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1.1 – Considerações gerais 
 

O aparecimento de novos fármacos de origem sintética, semisintética ou natural 

implicou o desenvolvimento de técnicas analíticas, que possibilitassem uma análise 

meticulosa das suas moléculas, com o objectivo de proporcionar uma caracterização 

adequada das suas propriedades físico-químicas. Esta caracterização preliminar, permite 

fazer uma triagem, da qual vão ser seleccionados os fármacos com características 

adequadas a serem veiculados nas diversas formas farmacêuticas, de modo a exercerem 

uma acção terapêutica eficaz. O conhecimento prévio destas características, 

relativamente a cada nova molécula de fármaco, veio assim representar um passo 

fundamental, obrigatório, quando se pretende formular novas formas farmacêuticas. 

Este procedimento surgiu nos finais dos anos 50, início dos anos 60, e resultou de uma 

mudança na política de desenvolvimento de medicamentos à escala industrial 

enfatizando-se o processo de pré-formulação [Carstensen, 2002]. Antes deste período, a 

concepção de um medicamento assentava sobretudo na elegância da forma farmacêutica 

e em particularidades, tais como, as características organolépticas dessa forma 

farmacêutica e algumas considerações como se um corante utilizado numa preparação 

poderia interferir, ou não, com a estabilidade ou a biodisponibilidade do respectivo 

fármaco [Fiese e Hagen, 1986; Carstensen, 2002]. Com o aparecimnento de novos 

métodos analíticos e melhoria dos já existentes, assentes numa metodologia de  

“pré-formulação”, começou a ser possível revelar instabilidades não previamente 

conhecidas e a permitir a reformulação do medicamento sempre que necessária, de 

forma a assegurar um produto final com as características de qualidade, segurança e 

eficácia desejadas. As propriedades físico-químicas dos materiais para a prossecução da 

nova formulação, bem como as compatibilidades ou incompatibilidades entre eles 

(fármacos, excipientes e material de embalagem primário) passaram a ser factores a ter 

em conta, de forma a mitigar todos os efeitos que possam pôr em causa a qualidade do 

produto final. Assim, a pré-formulação ao considerar o conhecimento das propriedades 

físico-químicas do fármaco, o seu perfil farmacocinético bem como a compatibilidade 

entre os diversos intervenientes existentes na forma farmacêutica, veio possibilitar o 

desenvolvimento de uma formulação onde é maximizada a qualidade, eficácia e 

segurança do medicamento. Entre o aparecimento de um novo fármaco e a sua eventual 
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comercialização ocorrem diversos passos que podem ser enunciados, muito 

resumidamente, da seguinte forma [Carstensen, 2002]: 

 

O fármaco é:  

-síntetizado e avaliado farmacologicamente como nova entidade química; 

-suficientemente promissor para justificar os estudos adicionais; 

-sintetizado em quantidade suficiente para se efectuar estudos de pré-formulação, analíticos e de 

toxicidade; 

-caracterizado quanto à sua toxicidade inicial, fase I (farmacologia clínica), embora a dose possa 

ainda não estar determinada; 

-sujeito aos ensaios clínicos de fases II e III, sendo durante esta etapa (preferentemente a fase II) 

que uma fórmula próxima da definitiva é sugerida; 

-submetido como uma nova entidade química, (“NDA”,  new drug application); 

-depois da aprovação pelas autoridades é comercializado como produto final; 

-acompanhado ao longo da sua comercialização, fase IV. 

