiado 

lento, libertando apenas 20% do fármaco após 24 horas de ensaio. Posteriormente, 

verificaram que a combinação da etilcelulose com um componente hidrófilo aumentava 

a quantidade de fármaco cedido. As mini-matrizes resultantes desta associação 

proporcionaram um sistema bastante flexível em termos de perfil de cedência do 

ibuprofeno, sendo este dependente de vários parâmetros de formulação: 

• Diferentes viscosidades de HPMC; 

• Diferentes concentrações de HPMC; 

• Diferentes proporções entre fármaco/excipientes e entre HPMC/EC; 

• Incorporação de goma xantana. 

Os resultados deste estudo permitem concluir que o grau de viscosidade da 

HPMC afecta a libertação do ibuprofeno. Apenas as HPMCs com a mesma viscosidade 

(diferindo na proporção entre grupos metoxilo:hidroxipropilo) apresentam perfis de 

libertação/dissolução comparáveis. Convencionalmente, no caso de compactos de 

HPMC, um aumento do grau de viscosidade deste polímero resulta num decréscimo da 

taxa de libertação do fármaco, devido a um maior grau de emaranhamento das cadeias 

poliméricas e a uma diminuição da taxa de erosão polimérica (Gao et ai., 1996; 

Cheong er ai., 1992). No entanto, nas formulações preparadas por De Bradander et ai. 

(2003), devido ao elevado conteúdo em fármaco (60%) e à presença da etilcelulose, as 

cadeias de HPMC estão provavelmente menos emaranhadas na matriz. Para além 

disso, quanto maior é o grau de viscosidade da HPMC maior é a capacidade de 

intumescimento/relaxamento das cadeias poliméricas (Wan ef ai., 1993; 

Katzhendler ef ai., 2000). Tal como foi referido no Capítulo 3, se a HPMC não está 

presente numa concentração capaz de formar um aglomerado contínuo de partículas 

intumescidas, a pressão exercida pelas partículas isoladas funciona como agente 
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desestabilizador das ligações existentes entre as outras partículas da matriz. Assim, 

sendo a etilcelulose um polímero hidrófobo, a presença de uma concentração baixa de 

HPMCs com graus de viscosidade superiores poderá tornar as mini-matrizes mais 

acessíveis à difusão da água, resultando numa taxa de libertação superior do fármaco. 

4.2. Parte experimentai 

4.2.1. Material 

Matérias-primas 

Ibuprofeno (lote n° TBU 0307598, Medinfar, Portugal) 

HPMC K100M (lote n° LA16012 N01, Colorcon, Reino Unido) 

HPMC K15M (lote n° KJ 26012 N01, Colorcon, Reino Unido) 

HPMC K4M (lote n° KD 19012 N12, Colorcon, Reino Unido) 

Etilcelulose (lote n° 404172/1, Fluka, Suíça) 

Eudragit® RS (Rohm Pharma, Alemanha) 

Acetona (Merck, Portugal) 

Álcool isopropílico (Merck, Portugal) 

Aparelhagem 

• Moinho eléctrico de laboratório (IKA, modelo A 10, Alemanha) 

• Microscópio óptico (Nikon, modelo Alphaphot YS, Japão) 

• Picnómetro (Micromeritics Instrument Corp., modelo Accupyc 1330, E.U.A.) 

• Prensa mecânica (Lloyd Instruments, modelo LR 50K, Reino Unido) 

• Micrómetro electrónico digital (Palmer) 

• Aparelho para a determinação da resistência à ruptura (CT5, Engineering 

Systems, Reino Unido) 

• Aparelho para determinação da friabilidade (Sotax Friabilator, modelo F1, 

Suíça) 

• Aparelho de dissolução (Sotax, modelo AT7, Suíça) 

• Espectrofotómetro UV/Vis (Jasco, modelo V-530, Japão) 

• Viscosímetro (Haake Viscotester, modelo VT550, Thermo Haake, Alemanha) 

• Texture Analyser e Software Texture Expert® (TA.XT2 Texture Analyser, 

Stable Micro Systems, Reino Unido) 
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4.2.2. Mé todos e resu l tados 

4.2.2.1. Viscosidade dos polímeros 

Uma das variáveis de formulação que desempenha um papel importante nos 

perfis de libertação/dissolução do fármaco a partir de matrizes hidrófilas é a 

viscosidade do polímero (Bonferoni eí ai., 1992; Sung eí ai., 1996; Nellore et ai., 1998; 

Katzhendler et ai., 2000). Vários estudos descritos na literatura demonstraram que o 

aumento do grau de viscosidade da HPMC do tipo K conduz a uma diminuição na 

velocidade de libertação do fármaco (Alderman, 1984; Ford eí ai., 1985 a, b, c; 

Sung eia/., 1996; Tros de llarduya et ai., 1997; Li eí a/., 2003). Uma explicação 

sugerida para este facto é que o aumento da viscosidade da camada gelificada causa 

uma diminuição na difusão do fármaco através do gel. Adicionalmente, quanto mais 

viscosa a camada gelificada, mais resistente esse gel será à erosão e à dissolução. 

Deste modo, a camada de gel é um factor capaz de controlar a libertação do fármaco. 

No entanto, existem estudos onde, dependendo do tipo de fármaco e das formulações 

usadas, a taxa de libertação da substância activa não sofreu variações mesmo quando 

se utilizou uma HPMC do tipo K de maior grau de viscosidade (por exemplo, quando se 

passou de 4000 para 15 000 mPa.s ou de 15 000 para 100 000 mPa.s - dispersões a 

2% m/m, 20°C) (Ford et ai., 1985 b, c; Sung et ai., 1996). Assim, foi sugerido que as 

formulações de HPMC estudadas apresentavam um valor de viscosidade limite, ou 

seja, a taxa de difusão do fármaco não diminui mais quando o grau de viscosidade 

aumenta acima de um certo nível (Sung eí ai., 1996). 

Para o estudo da viscosidade dos polímeros, prepararam-se dispersões a 2% 

(m/m) dos diferentes tipos de polímeros de HPMC em solução tampão de fosfato de 

pH 7,2. Os geles formados foram deixados em repouso, durante o tempo necessário 

para o desaparecimento das bolhas de ar, armazenados numa estufa a 20° C. 

Procedeu-se à avaliação da viscosidade aparente das preparações utilizando um 

viscosímetro rotativo Thermo Haake de recipiente fixo. A amostra foi submetida a uma 

etapa prévia de estabilização da temperatura (20°C) por um período de 30 minutos. 

Após este período, procedeu-se à leitura da viscosidade do sistema aplicando-se 

incrementos logarítmicos de velocidade de corte (1 - 600 s"1). Posteriormente, fez-se a 

leitura da viscosidade no sentido descendente da velocidade de corte, também numa 

escala logarítmica. 

A Figura 4-1 apresenta a viscosidade aparente dos geles preparados com 

diferentes HPMC do tipo K e que foram utilizados na preparação dos mini-comprimidos. 
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Figura 4-1 - Viscosidade aparente dos geles de HPMC do tipo K a 2% (m/m) em solução 
tampão de fosfato de pH 7,2: K4M (A); K15M (■) e K100M (•). 

Pela análise da Figura 4-1 verifica-se que a viscosidade aparente dos geles de 

HPMC estudados aumenta do seguinte modo: HPMC K4M < HPMC K15M < 

HPMCK100M. 

Um dos modelos que melhor descreve o comportamento reológico deste tipo de 

soluções é o modelo empírico de Herschel-Bulklev (Herschel e Bulkley, 1926; 

Marquardte Sucker, 1998): 

% = x0 + Kf Equação 22 

onde j representa a tensão de corte ("shear strees"), T0 a tensão de cedência {"yield 

stress"), 7 a velocidade de corte ("shear rate"), K é um índice de consistência e ç é um 

índice que indica o comportamento do fluxo. 

Nos sistemas que apresentam um comportamento Newtoniano, c = 1, verifica-se 

que K = ÍJ. Quando c * 1, os sistemas apresentam um comportamento 

não-Newtoniano. Nestas circunstâncias, o comportamento do fluxo pode ser: c < 1 

(comportamento reofluidificante ou pseudo-plástico - "shear thinning") ou c > 1 

(comportamento reoespessante ou dilatante - "shear thickening"). 

Na Figura 4-2 estão representados os coeficientes de determinação (R
2
) e os 

valores do índice ç obtidos pela aplicação do modelo de Herschel-Bulkley. Pela análise 

dos R
2 verifica-se que se trata de um bom modelo de ajuste (> 0,9989). O índice ç 

permite concluir que as dispersões de HPMC apresentaram um comportamento 

reofluidificante, ou seja, a viscosidade diminui com o aumento da velocidade de corte. 
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Figura 4-2 - Valores dos coeficientes de determinação (R2
) (■) e b) Valores de c (□) (modelo 

Herschel - Bulkley) versus HPMC do tipo K com diferentes viscosidades. 

4.2.2.2. Preparação dos comprimidos matriciais 

Na preparação de mini-comprimidos matriciais de ibuprofeno utilizaram-se 

misturas binárias contendo o fármaco e um dos agentes poliméricos testados na etapa 

da formulação (HPMC K100M ou etilcelulose). Para estudar a influência da viscosidade 

da HPMC do tipo K, utilizaram-se mais dois polímeros: HPMC K15M e HPMC K4M. 

A etilcelulose foi previamente moída num moinho eléctrico de laboratório. Tanto o 

ibuprofeno como os polímeros foram submetidos a uma tamisação. A fracção das 

partículas que apresentavam diâmetro inferior a 63 um foi seleccionada com o 

objectivo de evitar alterações nas propriedades dos mini-comprimidos devido à 

utilização de partículas de diferentes tamanhos. 

Na Tabela 4-I está representada a composição de cada uma das formulações de 

mini-comprimidos avaliadas durante este estudo. Preparou-se uma formulação de 

mini-comprimidos contendo apenas ibuprofeno, usada como formulação de referência 

(formulação 0). No caso das matrizes com HPMC K100M, os mini-comprimidos 

apresentavam uma concentração de 85 ou 50% (m/m) de ibuprofeno (formulação 1 e 2, 

respectivamente). Tendo em vista o estudo da influência da viscosidade da HPMC no 

perfil de libertação/dissolução in vitro do ibuprofeno foram preparadas mini-matrizes 

contendo diferentes tipos de HPMC (K100M, K15M e K4M), numa proporção de 50/50 

de fármaco/polímero. Nas formulações de etilcelulose, as mini-matrizes continham 85 

ou 60% (m/m) de ibuprofeno (formulação 5 e 6, respectivamente). 
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Tabela 4-1 - Composição dos mini-comprimidos. 

Formulação Tipo de polímero 
Concentração de polímero 

(%) 

0 - 0 

1 
HPMCK100M 

15 

2 
HPMCK100M 

50 

3 HPMCK15M 50 

4 HPMC K4M 50 

5 
Etilcelulose 

15 

6 
Etilcelulose 

40 

Para a preparação das formulações, efectuou-se a pesagem individual de cada 

uma das matérias-primas numa balança analítica. Em seguida, com um almofariz de 

vidro procedeu-se à mistura durante cerca de 10 minutos, pela técnica da diluição 

geométrica. 

Os mini-comprimidos foram preparados por compressão directa da mistura de 

pós numa prensa mecânica ligada a um computador, no qual é possível controlar a 

pressão exercida (100 ± 5 N/mm2) e registar o deslocamento dos punções durante a 

compactação. A esta máquina foi acoplada uma estação de compressão com 8 

matrizes e punções respectivos (Figura 4-3). A prensa mecânica, com movimento único 

do punção superior, foi programada para exercer uma pressão de 1546 N/m2 

(= 193 N/m2 por punção) com um percurso máximo do punção superior de 25 mm à 

velocidade de 10 mm/min. Esta pressão foi seleccionada para reproduzir as condições 

de compactação estabelecidas na produção de comprimidos matriciais de 10 mm 

aquando da aplicação de uma força de compactação de 8000 N. 

Figura 4-3 - Estação de compressão com oito matrizes e punções respectivos. 
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O enchimento das matrizes processou-se manualmente, por volumetria. Neste 

processo de enchimento, pesou-se inicialmente a massa correspondente aos oito 

mini-comprimidos e, posteriormente, encheram-se as oito matrizes. Durante o 

enchimento de cada matriz exerceu-se uma ligeira compactação, com auxílio de uma 

haste cilíndrica, de modo a obter maior uniformidade das massas e dos valores de 

resistência à ruptura dos mini-comprimidos. Utilizaram-se punções com pontas planas 

de 2,5 mm de diâmetro. Para estudar a influência da forma da superfície das 

mini-matrizes, as formulações contendo 15% e 50% de HPMC K100M foram também 

preparadas utilizando punções do mesmo diâmetro mas com superfície côncava. 

O objectivo foi preparar mini-comprimidos com uma massa de 12,0 mg. 

4.2.2.3. Verif icação das propriedades físicas dos mini-comprimidos 

matriciais 

Além do exame de superfície dos mini-comprimidos, procedeu-se à avaliação da 

uniformidade de massa, da espessura, da densidade, da resistência à ruptura e da 

friabilidade. 

a) Uniformidade de massa, espessura, densidade absoluta, 

resistência à ruptura e friabilidade. 

A avaliação da uniformidade de massa (n = 20) foi efectuada de acordo com o 

especificado na monografia da Ph. Eur. 5.0, anteriormente descrita no Capítulo 

3.1.2.2.4. 

Da análise dos valores obtidos verifica-se que as massas das diversas matrizes 

se mantiveram dentro dos limites estipulados pela farmacopeia (variação de massa de 

± 10% do valor médio para comprimidos com massa inferior a 80 mg). Todas as 

formulações apresentaram coeficientes de variação inferiores a 3,25%. 

Para avaliar a espessura dos mini-comprimidos matriciais (n = 20) utilizou-se um 

micrómetro electrónico digital (escala de 25 mm). Através dos resultados obtidos para a 

espessura calculou-se a área e a razão área/volume destas subunidades. 

As densidades absolutas dos mini-comprimidos foram medidas utilizando um 

picnómetro, segundo o procedimento anteriormente descrito no Capítulo 3.1.2.2.4. 

A resistência à ruptura dos mini-comprimidos (n = 6) foi determinada de modo 

idêntico ao descrito no Capítulo 3.1.2.2.4. Esta medição efectuou-se num aparelho 

específico (CT5, Engineering systems) utilizando uma célula de carga de 5,0 Kgf, a 

qual se deslocou a uma velocidade de 13,1 mm/min. Com os valores obtidos 

calculou-se a resistência tênsil dos compactos (ax) aplicando a equação 19 

(Capítulo 3.1.2.2.4). 
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Para avaliar a friabilidade dos sistemas mini-matriciais (n = 20) utilizou-se o 

procedimento descrito na monografia da Ph. Eur. 5.0, já referido no Capítulo 3.1.2.2.4. 

Na Tabela 4-II estão representados os resultados obtidos na análise da 

espessura, da superfície, da razão superfície/volume, da densidade absoluta, da 

resistência tênsil e da friabilidade das várias formulações de mini-comprimidos. 

Tabela 4-II - Valores da espessura, densidade absoluta, resistência tênsil e friabilidade dos 
mini-comprimidos. 

F 
Polímero 

(%) 
Espessura 

(mm) * 
Área 
(mm2) 

Área/volume 
(mm2/mm3) 

Densas 
(g/cm3) * 

Resistência 
tênsil (MPa) * 

Friabilidade 
(%) 

0 - 2,53 ±0,01 29,69 2,39 1,115 ±0,001 0,74 ±0,09 1,92 

1 15HPMCK100M 2,35 + 0,04 28,27 2,45 1,202 ±0,002 1,69 ±0,33 0,85 

2 50HPMCK100M 2,22 ±0,04 27,25 2,50 1,261 ±0,000 2,69 ±0,37 0,51 

3 50HPMCK15M 2,28 ± 0,02 27,27 2,48 1,297 ±0,002 3,21 ±0,14 0,44 

4 50 HPMC K4M 2,26 ± 0,03 27,57 2,49 1,297 ±0,002 3,45 ± 0,20 0,38 

5 15 Etilcelulose 2,26 ±0,04 27,57 2,49 1,160 ±0,000 1,93±0,19 0,83 

6 40 Etilcelulose 2,33 ± 0,06 28,04 2,46 1,182 ±0,000 1,95 ±0,10 0,50 

F - Formulação 
* - média ± desvio padrão 

Os mini-comprimidos contendo apenas ibuprofeno (formulação 0) apresentaram 

baixa resistência tênsil e um valor de friabilidade superior a 1%. Estes resultados 

sugerem fracas ligações entre as partículas de fármaco, antecipando problemas 

associados com o seu manuseamento. Tal como se verificou no Capítulo 3, os 

componentes responsáveis por conferirem resistência à estrutura matricial são os 

polímeros (HPMC e etilcelulose). A presença de um destes agentes poliméricos nas 

mini-matrizes resulta em sistemas com propriedades físicas mais aceitáveis em termos 

tecnológicos. Esta observação sugere que, tanto a HPMC como a etilcelulose possuem 

a capacidade de estabelecer ligações mais resistentes entre as suas partículas, 

melhorando a coesão da matriz durante a compressão. 

Analisando os valores apresentados na Tabela 4-II, verifica-se que a proporção 

de polímero (HPMC e etilcelulose) afecta as propriedades físicas dos 

mini-comprimidos. Um decréscimo da concentração de polímero resulta num 

incremento da friabilidade e numa diminuição dos valores de resistência tênsil. Este 

facto pode ser explicado por um aumento da distância entre as partículas do polímero. 

Desta forma, reduz-se as forças coesivas inter-partículas do componente responsável 

pela resistência, resultando portanto valores de resistência tênsil mais baixos. 
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A Figura 4-4 representa o gráfico boxplot ("caixa de bigodes") dos valores de 

resistência tênsil dos diferentes mini-comprimidos preparados. 
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Figura 4-4 - Valores de resistência tênsil dos mini-comprimidos. 

Para comparar os valores de resistência tênsil das diferentes formulações 

recorreu-se a comparações múltiplas pela aplicação da análise de variância (ANOVA). 

Para um a = 0,05, conclui-se que pelo menos em duas das formulações de 

mini-comprimidos existem diferenças significativas nos valores da resistência tênsil 

(p < 0,0001). Com base nos resultados obtidos na análise ANOVA verificou-se que os 

valores de resistência tênsil entre as mini-matrizes de etilcelulose não apresentaram 

diferenças significativas (p ~ 1,000). No entanto, a ANOVA revelou diferenças 

estatisticamente significativas entre as formulações de mini-comprimidos contendo 15 e 

50% de HPMC K100M (p < 0,001). Por outro lado, nos mini-comprimidos preparados 

com diferentes tipos de HPMC não existiram diferenças significativas, nos valores de 

resistência tênsil, entre as matrizes de HPMC K15M e HPMC K4M (p = 0,4987). Pelo 

contrário, ocorreram diferenças significativas entre as formulações destes dois tipos de 

HPMC e a que contém HPMC K100M (p = 0,0056 e p < 0,0001, respectivamente). As 

mini-matrizes formuladas apenas com fármaco apresentam baixos valores de 

resistência tênsil, pois não possuem nenhum componente capaz de conferir resistência 

à estrutura matricial. A Tabela 4-III representa um resumo dos subconjuntos 

homogéneos formados com base nas médias dos valores da resistência tênsil após a 

aplicação do teste H.S.D. de Tukey (teste de comparação múltipla à posteriori). 

T uJ " 
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Tabela 4-111 - Subconjuntos homogéneos das médias da resistência tênsil (MPa) após aplicação 
do teste H.S.D. de Tukey. 

Formulação N 
Subconjunto para a = 0,05 

Formulação N 
1 2 3 4 

100% Ibuprofeno 

15%HPMCK100M 

15% Eti Icei u lose 

40% Etilcelulose 

50%HPMCK100M 

50%HPMCK15M 

50% HPMC K4M 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

0,75 

1,69 

1,94 

1,95 

2,69 

3,21 

3,45 

P 1,0000 0,4285 1,0000 0,4987 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

4.2.2.4. Quantif icação da absorção de água e determinação da erosão 

Torna-se importante fazer a distinção entre dois termos que são muitas vezes 

empregues como sinónimos: "penetração de água" e "intumescimento". Os fenómenos 

envolvidos em cada um destes processos são diferentes, podendo haver absorção de 

água ou de outro líquido sem que ocorra intumescimento da matriz. Contudo, a 

capacidade de absorção de água pode ser uma medida relacionada com o grau de 

intumescimento dos polímeros hidrófilos. 

A penetração de água nos sistemas matriciais é a primeira etapa no processo de 

libertação/dissolução do fármaco. A velocidade com que o líquido de dissolução 

penetra nestas estruturas depende do tipo de constituinte que forma a matriz. 

Para além disso, a erosão das matrizes poliméricas também é um factor que 

exerce controlo na libertação das substâncias activas. No caso de sistemas em que a 

erosão é o mecanismo predominante, a taxa de difusão do fármaco na matriz é lenta 

quando comparada com a dissolução ou dispersão do polímero. Os sistemas não 

erodíveis permanecem sem alteração ao longo do tempo e os fármacos libertam-se por 

um processo de difusão entre os poros da matriz. 

Para fazer estas determinações, os mini-comprimidos de fases planas 

previamente pesados foram colocados em vasos de dissolução em condições 

semelhantes aos ensaios de libertação/dissolução (método da pá agitadora, velocidade 

de rotação de 150 rpm, 900 ml de solução tampão de fosfato de pH 7,2 a 
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37,5 ± 0,5 °C). A intervalos de tempo pré-estabelecidos (30, 60, 120, 240, 360 e 480 

minutos) retiraram-se os mini-comprimidos, ou o que restava deles, de cada vaso e 

colocaram-se em placas de Petri previamente taradas, tendo-se removido o excesso 

de líquido de dissolução da placa com papel absorvente. Após pesagem, as placas de 

Petri contendo os mini-comprimidos hidratados foram colocadas na estufa a 40°C até 

peso constante. 

O aumento em massa dos mini-comprimidos reflecte a quantidade de água 

absorvida, tendo sido calculada de acordo com a seguinte equação: 

Q ^ K -
m

J x 1 0 0 Equação 23 
m, 

na qual, Q representa a percentagem de água absorvida, njj é a massa inicial do 

mini-comprimido seco e m^ corresponde à massa do mini-comprimido hidratado. 

O grau de erosão (expresso como percentagem de erosão do agente polimérico) 

foi determinado usando a seguinte equação: 

E = K - m f ) x 1 0 0 Equação 24 
m, 

em que, E corresponde à percentagem de erosão do agente polimérico, m, é a massa 

inicial do mini-comprimido seco e mf representa a massa final do mini-comprimido 

hidratado após secagem até peso constante. 

Na Figura 4-5 estão representados os resultados dos ensaios de absorção de 

água dos mini-comprimidos de ibuprofeno contendo HPMC como agente polimérico, a 

diferentes intervalos de tempo, após contacto com o líquido de dissolução. 

Os resultados do ensaio de erosão dos mini-comprimidos de HPMC, ao longo do 

tempo e com uma agitação de 150 rpm, estão representados na Figura 4-6. 

Os perfis de absorção de água e de erosão para os mini-comprimidos contendo 

15% de HPMC K100M (formulação 1) não estão representados na Figura 4-5 nem na 

Figura 4-6, porque sofreram um processo de desintegração instantâneo quando em 

contacto com o líquido de dissolução. 

Pela análise da Figura 4-5 verifica-se que os mini-comprimidos preparados com 

HPMC K4M (HPMC de menor viscosidade) apresentaram uma menor capacidade de 

absorção de água. Nesta formulação, a quantidade máxima de água absorvida pelo 

sistema matricial foi atingida 2 horas após o início do ensaio (■ 302% de aumento em 

massa), enquanto que nas formulações contendo HPMC K15M e HPMC K100M a 

máxima absorção foi alcançada ao fim de 4 horas (= 473% e 509% de aumento em 

massa, respectivamente). 
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Figura 4-5 - Absorção de água dos mini-comprimidos matriciais contendo 50% de HPMC de 

diferentes tipos: K4M (A) , K15M (■) e K100M (o). 
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Figura 4-6 - Perfil de erosão dos mini-comprimidos matriciais contendo 50% de HPMC de 

diferentes tipos: K4M (A ), K15M (■) e K100M (o ). 

A Figura 4-6 permite verificar que os diferentes tipos de polímeros apresentaram 

um grau de erosão idêntico para os diferentes tempos considerados, sendo os perfis de 

erosão sobreponíveis após 2 horas de ensaio para os polímeros contendo as HPMCs 

mais viscosas (HPMC K15M e HPMC K100M). Para além disso, após 8 horas de 

ensaio, estas duas formulações apresentaram uma absorção de água acima dos 150% 

(Figura 4-5) e, simultaneamente, uma erosão próxima dos 95% (Figura 4-6). Após este 

período de hidratação, verificou-se que os sistemas matriciais eram constituídos por 

uma camada de gel transparente com um grande volume de água, não sendo visível a 

presença de núcleo seco. Posteriormente, quando as amostras foram secas em estufa 
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até peso constante, a água presente nos mini-comprimidos hidratados evaporou e o 

sistema ficou reduzido a uma película de resíduo sólido, perfeitamente vísivel na placa 

de Petri. 

A Figura 4-7 representa os perfis de absorção de água dos mini-comprimidos 

contendo diferentes proporções de ibuprofeno/etilcelulose (formulação 5 e 6) ao longo 

do tempo de ensaio. Os resultados do ensaio de erosão dos mini-comprimidos de 

etilcelulose, ao longo do tempo e com uma agitação de 150 rpm, estão representados 

na Figura 4-8. 

2,5 

100 200 300 400 
Tempo (min) 

500 

Figura 4-7 - Absorção de água dos mini-comprimidos matriciais contendo diferentes proporções 
de ibuprofeno/etilcelulose: 85/15 (o) e 60/40 (■). 
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Figura 4-8 - Perfil de erosão dos mini-comprimidos matriciais contendo diferentes proporções de 
ibuprofeno/etilcelulose: 85/15 (o) e 60/40 (■). 

Pág. 185 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

Para as formulações contendo etilcelulose, a percentagem de água absorvida 

pelos sistemas matriciais foi praticamente insignificante (= 0% e ■ 2% de aumento da 

massa na presença de 15 e 40% de etilcelulose, respectivamente) (Figura 4-7). Este 

resultado pode ser explicado pela natureza hidrofóbica do polímero. 

A velocidade de erosão das matrizes de etilcelulose foi muito influenciada pela 

concentração de polímero presente nos mini-comprimidos. Como se pode verificar pela 

análise da Figura 4-8, na presença de 15% de etilcelulose a erosão da matriz, ao fim 

de 8 horas, foi aproximadamente de 89%. No entanto, esse valor diminui para 43% nos 

mini-comprimidos contendo 40% de etilcelulose. 

4.2.2.5. Ensaios de l ibertação/dissolução 

Os ensaios de libertação/dissolução in vitro foram realizados utilizando três vasos 

de dissolução por formulação. Cada vaso continha um número de mini-comprimidos 

equivalente a 36 mg de ibuprofeno. As condições experimentais utilizadas neste ensaio 

foram semelhantes às descritas anteriormente no Capítulo 3.1.2.2.4. 

a) Influência da concentração e da viscosidade de HPMC 

Considerando os resultados obtidos no Capítulo 3.1.2.2.4. relativamente à 

avaliação do efeito da proporção ibuprofeno/HPMC K100M, a presença de 15% de 

polímero foi identificada como a concentração mínima para obter um perfil de libertação 

modificada do fármaco. Por essa razão, numa das formulações de mini-comprimidos 

utilizou-se a proporção 85/15 (m/m) de ibuprofeno/HPMC K100M. Posteriormente, 

verificou-se que esta quantidade era insuficiente para prolongar a cedência do 

ibuprofeno, seleccionando-se uma concentração mais elevada de polímero (50%). 

Os resultados representados no gráfico da Figura 4-9 correspondem à 

quantidade acumulada de ibuprofeno libertado a partir das várias formulações de 

mini-comprimidos contendo diferentes quantidades e/ou tipos de HPMC. Os perfis de 

libertação/dissolução correspondem à média de 3 ensaios por formulação. 

Na Figura 4-9 observa-se uma desagregação instantânea dos mini-comprimidos 

contendo 15% de HPMC K100M (formulação 2), sendo esta mais rápida que na 

formulação preparada apenas com ibuprofeno (formulação 0). Uma observação 

idêntica já tinha sido referenciada no estudo da influência da proporção de HPMC no 

Capítulo 3.1. (ponto 3.1.2.2.4.), para comprimidos preparados com uma concentração 

de 5%. Esta observação confirma a ideia da ausência de interacções entre as 

partículas de fármaco e as de polímero. As partículas de ibuprofeno estabelecem 

apenas conexões entre elas, sucedendo o mesmo relativamente às partículas de 

HPMCK100M. 
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Figura 4-9 - Influência da concentração e da viscosidade da HPMC nos perfis de 
libertação/dissolução do ibuprofeno. 

Os perfis de libertação/dissolução (Figura 4-9) permitem ainda concluir que a 

concentração de HPMC K100M na formulação 1 (15%) não é suficiente para formar 

uma estrutura contínua de partículas de HPMC K100M intumescidas capaz de reter o 

fármaco no seio da mini-matriz. Nestas circunstâncias, as partículas de polímero 

existem como aglomerados isolados e quando intumescidas não criam pontos de 

ligação no sistema matricial. Deste modo, a integridade da mini-matriz é rapidamente 

destruída, ocorrendo um aumento da libertação do fármaco em vez de um 

retardamento. Pela análise do gráfico verifica-se que praticamente todo o ibuprofeno é 

libertado nos primeiros minutos de ensaio. As partículas isoladas de HPMC K100M 

intumescidas funcionam como agente desestabilizador das ligações existentes entre as 

partículas de ibuprofeno. 

Com a incorporação de uma concentração de 50% de HPMC K100M na 

formulação dos mini-comprimidos (formulação 3), verifica-se que a libertação da 

totalidade do fármaco ocorre apenas após 7 horas de ensaio. Considera-se que o 

tempo médio de permanência de uma forma farmacêutica no intestino delgado é de 

6 - 8 horas, período que o fármaco necessita para ser cedido e estar disponível para 

passar à corrente sanguínea através de um mecanismo de difusão passiva. 

A capacidade das partículas de HPMC para hidratar e formar uma camada 

gelificada que retém o fármaco é essencial para suster a libertação da substância 

activa (Colombo et ai., 2000). À medida que aumenta a concentração de HPMC K100M 

na formulação (de 15 para 50%), maior é o grau de emaranhamento entre as cadeias 

poliméricas, reduzindo o espaço onde a penetração do solvente e a difusão do fármaco 
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ocorrerá. Consequentemente, ocorre uma diminuição da taxa de difusão do ibuprofeno 

e um atraso na erosão da matriz polimérica. 

Observando o efeito dos diferentes tipos de HPMCs (Figura 4-9 - Formulações 3, 

4 e 5 que correspondem, respectivamente, às formulações contendo 50% de 

HPMC K100M, 50% de HPMC K15M e 50% de HPMC K4M), verifica-se que os perfis 

de libertação/dissolução são similares, independentemente da viscosidade 

apresentada pelo polímero (Figura 4-1). Este resultado deve-se provavelmente à 

semelhança química dos diferentes tipos de HPMC e está de acordo com alguns 

estudos divulgados na literatura (Ford et ai., 1985 b, c; Sung et al., 1996). 

Na Tabela 4-IV estão representados os valores dos factores de semelhança (f2) 

correspondentes ao estudo comparativo entre o perfil de dissolução dos 

mini-comprimidos preparados com diferentes tipos de HPMC. Os valores são 

superiores a 60, confirmando a semelhança referida anteriormente. 

Tabela 4-IV - Valores do factor de semelhança (f2) dos perfis de dissolução obtidos a partir dos 
mini-comprimidos com diferentes tipos de HPMC. 

Tipo de HPMC f2 

K100M*K15M 81 

K100M*K4M 72 

K15M*K4M 62 

Durante o ensaio de libertação/dissolução observou-se que os mini-comprimidos 

contendo 50% de HPMC, independentemente do grau de viscosidade, sofreram um 

fenómeno de intumescimento anisotrópico (i.e., as mini-matrizes intumesceram mais no 

sentido axial do que no sentido radial) quando em contacto com o líquido de 

dissolução. Um fenómeno similar foi anteriormente descrito por Papadimitriou et ai. 

(1993). Estes autores atribuíram o relaxamento predominante no sentido axial de 

compactos de HPMC à necessidade de compensar (ou aliviar) o stress induzido 

durante a compactação e o intumescimento unidireccional à orientação das moléculas 

durante a compressão. 

b) Influência da concentração de etilcelulose 

A Figura 4-10 apresenta os resultados dos ensaios correspondentes ao estudo 

da influência da razão fármaco/etilcelulose nas características de libertação/dissolução 

do ibuprofeno. 

A preparação de matrizes com diferentes concentrações de etilcelulose 

(formulações 5 e 6, que correspondem a uma concentração de etilcelulose de 15 e 
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40%, respectivamente) produz diferenças nítidas nos perfis de libertação/dissolução do 

ibuprofeno (Figura 4-10). Um aumento do conteúdo de agente polimérico causa um 

prolongamento na libertação do fármaco. 

120 

-■—Formulação 0 
D Formulação 5 
A Formulação 6 

180 360 540 720 
Tempo (min) 

1080 

Figura 4-10 - Influência da concentração de etilcelulose nos perfis de libertação/dissolução do 
ibuprofeno. 

A utilização de uma concentração de 15% de etilcelulose (formulação 5) permite 

obter uma libertação da totalidade do ibuprofeno ao fim de 7 horas. Por outro lado, os 

mini-comprimidos contendo 40% de polímero apenas libertam 68% do fármaco após o 

mesmo intervalo de tempo, não se verificando a libertação da totalidade do fármaco ao 

fim do período de ensaio (24 horas). Neste caso, parte do ibuprofeno fica retido no seio 

da matriz, na forma de pequenos clusters. Estes pequenos clusters encontram-se 

envolvidos por partículas de polímero que impedem a libertação total do fármaco. Os 

perfis obtidos neste ensaio mostram que, utilizando diferentes formulações, pode 

obter-se um sistema matricial bastante flexível em termos de libertação/dissolução do 

ibuprofeno por simples variação da concentração de etilcelulose. 

A comparação entre os perfis obtidos a partir de pellets preparados por 

De Brabander ef ai. (2003), usando uma tecnologia de preparação diferente, e dos 

mini-comprimidos contendo a mesma composição (60% de ibuprofeno e 40% de 

etilcelulose) revela que o processo de extrusão com fusão produz um efeito bastante 

mais marcado no prolongamento da libertação do fármaco do que a compressão 

directa. Apesar de o objectivo ser retardar a libertação, a cedência do ibuprofeno dos 

pellets contendo apenas etilcelulose foi demasiado lenta (20% em 24 horas). O 

processo de extrusão com fusão origina uma massa compacta na qual as partículas de 
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etilcelulose formam uma barreira contínua. No caso dos mini-comprimidos obtidos por 

compressão directa, as partículas de etilcelulose revestem as partículas de ibuprofeno 

formando uma matriz porosa, a qual pode libertar o fármaco mais facilmente que o 

sistema fundido (i.e., pe//efs obtidos com fusão). 

c) Influência da forma da superfície dos mini-comprimidos 

Procedeu-se ao estudo comparativo das características de libertação/dissolução 

do ibuprofeno a partir de mini-comprimidos produzidos com punções que 

apresentavam diferentes formas de superfície compressora: plana e côncava. Para tal, 

utilizaram-se as formulações contendo 15 e 50% de HPMC K100M. 

Os resultados dos ensaios de libertação/dissolução dos mini-comprimidos com 

diferentes formas de superfície estão representados na Figura 4-11. 

120 J - —i 

0 180 360 540 720 900 1080 
Tempo (min) 

Figura 4-11 - Perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno a partir de mini-comprimidos de 
superfície plana versus superfície côncava. 

A análise do gráfico da Figura 4-11 permite verificar que os perfis de 

libertação/dissolução do fármaco não foram afectados por uma alteração da forma da 

superfície dos mini-comprimidos. O tamanho reduzido e o facto do polímero 

(HPMC K100M) intumescer poderá anular o efeito da forma de superfície dos 

mini-comprimidos. Estes factores poderão justificar a ausência de efeitos nas 

características de cedência do ibuprofeno. O valor do factor de semelhança (f2) 

correspondente ao estudo comparativo entre o perfil de dissolução dos 

mini-comprimidos contendo 50% de HPMC K100M mas com diferente superfície (plana 

versus côncava) é de 80. Este valor mostra a semelhança entre os perfis obtidos. 

Pág. 190 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

Com o objectivo de comparar graficamente estes perfis de libertação, 

representaram-se alguns parâmetros de libertação (Figura 4-12). 

a) b) 

O 150 

50% HPMC 50% HPMC 
K100M Côncavos K100M Planos 

Formulação 

100 

80 -

£ 60 

E 40 

20 -

50% HPMC 50% HPMC 
K100M Côncavos K100M Planos 

Formulação 

Figura 4-12 - Parâmetros de libertação dos mini-comprimidos de superfície plana versus 
superfície côncava (média ± desvio padrão): a) t50% ( ) e TMD (■); b) EDn2o (■) e EDt480 (■). 

A análise de variância (ANOVA, a = 0,05) para cada um destes parâmetros de 

libertação demonstrou que não existem diferenças significativas entre os 

mini-comprimidos de superfície plana e de superfície côncava (p > 0,1). Estes 

resultados confirmam a similitude anteriormente obtida com o factor de semelhança. 

4.2.2.6. Parâmetros e modelos matemáticos de l ibertação 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios de libertação/dissolução das várias 

formulações dos mini-comprimidos de superfícies planas, procedeu-se ao cálculo de 

alguns parâmetros de libertação: t50%, tempo médio de dissolução (TMD) e eficácia de 

dissolução (ED) a diferentes tempos de dissolução (ED120 e ED480). 

Os resultados dos parâmetros de libertação calculados para os mini-comprimidos 

são apresentados na Figura 4-13. 
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Figura 4-13 - Parâmetros de libertação dos mini-comprimidos (média ± desvio padrão): 
a) t50% (□) e TMD (■); b) EDt120 (■) e EDt48o (■). 

A análise de variância (ANOVA, a = 0,05) para cada um dos parâmetros de 

libertação demonstrou que existem diferenças significativas em pelo menos duas das 

formulações testadas (p < 0,001). Pela aplicação do teste H.S.D. de Tukey verificou-se 

que as formulações contendo diferentes tipos de HPMC apresentam perfis de 

libertação/dissolução semelhantes no que diz respeito aos valores de TMD e EDti2o-

Estes resultados confirmam a observação anterior de que o tipo de HPMC parece não 

afectar a difusão do fármaco através da camada de gel. 

Os mini-comprimidos com uma concentração de etilcelulose igual ou superior a 

15% (formulações 5 e 6) apresentam valores de t50o/o e TMD mais elevados e valores de 

ED mais baixos para os dois tempos considerados (120 e 480 minutos) do que a 

formulação isenta de polímero (formulação 0). 

Aos resultados dos ensaios de libertação/dissolução foram aplicados os modelos 

matemáticos de ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas e de Weíbull. Para tal 

utilizaram-se as mesmas condições e programas descritos no Capítulo 3 (ponto 

3.1.2.2.4.). 

As quantidades iniciais de fármaco {m0), as velocidades de dissolução aparente do 

ibuprofeno (K), os coeficientes de determinação (R
2
) obtidos para os modelos de 

ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas com os valores do expoente n e de Weibull 

com os valores de a e b são apresentados na Tabela 4-V. 
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Tabela 4-V - Aplicação dos modelos matemáticos de libertação aos mini-comprimidos. 

Formulação 0 1 2 3 4 5 6 

Polímero 

(%) 
-

15 
HPMC 
K100M 

50 
HPMC 
K100M 

50 HPMC 
K15M 

50 
HPMC 
K4M 

15 EC 40 EC 

Ordem zero 

mo 4,8873 - -3,1143 0,6131 -3,3650 5,8714 13,0529 

Ordem zero Ko 1,7288 - 0,3234 0,3018 0,3641 0,7700 0,1668 Ordem zero 

R2 0,9764 - 0,9946 0,9951 0,9960 0,9790 0,9247 

Higuchi 

mo -11,4400 - -17,1826 -19,6477 -17,1255 -7,3518 -0,9555 

Higuchi KH 11,8962 - 5,2774 5,3413 5,2522 7,3100 3,4868 Higuchi 

R2 0,9981 - 0,9775 0,9868 0,9836 0,9930 0,9958 

Korsmeyer-
Peppas 

mo -9,4304 - -2,9420 -4,3087 -3,2477 -1,5976 -7,3987 

Korsmeyer-
Peppas 

KK 10,4107 - 0,7579 0,8817 0,7486 5,8714 6,6879 Korsmeyer-
Peppas n 0,53 0,84 0,81 0,86 0,64 0,40 

Korsmeyer-
Peppas 

R2 0,9983 - 0,9978 0,9989 0,9988 0,9966 0,9989 

Weibull 

a 1,4502 - 0,2318 0,2156 0,2513 0,6949 0,3104 

Weibull b 0,8995 - 1,1685 1,1644 1,1994 0,8286 0,6380 Weibull 

R2 0,9941 - 0,9982 0,9984 0,9986 0,9952 0,9987 

Na Figura 4-14 estão representados os valores dos coeficientes de determinação 

(R2) dos modelos aplicados e o expoente (n) do modelo de Korsmeyer-Peppas para as 

diferentes formulações de mini-comprimidos. 

Os resultados dos mini-comprimidos contendo 15% de HPMC K100M 

(formulação 1) não estão representados, pois a rápida libertação do ibuprofeno não 

permitiu dispor de dados suficientes para encontrar o melhor ajuste aos modelos 

matemáticos. 

Da análise da Tabela 4-V e da Figura 4-14 verifica-se que, para os 

mini-comprimidos contendo 50% de HPMC e independentemente da viscosidade deste 

polímero, os modelos que permitem obter um melhor ajuste das curvas de 

libertação/dissolução são, por ordem decrescente, o de Weibull e o de 

Korsmeyer-Peppas, correspondendo aos valores de coeficientes de determinação mais 

elevados (R2 > 0,9982, 0,9978, respectivamente). O modelo de ordem zero também é 

um bom modelo de ajuste, mas apresenta valores de coeficientes de determinação 

mais baixos {R2 > 0,9946). Por outro lado, o valor do expoente n do modelo de 

Korsmeyer-Peppas está compreendido entre 0,81 e 0,86. Perante estes resultados, as 

formulações 2, 3 e 4 apresentam um mecanismo de libertação muito próximo do 

Transporte Caso II (não-Fickiano), sugerindo que o relaxamento das cadeias 
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poliméricas, envolvendo a transição de um estado semi-rígido para outro mais flexível, 

assume um papel bastante importante no controlo da cedência do ibuprofeno. 
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Figura 4-14 - a) Valores dos coeficientes de determinação ( R ) e b ) Valores de n 

(média ± desvio padrão) (modelo Korsmeyer-Peppas) versus formulação de mini-comprimidos. 