 

Com base no que se tem vindo a descrever, a pré-formulação pode ser definida 

como um passo que antecede a formulação, onde um fármaco detentor de determinadas 

propriedades fisíco-químicas é avaliado quanto à sua viabilidade terapêutica, na forma 

farmacêutica pretendida. Assim, o formulador, para além do conhecimento obrigatório 

das propriedades da nova molécula, deve também conhecer o seu plano de 

desenvolvimento, o grupo terapêutico a que o fármaco se destina, o seu posicionamento 

no mercado em relação a outros fármacos e a forma farmacêutica seleccionada. O plano 

de desenvolvimento de uma nova molécula pode ser esquematizado em diferentes fases 

(Anexo 1.1). Quando no decorrer da caracterização da molécula é detectada alguma 

particularidade desfavorável deve-se proceder à sua modificação de forma a melhorar 

essa propriedade. As modificações resultam muitas vezes na formação de sais,  

pró-fármacos, solvatos, polimorfos ou mesmo outro tipo de moléculas análogas da 

molécula inicial. A formação de sais e de pró-fármacos são as situações mais comuns. A 

salificação ocorre em moléculas com grupos ionizáveis, enquanto os pró-fármacos 

obtêm-se a partir de qualquer molécula orgânica que possua um grupo funcional 

quimicamente reactivo. Estes últimos, são derivados sintéticos (ex: ésteres e amidas) 

que podem possuir uma actividade farmacológica própria, mas mais comumente são 

transformados “in vivo” no fármaco que lhes deu origem, o qual exercerá a sua 

actividade terapêutica [Adeyeye, 2008; Brittain, 2008]. 
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Os estudos das características físico-químicas, que na maioria das vezes são 

feitos em amostras diminutas, incluem a determinação do pK (se a substância é um 

ácido ou uma base), a solubilidade, o ponto de fusão e o polimorfismo, a pressão de 

vapor (entalpia de vaporização), as características de superfície (energia livre de Gibbs, 

área de superfície, forma da partícula e porosidade) e a higroscopicidade. 

Para uma melhor organização da pré-formulação esta pode ser estruturada em 

três partes. Uma das partes corresponderá à caracterização das partículas do granel 

(determinação do grau cristalinidade, polimorfismo e higroscopicidade) e do próprio 

granel como um todo (caracterização das partículas finas, densidade e propriedades de 

escoamento dos pós). Outra parte corresponderá à avaliação da solubilidade e envolverá 

a determinação da constante de ionização (pKa), o perfil da solubilidade do fármaco em 

vários solventes, o efeito do ião comum (Kps), o efeito térmico, solubilização com 

excipientes apropriados, coeficientes de partilha e dissolução em água. A última parte 

consistirá da avaliação da estabilidade que englobará a estabilidade das formulações 

para ensaios de toxicidade, a estabilidade de soluções em função do pH e a estabilidade 

no estado sólido (estabilidade do granel e as compatibilidades com excipientes). Cada 

um dos itens constantes das várias partes, terá maior ou menor relevância, dependendo 

da formulação sugerida para cada fármaco [Fieze e Hagen, 1986]. 

Depois da caracterização do fármaco estar completa, a qual poderá ocorrer em 

parte durante o processo de síntese, iniciar-se-á a fase de desenvolvimento galénico, de 

forma a obter-se uma preparação final estável, segura e eficaz, que garanta a máxima 

biodisponibilidade com o mínimo de efeitos secundários possíveis. Por vezes, para uma 

determinada forma farmacêutica pretendida, o fármaco pode ter uma das propriedades 

relevantes diminuída. Quando o formulador se depara com um caso destes, para obviar 

o problema e possibilitar a exequibilidade da respectiva formulação, procurará uma 

técnica/tecnologia que permitirá melhorar a respectiva propriedade. É frequente o 

aparecimento destes casos, quando a propriedade em causa é a solubilidade, visto  

35-40% das novas entidades químicas ocorrerem como fármacos pouco solúveis em 

água [Fiese e Hagen, 1986; Carstensen, 2002; Mooter e col., 2006; Ahuja e col., 2007]. 
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1.2 – Solubilidade 
 

1.2.1 – Introdução 

A solubilidade é uma propriedade físico-química intrínseca dos fármacos e 

representa uma das características fundamentais que é preciso considerar, quando estas 

substâncias são formuladas nas respectivas formas farmacêuticas, particularmente nas 

formas farmacêuticas sólidas.  