Nos mini-comprimidos preparados com etilcelulose, os modelos melhor 

descrevem as curvas de libertação/dissolução são o de Korsmeyer-Peppas e de 

Weibull, com R
2 > 0,9952 (Figura 4-14). De seguida, o modelo de Higuchi permite obter 

um melhor ajuste quando comparado com o modelo de ordem zero. Para a formulação 

contendo 15% de etilcelulose (formulação 5), o valor de n é de 0,64, pressupondo-se 

que a libertação do ibuprofeno resulta da conjugação de dois mecanismos, a difusão e 

a erosão (transporte anómalo). Os resultados da aplicação dos modelos matemáticos 

nos mini-comprimidos com 40% de etilcelulose (formulação 6) sugerem que o 

mecanismo de libertação do ibuprofeno consiste essencialmente na difusão através da 

matriz porosa. Nesta formulação, o expoente n apresenta um valor de 0,40. 

Pelo coeficiente de determinação (R
2
) calculado para o modelo de Weibull 

verifica-se que se trata de um bom modelo de ajuste aos perfis de dissolução/libertação 

(R
z
> 0,994). O parâmetro de forma, b, do modelo de Weibull, foi superior a 1 para as 

formulações contendo 50% de HPMC, independentemente do tipo, e inferior a 1 no 

caso dos mini-comprimidos formulados com etilcelulose. Estes resultados sugerem 

diferenças no formato das curvas de libertação dependendo da natureza dos polímeros 

testados. Para os mini-comprimidos de HPMC, verifica-se que a libertação do 

ibuprofeno seguiu o caso 2, ou seja, a curva de libertação é sigmoidal, em forma de S 

com curvatura para cima, seguida de um ponto de viragem. Por outro lado, as 
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mini-matrizes de etilcelulose seguem o caso 3, caracterizado por uma inclinação inicial 

constante, sendo posteriormente concordante com a exponencial. 

4.2.2.7. Estudo do intumescimento: Análise da estrutura da camada 

gelif icada 

A determinação da espessura da camada gelificada e a expansão axial dos 

mini-comprimidos durante o processo de intumescimento foi feita no texturómetro. Para 

este ensaio utilizou-se o procedimento descrito anteriormente no Capítulo 3.2. A sonda 

utilizada para a penetração na camada gelificada apresentava as seguintes 

características: 

• Forma cilíndrica de aço inoxidável; 

• 2 mm de diâmetro e 3 cm de altura; 

• Célula de carga: 5 kgf. 

No caso dos mini-comprimidos, no início da análise texturométrica, a sonda 

adquiriu uma velocidade de 2 mm.s1 até à superfície da matriz, onde detectou uma 

força de 0,3 g (trigger force). Após detectar esta força, a sonda adquiriu 

automaticamente uma velocidade de penetração de 0,2 mm.s"1. Posteriormente, a 

sonda penetrou na matriz intumescida até detectar uma força de resistência máxima 

pré-estabelecida (100 g). 

No início de cada ensaio, registou-se a penetração da sonda nos comprimidos 

secos até encontrar a resistência de 100 g (~ 5 um). Essa distância foi posteriormente 

considerada e descontada no cálculo da espessura da camada de gel nos diferentes 

tempos de hidratação ensaiados. 

Os dados adquiridos automaticamente, com uma velocidade de 200 pontos por 

segundo, foram analisados utilizando o computador equipado com o software 

Texture Expert®. A sonda é ligada a um transdutor de força, que mede a resistência 

encontrada pela sonda durante o ensaio. 

A espessura da camada gelificada foi calculada pela diferença obtida entre a 

distância máxima penetrada pela sonda no comprimido seco (idealmente, 0 mm) e no 

comprimido hidratado ao fim de diferentes tempos de hidratação. Os resultados 

correspondem à média de três determinações independentes (i.e., em três 

mini-comprimidos). 

A Figura 4-15 apresenta a espessura da camada de gel em função do tempo de 

hidratação para as várias formulações contendo HPMC. O grau de intumescimento dos 

polímeros hidrófilos depende da concentração e do tipo de HPMC presente na matriz: 

um aumento do grau de viscosidade e um aumento da concentração (em relação à 
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quantidade de fármaco) resulta num aumento do grau de intumescimento. A velocidade 

de absorção de água por parte deste tipo de matrizes hidrófilas poderá fornecer uma 

indicação da ordem de intumescimento dos diferentes tipos de HPMC. 

♦ 15%HPMCK100M 
*-50%HPMCK100M 
«—50% HPMCK15M 
A-50% HPMCK4M 

1 1,5 2 

Tempo (h) 

Figura 4-15 - Espessura da camada de gel dos mini-comprimidos matriciais preparados com 
HPMC considerando diferentes tempos de hidratação. 

Comparando os resultados dos perfis de penetração da sonda nos 

mini-comprimidos verifica-se que existem diferenças na espessura da camada de gel 

medida (Figura 4-15). Esta Figura mostra que o crescimento da camada de gel 

dependeu da quantidade e do tipo de HPMC presente nas mini-matrizes. 

Para a formulação contendo 15% de HPMC K100M verificou-se que, após 

contacto com o líquido de dissolução, ocorreu uma remoção imediata das partículas à 

superfície da matriz. A quantidade de HPMC K100M não é suficiente para formar uma 

rede contínua de partículas de polímero que intumescem à superfície da matriz, 

resultando numa camada gelificada. Assim, este polímero encontra-se disperso na 

matriz sob a forma de partículas isoladas. Em contacto com o líquido aquoso, estas 

partículas hidratam e intumescem, comprometendo a integridade da estrutura. A sonda 

penetra cerca de 3,11 mm na matriz ao fim de 1 hora de hidratação. Esta penetração 

poderá não corresponder à espessura da camada de gel, mas a partículas isoladas de 

HPMC que intumesçam, ou então à própria estrutura fragilizada. 

Para os mini-comprimidos contendo 50% de HPMC estão representados na 

Figura 4-15 apenas os resultados correspondentes às 2 primeiras horas de ensaio. 

Após este período de tempo, o intumescimento preferencial no sentido axial das 

mini-matrizes tomou-os muito alongados (Figura 4-16). Quando a placa de Petri foi 
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removida do líquido de intumescimento, não foi possível proceder à penetração da 

sonda, devido à queda dos mini-comprimidos provocada pelo alongamento da camada 

gelificada. 

Figura 4-16 - Ensaio de intumescimento dos mini-comprimidos contendo 50% de HPMC K100M 
após 4 horas de hidratação. 

Pela análise da Figura 4-15 verifica-se a influência dos diferentes tipos de HPMC 

na capacidade de intumescimento. Como a espessura da camada de gel é avaliada 

pela penetração da sonda e resulta do intumescimento das partículas de HPMC, 

verifica-se que, quanto à velocidade de intumescimento, os diferentes tipos de HPMC 

podem ser ordenados da seguinte forma: HPMC K4M < HPMC K15M < HPMC K100M. 

Tendo em consideração os resultados obtidos no estudo de absorção pode 

concluir-se que a velocidade de absorção de água por parte das matrizes com 

diferentes HPMCs poderá fornecer uma indicação da sua ordem de intumescimento. 

Tal como se esperava, nos mini-comprimidos preparados com etilcelulose não se 

verificou a formação da camada gelificada. Por isso, a Figura 4-17 apresenta não a 

espessura da camada de gel (pois esta não se formou), mas a penetração da sonda na 

estrutura matricial em função do tempo de hidratação. 

Durante o ensaio verificou-se que as estruturas matriciais de etilcelulose não 

sofreram alterações macroscopicamente visíveis. O gráfico da Figura 4-17 mostra que 

a penetração da sonda nos mini-comprimidos, nos diferentes tempos de hidratação, é 

inferior a 0,15 mm. A penetração da sonda neste tipo de mini-comprimidos ocorre 

provavelmente devido ao facto destes sistemas sofrerem erosão, o que poderá criar 

alguma fragilidade na estrutura. O valor máximo de penetração (0,147 mm) 

corresponde à formulação de 15% de etilcelulose após 2 horas de hidratação. Sendo a 

etilcelulose o componente responsável por conferir resistência à matriz, quanto menor 

a sua concentração, mais frágil se tornará a estrutura. 
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Figura 4-17 - Penetração da sonda nos mini-comprimidos de etilcelulose em diferentes tempos 

de hidratação. 

4.3. Conclusões 

Para além das vantagens associadas às MUDFs, a preparação de 

mini-comprimidos tem demonstrado um grande potencial para controlar a cedência de 

fármacos. Numa perspectiva tecnológica, os mini-comprimidos oferecem algumas 

vantagens comparativamente aos pellets. 

Neste estudo foi possível preparar mini-comprimidos matriciais de ibuprofeno, por 

compressão directa, contendo HPMC ou etilcelulose como agentes moduladores da 

libertação. 

A análise dos vários parâmetros físicos e do ensaio de libertação/dissolução 

permitem caracterizar as mini-matrizes relativamente à resistência e às características 

de libertação. A compressão das misturas binárias originou mini-comprimidos com 

massas médias idênticas para os diferentes lotes produzidos, podendo prever-se que 

se trata de um processo de produção preciso. A capacidade das partículas dos agentes 

poliméricos (HPMC ou etilcelulose) estabelecerem ligações, resulta em forças 

atractivas mais fortes entre elas. Deste modo, na presença e com o aumento da 

concentração de um destes polímeros, verificou-se uma melhoria nas propriedades 

físicas dos mini-comprimidos. 

Para uma mesma concentração, a etilcelulose produziu um efeito mais 

prolongado nos perfis de dissolução/libertação do ibuprofeno do que a HPMC 

(formulação 5 e formulação 1, respectivamente). Com uma concentração de 15%, a 

etilcelulose ocorreu um prolongamento da libertação durante um período de 

■ 15% EC 

-ir-40% EC 
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aproximadamente 7 horas. Numa mesma concentração, a HPMC K100M funcionou 

com agente promotor da libertação do ibuprofeno. Esta diferença nas características de 

libertação resulta de um comportamento diferente de cada um destes polímeros 

quando na presença de um meio aquoso. 

Para as formulações contendo etilcelulose como agente modulador, a cedência 

do ibuprofeno é provavelmente controlada por difusão. No caso dos mini-comprimidos 

preparados com 50% de HPMC, o relaxamento das cadeias poliméricas assume um 

papel importante e foi o principal mecanismo de controlo da libertação do fármaco. A 

HPMC, numa concentração de 50%, apresentou uma cinética de libertação muito 

próxima da cinética de ordem zero (velocidade de libertação constante) durante um 

período de cerca de 7 horas. 

As formulações contendo HPMCs de diferentes graus de viscosidade não 

apresentaram diferenças significativas nos perfis de libertação/dissolução. Uma 

explicação provável deste fenómeno é a semelhança na estrutura química destas 

diferentes moléculas. 
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5. Sistemas bifásicos de libertação 

5.1. Introdução 

Os sistemas bifásicos de libertação são caracterizados por apresentarem dois 

períodos diferentes de cedência do fármaco, podendo ser de dois tipos: rápido/lento ou 

lento/rápido (Figura 5-1). Nos sistemas bifásicos de libertação do tipo rápido/lento 

existe uma fase inicial de libertação rápida seguida de um período de cedência lenta, 

idealmente, a uma velocidade constante. Este objectivo pode ser alcançado por 

simples adição de uma camada, contendo uma fracção de fármaco correspondente à 

dose de libertação imediata, à camada matricial de libertação prolongada, a qual 

contém também uma dose de fármaco, resultando um comprimido de dupla camada. 

No caso dos sistemas bifásicos do tipo lento/rápido, na fase inicial ocorre uma 

cedência lenta do fármaco seguida de uma fase de libertação mais rápida. Este perfil 

de cedência (lento/rápido) também pode ser obtido recorrendo aos comprimidos 

multi-camada. 

Tempo Tempo 

Figura 5-1 - Libertação bifásica da substância activa do tipo rápido/lento e lento/rápido. 

Geralmente, os sistemas matriciais convencionais contêm fármacos 

uniformemente distribuídos, verificando-se uma diminuição das taxas de libertação. 

Para modificar a cedência das substâncias activas destes sistemas, a área das 

matrizes exposta ao líquido de dissolução tem sido objecto de estudo no sentido de a 

restringir por adição de uma ou mais camadas moduladoras ("barreiras"), numa ou em 

ambas as superfícies da matriz (Conte et ai., 1995). Estas camadas moduladoras são 

aplicadas directamente à matriz contendo o fármaco durante o processo de 

compressão (Figura 5-2). 
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Duas camadas adicionais 
que controlam a área 
através da qual ocorre a s 

difusão do fármaco 

Figura 5-2 - Sistema matricial multi-camada. 

Neste tipo de sistemas, as barreiras são capazes de retardar a interacção do 

núcleo (contendo o fármaco) com o meio aquoso por redução da superfície disponível 

para a difusão do(s) fármaco(s) e por controlo da taxa de penetração do solvente. 

Desta forma, um prolongamento da libertação, a uma velocidade constante, poderá ser 

alcançado para diferentes fármacos, enquanto que a taxa de libertação poderá ser 

facilmente modulada variando a formulação das diferentes camadas que envolvem o 

núcleo (Conte et ai., 1993, 1994 a, 1995, 1996). 

Vários sistemas multi-camada têm sido descritos na literatura. Esta tecnologia 

representa a base dos sistemas Geomatrix®, originalmente desenvolvidos por uma 

equipa de investigadores da Universidade de Pavia, em Itália, no início da década de 

80 do século XX. Colombo et ai. (1994) patentearam um sistema multi-camada que 

apresentava uma camada intumescível e outra erodível, ambas incluindo o fármaco. 

Com o tempo, a área de libertação do fármaco aumentava devido à erosão da camada 

erodível. Outro sistema multi-camada foi estudado por Qiu et ai. (1998) e por 

Chidambaram et ai. (1998). Estes autores desenvolveram um sistema matricial de 

tripla-camada constituído por uma camada hidrófoba interna contendo o fármaco, à 

qual foram adicionadas por compressão barreiras hidrófilas e/ou hidrófobas em ambas 

as faces. No entanto, a maior parte dos sistemas multi-camada desenvolvidos tenta 

compensar a redução da taxa de libertação com a finalidade de conseguir uma cinética 

de libertação de ordem zero (libertação constante) e não uma libertação bifásica. 

Tendo em vista este tipo de libertação, têm sido propostos novos sistemas de 

administração oral de fármacos na forma de comprimidos de dupla camada 

(Uekama eia/., 1990; Maggi eía/., 1999). Nestes sistemas, uma das camadas 

desintegra-se rapidamente, permitindo o aparecimento de níveis plasmáticos 

adequados do fármaco num curto período de tempo após a administração. A segunda 

camada consiste numa matriz de libertação prolongada, permitindo manter uma 

concentração sérica eficaz e prolongar a acção farmacológica durante algum tempo. 

Camada matricial 
contendo o fármaco 
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A libertação bifásica do tipo rápida/lenta apresenta uma enorme vantagem 

quando utilizada para administrar determinado tipo de fármacos, como os AINEs, os 

anti-hipertensores ou os anti-alérgicos. Neste tipo de compostos, uma fracção da dose 

terapêutica (dose imediata) deve estar rapidamente disponível na corrente sanguínea 

para aliviar os sintomas o mais prontamente possível. No entanto, para evitar 

administrações diárias repetidas e optimizar a terapêutica, uma fase de libertação 

prolongada é também requerida. Por outro lado, no caso particular destes compostos 

as formas farmacêuticas de libertação modificada geralmente retardam o aparecimento 

dos níveis plasmáticos terapêuticos, para além de não colocarem à disposição, logo 

após a administração, a fracção de fármaco correspondente à dose imediata. 

A combinação de dois períodos diferentes de cedência do fármaco (uma fase 

inicial de libertação rápida seguido de uma libertação lenta) permite uma optimização 

mais fácil e mais flexível da terapêutica em função da farmacocinética e do 

metabolismo da substância activa (Maggi et ai., 1999). Estes sistemas são bastante 

versáteis, particularmente nos regimes terapêuticos onde um sistema de libertação 

constante do fármaco não satisfaz completamente o objectivo da terapêutica 

(Maggi era/., 1995, 1997; Conte era/., 1994 b). 

A SkyePharma possui um produto no mercado que apresenta este tipo de 

libertação bifásica do diclofenac de sódio (Diclofenac Ratiopharm Uno 25 mg Quick + 

125 mg Slow, Ratiopharm GmbH, Ulm, Alemanha) baseado no sistema Geomatrix® 

(comprimido multi-camada) (SkyePharma, 2006). 

Uekama et ai. (1990) desenvolveram um sistema de libertação bifásica baseado 

na tecnologia do comprimido de dupla camada para a libertação de piretanido. A 

camada que permitiu a libertação da fracção do fármaco correspondente à dose 

imediata era constituída por (3-ciclodextrina. Posteriormente, uma mistura de 

hidroxipropilcelulose e etilcelulose na outra camada permitiu o prolongamento, In vitro, 

da cedência de piretanido durante 8 horas. 

Outras referências a estes sistemas de libertação bifásica foram publicadas por 

Maggi er ai. (1997, 1999). Estes autores (1999) prepararam comprimidos de dupla 

camada de forma a obter um sistema de libertação do tipo rápida/lenta para dois 

fármacos pouco solúveis: praziquantel e cetoprofeno. Para aumentar a taxa de 

libertação dos fármacos na camada de cedência rápida utilizou-se um super 

desagregante (glicolato de amido sódico reticulado). A outra camada, responsável pelo 

prolongamento da libertação, consistia numa matriz de HPMC. Os ensaios de 

libertação/dissolução in vitro apresentaram o comportamento bifásico pretendido, ou 

seja, a cedência dos fármacos ocorreu em duas fases claramente distintas. Numa 

primeira fase, a quantidade de fármaco presente na camada de libertação rápida 
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dissolveu-se nos primeiros 15 minutos. Após esta fase, a fracção de fármaco contida 

na camada de libertação prolongada foi cedida lentamente durante um período variável 

(de poucas horas até às 24 horas), dependendo da concentração e do grau de 

viscosidade da HPMC (Methocel® K4M, K15M e K100M). 

5.2. Parte experimental 

5.2.1. Material 

Na preparação de sistemas bifásicos de libertação utilizaram-se os seguintes 

materiais. 

Matérias-primas 

Ibuprofeno (lote n° TBU 0307598, Medinfar, Portugal) 

HPMC K100M (lote n° LA16012 N01, Colorcon, Reino Unido) 

Etilcelulose (lote n° 404172/1, Fluka, Suíça) 

Celulose microcristalina (Avicel® PH 102, FMC Corporation, U.S.A.) 

Croscarmelose sódica (Ac-Di-Sol®, FMC Corporation, U.S.A.) 

Corante vermelho de Sudão 

Etanol a 96% (m/m) 

Cápsulas duras de hipromelose, Quali-V® (tamanho 00, lote n° E0301775N, 

Shionogi Qualicaps S.A., Madrid, Espanha) 

Aparelhagem 

• Moinho eléctrico de laboratório (IKA, modelo A 10, Alemanha) 

• Prensa mecânica (Lloyd Instruments, modelo LR 50K, Reino Unido) 

• Micrómetro electrónico digital (Palmer) 

• Aparelho para determinação da resistência à ruptura (Erweka, modelo TBH 

28, Alemanha) 

• Aparelho para determinação da friabilidade (Sotax Friabilator, modelo F1, 

Suíça) 

• Aparelho de dissolução (Sotax, modelo AT7, Suíça) 

• Espectrofotómetro UV/Vis (Jasco, modelo V-530, Japão) 
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5.3. Sistemas bifásicos de libertação com mini-comprimidos 

compactados 

A libertação bifásica do tipo rápida/lenta pode ser obtida recorrendo a outras 

tecnologias que não os comprimidos de dupla camada. 

Como já foi referido anteriormente (Capítulo 4), vários mini-comprimidos, tal 

como outras MUDFs, podem ser compactados na forma de comprimidos ou usados no 

enchimento de cápsulas duras. A desintegração dos sistemas resultantes permite a 

libertação dos mini-comprimidos como formas farmacêuticas múltiplas. No processo de 

compactação dos mini-comprimidos deve formar-se uma camada de pó entre estas 

subunidades, para evitar a formação de agregados de mini-comprimidos e a 

subsequente alteração das suas características, em particular as de libertação. 

Este conceito poderá ser utilizado com o objectivo de preparar um sistema de 

libertação bifásica. Para que tal estratégia possa ser desenvolvida, a mistura de pós 

que ocupa os espaços entre os mini-comprimidos deve incorporar uma parte da dose 

total do fármaco e deve ser formulada de modo a permitir uma desintegração imediata 

(idealmente, num período até aos 15 minutos), com consequente libertação dos 

mini-comprimidos nos fluidos gastrintestinais. Posteriormente, estas subunidades serão 

responsáveis pela fase de cedência lenta do fármaco, prolongando a sua acção 

farmacológica por algumas horas. Desta forma, mantêm-se as vantagens inerentes às 

MUDFs relativamente às SUDFs que foram já referidas no Capítulo 1.3. 

Este tipo de sistema de libertação bifásica (rápida/lenta) é particularmente 

adequado para a formulação de agentes analgésicos e anti-inflamatórios como o 

ibuprofeno, permitindo um alívio rápido dos sintomas da doença e diminuindo o número 

de tomas diárias. 