Dada a sua importância, vários modelos semi-empíricos têm sido propostos para 

prever esta propriedade. Os mais notáveis foram publicados por Amidos e Yalkowsky, 

na década de 70, nos quais foi utilizado o p-aminobenzoato em água, em misturas de 

água com propilenogicol e em outros solventes semipolares e polares puros, não 

aquosos, de interesse farmacêutico. Assim, a solubilidade pôde ser prevista com base 

numa equação teórica, que relaciona o coeficiente de actividade da porção hidrofóbica 

da molécula com o produto da tensão interfacial hidrocarboneto/solvente e com a sua 

área de superfície molecular [Yalkowsky e col., 1972; Amidon e col., 1974]. Esta 

equação é apresentada a seguir [Yalkowsky e col., 1975]: 

 

RT

ACy
ac hh

303,2
)(log 1−

=         (1.1) 

 
ac – coeficiente de actividade 
C – factor de correcção da  curvatura 
Y1h – tensão interfacial microscópica dos  hidrocarbonetos aromáticos/solvente 
Ah – área de superfície do hidrocarboneto 
R – constante dos gases ideais 
T – temperatura absoluta 

 

O factor de correcção (C) está relacionada com a natureza complexa da interface 

molecular [Amidon e col., 1974]. A característica importante da equação (1.1) é se C é 

uma constante a tensão interfacial hidrocarboneto/solvente é um parâmetro relevante na 

determinação da solubilidade. O valor exacto de C pode depender do tamanho da 

molécula do solvente e do grau de curvatura [Yalkowsky e col., 1975]. 

Posteriormente, Bodor e col., 1989, para preverem a solubilidade de uma 

substância desenvolveram uma equação semiempírica, de regressão não linear, que foi 

utilizada para calcular o coeficiente de partilha octanol/água (P) ou o seu logaritmo  

(log P), baseada na superfície molecular, volume, peso e densidades das cargas dos 
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átomos de oxigénio e nitrogénio da molécula em estudo. O objectivo deste modelo teve 

como intenção criar métodos que possibilitassem a previsão da solubilidade facilitando 

assim a análise deste parâmetro [Bodor e col., 1989]. 
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S – superfície molecular 
O – ovalidade da molécula do propilbenzeno 
Ialcano – indicador variável para alcanos (o seu valor é 1 se a molécula é um alcano, senão é 0) 
MW – é o peso molecular 
D – momento dipolar calculado 
QON – total dos valores absolutos das cargas atómicas dos átomos de oxigénio e nitrogénio 
QN – raiz quadrada do total das cargas ao quadrado dos átomos de nitrogéno 
QO – raiz quadrada do total das cargas ao quadrado dos átomos de oxigénio 
 

A criação de modelos empíricos tem como finalidade prever propriedades cujo 

seu valor nominal pode depois ser determinado na prática. Para o caso de um fármaco 

sólido, em que a solubilidade é a propriedade desconhecida, a mesma pode ser 

determinada da seguinte forma. Colocar um excesso de fármaco em pó, em contacto 

com o solvente, para o qual se está a determinar este parâmetro. Depois de alcançado o 

equilíbrio (normalmente 60 – 72 h), que corresponderá ao ponto em que se dissolveu o 

máximo de fármaco por volume de solvente, detectado pela recolha de amostras ao 

longo do tempo, proceder-se-à à sua determinação [Carstensen, 2002,  

Loftsson e col., 2007]. Existem várias técnicas analíticas que podem ser utilizadas para 

dosear o fármaco, as quais incluem a fluorescência, a espectroscopia de ultravioleta 

(UV), a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida de alta pressão (HPLC). Para 

que os resultados obtidos sejam fiáveis, parâmetros tais como, valores de pH, 

temperatura e força iónica devem estar prefeitamente definidos. Esta propriedade não 

pode ser determinada por métodos que promovam a precipitação (por exemplo por 

solubilização de um ácido numa base seguida de diminuição do valor de pH até ao 

desejado) por causa da chamada zona meta-estável [Fiese e Hagen, 1986;  

Carstensen, 2002]. 
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1.2.2 – Parâmetros a considerar na previsão da solubilidade 

Conforme já citado, para a caracterização da solubilidade de um fármaco há 

diversos parâmetros que devem ser considerados para uma melhor análise desta 

propriedade. 

O conhecimento da constante de ionização (pKa) de um fármaco, permite 

calcular a concentração das formas ionizada e não ionizada para uma determinda gama 

de pHs, através da equação de Henderson-Hasselbach e assim analisar a sua 

solubilidade para um determinado pH. Este parâmetro está dependente da temperatura, 

da força iónica, dos cosolventes e das soluções tampão usadas, durante as determinações 

do seu valor [Fiese e Hagen, 1986; Carstensen, 2002]. 

 









+=

−

HA

A
pKpH a log        (1.3) 

 
A- – fármaco ionizada 
HA – fármaco não ionizado 

 

Para um fármaco em que a forma ionizada ou a forma de sal são as espécies 

limitantes da solubilidade, a concentração do contra-ião é normalmente o factor 

determinante da solubilidade. Por exemplo para um fármaco sólido, sob a forma de 

cloridrato contendo um grupo amina, o produto de solubilidade (Kps) é dado pela 

seguinte expressão [Fiese e Hagen, 1986]: 

 

[ ][ ]−+= ClBHKps         (1.4) 

 

Caso a contribuição das formas não ionizadas for insignificante quando 

comparada com a forma protonada, a solubilidade total do fármaco diminui com o 

aumento da concentração do ião cloreto. Neste caso o produto de solubilidade aparente 

é dado pela seguinte expressão [Fiese e Hagen, 1986]: 

 

[ ]−= ClSKps t         (1.5) 
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Assim, conhecido o valor do produto de solubilidade bem como a concentração 

do contra-ião é possível determinar a solubilidade do fármaco (St). A determinação 

experimental do Kps deve incluir a medição do pH, bem como a determinação das 

concentrações do fármaco e do contra-ião [Fieze e Hagen, 1986]. A temperatura é um 

parâmetro que afecta directamente a solubilidade do fármaco e pode-se observar a sua 

influência através do calor de solução (∆Hs) que representa o calor libertado ou 

absorvido quando uma mole de soluto (fármaco) é dissolvida num determinado volume 

de solvente. Caso o processo seja endotérmico, este valor é positivo e o aumento de 

temperatura promove o aumento da solubilidade do fármaco. Se o processo é 

exotérmico, o valor do ∆Hs é negativo e o aumento de temperatura promove a 

diminuição da solubilidade do fármaco [Fieze e Hagen, 1986]. A solubilidade de 

fármacos pouco solúveis (não electrólitos) pode aumentar várias vezes com a adição de 

co-solventes tais como, etanol, propilenoglicol ou a glicerina. Este aumento de 

solubilidade resulta da quebra das ligações hidrofóbicas da água nas interfaces não 

polares fármaco/água por acção dos co-solventes. A solubilização depende da estrutrura 

química do fármaco e quanto maior for a sua apolaridade maior será a sua dissolução 

[Fieze e Hagen, 1986]. 

O coeficiente de partilha óleo-água é um parâmetro que permite determinar a 

maior ou menor afinidade de um fármaco para a fase aquosa ou para a fase oleosa, i.e, 

caracterizá-lo quanto à sua natureza lipofílica ou hidrofílica. Para além de dar uma 

indicação da facilidade de um fármaco se dissolver em água, permite também obter 

informações quanto à sua capacidade de atravessar as barreiras biológicas, permitindo 

assim antecipar a sua biodsiponibilidade [Fiese e Hagen, 1986; Carstensen, 2002]. 