5 .3 .1 . Mé todos e resu l tados 

5.3.1.1. Preparação dos sistemas de mini-comprimidos compactados 

No sentido de se obter um perfil de libertação do ibuprofeno o mais adequado 

possível foram preparadas várias formulações (Tabela 5-I), que diferiam no tipo e na 

concentração de polímero (HPMC K100M ou etilcelulose) utilizado para preparar os 

mini-comprimidos. Para além disso, a flexibilidade do regime de dosagem foi estudada 

usando um número de mini-comprimidos diferente no componente de libertação 

prolongada e incorporando diferentes doses de fármaco na camada de libertação 

imediata. 
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Num estudo prévio, avaliou-se a relação entre a quantidade de pó necessária 

para preencher os espaços vazios entre os mini-comprimidos e a massa de 

mini-comprimidos capaz de originar um comprimido. Verificou-se que, para uma 

relação menor que 3/1 (m/m), a quantidade de pó foi insuficiente para ocupar os 

espaços entre os mini-comprimidos, ocorrendo consequentemente a agregação entre 

estas subunidades após a compressão. Nestas circunstâncias, é maior a probabilidade 

de se verificar danos na estrutura dos mini-comprimidos, podendo levar a uma 

alteração indesejável das suas propriedades. 

Tabela 5-I - Composição dos sistemas bifásicos de libertação contendo mini-comprimidos 
compactados (quantidades em mg). 

Composição 
Formulação 

Composição 
1 2 3 4 5 6 

Libertação rápida 

(massa/sistema bifásico) 

Ibuprofeno 

Celulose microcristalina 

Croscarmelose sódica 

200 

545 

5 

235 

639 

6 

96 

260 

4 

200 

545 

5 

235 

639 

6 

96 

260 

4 

Libertação prolongada 

N° mini-comprimidos/ 
sistema bifásico 

21 10 10 21 10 10 

Composição dos 
mini-comprimidos 

(massa/mini-comprimido) 

Ibuprofeno 

HPMCK100M 

Etilcelulose 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

10,2 

1,8 

10,2 

1,8 

10,2 

1,8 

a) Componente de libertação prolongada (mini-comprimidos) 

Para preparar os sistemas de libertação bifásica contendo mini-comprimidos 

compactados na forma de comprimidos utilizaram-se os mini-comprimidos preparados 

no Capítulo 4. 

Os mini-comprimidos foram formulados com HPMC K100M ou etilcelulose como 

agentes moduladores da cedência do fármaco. No caso das mini-matrizes de 

HPMC K100M, utilizou-se a formulação contendo 50% (m/m) de ibuprofeno. Os 

mini-comprimidos de etilcelulose utilizados continham uma concentração de ibuprofeno 

Pág. 205 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

de 85% (m/m). A escolha destas formulações baseou-se nos resultados obtidos no 

Capítulo 4. Estas duas formulações apresentaram um prolongamento da cedência do 

ibuprofeno por um período entre as 7 e as 8 horas. 

A preparação dos mini-comprimidos efectuou-se segundo o procedimento 

descrito no Capítulo 4.2.2.4. Os mini-comprimidos, com uma massa de 12,0 ± 1,0 mg, 

foram preparados por compressão directa numa prensa mecânica, recorrendo a uma 

estação de compressão com oito matrizes de 2,5 mm de diâmetro. Utilizaram-se 

punções de superfície plana. A prensa mecânica foi programada para exercer uma 

carga de compactação de 4000 N (= 500 N/mini-comprimido, o que corresponde a uma 

pressão de aproximadamente 193 N/m2 por punção). 

b) Componente de libertação imediata 

A camada de pó que envolve os mini-comprimidos deverá evitar o contacto 

directo entre estas subunidades e actuar como amortecedor durante a compressão. 

Vários são os excipientes inertes que podem ser usados como auxiliares do processo 

de compactação das mini-matrizes no sentido de evitar rupturas e danos nos 

mini-comprimidos. Para além disso, os excipientes utilizados devem originar 

comprimidos resistentes e rapidamente desintegráveis para forças de compactação 

baixas e não devem afectar a libertação do fármaco. 

Neste estudo, a camada responsável pela acção imediata era constituída por 

uma mistura de ibuprofeno, celulose microcristalina e croscarmelose sódica. Antes de 

seleccionar os constituintes da camada de libertação imediata, procedeu-se a estudos 

prévios de libertação e resistência (friabilidade) de pellets compactados. Os pellets 

corados de verde, com o objectivo de uma melhor visualização dos efeitos da 

compactação, foram fornecidos pelo Serviço de Tecnologia Farmacêutica da 

Universidade de Lisboa e utilizados em substituição dos mini-comprimidos. 

A celulose microcristalina é um excipiente muito usado para compensar a baixa 

força de compactação necessária e melhorar a resistência dos comprimidos (Bodmeier, 

1997). Por outro lado, Béchard e Leroux (1992) demonstraram que este composto 

originava comprimidos que se desintegravam num período de 10 segundos, enquanto 

que comprimidos preparados com outros excipientes, como o sorbitol, o amido 

pré-gelificado, o PEG 8000, necessitavam de um tempo superior para se 

desintegrarem (7- 10 minutos). A celulose microcristalina tem sido utilizada na 

compactação de outras MUDFs, como pellets ou grânulos. Torado e Augsburger (1994) 

sugeriram que a utilização de excipientes com características de deformação plástica, 

como por exemplo o polietilenoglicol 3350 e a celulose microcristalina, minimizam os 

danos provocados durante a compactação ao absorver a energia aplicada ao sistema 
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(Figura 5-3). Ao dar-se a compressão observa-se que todos os materiais a comprimir 

estão sujeitos a apresentarem alguma deformação do tipo elástico, tendendo a retomar 

a forma inicial logo que cesse a pressão sobre eles exercida se a região de limite 

elástico não for ultrapassada. No entanto, este comportamente estritamente elástico 

não é desejável e é extremamente raro, havendo em regra, deformação do tipo plástico 

ao dar-se a compressão. Um comportamento plástico ideal é quando o produto a 

comprimir conserva o volume que apresentava no momento em que se deu a 

compressão máxima. Por outro lado, também não é desejável que se ultrapasse o 

limite da região de deformação plástica, podendo ocorrer a fractura. Num estudo 

realizado, o uso de uma concentração entre 10 a 50% (m/m) de celulose microcristalina 

com grânulos revestidos evitou a fractura destas unidades e originou um comprimido 

matricial com resistência suficiente (Becker, 1989). 

o 
(A 
c 
a> 

v — 
Região 
elástica 

Fractura 

Região de 
deformação plástica 

Deformação 

Figura 5-3 - Comportamento de um material à pressão exercida durante a compactação. 

Por tudo o que foi referido, a utilização da celulose microcristalina 

(Avicel® PH 102) justifica-se por ser considerado um material que apresenta boas 

características de compactação e pela sua acção désintégrante. No entanto, a 

quantidade deste composto necessária para a camada de libertação imediata retardou 

o processo de desintegração dos pellets por um período superior ao desejado 

(> 15 minutos). Para ultrapassar este problema, tentou-se utilizar a HPMC K100M 

numa concentração de 5%, pois em estudos anteriores (Capítulo 3.1.) esta quantidade 

de polímero funcionou como agente promotor da desintegração. Em contacto com o 

meio aquoso, as poucas partículas de HPMC intumescem e exercem pressão sobre as 

ligações existentes entre as partículas de ibuprofeno, resultando num processo de 

desintegração com consequente libertação imediata do fármaco. No entanto, 
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verificou-se que durante o ensaio de libertação alguns pellets ficaram aderidos uns aos 

outros numa estrutura que não desagregou durante os primeiros 15 minutos. 

Para promover a desintegração das misturas de ibuprofeno e celulose 

microcristalina, utilizou-se um agente super desagregante, a croscarmelose sódica. 

c) Sistemas de mini-comprimidos compactados 

Um dos grandes problemas neste tipo de preparação é a mistura do pó com os 

mini-comprimidos. Devido à grande diferença de tamanho entre o pó e as mini-matrizes 

verificou-se uma segregação dos mini-comprimidos quando se retiraram 

aleatoriamente várias fracções da mistura destes dois componentes 

(pó + mini-comprimidos), após 10 minutos no misturador planetário. Esta desvantagem 

poderá ser ultrapassada ao nível industrial se existirem dois sistemas de alimentação 

da matriz na máquina de compressão: um sistema responsável pela distribuição do pó 

e outro encarregue de distribuir os mini-comprimidos na câmara de compressão. 

Os constituintes da camada de libertação imediata foram pesados 

individualmente numa balança analítica. Posteriormente foram misturados, durante 

10 minutos, num almofariz de vidro. 

Para a preparação dos sistemas de mini-comprimidos compactados, efectuou-se 

a pesagem individual do componente de libertação imediata numa balança analítica e a 

contagem do número de mini-comprimidos. Posteriormente, procedeu-se ao 

enchimento manual da câmara de compressão da prensa mecânica com a mistura de 

pós, correspondente à componente de libertação imediata, e os mini-comprimidos. 

Durante o enchimento teve-se o cuidado de colocar primeiro uma quantidade de pó, 

posteriormente os mini-comprimidos e em seguida outra camada de pó. Os 

comprimidos resultantes foram produzidos por compressão directa aplicando uma força 

de compactação de 5 kN numa estação de compressão com matrizes e punções de 

superfície plana com 13 mm de diâmetro. 

Utilizaram-se duas proporções diferentes de pó/mini-comprimidos (m/m): 

750/250; 880/120, correspondendo a razões de massa da fase de libertação 

imediata/prolongada igual a 3/1 e aproximadamente 7,3/1, respectivamente. O 

objectivo destas proporções foi obter comprimidos com massa final de 1000 mg. Por 

outro lado, para a proporção 3/1 avaliou-se também a influência da massa final dos 

min-comprimidos compactados. 
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5.3.1.2. Verif icação das propriedades físicas dos sistemas de 

mini-comprimidos compactados 

a) Uniformidade de massa, espessura, resistência à ruptura e 

friabiiidade 

Após preparação, os vários lotes dos comprimidos (mini-comprimidos 

compactados) foram submetidos a ensaios de uniformidade de massa (n = 15), 

espessura (n = 15), resistência à ruptura (n = 3) e friabiiidade (n = 5). Estes ensaios 

foram realizados segundo os procedimentos descritos anteriormente no Capítulo 3. 

A Tabela 5-II apresenta os resultados obtidos na verificação das propriedades 

físicas dos vários sistemas de mini-comprimidos compactados. 

Tabela 5-II - Propriedades físicas dos sistemas de mini-comprimidos compactados. 

Formulação Massa média 
(mg)* 

Espessura 
(mm)* 

Resistência tênsil 
(MPa) * 

Friabiiidade 
(%) 

1 1020,0 ±3,4 7,21 ± 0,03 0,63 ±0,05 0,99 

2 1014,0 + 1,7 7,07 ±0,01 0,71 ±0,06 0,92 

3 494,7 ±2,3 3,50 ± 0,02 0,76 ± 0,07 1,08 

4 1011,0 ±6,3 7,15 ±0,02 0,62 ± 0,03 1,01 

5 1014,2±4,3 7,07 ± 0,04 0,73 ± 0,06 0,96 

6 494,1 ±4,5 3,52 ± 0,04 0,72 ± 0,04 0,98 

* média ± desvio padrão 

Os mini-comprimidos utilizados no ensaio de resistência à ruptura foram 

previamente corados de vermelho utilizando uma solução do corante de sudão 

dissolvido em etanol (Figura 5-4). Este procedimento teve como objectivo facilitar a 

observação da estrutura das mini-matrizes após a compressão. 

Uma das principais preocupações aquando do desenvolvimento destes sistemas 

é evitar a união dos mini-comprimidos numa matriz que não se desintegre. A 

observação visual das superfícies fracturadas, após o ensaio de resistência à ruptura, 

mostrou que os mini-comprimidos nos sistemas compactados apresentavam um 

aspecto similar às mini-matrizes originais (antes da compactação). Foi possível 

distinguir claramente as várias mini-matrizes como subunidades individualizadas, 

apesar da distância entre elas nas formulações 1, 3, 4 e 6 ser relativamente pequena 

devido ao número elevado de mini-comprimidos em relação à quantidade de pó. Assim, 

pode concluir-se que estas subunidades tendem a manter a sua integridade quando 
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compactadas e permanecem como mini-matrizes individuais após o processo de 

compactação (Figura 5-4). 

Pela observação dos sistemas de mini-comprimidos compactados após fractura 

(Figura 5-4) verificou-se que os mini-comprimidos corados de vermelho foram capazes 

de resistir à força de compactação aplicada (5 kN). Os mini-comprimidos não 

fragmentaram em unidades menores após o processo de compressão. Esta ausência 

de fragmentação poderá justificar-se pelas condições de stress (pressão) a que os 

mini-comprimidos foram sujeitos durante a compressão uniaxial na matriz, ou seja as 

mini-matrizes sofreram pressões de várias direcções simultaneamente, tornando a 

fractura destas unidades relativamente difícil. 

Figura 5-4 - Fractura do sistema de mini-comprimidos de etilcelulose compactados após o 
ensaio de resistência à ruptura. 

Estes resultados estão de acordo com estudos publicados sobre a compactação 

de pellets. Johansson et al. (1995, 1998, 2001) demonstraram que, durante a 

compactação dos pellets, o principal mecanismo envolvido era a deformação, sendo a 

fragmentação muito baixa ou inexistente. Assim, quando um conjunto de pellets é 

submetido a uma força de compactação exercida num espaço delimitado (câmara de 

compressão), as unidades, ou os pellets, resistem à força aplicada deformando-se (i.e., 

alterando a sua estrutura) e não fragmentando-se. O reposicionamento das partículas 

primárias nos pellets por deformação parece ser um processo que requer menos 

energia quando comparado com a separação dessas partículas por fractura. Para além 

disso, estes autores sugeriram que o grau de deformação dos pellets e dos grânulos 

durante a compactação parece ser controlado pela porosidade apresentada por estas 

subunidades e não pela capacidade de resistir à aplicação de uma força como 

unidades individuais. 

Tendo em consideração o processo de produção dos mini-comprimidos 

(compressão directa), uma baixa porosidade poderá ser esperada para este tipo de 

MUDFs quando comparada com outros tipos de subunidades (exemplo: grânulos, 
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pellets). Neste caso, a possibilidade das partículas primárias que constituem o 

mini-comprimido encontrarem espaço suficiente para se movimentarem durante a 

compactação será limitada e o grau de deformação que os mini-comprimidos sofrem 

durante a compressão será, em princípio, reduzido. Para além disso, na presença de 

baixas porosidades, as partículas primárias que formam os mini-comprimidos puderam 

adoptar posições fixas umas em relação às outras, afectando mais uma vez a 

possibilidade destas partículas alterarem a sua posição durante a compactação dos 

mini-comprimidos. 

Aparentemente alguns mini-comprimidos de etilcelulose evidenciaram pequenas 

alterações na sua estrutura (i.e. redução do volume), após o ensaio de resistência á 

ruptura, podendo ser o resultado do processo de deformação. Tal como se referiu 

anteriormente nos estudos de compactação dos pellets, este facto é um indicador de 

que a deformação ocorre principalmente na mesma direcção da aplicação da força 

durante a compressão (Johansson eí ai., 1995). Este facto poderá afectar as 

características de libertação dos mini-comprimidos. 

5.3.1.3. Ensaios de l ibertação/dissolução 

Os ensaios de libertação/dissolução in vitro foram realizados utilizando uma 

amostra de três comprimidos por formulação. As condições experimentais utilizadas 

foram semelhantes às descritas anteriormente no Capítulo 3 (ponto 3.1.2.2.4.). 

Durante os ensaios de libertação/dissolução verificou-se que os comprimidos, 

quando em contacto com o líquido de dissolução, se desintegraram rapidamente nos 

dois componentes: pó, com libertação da dose imediata do fármaco (menos de 2 

minutos), e mini-comprimidos, responsáveis por prolongar a cedência por um período 

entre as 7 e as 8 horas. 

As Figuras 5-5 e 5-6 representam os perfis de libertação/dissolução do 

ibuprofeno a partir dos sistemas de mini-comprimidos compactados (HPMC e EC, 

respectivamente) contendo diferentes proporções de pó/mini-comprimidos (m/m). Estas 

Figuras também mostram as contribuições relativas de cada componente do sistema 

bifásico (libertação imediata/libertação lenta) na cedência do ibuprofeno. 

Pela observação dos gráficos das Figuras 5-5 e 5-6 verifica-se que os vários 

sistemas de mini-comprimidos compactados apresentaram perfis de 

libertação/dissolução caracterizados por dois períodos diferentes de cedência do 

fármaco: uma libertação imediata do ibuprofeno seguida de uma fase de libertação 

lenta. Tal como já foi referido anteriormente, estes perfis são típicos dos sistemas de 

libertação bifásica. 
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Figura 5-5 - Perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno dos sistemas de mini-comprimidos de 

HPMC K100M compactados com diferentes proporções de pó/mini-comprimidos (mg/mg): 

a) 750/250 (formulação 1), b) 880/120 (formulação 2) e c) 360/120 (formulação 3). 

Como se pode verificar pela análise das Figuras 5-5 e 5-6, a libertação do 

fármaco correspondente à contribuição dos mini-comprimidos apresentou perfis 

diferentes, dependendo da natureza do agente modulador (HPMC ou etilcelulose). Por 

outro lado, demonstrou-se que estes sistemas são bastante versáteis no que se refere 

à flexibilidade do ajustamento da dose. Dependendo da quantidade de fármaco 

presente em cada um dos componentes (libertação imediata/libertação prolongada) 

obtiveram-se perfis de libertação/dissolução in vitro diferentes. 
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Figura 5-6 - Perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno dos sistemas de mini-comprimidos de 

EC compactados com diferentes proporções de pó/mini-comprimidos (mg/mg): a) 750/250 

(formulação 4), b) 880/120 (formulação 5) e c) 360/120 (formulação 6). 

As formulações contendo a mesma proporção de pó/mini-comprimidos (1/3) mas 

preparadas com diferentes quantidades de cada um destes componentes (formulações 

1 e 3 no caso dos sistemas de mini-comprimidos de HPMC compactados e 

formulações 4 e 6 para mini-comprimidos de EC compactados) apresentam perfis de 

libertação/dissolução semelhantes, com valores de factor de semelhança (r~2) de 81,1 e 

80,6, respectivamente. 

Tal como nos ensaios de libertação/dissolução dos mini-comprimidos de 

HPMC K100M não compactados (Capítulo 4), observou-se um fenómeno de 

intumescimento anisotrópico neste tipo de subunidades quando expostos ao líquido de 

dissolução (Figura 5-7). 
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Figura 5-7 - Mini-comprimidos de HPMC K100M após desintegração do sistema bifásico 
(t = 5 horas após o início do ensaio de libertação/dissolução). 

Um dos objectivos da compactação dos mini-comprimidos é convertê-los numa 

forma farmacêutica unitária contendo múltiplas unidades. Idealmente, a formulação 

final deve apresentar as mesmas propriedades, em particular as de libertação, que as 

subunidades que a compõem. Deste modo, as características de libertação dos 

mini-comprimidos não deverão ser afectadas pelo processo de compactação. Em 

alguns casos, a aplicação de uma força de compactação poderá induzir algumas 

alterações na estrutura destas subunidades (ou seja, alguma deformação) e, 

consequentemente, modificar os perfis de libertação/dissolução do fármaco. 

Com a finalidade de comparar a libertação do ibuprofeno a partir dos 

mini-comprimidos antes e após a compactação, os perfis de libertação/dissolução 

obtidos no Capítulo 4 foram tidos em consideração. Por outro lado, a contribuição 

relativa à libertação da componente imediata, nos comprimidos de libertação bifásica, 

não foi considerada nas Figuras 5-8 e 5-9. 

A análise da Figura 5-8 permite verificar que as formulações bifásicas contendo 

mini-comprimidos de HPMC foram capazes de libertar as subunidades intactas no meio 

de dissolução, apresentando um perfil de libertação/dissolução semelhante aos dos 

mini-comprimidos originais (não compactados). Os valores do f2 obtidos na 

comparação dos perfis dos mini-comprimidos não compactados e dos 

mini-comprimidos compactados foram de 77, 57 e 79 para as formulações contendo 

proporções de pó/mini-comprimidos de 750/250, 880/120 e 360/120, respectivamente. 

Estes resultados sugerem que o processo de compactação deste tipo de 

mini-comprimidos não afectou a sua integridade estrutural. 
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Figura 5-8 - Perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno dos mini-comprimidos de 

HPMC K100M não compactados e compactados com diferentes proporções de 

pó/mini-comprimidos (mg/mg): a) 750/250 (formulação 1), b) 880/120 (formulação 2) e 

c) 360/120 (formulação 3). 

Os valores do f2 obtidos na comparação dos perfis dos mini-comprimidos de 

etilcelulose não compactados e dos mini-comprimidos compactados foram de 51, 51 e 

60 para as formulações contendo proporções de pó/mini-comprimidos de 750/250, 

880/120 e 360/120, respectivamente. Estes valores de f2 são inferiores aos calculados 

anteriormente no caso dos mini-comprimidos de HPMC. Esta menor semelhança 

verificada entre os perfis de libertação dos mini-comprimidos de etilcelulose não 

compactados e compactados (Figura 5-9), sugerem que a força de compactação 

aplicada (5 kN) provavelmente induziu alguma alteração na estrutura dos 

mini-comprimidos. Considerando os resultados obtidos na comparação dos perfis de 

libertação/dissolução e os valores de resistência tênsil calculados para os 

Pag. 215 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

mini-comprimidos contendo 50% de HPMC K100M e 15% de etilcelulose (Capítulo 4), 

respectivamente 2,7 e 1,9 MPa, pode concluir-se que a estrutura matricial dos 

mini-comprimidos de HPMC K100M é mais resistente à deformação durante a 

compactação que as mini-matrizes de etilcelulose. 
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Figura 5-9 - Perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno dos mini-comprimidos de EC não 

compactados e compactados com diferentes proporções de pó/mini-comprimidos (mg/mg): a) 

750/250 (formulação 4), b) 880/120 (formulação 5) e c) 360/120 (formulação 6). 

Outro factor que poderá ter contribuído para a diferença entre os perfis de 

libertação/dissolução obtidos com os mini-comprimidos de etilcelulose compactados e 

não compactados é a natureza do polímero. As matrizes de etilcelulose formam 

estruturas porosas. A libertação do fármaco deste tipo de sistemas é principalmente 

controlada pelo volume dos poros disponíveis para a difusão do fármaco dissolvido, 

pelo tamanho do poro e pela interligação entre os canais tortuosos. Assim, o pó 
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libertado aquando da desintegração do componente de libertação imediata no sistema 

bifásico poderá ter interagido com a superfície porosa da matriz de etilcelulose. Deste 

modo, as partículas de pó provavelmente perturbaram a penetração do líquido de 

dissolução na matriz e a difusão do fármaco, verificando-se uma diminuição na taxa de 

libertação do ibuprofeno nos sistemas de mini-comprimidos compactados (Figura 5-9). 

5.3.1.4. Parâmetros e modelos matemáticos de l ibertação 

A partir dos resultados dos ensaios de libertação/dissolução foram calculados 

alguns parâmetros de libertação: TMD (expressos em minutos), EDt120 e EDt480 

(expresso em percentagem) (Figura 5-10 e Figura 5-11 para os sistemas contendo 

mini-comprimidos de HPMC e EC compactados, respectivamente). Nas Figuras não 

está representado o t50o/o pois em todos os sistemas este valor foi inferior a 2 minutos. 
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Figura 5-10 - Parâmetros de libertação dos sistemas de mini-comprimidos de HPMC K100M 

compactados (média ± desvio padrão): a) TMD (■), b) ED,120 (■) e EDt480 (■). 

A análise de variância (ANOVA, a = 0,05) revelou diferenças nos parâmetros de 

libertação (p < 0,0001). Os resultados obtidos no teste H.S.D. de Tukey demonstraram, 

que as formulações contendo a mesma razão entre pó/mini-comprimidos de 

HPMC K100M (1/3), formulação 1 e 3, apresentaram perfis semelhantes no que diz 

respeito aos valores de TMD (Tabela 5-III). Estes resultados confirmam o valor de f2 

obtido (81,1). 
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Tabela 5-111 - Subconjuntos homogéneos das médias do TMD (min) dos sistemas de 

mini-comprimidos de HPMC K100M compactados, após aplicação do teste H.S.D. de Tukey. 

Formulação 
Proporção 

pó/mini-comprimidos (m/m) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 
Formulação 

Proporção 

pó/mini-comprimidos (m/m) 
N 

1 2 

2 

1 

3 

880/120 

750/250 

360/120 

3 

3 

3 

43,00 

71,00 

74,33 

P 1,0000 0,4086 

a - Nível de significância 

p - Probabilidade 

a) b) 

750/250 880/120 360/120 750/250 880/120 360/120 

Proporção pó/mini-comprimidos (m/m) Proporção pó/mini-comprimidos (m/m) 

Figura 5-11 - Parâmetros de libertação dos sistemas de mini-comprimidos de EC compactados 

(média ± desvio padrão): a) TMD (■), b) ED,i20 (■) e EDt480 (■). 

Pela análise de variância (ANOVA, a = 0,05) verificou-se que existem diferenças 

nos parâmetros de libertação (p < 0,001). O teste H.S.D. de Tukey mostrou que as 

formulações contendo a mesma razão entre pó/mini-comprimidos de etilcelulose (1/3), 

formulação 4 e 6, apresentaram perfis de libertação/dissolução semelhantes 

relativamente aos valores de TMD (Tabela 5-IV). Estes resultados corroboram com o 

valor de f2 obtido anteriormente (80,6). 
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Tabela 5-IV - Subconjuntos homogéneos das médias do TMD (min) dos sistemas de 
mini-comprimidos de etilcelulose compactados, após aplicação do teste H.S.D. de Tukey. 

Formulação 
Proporção 

pó/mini-comprimidos (m/m) 
N 

Subconjunto para a = 0,05 
Formulação 

Proporção 

pó/mini-comprimidos (m/m) 
N 

1 2 

5 

6 

4 

880/120 

360/120 

750/250 

3 

3 

3 

48,33 

66,33 

70,67 

P 1,0000 0,3672 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

Com o objectivo de caracterizar a libertação foram aplicados os modelos 

matemáticos de ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas e de Weibull. Os ajustes das 

curvas de libertação aos modelos foram efectuados utilizando os mesmos programas e 

as mesmas condições referidas anteriormente para os comprimidos matriciais de 

HPMC K100M (Capítulo 3.1.2.2.4.). No entanto, atendendo ao perfil bifásico da 

cedência do fármaco, apenas se considerou a segunda fase de libertação nos cálculos 

dos modelos. Assim, como a fracção inicial de fármaco considerada para a aplicação 

dos modelos não é zero, a equação de Weibull empregue assume a seguinte forma: 

m = 1 + (m0 - 1)exp(-aíb ) Equação 25 

sendo m a fracção acumulada de fármaco na solução ao fim do tempo t, m0 a fracção 

inicial de fármaco, a a taxa de crescimento e b o expoente da potência em f (tempo). 

Na Tabela 5-V são apresentadas as quantidades iniciais do fármaco (m0) 

velocidades de dissolução aparente do ibuprofeno (K), os coeficientes de determinação 

(R2) obtidos para os modelos de ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas com os 

valores do expoente n e de Weibull com os valores de a e b. 

Tal como nos capítulos anteriores, o mecanismo de libertação pode ser 

interpretado indirectamente com base no expoente n do modelo de Korsmeyer-Peppas, 

ou comparando os valores dos coeficientes de determinação (R2) calculados para os 

diferentes modelos aplicados. Na Figura 5-12 e Figura 5-13 estão representados 

graficamente os valores dos coeficientes de determinação dos modelos aplicados e o 

expoente (n) do modelo de Korsmeyer-Peppas para as diferentes formulações 

bifásicas contendo mini-comprimidos de HPMC K100M e etilcelulose, respectivamente. 
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Tabela 5-V - Aplicação dos modelos cinéticos de libertação aos sistemas mini-comprimidos 

compactados. 

Formulação 1 2 3 4 5 6 

Ordem zero 

m0 59,8128 77,2323 58,1921 53,3043 72,7459 54,8516 

Ordem zero Ko 0,1132 0,0589 0,1010 0,2402 0,1243 0,2546 Ordem zero 

R2 0,9947 0,9932 0,9929 0,9532 0,9468 0,9603 

Higuchi 

m0 54,1138 73,8214 51,8298 45,7341 68,3109 47,7976 

Higuchi KH 1,8550 1,0367 1,8547 3,0415 1,6773 3,0199 Higuchi 

R2 0,9653 0,9682 0,9752 0,9980 0,9930 0,9933 

Korsmeyer-
Peppas 

m0 58,2679 76,6398 56,7492 46,4759 68,3990 49,4622 

Korsmeyer-
Peppas 

KK 0,2049 0,1354 0,2735 2,6200 1,6444 2,1048 Korsmeyer-
Peppas n 0,90 0,87 0,83 0,53 0,51 0,57 

Korsmeyer-
Peppas 

R2 0,9965 0,9969 0,9985 0,9972 0,9937 0,9949 

Weibull 

a 0,1556 0,0979 0,0974 0,4646 0,0448 0,6022 

Weibull b 1,3390 1,6018 1,5034 0,9035 0,7769 0,6488 Weibull 

R2 0,9877 0,9562 0,9694 0,9932 0,9884 0,9879 

Da análise da Tabela 5-V e da Figura 5-12 verifica-se que, nos sistemas bifásicos 

contendo mini-comprimidos de HPMC K100M compactados, o modelo que permite um 

melhor ajuste das curvas de libertação/dissolução do ibuprofeno é o de 

Korsmeyer-Peppas, seguida do de ordem zero, correspondendo aos valores de 

coeficientes de determinação mais elevados (R2> 0,9937, 0,9926, respectivamente). 

Perante estes resultados e da análise do expoente n do modelo de Korsmeyer-Peppas, 

que varia entre 0,90 e 0,83, conclui-se que nestas formulações o mecanismo de 

libertação do fármaco consiste essencialmente no relaxamento das cadeias poliméricas 

e consequente erosão da matriz. Para além disso, tendo em consideração os 

resultados obtidos no Capítulo 4 para os mini-comprimidos contendo 50% de 

HPMC K100M não compactados, R2 = 0,9946 e 0,9978 (para o modelo de ordem zero 

e Korsmeyer-Peppas, respectivamente) e n = 0,84, conclusões semelhantes foram 

tiradas quanto ao mecanismo de libertação do ibuprofeno. 
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Figura 5-12 - a) Valores dos coeficientes de determinação (R2
) e b) Valores de n (modelo 

Korsmeyer-Peppas) versus proporção de pó/mini-comprimidos nos sistemas de 
mini-comprimidos de HPMC K100M compactados. 

Com o objectivo de comparar os coeficientes de determinação (R ) obtidos nos 

modelos de ordem zero e de Korsmeyer-Peppas e o expoente n entre os 

mini-comprimidos de HPMC K100M não compactados e os compactados, efectuou-se 

a análise de variância (ANOVA, a = 0,05). Os resultados obtidos, p > 0,1, permitiram 

confirmar a semelhança entre os perfis de libertação/dissolução da contribuição dos 

mini-comprimidos nos sistemas bifásicos e dos mini-comprimidos não compactados 

(Figura 5-8). Estes resultados confirmam a semelhança anteriormente demonstrada 

pelo cálculo do f2. 

No caso dos sistemas de mini-comprimidos de etilcelulose compactados, a 

Figura 5-13 mostra que os modelos que melhor descrevem a libertação do fármaco são 

o de Korsmeyer-Peppas e o de Higuchi, apresentando os valores de coeficientes de 

determinação mais elevados (R
2 > 0,9937 e 0,9930, respectivamente). O expoente n 

varia entre 0,51 e 0,58. Neste caso, ambos os resultados sugerem que o mecanismo 

que controla a libertação do fármaco apresenta valores próximos da difusão Fickiana 

(n = 0,45). Para os mini-comprimidos não compactados, contendo 15% de etilcelulose, 

os valores dos coeficientes de determinação são de 0,9989 (modelo de 

Korsmeyer-Peppas) e de 0,9930 (modelo de Higuchi) e o expoente n apresenta um 

valor de 0,64 (Capítulo 4). 
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Figura 5-13 - a) Valores dos coeficientes de determinação (R2
) e b) Valores de n (modelo 

Korsmeyer-Peppas) versus proporção de pó/mini-comprimidos nos sistemas de 
mini-comprimidos de EC compactados. 

Através da análise de variância (ANOVA, a = 0,05) verificou-se que existem 

diferenças significativas, nos valores do expoente n, em pelo menos duas das 

formulações testadas (p < 0,05). A Tabela 5-VI representa um resumo dos 

subconjuntos homogéneos formados com base na média do expoente n, após a 

aplicação do teste H.S.D. de Tukey. Com base nos resultados obtidos observa-se que 

não existem diferenças significativas entre os valores do expoente n nos sistemas de 

mini-comprimidos de etilcelulose compactados (p > 0,1). Por outro lado, as 

mini-matrizes não compactadas apresentam diferenças significativas com as 

formulações 4 e 5 (p = 0,03 e 0,01, respectivamente). No entanto, não existem 

diferenças, no expoente n, entre os mini-comprimidos não compactados e a 

formulação 6 (p = 0,21). 

Estes resultados e a observação dos perfis de libertação/dissolução da 

Figura 5-9 sugerem que o processo de compactação poderá ter induzido alguma 

alteração na estrutura dos mini-comprimidos de etilcelulose, ou o pó proveniente da 

libertação imediata poderá ter perturbado o mecanismo de difusão do ibuprofeno. 
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Tabela 5-VI - Subconjuntos homogéneos das médias do expoente n (modelo 
Korsmeyer-Peppas) dos mini-comprimidos contendo 15% de etilcelulose, não compactados e 

compactados, após aplicação do teste H.S.D. de Tukey. 

Formulação 

Proporção 

pó/mini-comprimidos 

(m/m) 

N 

Subconjunto 

para a = 0,05 Formulação 

Proporção 

pó/mini-comprimidos 

(m/m) 

N 

1 2 

5 

4 

6 

Mini-comprimidos não compactados 

750/250 

880/120 

360/120 

3 

3 

3 

3 

0,51 

0,53 

0,57 0,57 

0,64 

P 0,2846 0,2133 

a - Nível de significância 
p - Probabilidade 

O parâmetro de forma, b, do modelo de Weibull foi superior a 1 para os sistemas 

bifásicos contendo mini-comprimidos de HPMC K100M compactados e inferior a 1 no 

caso dos mini-comprimidos de etilcelulose compactados. Este parâmetro sugere 

diferenças no formato das curvas de libertação/dissolução dependendo do tipo de 

polímero presente nos mini-comprimidos compactados. 

5.3.2. Conclusões 

Para alguns tipos de fármacos, nomeadamente os agentes AINEs como o 

ibuprofeno, é conveniente utilizar sistemas farmacêuticos que conjuguem uma dose de 

libertação imediata com uma dose destinada a prolongar o efeito terapêutico durante 

algum tempo, reduzindo o número de tomas diárias sem que haja risco de 

sobredosagem. 

Com esta finalidade preparou-se um sistema oral de libertação bifásica contendo 

mini-comprimidos compactados. As características físicas dos mini-comprimidos 

contribuem para que estas subunidades mantenham a sua integridade após 

compactação, tornando a fragmentação pouco provável. Nestes sistemas verificou-se 

uma libertação do tipo rápida/lenta (típica dos sistemas bifásicos). Este tipo de 

libertação caracterizou-se por uma fase inicial de libertação rápida do ibuprofeno 

(menos de 2 minutos), correspondendo à libertação da dose contida na camada de pó 

que preencheu os espaços entre os mini-comprimidos, seguida de um período de 

libertação lenta, correspondendo à libertação a partir dos mini-comprimidos. 
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Os sistemas de libertação bifásica desenvolvidos demonstraram uma grande 

flexibilidade de modular a libertação do fármaco. Os dois componentes da libertação 

(rápida/lenta) podem ser facilmente ajustados relativamente à taxa de cedência e à 

proporção da dose de fármaco a veicular, com base na farmacocinética e na 

necessidade terapêutica, de modo a alcançar o perfil de libertação/dissolução in vivo 

mais adequado. 

No desenvolvimento de sistemas bifásicos de libertação contendo 

mini-comprimidos compactados, as variáveis estudadas incluíram a proporção entre a 

camada de pó/mini-comprimidos e o tipo de mini-comprimido. Os resultados 

demonstraram que o perfil de libertação/dissolução dependeu destes dois factores. 

Após a desintegração do sistema bifásico, os mini-comprimidos contendo 50% de 

HPMC K100M foram capazes de prolongar a cedência da segunda fracção de fármaco, 

durante um período de aproximadamente 7 horas, a uma taxa de libertação constante. 

O mecanismo de libertação do ibuprofeno ocorreu essencialmente por relaxamento das 

cadeias poliméricas seguida da erosão da matriz. Por outro lado, este tipo de 

mini-matrizes apresentou um perfil de libertação/dissolução semelhante aos 

mini-comprimidos contendo 50% de HPMC K100M não compactados, sugerindo a sua 

integridade física após compressão. 

No caso dos sistemas produzidos com mini-comprimidos de etilcelulose 

compactados, a força de compactação (5 kN) e/ou o pó resultante da desintegração do 

componente de libertação imediata provocou uma alteração no perfil e no mecanismo 

de libertação, quando comparado com o mesmo tipo de mini-matrizes não 

compactadas. 
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5.4. Sistemas bifásicos de libertação com mini-comprimidos 

em cápsulas 

Outra alternativa possível para desenvolver sistemas bifásicos de libertação 

(rápida/lenta) será através do enchimento de cápsulas duras com mini-comprimidos ou 

outro tipo de MUDFs (Figura 5-14). 

Figura 5-14 - Enchimento de cápsulas duras com mini-comprimidos. 

Mais uma vez, para que esta estratégia possa ser usada no desenvolvimento de 

sistemas de libertação rápida/lenta, para além dos mini-comprimidos responsáveis pela 

fase de cedência lenta do fármaco, a cápsula deve também conter a dose de libertação 

imediata. Após contacto com os fluidos gastrintestinais, ocorre a ruptura da cápsula 

com a consequente libertação dos mini-comprimidos, mantendo-se as vantagens 

inerentes às MUDFs. 

Munday e Fassihi (1989) desenvolveram um sistema de libertação bifásica com 

mini-comprimidos encapsulados. Para tal, utilizaram cápsulas duras de gelatina 

(tamanho 1) contendo cada uma 20 mini-comprimidos (3 mm de diâmetro, 

15 ±0,5 mg), equivalente a uma dose total de 300 ± 5 mg de teofilina. Dos 20 

mini-comprimidos, metade dessas subunidades não eram revestidas (150 mg, 

libertação imediata), enquanto que as outras 10 foram revestidas com uma película de 

Eudragit RL 2% m/m (150 mg, libertação prolongada). 

A comparação das propriedades físico-químicas das cápsulas duras de HPMC 

(Shionogi Qualicaps, S.A.) com as clássicas cápsulas de gelatina tem sido 

suficientemente descrita na literatura pelo seu fabricante (Ogura et a/., 1998) 

(Tabela 5-VII). Destas diferenças destaca-se a menor percentagem de humidade, a 

inércia química e a capacidade de manter a integridade mecânica sob baixas 

percentagens de humidade. 
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Tabela 5-VII - Propriedades físico-químicas das cápsulas duras de HPMC versus cápsulas 

duras de gelatina (Ogura et ai., 1998). 

Material da cápsula dura HPMC Gelatina 

Percentagem de humidade 2-5% 13-15% 

Permeabilidade ao vapor de água Baixa Baixa 

Substrato para protease Não Sim 

Reacção de Maillard com o fármaco Não Sim 

Deformação pelo calor >80°C >60°C 

Degradação pela luz Não Possível 

5.4.1. Mé todos e resu l tados 

5.4.1.1. Preparação dos sistemas de mini-comprimídos encapsulados 

Uma das limitações na preparação de sistemas bifásicos de libertação com 

mini-comprimidos encapsulados é a limitada quantidade de pó e/ou do número de 

subunidades susceptível de ser acondicionado no receptáculo da cápsula. 

Na Tabela 5-VIII estão representadas as formulações utilizadas para desenvolver 

os sistemas bifásicos de libertação. Estas formulações diferem no tipo e na 

concentração de polímero (HPMC K100M ou etilcelulose) utilizado para preparar os 

mini-comprimidos. No caso das mini-matrizes de HPMC K100M utilizou-se a 

formulação contendo 50% (m/m) de ibuprofeno. Os mini-comprimidos de etilcelulose 

utilizados apresentavam uma concentração de ibuprofeno de 85% (m/m). A selecção 

destas formulações baseou-se no facto de terem apresentado um prolongamento da 

cedência do ibuprofeno por um período entre as 7 e as 8 horas (Capítulo 4). 

No desenvolvimento destes sistemas, a fracção da dose correspondente à 

libertação imediata foi veiculada numa mistura de pós constituída por ibuprofeno, 

celulose microcristalina e croscarmelose sódica. Esta mistura foi utilizada para manter 

a composição do componente de libertação imediata empregue na preparação dos 

sistemas de mini-comprimidos compactados. Os constituintes desta mistura foram 

pesados individualmente numa balança analítica. Posteriormente foram misturados, 

durante 10 minutos, num almofariz de vidro. 

Para a preparação dos sistemas de mini-comprimidos encapsulados efectuou-se 

a pesagem individual da mistura de pó numa balança analítica e a contagem do 

número de mini-comprimidos (cinco). Posteriormente, procedeu-se ao enchimento das 

cápsulas duras de HPMC com estes dois produtos: pó e mini-comprimidos. 
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Tabela 5-VIII - Composição dos sistemas bifásicos de libertação contendo mini-comprimidos 
encapsulados (quantidades em mg). 

Composição 
Formulação 

Composição 
7 8 

Libertação rápida 

(massa/sistema bifásico) 

Ibuprofeno 

Celulose microcristalina 

Croscarmelose sódica 

48 

130 

2 

48 

130 

2 

Libertação prolongada 

N° de mini-comprimidos/ sistema 
bifásico 

5 5 

Composição dos mini-comprimidos 

(massa/mini-comprimido) 

Ibuprofeno 

HPMCK100M 

Etilcelulose 

6 

6 

10,2 

1,8 

Com o objectivo de comparar os dois tipos de cápsulas duras (gelatina versus 

HPMC) fez-se também o enchimento de cápsulas duras de gelatina com os dois 

componentes (libertação imediata/libertação prolongada). No entanto, as cápsulas de 

gelatina apresentaram uma libertação do ibuprofeno bastante superior a 100%. Estes 

resultados sugerem que alguma matéria-prima que faz parte da composição da 

cápsula dura de gelatina absorve a 265 nm (A utilizado para quantificar o ibuprofeno). 

Por este motivo, apenas se utilizaram as cápsulas duras de HPMC. 