 

1.2.3 – Sistema de Classificação Biofarmacêutico 

Das várias propriedades que os fármacos devem possuir para a exequibilidade da 

sua acção terapêutica, destacam-se a solubilidade em água e a permeabilidade através 

das membranas biológicas. Amidon e col., 1995, demonstraram que estes parâmetros 

são fundamentais na velocidade e na extensão com que um fármaco é absorvido 

oralmente. Para uma melhor compreensão da relação entre estas duas propriedades, 

estes autores criaram um Sistema de Classificação Biofarmacêutico (SCB) que 

categorizou os fármacos em quatro Classes (Tabela 1.1). Este sistema foi desenvolvido 

para permitir uma previsão da farmacocinética do fármaco “in vivo” através dos dois 

parâmetros citados [Amidon e col., 1995; Wu e Benet, 2005]. 
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Os fármacos pertencentes à Classe I apresentam em relação a estes parâmetros 

as melhores características para serem formulados como formas farmacêuticas sólidas 

para administração oral. Para os fármacos pertencentes às outras Classes a sua 

formulação nestas formas farmacêuticas obriga à sua manipulação para incrementar 

uma (Classe II e Classe III) ou as duas (Classe IV) propriedades citadas. Embora o SCB 

tenha tido um efeito marcado na diminuição dos procedimentos de regulação, por 

permitir a não apresentação de estudos de bioequivalência “in vivo” para um número 

limitado de fármacos da Classe I, a previsão, neste contexto, para os fármacos das 

Classes II, III e IV tem sido reduzido [Wu e Benet, 2005]. Estes autores, em geral, 

notaram que os fármacos das Classes I e II são altamente metabolizados, enquanto os 

das Classes III e IV são principalmente excretados inalterados pelas vias biliar e renal. 

Por este facto, sugeriram uma mudança da componente “permeabilidade” por uma 

componente relacionado com a “via de eliminação” (Sistema de Classificação 

Biofarmacêutico de Eliminação do Fármaco – SCBDF). Esta mudança teve como 

objectivo facilitar as previsões sobre a biodisponibilidade, permitir um maior número de 

fármacos na Classe I e fornecer uma nova possibilidade de compreensão para a 

interacção entre transportadores (influxo e efluxo) e as enzimas existentes no fígado e 

no intestino que metabolizam esses fármacos [Wu e Benet, 2005]. 

 

1.2.4 – Grupos de solubilidade 

Um fármaco é classificado com solubilidade elevada, quando a quantidade 

presente na maior dosagem existente no mercado é solúvel num volume de uma solução 

aquosa igual ou inferior a 250 ml, num intervalo de pH entre 1 e 7,5, à temperatura de 

37ºC. O volume de 250 ml resultou dos protocolos usados nos estudos de 

bioequivalência com voluntários em jejum, que receberam o medicamento com um 

copo de água com cerca 250 ml. A permeabilidade foi baseada indirectamente na 

percentagem de fármaco absorvida (fracção de dose absorvida, biodisponibilidade não 

Tabela 1.1 – Sistema de Classificação Biofarmacêutica 

 Solubilidade Permeabilidade 

Classe I elevada elevada 

Classe II baixa elevada 

Classe III elevada baixa 

Classe IV baixa baixa 
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sistémica) através das barreiras biológicas. Caso não ocorram fenómenos de 

instabilidade no tracto gastrointestinal, considera-se que um fármaco tem elevada 

permeabilidade, quando a percentagem absorvida do mesmo em voluntários humanos é 

igual ou superior a 90% da dose administrada. O valor da percentagem é determinado 

por balanço de massa ou por comparação com uma dose de referência, administrada por 

via intravenosa [Guidance for Industry, 2000; Yu e col., 2002, Yazdanian e col., 2004; 

Wu e Benet, 2005]. 

A Farmacopeia Portuguesa, classifica os fármacos quanto a sua solubilidade para 

uma temperatura compreendida entre 15 e 25ºC, de acordo com a Tabela 1.2  

[F.P. 8, 2005, (1.4) monografia]. 

 

 

O termo “ parcialmente solúvel” é utilizado no caso de uma mistura em que 

certos constituintes se dissolvem. O termo “miscível” é utilizado no caso de um líquido 

miscível em todas as proporções com o solvente indicado. 