5.4.1.2. Ensaios de l ibertação/dissolução 

Os ensaios de libertação/dissolução in vitro foram realizados utilizando duas 

cápsulas por formulação. As condições experimentais utilizadas neste ensaio foram 

semelhantes às descritas anteriormente no Capítulo 3 (ponto 3.1.2.2.4). 

Com o objectivo de evitar a flutuação das cápsulas duras durante o ensaio de 

libertação/dissolução, estas foram aprisionadas em sinkers com forma helicoidal 

(Figura 5-15). Estes sinkers foram preparados a partir de um fio de cobre. 
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Figura 5-15 - Cápsula dura aprisionada em sinkers. 

Para além da flutuação das cápsulas, outro inconveniente da utilização destas 

formas farmacêuticas é a eventual aderência dos mini-comprimidos uns aos outros 

resultante do agente gelificante (HPMC ou carragenina) utilizado na preparação das 

cápsulas duras. Este fenómeno de aderência poderá eventualmente alterar o perfil de 

libertação/dissolução dos mini-comprimidos em virtude da alteração da superfície 

disponível para a libertação. 

A desagregação das cápsulas duras de HPMC, no líquido de dissolução, 

processou-se em duas fases distintas. Na primeira ocorreu a ruptura das cápsulas 

pelas extremidades, com libertação do conteúdo da cápsula. Num segundo tempo 

observou-se a dissolução dos receptáculos. O tempo de desagregação das cápsulas 

não foi semelhante nos vários ensaios, variando entre 4 e 10 minutos. Verificou-se 

ainda que inicialmente os mini-comprimidos de HPMC K100M não foram libertados 

como unidades individualizadas. No entanto, passado poucos minutos estes 

mini-comprimidos deixaram de estar aderidos uns aos outros. 

As Figura 5-16 a) e b) representam os perfis de libertação/dissolução do 

ibuprofeno a partir das cápsulas de HPMC contendo pó (libertação imediata) e 

mini-comprimidos (HPMCK100M e etilcelulose, respectivamente). Estas Figuras 

também mostram as contribuições relativas de cada componente do sistema bifásico 

(libertação imediata/libertação lenta) na cedência do ibuprofeno. 

Pela observação dos gráficos verifica-se que os sistemas de mini-comprimidos 

encapsulados apresentam perfis de libertação/dissolução característicos de uma 

libertação bifásica: libertação imediata do ibuprofeno seguida de uma libertação lenta. 

Os perfis apresentados na Figura 5-16 são diferentes, dependendo da natureza do 

agente modulador (HPMC K100M ou etilcelulose) e da proporção de fármaco presente 

no pó e no mini-comprimido. 
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Figura 5-16 - Perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno dos sistemas de mini-comprimidos 

encapsulados: a) Mini-comprimidos contendo 50% HPMC K100M e b) Mini-comprimidos 

contendo 85% EC. 

Tal como nos ensaios de libertação/dissolução dos mini-comprimidos de 

HPMC K100M não compactados (Capítulo 4), observou-se um fenómeno de 

intumescimento anisotrópico neste tipo de mini-comprimidos quando expostos ao 

líquido de dissolução. 

Comparando a libertação do ibuprofeno a partir dos mini-comprimidos 

encapsulados e dos mini-comprimidos antes e após a compactação, os perfis obtidos 

no Capítulo 4 e no ponto 5.3 foram tidos em consideração. Por outro lado, a 

contribuição relativa à libertação da componente imediata, nos sistemas bifásicos de 

cápsulas e de comprimidos, não foi considerada na Figura 5-17 e na Figura 5-18. 

A análise do gráfico da Figura 5-17 permite verificar que os sistemas bifásicos 

contendo mini-comprimidos de HPMC K100M, quer sejam encapsulados ou 

compactados, apresentam perfis de libertação/dissolução e tempos de latência 

idênticos aos mini-comprimidos originais. Por outro lado, os mini-comprimidos de 

etilcelulose encapsulados apresentam um tempo de latência superior (± 10 minutos) 

quando comparados com os mini-comprimidos originais (± 1 minuto) e com os 

compactados (± 2 minutos) (Figura 5-18). Esta diferença deve-se ao tempo de ruptura 

das cápsulas duras. Deste modo, a diferença entre os perfis de libertação/dissolução 

dos mini-comprimidos de etilcelulose encapsulados e dos mini-comprimidos originais 

deve-se provavelmente à diferença observada nos tempos de latência. Tal como já foi 

referido anteriormente no Capítulo 5.3., a estrutura porosa da matriz de etilcelulose 

poderá também estar na origem destas diferenças. Após desintegração do sistema 
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bifásico, as partículas de pó resultante da libertação da fracção imediata poderão 

interagir com a superfície porosa dos mini-comprimidos de etilcelulose, perturbando a 

taxa e o mecanismo de libertação do ibuprofeno a partir destas subunidades. 

120 

gS3ëë«« 

10 20 30 40 50 60 

100 200 300 400 500 600 700 800 

Tempo (min) 

Figura 5-17 - Perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno dos mini-comprimidos de 

HPMC K100M encapsulados (A) , não compactados (O)e compactados (a). 
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Figura 5-18 - Perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno dos mini-comprimidos de etilcelulose 

encapsulados (±), não compactados (o) e compactados (n). 

Pág. 230 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

5.4.1.3. Parâmetros e modelos matemáticos de l ibertação 

Aos resultados dos ensaios de dissolução/libertação foram aplicados os modelos 

matemáticos de ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas e Weibull. Utilizaram-se as 

mesmas condições referidas no ajuste dos modelos aos perfis de libertação/dissolução 

dos sistemas de mini-comprimidos compactados (Capítulo 5.3). Foram calculados 

alguns parâmetros de libertação: TMD (expresso em minutos), EDt12o e EDt480 

(expressa em percentagem) (Figura 5-19). O t50o/0 não está representado, apresentando 

um valor inferior a 2 minutos nas duas formulações de mini-comprimidos encapsulados. 

a) b) 

100 

Mni-comprimidos de 
HPMCK100M 
encapsulados 

Mini-comprimidos de 
etilcelulose 

encapsulados 

Mini-comprimidos de 
HPMCK100M 
encapsulados 

Mini-comprimidos de 
etilcelulose 

encapsulados 

Formulação Formulação 

Figura 5-19 - Parâmet ros de l ibertação dos s is temas de min i -compr imidos encapsu lados (média 

± desv io padrão) : a) T M D (■ ) , b) ED,1 2 0 ( ■ ) e ED M 8 0 (■)■ 

Na Tabela 5-IX são apresentadas as quantidades iniciais do fármaco (m0), as 

velocidades de dissolução aparente do ibuprofeno (K), os coeficientes de determinação 

(R
2
) obtidos para os modelos de ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas com os 

valores do expoente n e de Weibull com os valores de a e b. 

Na Figura 5-20 estão representados graficamente os valores dos coeficientes de 

determinação (R
2
) dos modelos aplicados e o expoente (n) do modelo de 

Korsmeyer-Peppas para as formulações bifásicas contendo mini-comprimidos 

encapsulados de HPMC K100M e etilcelulose, respectivamente. 

Da análise da Figura 5-20 verifica-se que, nas cápsulas que possuem 

mini-comprimidos de HPMC K100M, o modelo que permite um melhor ajuste das 

curvas de libertação do ibuprofeno é o de Korsmeyer-Peppas. Segue-se o modelo de 

ordem zero. Perante estes resultados e da análise do expoente n do modelo de 

Korsmeyer-Peppas, 0,82, conclui-se que o mecanismo de libertação do fármaco 
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consiste essencialmente no relaxamento das cadeias poliméricas e consequente 

erosão da matriz. 

No caso das cápsulas contendo mini-comprimidos de etilcelulose, a Figura 5-20 

mostra que o modelo que melhor descrevem a libertação do fármaco é o de 

Korsmeyer-Peppas. No entanto, o modelo de Higuchi também permite um bom ajuste, 

com um R2 elevado (0,9959). O expoente n apresenta um valor de 0,37. Neste caso, 

ambos os resultados sugerem que o mecanismo que controla a libertação do fármaco 

apresenta valores próximos da difusão Fickiana (n = 0,45). 

Tabela 5-IX - Aplicação dos modelos cinéticos de libertação aos sistemas de mini-comprimidos 
de HPMC K100M e de etilcelulose encapsulados. 

Formulação 7 8 

Tipo de mini-comprimido encapsulado HPMC EC 

Ordem zero 

m0 60,4923 52,3250 

Ordem zero Ko 0,1173 0,2081 Ordem zero 

R2 0,9950 0,9551 

Higuchi 

m0 51,6894 40,5018 

Higuchi KH 2,1754 3,3216 Higuchi 

R2 0,9871 0,9959 

Korsmeyer-Peppas 

m0 58,3096 31,7065 

Korsmeyer-Peppas 
KK 0,3775 7,9069 

Korsmeyer-Peppas 
n 0,82 0,37 

Korsmeyer-Peppas 

R2 0,9983 0,9980 

Weibull 

a 0,1827 0,4325 

Weibull b 1,2881 0,9127 Weibull 

R2 0,9809 0,9927 

O parâmetro de forma, b, do modelo de Weibull apresentou valores mais 

elevados no caso do sistema de mini-comprimidos de HPMC K100M (b > 1) 

encapsulados que os mini-comprimidos de etilcelulose encapsulados (b < 1) 

(Tabela 5-IX). 
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Figura 5-20 - a) Valores dos coeficientes de determinação ( R ) e b ) Valores de n (modelo 

Korsmeyer-Peppas) versus sistemas de mini-comprimidos encapsulados. 

5.4.2. Conclusões 

O enchimento de cápsulas duras de HPMC com pó e mini-comprimidos 

mostrou-se outra estratégia eficaz no desenvolvimento de sistemas bifásicos de 

libertação. Após contacto com o líquido de dissolução, a cápsula sofreu desagregação 

com consequente libertação do seu conteúdo: pó contendo a fracção da dose de 

libertação imediata e mini-comprimidos responsáveis por prolongar a acção terapêutica 

durante algum tempo. O tempo de desagregação das cápsulas diferiu nos vários 

ensaios, variando de 4 a 10 minutos. O tempo de libertação dos mini-comprimidos 

encapsulados foi ligeiramente superior quando comparado com os sistemas de 

mini-comprimidos compactados (2 minutos). 

Ao nível hospitalar o enchimento de cápsulas toma-se um procedimento mais 

versátil, quando é necessário um número pequeno de cápsulas para o doente. Essa 

versatilidade reflecte-se na facilidade e rapidez de enchimento, podendo ser 

administradas imediatamente, para além de permitir uma optimização da terapêutica 

por ajuste adequado da dose a cada doente em particular. No entanto, este processo 

apresenta uma forte restrição relativamente à capacidade do receptáculo. Assim, 

quando se pretende preparar sistemas bifásicos de libertação contendo 

mini-comprimidos encapsulados deve-se adequar quer a quantidade de pó quer o 

número de subunidades susceptível de ser acondicionado à capacidade da cápsula. 
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Os sistemas bifásicos desenvolvidos apresentaram diferentes perfis de cedência 

de fármaco, demonstrando mais uma vez ser um sistema bastante flexível 

relativamente à capacidade de modular a libertação do ibuprofeno. 

Após a ruptura das extremidades das cápsulas duras, os mini-comprimidos 

HPMC K100M foram capazes de prolongar a cedência da segunda fracção do fármaco, 

até cerca das 7 horas, a uma taxa de libertação constante. O mecanismo de libertação 

do ibuprofeno ocorreu essencialmente por relaxamento das cadeias poliméricas 

seguida da erosão da matriz. 

No caso das cápsulas contendo mini-comprimidos de etilcelulose, estas 

subunidades prolongaram a cedência do ibuprofeno durante um período entre as 7 e 

as 8 horas. O mecanismo de libertação do ibuprofeno ocorreu essencialmente por 

difusão do fármaco através das matrizes de etilcelulose. 
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5.5. Sistemas bifásicos de libertação com um núcleo 

matricial compactado 

Vários são os sistemas, diferindo na estratégia tecnológica, que podem ser 

empregues com a finalidade de alcançar uma libertação do tipo rápida/lenta. Alguns 

desses sistemas já foram apresentados anteriormente. Outro sistema possível consiste 

na preparação de um núcleo (comprimido mais pequeno) ao qual se adiciona 

exteriormente, por compressão, uma camada de pó resultando um comprimido 

contendo o núcleo no seu interior (Figura 5-21). 

Excipiente + fármaco compactado 

Figura 5-21 - Sistema de núcleo compactado. 

Os princípios referidos nos sistemas bifásicos de libertação desenvolvidos 

anteriormente aplicam-se também nesta situação. Assim, a camada de pó (excipiente + 

fármaco) que envolve o núcleo (comprimido) deve conter a fracção de libertação 

imediata e ser formulada para desintegrar rapidamente, quando em contacto com o 

líquido de dissolução. Após desintegração do sistema, ocorre a libertação do núcleo 

que contém a restante dose e que é responsável por libertar lentamente a restante 

fracção do fármaco. 

Este sistema é uma alternativa relativamente à produção dos comprimidos de 

dupla camada desenvolvidos para obter uma libertação bifásica (Maggi et al.} 1999; 

Amaral, 2003). A produção de comprimidos multi-camada pode apresentar o 

inconveniente das camadas a adicionar não aderirem às outras camadas previamente 

compactadas. 

5 .5 .1 . Mé todos e resu l tados 

5.5.1.1. Preparação dos sistemas de núcleo matricial compactado 

Na Tabela 5-X estão representadas as formulações utilizadas para desenvolver 

os sistemas de libertação bifásica contendo um núcleo compactado. 
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Tabela 5-X - Composição dos sistemas bifásicos de libertação contendo um núcleo matricial 
compactado (quantidades em mg). 

Composição 
Formulação 

Composição 
9 10 

Libertação rápida 

(massa/sistema bifásico) 

Ibuprofeno 

Celulose microcristalina 

Croscarmelose sódica 

200 

545 

5 

200 

545 

5 

Libertação prolongada - núcleo 

(massa/sistema bifásico) 

Ibuprofeno 

HPMCK100M 

Etilcelulose 

125 

125 212,5 

37,5 

Estas formulações diferem no tipo e na concentração de polímero (HPMC K100M 

ou etilcelulose) utilizado para preparar os núcleos de ibuprofeno. 

a) Componente de libertação prolongada (núcleo) 

Os núcleos foram utilizados com o objectivo de prolongar a libertação do 

ibuprofeno. Foram preparados a partir de misturas binárias de ibuprofeno e de um 

agente matricial modulador da libertação (HPMC K100M ou etilcelulose). A etilcelulose 

foi previamente moída num moinho eléctrico de laboratório. Tanto o ibuprofeno como 

os polímeros foram submetidos a uma tamisação. A fracção das partículas que 

apresentavam diâmetro inferior a 63 um foi seleccionada com o objectivo de evitar 

alterações nas propriedades dos núcleos devido à utilização de partículas de diferentes 

tamanhos. 

As formulações preparadas continham uma concentração de ibuprofeno de 50% 

(m/m), no caso dos núcleos de HPMC K100M, e 85% (m/m), nos núcleos de 

etilcelulose. A escolha destas formulações foi feita de acordo com as formulações 

utilizadas na preparação dos mini-comprimidos. 

Os núcleos (comprimidos de menor diâmetro), com um peso de 250 mg, foram 

preparados por compressão directa numa prensa mecânica programada para exercer 

uma força de compactação de 6,5 kN, com o objectivo de manter as mesmas 

condições de compressão aplicadas na preparação dos mini-comprimidos. O 
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enchimento da matriz unitária processou-se manualmente para cada uma das 

formulações. Utilizaram-se punções de 9 mm de diâmetro e superfície plana. 

b) Componente de libertação imediata 

A composição do componente responsável pela libertação imediata do 

ibuprofeno foi idêntica à utilizada aquando do desenvolvimento dos sistemas de 

mini-comprimidos compactados (ponto 5.3.1.1.), com o objectivo de obter uma 

resistência adequada e de facilitar a desintegração do sistema de núcleo compactado. 

Para tal, para além do ibuprofeno utilizaram-se a celulose microcristalina 

(Avicel® PM02) e a croscarmelose sódica (Ac-di-Sol®). 

c) Sistemas de núcleo matricial compactado 

Os constituintes da camada de libertação imediata foram pesados 

individualmente numa balança analítica. Posteriormente foram misturados, durante 

10 minutos, num almofariz de vidro. 

Na preparação dos sistemas contendo o núcleo compactado, efectuou-se a 

pesagem individual da componente de libertação imediata numa balança analítica. De 

seguida, procedeu-se ao enchimento manual da câmara de compressão da prensa 

mecânica com a mistura de pó, correspondente à componente de libertação imediata, e 

o núcleo de 9 mm. Os comprimidos resultantes foram produzidos por compressão 

directa aplicando uma força de compactação de 5 kN. Os punções empregues 

apresentavam a superfície compressora plana de 13 mm de diâmetro. 

5.5.1.2. Verif icação das propriedades físicas dos sistemas de núcleo 

matricial compactado. 

a) Uniformidade de massa, espessura, resistência à ruptura e 

friabilidade 

Após a preparação, os comprimidos contendo o núcleo compactado foram 

submetidos a ensaios de uniformidade de massa (n = 25), espessura (n = 25), 

resistência à ruptura (n = 5) e friabilidade (n = 10). Estes procedimentos foram 

realizados como descritos anteriormente no Capítulo 3. 

A Tabela 5-XI apresenta os resultados obtidos na verificação das propriedades 

físicas dos sistemas contendo o núcleo de 9 mm compactado. 

A análise dos resultados obtidos no ensaio de uniformidade de massa 

demonstrou que as massas se mantiveram dentro dos limites superior e inferior 

estipulados na Ph. Eur. 5.0 (variação de massa de ± 5% do valor médio para 
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comprimidos com massa igual ou superior a 250 mg). As formulações apresentaram 

coeficientes de variação inferiores a 0,4%. 

Tabela 5-XI - Propriedades físicas dos sistemas de núcleo matricial compactado. 

Formulação Tipo de núcleo Massa média 
(mg)* 

Espessura 
(mm)* 

Resistência 
tênsil (MPa) * 

Friabilidade 
(%) 

9 50% HPMC 1012,00 + 3,51 7,34 ±0,01 0,65 ± 0,02 1,28 

10 15% EC 1014,92 11,71 7,26 ± 0,04 1,13 ± 0,10 1,12 

* - média ± desvio padrão 

Com o objectivo de compreender se o processo de compactação do núcleo 

(comprimidos de 9 mm de diâmetro) induz alguma alteração na estrutura e, 

consequentemente, nas características de libertação, foram também avaliadas as 

propriedades físicas destes núcleos não compactados (Tabela 5-XII). 

Tabela 5-XII - Propriedades físicas dos núcleos não compactados. 

Núcleo 
(9 mm) 

Massa média (mg) * 
(n = 20) 

Espessura (mm) * 
(n = 40) 

Resistência tênsil (MPa) * 
(n-10) 

Friabilidade (%) 
(n = 20) 

50% HPMC 251,18 ±0,76 4,33 ± 0,02 1,33 ±0,11 0,51 

15% EC 251,23 ±0,83 4,49 ±0,01 0,68 ± 0,05 0,52 

* - média ± desvio padrão 

As massas dos dois tipos de núcleos matriciais mantiveram-se dentro dos limites 

estipulados na Ph. Eur. 5.0 (variação de massa de ± 5%). As formulações 

apresentaram coeficientes de variação inferiores a 0,4%. 

A compactação do núcleo não deverá afectar a sua estrutura nem as suas 

características de libertação do fármaco. A observação dos sistemas contendo o 

núcleo compactado após o ensaio de resistência à ruptura (Figura 5-22) permite 

verificar que o núcleo não apresentou qualquer sinal aparente de fractura ou dano após 

o processo de compactação, sendo capaz de resistir à força de compactação aplicada. 
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Figura 5-22 - Fractura do sistema de núcleo de etilcelulose compactado após o ensaio de 
resistência à ruptura. 

5.5.1.3. Ensaios de l ibertação/dissolução 

Os ensaios de libertação/dissolução in vitro foram realizados utilizando uma 

amostra de três sistemas bifásicos por formulação. As condições experimentais 

utilizadas neste ensaio foram semelhantes às descritas anteriormente no Capítulo 3 

(ponto 3.1.2.2.4.). 

A Figura 5-23 apresenta os perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno a partir 

dos sistemas de núcleo matricial compactado (HPMC K100M e etilcelulose, 

respectivamente). Os gráficos da Figura 5-23 também mostram as contribuições 

relativas de cada componente do sistema bifásico (libertação imediata/libertação lenta) 

na cedência do ibuprofeno. 
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Figura 5-23 - Perfis de libertação/dissolução dos sistemas de núcleo matricial compactado: 
a) Núcleo de HPMC K100M compactado (formulação 9) e b) Núcleo de etilcelulose compactado 

(formulação 10). 

Pela observação dos gráficos da Figura 5-23, distinguem-se claramente duas 

fases de cedência do ibuprofeno. A primeira fase, com libertação da dose imediata do 
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fármaco, ocorreu durante os dois minutos após contacto com o líquido de dissolução e 

resultou da rápida desintegração do sistema bifásico. Este comportamento foi idêntico 

para ambos os sistemas. Após este período, os perfis de libertação/dissolução 

dependeram da composição do núcleo compactado, particularmente do tipo e da 

quantidade de polímero presente na matriz. Os núcleos permitiram o prolongamento da 

libertação do fármaco durante um período superior a 24 horas e de aproximadamente 

16 horas, nos casos dos núcleos contendo 50% de HPMC K100M e 15% de 

etilcelulose, respectivamente. 

Durante o ensaio de libertação/dissolução verificou-se a formação de uma 

camada gelificada à volta do núcleo preparado com 50% de HPMC K100M responsável 

pela modulação da libertação do fármaco. Após as 24 horas de ensaio, foi ainda 

evidente a existência dessa camada de gel. 

Após o ensaio de libertação/dissolução, não ocorreu a desintegração completa 

dos núcleos de etilcelulose, apresentando uma estrutura bastante porosa quando 

observada ao microscópio óptico. 

Verificou-se que os sistemas de libertação bifásica contendo um núcleo 

compactado apresentaram uma taxa de libertação da componente de cedência lenta 

inferior à dos sistemas preparados com mini-comprimidos compactados (Figura 5-24). 
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Figura 5-24 - Perfis de libertação/ibuprofeno nos sistemas de núcleo matricial compactado e nos 

sistemas de mini-comprimidos compactados: a) Núcleo e mini-comprimidos de HPMC K100M; 

b) Núcleo e mini-comprimidos de etilcelulose. 

Uma justificação para este comportamento resulta da menor área disponível para 

a libertação no caso do núcleo compactado. Nos sistemas contendo a mesma 

quantidade de fármaco nas componentes de libertação imediata e lenta e em que a 
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cedência do ibuprofeno foi modulada pela HPMC K100M, observou-se que os 

mini-comprimidos compactados foram capazes de libertar a totalidade do fármaco após 

7 horas (formulação 1, Capítulo 5.3.1.3.). No entanto, as formulações bifásicas 

preparadas com um núcleo contendo a mesma quantidade de polímero não libertaram 

a totalidade do ibuprofeno mesmo após as 24 horas de ensaio (formulação 9), ficando 

parte do fármaco retido no interior da camada gelificada. 

Para os sistemas em que a etilcelulose foi responsável pela modulação da 

libertação do fármaco, os mini-comprimidos compactados prolongaram a libertação por 

um período entre as 7 e 8 horas (formulação 4, Capítulo 5.3.1.3.), enquanto que os 

sistemas contendo um núcleo de etilcelulose em substituição dos mini-comprimidos 

(formulação 10) apresentaram uma libertação in vitro de 95% de ibuprofeno no final do 

ensaio de libertação/dissolução. 

Uma das principais preocupações no desenvolvimento deste tipo de sistemas é 

compactar o núcleo, responsável pela libertação lenta do fármaco, sem alterar as suas 

propriedades, em particular as de libertação. Em alguns casos, a aplicação de uma 

força de compactação poderá induzir determinadas alterações na estrutura dos núcleos 

(ou seja, alguma deformação) e, consequentemente, modificar os perfis de 

libertação/dissolução. 

Com a finalidade de comparar a libertação do ibuprofeno a partir dos núcleos 

antes e após a compactação, executaram-se ensaios de libertação/dissolução nos 

núcleos de 9 mm não compactados (n = 3). Os perfis de libertação/dissolução 

apresentados na Figura 5-25 correspondem apenas à libertação do ibuprofeno a partir 

dos núcleos. Deste modo, a contribuição relativa à libertação da componente imediata, 

nos sistemas bifásicos de libertação, não foi considerada. 
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Figura 5-25 - Perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno a partir dos núcleos não 

compactados e compactados: a) Núcleo de HPMC K100M (formulação 9) e b) Núcleo de 

etilcelulose (formulação 10). 

A análise dos gráficos da Figura 5-25 permite deduzir que as formulações 

bifásicas contendo núcleos de HPMC K100M e de etilcelulose compactados foram 

capazes de libertar os núcleos intactos no meio de dissolução, apresentando um perfil 

de libertação/dissolução idêntico ao dos núcleos originais (não compactados). Os 

valores do factor de semelhança (f2) obtido na comparação dos perfis de 

libertação/dissolução entre os núcleos compactados e os núcleos originais são de 77,0, 

no caso das matrizes de HPMC K100M, e de 77,7 para as matrizes de etilcelulose. 

5.5.1.4. Pa râme t ros e m o d e l o s m a t e m á t i c o s de l i be r tação 

Com base dos resultados obtidos no ensaio de libertação/dissolução foram 

calculados alguns parâmetros de libertação: EDt12o e EDt48o (expressas em 

percentagem) (Figura 5-26). 
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Figura 5-26 - Parâmetros de libertação dos sistemas de núcleo matricial compactado 
(média ± desvio padrão): EDt12o (■) e EDt48o (■)• 

Na Figura 5-26 não está representado o t50%. Os sistemas contendo o núcleo de 

HPMC K100M compactado apresentaram um valor de t50% inferior a 1 minuto, uma vez 

que a componente de libertação imediata continha cerca de 61,5% do fármaco total. 

Por outro lado, os sistemas contendo o núcleo de etilcelulose apresentaram um valor 

de t50% igual a 19,61 ± 0,47 (média ± desvio padrão). Neste caso, a percentagem de 

ibuprofeno contido na fase de cedência imediata foi de aproximadamente 48,5% da 

quantidade total do fármaco presente no sistema. 

Para interpretar o mecanismo associado à libertação do fármaco a partir dos 

sistemas bifásicos foram aplicados os modelos de ordem zero, de Higuchi e de 

Korsmeyer-Peppas. Utilizaram-se as mesmas condições referidas no ajuste dos 

modelos aos perfis de libertação/dissolução dos sistemas de mini-comprimidos 

compactados (Capítulo 5.3). 

Na Tabela 5-XIII são apresentadas as quantidades iniciais de fármaco (m0), 

velocidades de dissolução aparente do ibuprofeno (K), os coeficientes de determinação 

(R
2
) obtidos para os modelos de ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas com os 

valores do expoente n e de Weibull com os valores de a e b. 
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Tabela 5-XIII - Aplicação dos modelos cinéticos de libertação aos sistemas de núcleo de 
HPMC K100M e de etilceulose compactado. 

Formulação 9 10 

Tipo de núcleo (9 mm) HPMC EC 

Ordem zero 

m0 59,9850 49,2860 

Ordem zero Ko 0,0270 0,0847 Ordem zero 

R2 0,9763 0,9788 

Higuchi 
m0 53,9821 41,6562 

Higuchi KH 0,9369 1,8527 Higuchi 

R2 0,9670 0,9911 

Korsmeyer-
Peppas 

m0 58,4482 45,3876 

Korsmeyer-
Peppas 

KK 0,1514 0,6467 Korsmeyer-
Peppas R2 0,9895 0,9983 

Korsmeyer-
Peppas 

n 0,76 0,67 

Weibull 

a 0,0303 0,1406 

Weibull b 1,2466 1,0044 Weibull 

R2 0,9803 0,9959 

Na Figura 5-27 estão representados graficamente os valores dos coeficientes de 

determinação (R2) dos modelos aplicados e o expoente (n) do modelo de 

Korsmeyer-Peppas para os sistemas bifásicos de núcleo de HPMC K100M ou de 

etilcelulose compactado. 

Da análise da Tabela 5-XIII e da Figura 5-27 verifica-se que, nos sistemas 

contendo um núcleo de HPMC K100M, o modelo que permitem um melhor ajuste das 

curvas de libertação do ibuprofeno é o de Korsmeyer-Peppas e posteriormente o de 

Weibull, correspondendo aos valores de coeficientes de determinação mais elevados. 

O modelo de ordem zero permite um melhor ajuste do que o modelo de Higuchi. 

Perante estes resultados e da análise do expoente n do modelo de Korsmeyer-Peppas, 

0,76, conclui-se que o relaxamento das cadeias poliméricas e a consequente erosão da 

matriz assume um papel importante na libertação do fármaco. 
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Figura 5-27 - a) Valores dos coeficientes de determinação (R)eb) Valores de n (modelo 
Korsmeyer-Peppas) versus sistemas bifásicos contendo um núcleo matricial compactado. 

No caso dos sistemas de núcleo de etilcelulose compactado, a Figura 5-27 

mostra que o modelo de Kormeyer-Peppas também é o que permite um melhor ajuste 

das curvas de libertação/dissolução, seguido do modelo de Weibull. Neste caso, o 

modelo de Higuchi apresenta um coeficiente de determinação superior ao do modelo 

de ordem zero, permitindo descrever melhor o perfil de libertação/dissolução do 

fármaco. O expoente n apresenta um valor de 0,67. Neste caso, os resultados sugerem 

que a libertação do ibuprofeno resulta da conjugação de dois mecanismos, a difusão e 

a erosão (transporte anómalo). 

5.5.2. Conclusões 

Um sistema apresentando uma libertação do tipo bifásica (libertação rápida/lenta) 

foi eficazmente desenvolvido compactando um núcleo (comprimido de menor diâmetro) 

na forma de comprimido. Esta estratégia é uma alternativa ao desenvolvimento de 

comprimidos multi-camada, ultrapassando eventuais dificuldades respeitantes à 

adesão das várias camadas pré-compactadas. Por outro lado, é também uma 

alternativa à compactação dos mini-comprimidos na ausência de equipamento 

apropriado para o desenvolvimento deste tipo de MUDFs. 

Os sistemas com um núcleo matricial compactado apresentaram uma libertação 

bifásica típica. Após contacto com o líquido de dissolução, verificou-se uma cedência 

rápida da dose de fármaco veiculada na camada de pó que envolve o núcleo matricial 

resultante da desintegração do sistema (inferior a 2 minutos). Após a libertação do 
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núcleo matricial, este apresentou um perfil de libertação/dissolução diferente consoante 

o agente polimérico presente (HPMC K100M ou etilcelulose). Comparando com os 

sistemas de mini-comprimidos compactados, demonstrou-se que os núcleos 

compactados apresentam taxas de libertação bastante inferiores devido à menor área 

em contacto com o líquido de dissolução. 

Nos sistemas contendo núcleos com 50% de HPMC K100M ou 15% de 

etilcelulose compactados demonstrou-se que estes núcleos apresentaram uma 

resistência suficiente para suportar a força de compactação aplicada (5 kN). Os 

núcleos compactados, após remoção da camada exterior, apresentaram um perfil de 

libertação/dissolução idêntico aos dos núcleos originais (não compactados). 
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6. Considerações finais 

A tecnologia associada ao desenvolvimento de formas farmacêuticas de 

libertação modificada, nos seus mais diversos aspectos, tem vindo a ser motivo de 

intensa e profícua pesquisa científica na área farmacêutica. O desenho deste tipo de 

sistemas faz-se normalmente com o objectivo de optimizar o regime terapêutico, 

proporcionando uma cedência lenta e contínua do fármaco durante o intervalo de 

dosagem, enquanto que também oferece maior conveniência e adesão por parte do 

doente. Assim, com este trabalho pretendeu-se obter um perfil de libertação/dissolução 

do ibuprofeno mais adequado ao fim terapêutico a que este tipo de fármaco se destina. 

Neste estudo, o ibuprofeno foi seleccionado como modelo devido à sua ampla 

utilização na terapêutica como fármaco AINE. 

O desenvolvimento de uma forma farmacêutica deve ser precedido de uma etapa 

de pré-formulação. Nesta etapa avaliam-se as propriedades físico-químicas 

fundamentais das substâncias activas, isoladas ou associadas a diversos excipientes. 

Os ensaios de pré-formulação realizados neste trabalho permitiram verificar que o 

ibuprofeno apresenta baixa solubilidade em solução aquosa, aumentando com o 

incremento do valor de pH. Como pertence à classe II do sistema de classificação 

biofarmacêutica (Amidon eí ai., 1995), apresenta uma elevada permeabilidade 

intestinal. Além disso, este composto possui um tempo de semi-vida plasmática muito 

curto, aproximadamente 2 horas, tornando-se um candidato adequado para o 

desenvolvimento de formas farmacêuticas de libertação modificada. O ibuprofeno 

utilizado apresentou-se como pó branco, com tenuidade reduzida, sendo constituído 

por partículas de dimensões muito irregulares e maioritariamente em forma de 

bastonete alongado. Este composto apresentou más características de escoamento e 

de compressibilidade. 

Na literatura estão descritos diversos métodos susceptíveis de serem utilizados 

no desenvolvimento de sistemas de libertação modificada para administração oral, 

desde o revestimento por película de formas farmacêuticas sólidas até aos sistemas de 

libertação mais sofisticados e de produção mais complexa, como sistemas osmóticos, 

sistemas controlados por mecanismo de troca iónica, sistemas que utilizam tecnologia 

de impressão tri-dimensional e sistemas que utilizam tecnologia de activação (Charman 

e Charman, 2003). No entanto, desde o seu aparecimento que os sistemas matriciais 

se tornaram num método industrial interessante para preparar este tipo de formas 

farmacêuticas, devido às vantagens que apresentam. A maioria dos sistemas recorre à 
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utilização criteriosa de diversos tipos de polímeros com o objectivo de modular a 

cedência dos fármacos. 

Na preparação de sistemas matriciais com o objectivo de modular a libertação do 

ibuprofeno utilizaram-se dois tipos de polímeros: um polímero hidrófilo 

(hidroxipropilmetilcelulose) e um polímero inerte (etilcelulose). Dependendo do tipo de 

polímero seleccionado, os fenómenos envolvidos na cedência dos fármacos são 

diferentes. 

Quando se realizam ensaios de libertação/dissolução, estes devem ocorrer em 

condições "sink". A utilização de um volume de 900 ml de solução tampão de fosfato de 

pH 7,2 permitiu manter as condições "sink", pois a concentração do soluto manteve-se 

sempre inferior a 15% do valor da sua solubilidade (= 4 mg/ml) no mesmo líquido de 

dissolução. 

A libertação de fármacos a partir de sistemas farmacêuticos sólidos é um 

fenómeno bastante complexo, podendo ser influenciada por diversos tipos de variáveis. 

No caso das matrizes de HPMC K100M, os factores tecnológicos estudados com o 

intuito de modular a cedência do ibuprofeno foram: a razão fármaco/agente modulador 

da libertação e a força de compactação. 

A taxa de libertação do ibuprofeno a partir das matrizes de HPMC K100M variou 

com a razão fármaco/polímero. Na presença de uma concentração de 15% deste 

polímero conseguiu-se obter um retardamento da libertação. Para concentrações 

inferiores, as poucas partículas de HPMC K100M podem funcionar como agente 

promotor da libertação. Os comprimidos resultantes apresentam-se pouco resistentes 

por falta da sua estrutura base e com uma libertação rápida da substância activa, não 

se verificando a presença de uma estrutura gelificada após o ensaio de 

libertação/dissolução. Para concentrações iguais ou superiores a 15%, os sistemas 

matriciais apresentam-se mais resistentes e a libertação do fármaco é lenta e 

incompleta durante o período de ensaio considerado. À medida que a concentração de 

HPMCK100M aumenta na matriz, a camada gelificada resultante torna-se mais 

resistente à erosão devido ao superior grau de emaranhamento entre as cadeias 

poliméricas, reduzindo o espaço onde a penetração do solvente e a difusão do fármaco 

ocorrerá. Consequentemente, ocorre uma diminuição da taxa de difusão do ibuprofeno 

e um atraso na erosão da matriz polimérica. A maior variação nos perfis de 

libertação/dissolução observou-se na região de concentração de HPMC K100M entre 

os 15 e os 30%. 

Os resultados obtidos no estudo do outro factor tecnológico demonstraram que a 

força de compactação influenciou o perfil de libertação/dissolução do ibuprofeno 
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quando se compararam comprimidos preparados com baixas forças de compactação 

(2000 N) com os preparados com forças mais elavadas (8000 N). Por outro lado, a 

partir de uma determinada força de compactação (8000 N) não se verificou um efeito 

retardante significativo no perfil de libertação, mesmo quando foram aplicadas forças 

de compactação muito superiores (12000 e 20000 N). 

De um modo semelhante, a resistência e a libertação In vitro do ibuprofeno a 

partir das matrizes de etilcelulose dependeram dos parâmetros tecnológicos 

estudados: proporção fármaco/agente modulador, tenuidade das partículas de polímero 

e força de compactação. 

Os comprimidos preparados com partículas de etilcelulose de tamanho inferior 

(< 63 um) apresentaram um efeito retardante da libertação muito mais pronunciado do 

que no caso da utilização de partículas maiores de polímero (250 - 355 um). 

Neste tipo de matrizes identificou-se uma região de concentração de etilcelulose 

a partir da qual se verifica uma alteração nítida das propriedades físicas e de cedência, 

podendo ser mais facilmente compreendida à luz da teoria da percolação. 

No caso das matrizes preparadas com partículas de maior diâmetro, essa 

alteração ocorreu entre os 20 e os 30% de polímero, correspondendo ao primeiro limiar 

de percolação. Numa gama de concentração entre 5 e 20% de etilcelulose, as 

partículas de polímero existem sob a forma de clusters isolados envolvidos por clusters 

infinitos de ibuprofeno, resultando comprimidos pouco resistentes por falta de estrutura 

base. Com o aumento da concentração de etilcelulose, mais lugares da estrutura são 

ocupados pelo polímero inerte, dificultando cada vez mais a libertação do ibuprofeno. 

Assim, as matrizes preparadas com 5 e 10% de etilcelulose apresentam um perfil de 

libertação/dissolução semelhante aos comprimidos preparados sem agente modulador. 

No entanto, na presença de uma concentração entre os 15 e os 20% de etilcelulose, e 

apesar de este composto ainda estar presente na forma de cluster finito, verificou-se 

um retardamento da libertação do ibuprofeno. As matrizes preparadas com uma 

concentração entre os 30 - 50%, apresentam-se mais resistentes e com uma libertação 

mais prolongada do fármaco. Nestas circunstâncias, existe uma maior probabilidade de 

a etilcelulose percolar o sistema. A formulação contendo 50% de etilcelulose 

apresentou uma libertação incompleta do fármaco após as 24 horas de ensaio. 

Nas matrizes preparadas com partículas de etilcelulose de menor diâmetro, a 

mudança das propriedades físicas e de cedência do fármaco ocorreu numa gama de 

concentrações mais baixa (10 - 15%). A utilização de fracções de etilcelulose de 

granulometria menor facilita a formação de um cluster infinito mais consistente deste 

componente devido ao aumento no número provável de pontos de contacto entre as 

Pág. 249 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

partículas de polímero, proporcionando uma menor taxa de libertação do fármaco. Os 

perfis de libertação/dissolução das matrizes com uma concentração de etilcelulose 

entre os 30 e os 50% foram semelhantes. 

De um modo semelhante ao descrito nas matrizes de HPMC K100M, a força de 

compactação influenciou o perfil de libertação/dissolução a partir de matrizes de 

etilcelulose em comprimidos preparados com forças de 2000 e 8000 N. A aplicação de 

forças de compactação de 12000 e 20000 N não alterou o perfil de 

libertação/dissolução do ibuprofeno relativamente ao obtido quando se aplicou uma 

força de 8000 N. 

Em suma, o tipo e as características tecnológicas do polímero desempenham um 

papel muito importante na modulação da cedência do ibuprofeno a partir dos sistemas 

matriciais e, por esta razão, a sua escolha deve ser cuidadosa. 

Para identificar os mecanismos de libertação foram aplicados alguns dos 

modelos matemáticos mais utilizados descritos na literatura, nomeadamente os 

modelos de ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas e Weibull. Importa salientar que o 

transporte dos fármacos no interior dos sistemas matriciais e a sua libertação envolve, 

por vezes, múltiplas etapas provocadas por diferentes fenómenos físicos e químicos, 

tornando-se difícil, ou mesmo impossível, aplicar um modelo matemático que abranja 

todo esse conjunto complexo de acontecimentos. Assim, a análise dos dados obtidos 

nos ensaios de libertação/dissolução aplicando modelos matemáticos é empírica e as 

conclusões resultantes dos mecanismos dominantes de transporte de massa devem 

ser feita com algumas precauções. 

De um modo geral, os modelos de Korsmeyer-Peppas, Weibull e de ordem zero 

foram os que permitiram um ajuste mais adequado às curvas de libertação/dissolução 

do ibuprofeno a partir de matrizes de HPMC K100M, apresentando valores de 

coeficientes de determinação mais elevados. A libertação do fármaco a partir deste tipo 

de matrizes foi controlada essencialmente pelo relaxamento das cadeias poliméricas, 

induzido pela penetração do meio de dissolução, e posterior erosão da matriz. 

No caso das matrizes de etilcelulose, verificou-se que existe uma região de 

concentração de etilcelulose a partir da qual ocorreu uma alteração da cinética de 

libertação. Antes dessa região, os modelos que permitem um melhor ajuste às curvas 

são os modelos de Korsmeyer-Peppas, Weibull e ordem zero, sendo o principal 

mecanismo responsável pela libertação a erosão da matriz. Após essa gama de 

concentrações, o processo de difusão através dos poros da matriz começa a ter um 

papel determinante na libertação do fármaco, tendo os modelos de Korsmeyer-Peppas, 

Weibull e Higuchi apresentado melhores coeficientes de determinação. Verificou-se 
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que nos comprimidos contendo partículas de etilcelulose de diâmetro inferior a 63 um, 

essa região ocorreu entre os 10 e os 15% de polímero. No caso das matrizes 

preparadas com partículas de etilcelulose de maior granulometria (250 - 355 um), a 

região de alteração da cinética de libertação corresponde a uma gama de 

concentrações que varia entre os 15 e os 30% de polímero. Nesta gama de 

concentração, tanto a difusão como a erosão são mecanismos importantes na 

libertação do ibuprofeno. 