Quando um fármaco é destinado a ser formulado numa preparação farmacêutica, 

em que a solubilidade em água seja uma condição fundamental, por exemplo em formas 

farmacêuticas sólidas, a pouca expressão ou ausência desta propriedade que impede o 

alcance das concentrações desejadas, pode perigar a obtenção da respectiva formulação. 

Quando o formulador durante o período da pré-formulação se depara com uma situação 

deste género, desencadeia um trabalho de pesquisa de um método capaz de diminuir ou 

eliminar este problema. Existem vários métodos que podem ser utilizados para 

aumentar a solubilidade dos fármacos em água, dos quais se destacam a micronização, 

microemulsificação, formulação em formas amorfas sólidas (dispersões sólidas e 

extrusão por fusão) ou modificação das propriedades físico-químicas do fármaco  

(ex: introdução de radicais hidrofílicos, formações de sais e formação de complexos 

Tabela 1.2 – Grupos de solubilidade  

Termos descritivos 
Quantidades aproximadas do solvente em mililitros para 

um grama de substância 
Muito solúvel          menos de                                                 1 

Facilmente solúvel          de                                                     1 a 10 

Solúvel          de                                                   10 a 30 

Ligeiramente solúvel          de                                                 30 a 100 

Pouco solúvel          de                                             100 a 1000 

Muito pouco solúvel          de                                         1000 a 10000 

Praticamente insolúvel          mais de                                             10000 
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hidrossolúveis) [Lawrence e Rees, 1992; Leuner e Dressman, 2000;  

Charoenchaitrakool e col., 2002; Loftsson e col., 2005; Varshosaz e col., 2008]. 

 

1.2.5 – Métodos para melhorar a solubilidade 

A micronização é uma tecnologia utilizada na diminuição do tamanho da 

partícula (≤ 10 µm) originando um aumento na sua área de superfície específica, o qual 

proporciona uma melhoria na sua solubilidade [Omelczuck e col., 1997]. Apesar da 

melhoria da solubilidade, os pós micronizados com elevada superfície, apresentam 

fracas propriedades de fluxo e têm facilidade em originar aglomerados. Além do 

processo mecânico que envolve o recurso a moinhos existem outras tecnologias que 

podem ser utilizadas para a formação de micronizados. Estas tecnologias têm sido 

desenvolvidas para reduzir ou eliminar as desvantagens do processo mecânico, 

principalmente a heterogeneidade do tamanho das partículas. Dentro destas tecnologias 

citam-se por exemplo: a secagem por aspersão (SA) de uma solução de fármaco que 

origina partículas esféricas amorfas de tamanho mais pequeno e homogéneo do que os 

fármacos micronizados mecanicamente [Chawla e col., 1994]; a micronização in situ 

pelo método de mudança do solvente com agentes estabilizantes (HPMC, Brij 35), que 

consiste na junção dos dois líquidos, o solvente contendo o fármaco e o não solvente 

contendo o estabilizante, que leva à formação espontânea de uma dispersão  

(a evaporação da fase líquida origina um pó, com elevada concentração de fármaco, 

cujas partículas apresentam uma distribuição mais uniforme e menos coesas do que as 

obtidas com os métodos mecânicos) [Rasenack e Muller, 2002; Steckel e col., 2003; 

Varshosaz e col., 2008]; a utilização de fluidos supercriticos (FSC) devido às suas 

propriedades, tais como, forte poder solvente, larga difusibilidade, baixa viscosidade e 

tensão superficial. A tecnologia dos FSC apresenta diversas variantes das quais se 

destacam o processo da rápida expansão de soluções supercríticas (RESS)  

(CO2 como solvente), o processo do anti-solvente supercrítico (SAS)  

(CO2 como antisolvente) e o processo de nebulização assistida do dióxido de carbono 