As vantagens terapêuticas associadas às MUDFs explicam a crescente 

popularidade destes sistemas relativamente às SUDFs. A taxa de libertação do 

ibuprofeno a partir dos mini-comprimidos variou com o tipo e a proporção de polímero 

(HPMC K100M e etilcelulose). Numa concentração de 15% de polímero, a etilcelulose 

produziu um efeito retardante da cedência do fármaco, enquanto que a HPMC K100M 

apresentou um efeito promotor da taxa de libertação do ibuprofeno. Por outro lado, a 

presença de 50% de HPMC K100M já permitiu prolongar e controlar a cedência do 

ibuprofeno a partir das mini-matrizes. Os três graus de viscosidade da HPMC (K100M, 

K15M e K4M) apresentaram comportamentos de libertação do ibuprofeno semelhantes 

quando utilizados numa concentração de 50%. A utilização de uma concentração de 

40% de etilcelulose nos mini-comprimidos retardou excessivamente a cedência do 

fármaco (libertação incompleta após as 24 horas de ensaio). 

O ajuste dos perfis de libertação/dissolução do ibuprofeno aos modelos 

matemáticos estudados mostrou que os modelos que melhor descrevem a libertação 

do fármaco, a partir dos mini-comprimidos de etilcelulose, foram o modelo de 

Korsmeyer-Peppas e o de Higuchi. No caso dos mini-comprimidos preparados com 

50% de HPMC, pode apontar-se o modelo de Korsmeyer-Peppas e o de ordem zero 

como bons modelos para descrever a cedência do fármaco, apresentando uma cinética 

de libertação muito próxima da cinética de ordem zero (velocidade de libertação 

constante) durante um período aproximado de 7 horas. Mais uma vez, o modelo de 

Weibull permitiu um bom ajuste dos vários perfis de libertação, apresentando 

coeficientes de determinação superiores a 0,99. 
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Sendo o ibuprofeno um agente AINE utilizado muitas vezes no tratamento de 

artrites reumatóides, é de todo conveniente o desenvolvimento de sistemas que 

apresentem uma libertação bifásica do tipo rápido/lento. 

Na sequência dos estudos da modulação da cedência do ibuprofeno procedeu-se 

à preparação de formulações bifásicas, conjugando uma dose de libertação imediata 

de fármaco com uma dose destinada a prolongar o efeito terapêutico durante algumas 

horas, recorrendo a diferentes tipos de tecnologias: 

• Sistemas de mini-comprimidos compactados; 

• Mini-comprimidos encapsulados e; 

• Sistemas contendo um núcleo matricial (comprimido de menor diâmetro) 

compactado. 

Em todos os sistemas desenvolvidos ocorreu uma libertação bifásica do tipo 

rápida/lenta, caracterizando-se por uma fase inicial de cedência rápida do ibuprofeno 

seguida de um período de libertação lenta, correspondendo à cedência do fármaco a 

partir das matrizes (mini-comprimidos ou núcleo matricial). Estes sistemas 

demonstraram uma grande flexibilidade em termos de modulação de cedência do 

fármaco, podendo-se ajustar facilmente a dose a veicular e a taxa de libertação. 

Após desintegração dos sistemas de mini-comprimidos compactados, as 

subunidades libertadas, contendo 50% de HPMC K100M, apresentaram um perfil de 

libertação/dissolução semelhante aos mini-comprimidos não compactados, sugerindo a 

sua integridade física após compactação. O processo de compactação dos 

mini-comprimidos de etilcelulose parece provocar alguma deformação na estrututra 

destas subunidades. Para além disso, o pó libertado do componente de libertação 

imediata parece interagir com a estrutura porosa dos mini-comprimidos de etilcelulose, 

perturbando a penetração do líquido de dissolução e a difusão do ibuprofeno. Assim, 

os mini-comprimidos resultantes da desintegração do sistema bifásico apresentaram 

um perfil e um mecanismo de libertação diferente quando comparado com as 

mini-matrizes não compactadas. 

O tempo de libertação dos mini-comprimidos encapsulados foi ligeiramente 

superior relativamente aos sistemas de mini-comprimidos compactados. 

Os sistemas bifásicos de libertação contendo um núcleo matricial compactado 

apresentaram taxas de libertação inferiores aos sistemas de mini-comprimidos 

compactados devido à menor área em contacto com o líquido de dissolução. 

Podemos concluir que os sistemas de mini-comprimidos de HPMC K100M 

compactados foram a formulação desenvolvida que apresentou resultados, em termos 

de perfil de libertação/dissolução do ibuprofeno, mais promissores com o objectivo 
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terapêutico deste tipo de agentes farmacológico. Para além disso, tratando-se de um 

polímero cujo comportamento é independente do pH, a HPMC apresenta outra 

vantagem quando se pretende desenvolver formulações orais, pois existe uma baixa 

probabilidade de a libertação do fármaco ser afectada por variações intra e 

inter-individuais do tracto gastrintestinal. 

Considerando a área de desenvolvimento de sistemas contendo MUDFs 

compactados bastante promissora, apresentando todas as vantagens já anteriormente 

referidas, como trabalho futuro desejaria de continuar a desenvolver investigação neste 

campo. Mais concretamente, gostaria de preparar sistemas de libertação contendo 

outros tipos de MUDFs (pellets e grânulos, preparados nas mesmas condições) 

compactados e compará-los com os sistemas bifásicos estudados na presente 

dissertação. Para além disso, recorrendo a um processo tecnológico semelhante, obter 

diferentes perfis de libertação/dissolução, adequando-os à acção terapêutica de cada 

fármaco específico. 
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índice de abreviaturas 

A - Comprimento de onda 

Abs. - Absorvência 

AINEs - Anti-inflamatórios não esteróides 

ASC - Área sob a curva 

b - Parâmetro de forma do modelo de Weibull 

CC - Capacidade de compactação 

CDER - Center for Drug Evaluation and Research (FDA) 

Con. - Concentração 

COX - Cicloxigenase 

CPMP - Committee for Proprietary Medicinal Products (EMEA) 

cv - Coeficiente de variação 

dp - Desvio padrão 

Densas - Densidade absoluta 

ED - Eficácia de dissolução 

E.U.A. - Estados Unidos da América 

Ph. Eur. - European Pharmacopoeia 

fi - Factor de diferenciação 

f2 - Factor de semelhança 

F - Friabilidade 

FDA - Food and Drug Administration 

FF - Factor de forma 

F.P. - Farmacopeia Portuguesa 

H - Teor de humidade 

HPMC - Hidroxipropilmetilcelulose 

IBF - Ibuprofeno 

IC - índice de compactação 

ICH - International Conference on Harmonization 

K-P - Korsmeyer-Peppas 

MUDFs ("Multiple unit dosage forms") - Formas farmacêuticas multi-unitárias 

MV - Massa volúmica 

MVap - Massa volúmica aparente 

n - Expoente de libertação do modelo de Korsmeyer-Peppas 

PEO - Óxido de polietileno 

PGs - Prostaglandinas 
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R2 - Coeficiente de determinação 

RH - Razão de Hausner 

rpm - Rotações por minuto 

SCB - Sistema de Classificação Biofarmacêutica 

SUDFs ("Single Unit Dosage Forms") - Formas farmacêuticas unitárias 

Tg - Temperatura de transição vítrea 

TMD - Tempo médio de dissolução 

USP - United States Pharmacopeia 

NF - National Formulary 

UV/Vis - Ultravioleta/Vísivel 
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Anexos 

Validação do método analítico para a quantificação da concentração de 

ibuprofeno por espectrofotometria no UV/Vis 

Um dos factores mais críticos no desenvolvimento de formulações é assegurar que o 

método analítico de doseamento da substância activa seleccionado gere uma análise segura 

com resultados fiáveis. Para que este objectivo seja conseguido é necessário, inicialmente, 

validar o procedimento analítico. 

Os parâmetros exigidos para validar um determinado método analítico variam de acordo 

com a categoria de ensaio que se pretende desenvolver, o que está bem especificado na norma 

"Validation of analytical procedures: Definitions and Terminology" elaborada pela International 

Conference on Harmonization (ICH, 3AQ14a, 1995). A validação do método de doseamento 

utilizado para a análise do ibuprofeno foi efectuada segundo as recomendações especificadas 

por essa norma (Tabela I). 

Tabela I - Procedimentos necessários para a validação de um método de doseamento para 

ensaios dissolução. 

Tipo de procedimento 
analítico 

Identificação Impurezas 
Doseamento 

-dissolução, teor 

Características Quantificação Limite -Conteúdo/potência 

Exactidão - + - + 

Precisão 

Repetibilidade - + - + 

Precisão intermédia - + (1) - + (1) 

Especificidade (2) + + + + 

Limite de detecção - -0) + -

Limite de quantificação - + - -

Linearidade - + - + 

Amplitude - + - + 

(-) significa que esta característica não é normalmente avaliada 

(+) significa que esta característica é normalmente avaliada 

(1) nos casos em que a reprodutibilidade foi efectuada não é necessária a avaliação da precisão intermédia 

(2) falta de especificidade pode ser compensada por outros procedimentos analíticos justificados 

(3) pode ser necessário em alguns casos 

Este trabalho descreve a validação de um método analítico para a quantificação do 

ibuprofeno em ensaios de doseamento e em ensaios de libertação/dissolução dos comprimidos. 

O método adoptado foi a espectrofotometria de UV/Vis, utilizando o valor das absorvências 
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como medida de resposta do detector. Uma vez que o método a validar se destina a ensaios de 

doseamento e dissolução do ibuprofeno, procedeu-se ao estudo da exactidão, precisão 

(repetibilidade), especificidade, linearidade e amplitude (Tabela I). 

Parte experimental 

Material 

Matérias-primas 

• Ibuprofeno padrão (lote n° 26H1368, Sigma-Aldrich, Alemanha) 

• Methocel® K100M (lote n° LA16012 N01, Colorcon, Reino Unido) 

• Etilcelulose (lote n° 404172/1, Fluka, Suíça) 

• Solução tampão de fosfato de pH 7,2, líquido de dissolução indicado para os 

comprimidos de ibuprofeno (USP 28 - NF 23) 

Aparelhagem 

• Potenciómetro (Methrohm, modelo 691, Suíça) 

• Balança de precisão (Mettler, modelo Toledo AG 204, Suíça) 

• Espectrofotómetro UV/Vis (Jasco, modelo V-530, Japão) 

• Aparelho de dissolução da FP VII com pá agitadora (Sotax AT 7) 

• Computador com programa de tratamento de dados (Icalis System data) 

Métodos e resultados 

Preparação das soluções 

Solução tampão de fosfato de pH 7,2 

Solução tampão de fosfato de pH 7, 2, preparada misturando 50 ml de solução de fosfato 

monopotássico 0,2 M com 34,7 ml de solução de hidróxido de sódio 0,2 M e completando 200 

ml com água destilada. 

Estudo da linearidade de resposta do detector 

A linearidade de um procedimento analítico representa a capacidade do método, dentro 

de uma determinada amplitude, obter uma correlação linear entre os resultados e a 

concentração do analito nas amostras. Desta definição, entende-se linearidade como uma 

relação linear entre os resultados obtidos e os valores teóricos, fazendo assim parte do estudo 

da exactidão, ou alternativamente ser o estudo da curva de calibração (ICH). Regra geral 

utilizam-se modelos lineares para verificar o ajuste entre os resultados obtidos e os valores 

teóricos (método dos resíduos quadrados mínimos). A linearidade de resposta do detector deve 

ser verificada utilizando no mínimo 5 padrões em diferentes concentrações devendo ser o 

coeficiente de regressão linear R > 0,999 (Hartmann, 1998). 
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Para analisar a linearidade de resposta do detector prepararam-se 7 soluções de 

ibuprofeno padrão em diferentes concentrações: 3,5; 13,8; 27,9; 40,3; 52,7; 66,2; 78,1 

mg/100ml. Na preparação das soluções padrões, pesou-se o ibuprofeno padrão, colocou-se em 

balão volumétrico de 100 ml e completou-se o volume com solução tampão de fosfato de pH 

7,2. Cada solução padrão foi feita de um modo independente e analisada em triplicado, 

calculando-se a média das respectivas leituras de absorvências. 

Representou-se graficamente o valor da absorvência lida (A = 265 nm) em função da 

concentração de ibuprofeno presente na solução padrão, correspondendo à curva de 

calibração. As determinações realizaram-se em triplicado. 

Este requisito ficou validado através da curva de calibração, onde a interpolação de 

qualquer valor de absorvência da amostra se situou dentro da gama de concentrações 

analisadas (Figura 1 - A). 
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Figura 1 - Estudo da linearidade do método espectrofotométrico (A) Gráfico resposta do 

detector (Abs.) versus concentração (mg/100ml) e (B) Gráfico resíduos padronizados versus 

concentração (mg/100ml). 

Pág. Ill 



Libertação modificada em sistemas matriciais sólidos contendo ibuprofeno 

Para avaliar a linearidade da resposta, calculou-se o coeficiente de regressão linear (R), o 

coeficiente de determinação (R2), os valores da ordenada na origem, o declive da recta de 

regressão e a soma dos quadrados dos resíduos (SQR). Contudo, para detectar mais 

facilmente desvios do modelo assumido, neste caso linear, deve ainda construir-se um gráfico 

dos resíduos padronizados (Figura 1 - B). 

Através da equação da recta obtida pode determinar-se a sua inclinação em 0,0186 e a 

ordenada na origem em 0,0023. O coeficiente de regressão linear obtido foi de 0,9993 e a soma 

dos quadrados dos desvios foi de 0,0014. Esta linearização demonstrou a existência de um bom 

ajuste entre o modelo teórico e os dados obtidos, reflexo dos valores elevados de R (0,9997) e 

R2 (0,9993) e pela distribuição aleatória dos resíduos padronizados (Figura 1 - B). 

Quantificação da concentração de ibuprofeno 

Para a quantificação da concentração de ibuprofeno, tanto no ensaio para a 

determinação da solubilidade como no ensaio de dissolução, as soluções filtradas foram 

analisadas no espectrofotómetro no A = 265 nm. A conversão do valor de absorvência em 

quantidade de ibuprofeno dissolvido foi feita através da recta de regressão linear obtida na 

curva de calibração. 

Estudo da precisão 

A precisão de um procedimento analítico representa o grau de concordância obtido entre 

uma série de determinações realizadas numa amostra homogénea de produto e sob as 

mesmas condições analíticas. Este parâmetro demonstra a capacidade do método analítico 

reproduzir o mesmo resultado, sempre que o procedimento é executado. A precisão 

expressa-se geralmente como o coeficiente de variação de uma série de determinações. O 

conceito de precisão engloba a avaliação de três níveis, diferenciáveis em termos de intervalo 

de tempo da análise: repetibilidade, precisão intermédia, reprodutibilidade. 

Para o método de doseamento de ibuprofeno avaliou-se unicamente a repetibilidade do 

método, tendo-se efectuado 10 determinações sobre uma solução padrão de ibuprofeno numa 

concentração correspondente a 66,2mg/100ml (corresponde a uma solução padrão de 100%). 

Na Tabela II estão representados os resultados correspondentes ao estudo da precisão 

em termos de repetibilidade. 

Os resultados obtidos para a avaliação do parâmetro da repetibilidade apresentaram um 

desvio padrão de 0,004 e um coeficiente de variação de 0,35%. 
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Tabela II - Avaliação da repetibilidade do método de doseamento espectrofotométrico do 

ibuprofeno. 

Leitura Valor de Abs.ndo 

1 1,2199 
2 1,2290 
3 1,2288 
4 1,2311 
5 1,2312 
6 1,2333 
7 1,2332 
8 1,2339 
9 1,2344 
10 1,2335 

Média: 1,2308 
Desvio padrão: 0,004 

Coeficiente de variação: 0,35 % 

Estudo da exactidão 

A exactidão do método é o grau de concordância entre o valor determinado para o 

analito, numa amostra, e o valor aceite de referência. A exactidão consiste em avaliar a 

proximidade entre um resultado encontrado no decorrer da análise e um resultado aceite como 

valor convencional ou valor de referência. 

Para determinar a exactidão do método em análise, prepararam-se 3 soluções 

independentes contendo ibuprofeno e cada um dos excipientes (HPMC K100M e etilcelulose) 

em análise numa concentração de 50/50 (m/m). Estas soluções correspondem à máxima 

concentração de polímero utilizado nas várias formulações desenvolvidas. Na preparação das 

soluções, pesaram-se os compostos (ibuprofeno padrão e os polímeros), transferiu-se para 

balão volumétrico de 100 ml e completou-se o volume com solução tampão de fosfato de 

pH 7,2. Posteriormente, cada solução foi analisada em triplicado, calculando-se a média das 

respectivas leituras de absorvências. A exactidão pode ser apresentada como a percentagem 

de recuperação do analito na amostra (Tabela III). 
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Tabela III - Avaliação da exactidão do método de doseamento espectrofotométrico do 

ibuprofeno. 

Amostra 
50/50 (m/m) 

Concentração 
teórica 
(mg/ml) 

Abs. lida 
Concentração 

lida 
(mg/ml)* 

Recuperação do 
ibuprofeno 

(%) 

Média 

(%) 
dp 

IBF/HPMC 
K100M 

50,7 
50,3 
50,1 

0,8873 
0,8709 
0,8667 

51,54 
50,58 
50,34 

101,7 
100,6 
100,5 

100,9 0,66 

IBF/EC 
49,5 
50,5 
50,8 

0,8747 
0,8774 
0,8805 

50,80 
50,96 
51,14 

102,6 
100,9 
100,7 

101,4 1,07 

* - Obtido da curva de calibração 

Estudo da amplitude 

A amplitude pode ser definida como o intervalo entre a maior e a menor concentração do 

analito presente na amostra, para a qual, já se demonstrou que o procedimento analítico 

apresenta um nível adequado de exactidão, precisão e linearidade. Para avaliar este requisito, 

no que se refere aos ensaios de doseamento/dissolução, propõe-se a utilização de uma gama 

de ± 20% da concentração esperada. Neste tipo de ensaios, onde a quantidade de fármaco 

libertado pode situar-se numa gama de 0 a 100%, a amplitude a validar deve situar-se num 

intervalo de concentrações de 0% até 120% da concentração máxima prevista. 

Estudo da especificidade 

O termo específico refere-se geralmente a um método que origina uma resposta para um 

só analito. A especificidade pode ser definida como a capacidade de um método avaliar, de um 

modo inequívoco, o analito em análise na presença de outras substâncias, nomeadamente 

impurezas, produtos de degradação, excipientes, etc. 

Para analisar a especificidade do método de doseamento em validação, estudou-se a 

influência dos excipientes utilizados nas várias formulações desenvolvidas. Para tal, traçou-se 

um espectro na zona do UV do ibuprofeno, de cada um dos excipientes (HPMC K100M e 

etilcelulose) e da mistura do ibuprofeno com cada um dos excipientes (ibuprofeno + HPMC e 

ibuprofeno + etilcelulose) em solução tampão de fosfato de pH 7,2. 

A especificidade é demonstrada graficamente pela sobreposição dos espectros de 

absorção UV representativos de uma solução de ibuprofeno, de uma solução de cada um dos 

excipientes utilizados no desenvolvimento das formulações (HPMC K100M ou etilcelulose) e de 

uma solução correspondente à mistura de ibuprofeno com cada um dos excipientes referidos 

anteriormente. 

A Figura 2 representa os espectros de absorção na zona do UV para soluções filtradas de 

ibuprofeno, de HPMC K100M e de uma mistura de ibuprofeno com HPMC K100M, presentes na 

mesma concentração (22,0 mg/100ml). Como se pode observar, a especificidade do método 

analítico ficou comprovada uma vez que, o espectro de uma solução correspondente à mistura 
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de ibuprofeno e HPMC K100M e do espectro de uma solução de ibuprofeno serem 

perfeitamente sobreponíveis no comprimento de onda seleccionado para a análise (265 nm). 

Ibuprofeno + HPMC 
Ibuprofeno 
HPMC 

200 250 300 350 400 

Comprimento de onda (nm) 

Figura 2 - Espectro de absorção do ibuprofeno, da HPMC K100M e da mistura ibuprofeno e 

HPMC em solução tampão de fosfato de pH 7,2, presentes na mesma concentração. 

A Figura 3 representa os espectros na zona do UV para as soluções filtradas de 

ibuprofeno, de etilcelulose e de uma mistura de ibuprofeno com etilcelulose, presentes na 

mesma concentração (22,0mg/100ml). Como se pode observar, o espectro de uma solução 

correspondente à mistura de ibuprofeno e etilcelulose e o espectro de uma solução de 

ibuprofeno são perfeitamente sobreponíveis no comprimento de onda seleccionado para a 

análise (265 nm). Pelo facto de a etilcelulose ser uma matéria-prima insolúvel, esta fica retida 

no filtro do aparelho de dissolução, pelo que não contribui para a absorção. 

Ibuprofeno + Etilcelulose 

Ibuprofeno 

Etilcelulose 

200 250 300 350 400 

Comprimento de onda (nm) 

Figura 3 - Espectro de absorção do ibuprofeno, da etilcelulose e de uma mistura de ibuprofeno e 

etilcelulose em solução tampão de fosfato de pH 7,2, presentes na mesma concentração. 
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Conclusão 

A espectrofotometria na zona do UV/Vis revelou-se um método analítico bastante simples 

e eficaz relativamente ao doseamento do ibuprofeno em solução tampão de fosfato de pH 7,2. 

No que se refere aos requisitos necessários para validar um ensaio de doseamento, os estudos 

efectuados no A = 265nm, demonstraram existir uma boa exactidão, precisão, especificidade e 

linearidade na gama de concentrações utilizada. Por esta razão, o método analítico 

desenvolvido pode ser utilizado para dosear o ibuprofeno nas diversas etapas de 

desenvolvimento de novas preparações farmacêuticas. 
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