(CAN-BD) (CO2 como soluto). Estes processos que utilizam os FSC apresentam 

algumas limitações não podendo os dois primeiros ser usados para substâncias solúveis 

em água e o último originar bloqueio da capilaridade que pode levar à falha do 

equipamento. Estes problemas foram ultrapassados com o aparecimento de uma nova 

técnica FSC denominada processo de atomização supercrítica assistida (SAA)  

[Huang e col., 2005; Tozuka e col., 2006; Zhiyi e col., 2009; Weidner, 2009]. 
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A microemulsificação é uma técnica que também permite aumentar a 

solubilidade dos fármacos. As microemulsões foram definidas por Danielsson e 

Lindman, 1981, como uma solução líquida termodinamicamente estável e opticamente 

isotrópica, consistindo de um sistema constituído por água, óleo e um anfifílico. Os 

sistemas auto-emulsionáveis de libertação de fármacos (SEDDS) e os sistemas auto-

microemulsionáveis de libertação de fármacos (SMEDDS) podem ser descritos como 

soluções isotrópicas de óleo e tensioactivo, os quais formam (micro)emulsões O/A por 

agitação suave na presença de água. As microemulsões A/O também foram investigadas 

usando misturas de tensioactivos (ésteres de sorbitano e polissorbatos 80) de baixos e 

elevados valores para o equílibrio hidrófilo-lipófilo (EHL) e com a fase oleosa 

composta por glicéridos de comprimento de cadeia média ou longa. Os SEDDS e 

SMEDDS utilizados em estudos de libertação oral foram misturas isotrópicas de 

triglicéridos de cadeia longa ou média, monoglicéridos, fármaco e etanol. Estas 

formulações contendo um anti-malário, halofantrina, mostraram apresentar uma 

biodisponibilidade seis a oito vezes maior quando comparadas com formulações de 

comprimidos [Lawrence e col., 1992; Khoo e col., 1998; Moulik e Paul, 1998;  

Leuner e Dressman, 2000]. 

O aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em água também pode 

ser alcançado através da produção de dispersões sólidas. Esta tecnologia, tem sido 

reconhecida durante vários anos como uma estratégia para aumentar esta propriedade. 

No entanto, apesar dos elevados esforços envolvidos na sua pesquisa, poucos produtos 

obtidos por este método têm chegado ao mercado devido às estruturas formadas 

poderem ser metaestáveis do ponto de vista termodinâmico. A separação de fases, o 

crescimento dos cristais ou a conversão do estado amorfo para o cristalino ou da forma 

cristalina metastável para uma estrutura mais estável durante a armazenagem resulta 

numa diminuição da solubilidade. Apesar do contínuo interesse em dispersões sólidas, o 

número de diferentes polímeros transportadores que têm sido usados durante os últimos 

40 anos é um tanto limitado. A maior parte das publicações referem-se à utilização do 

polietilenoglicol (PEG) ou da polivnilpirrolidona (PVP), no entanto, o uso de um 

derivado da inulina (Inutec SP1) já foi referenciado [Mooter e col., 2006]. Outros 

transportadores tais como poloxâmeros, polióis (manitol, sorbitol), ácidos orgânicos 

(ácido cítrico) hidrótropos (ureia e nicotinamida) já foram também utilizados. As 

dispersões sólidas podem ser preparadas recorrendo aos métodos de extrusão por fusão 

(hot-stage) e por secagem por aspersão. Em ambos os casos, os produtos resultantes 
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destes dois processos, não mostraram picos na difracção de raios-X, o que comprovou a 

perda da sua cristalinidade [Leuner e Dressman, 2000; Ahuja e col., 2007]. 

Em relação aos outros processos que permitem o aumento da solubilidade dos 

fármacos destacam-se, a introdução de radicais hidrofílicos, que é muitas vezes uma 

opção, desde que não altere a sua eficácia terapêutica, a formação de sais (fármacos 

ácidos ou básicos, tratando-se de um processo muito usual) e a formação de complexos 

hidrossolúveis. De todas as tecnologias focados e no âmbito deste estudo ir-se-á 

desenvolver o processo que permite melhorar a solubilidade dos fármacos pouco 

solúveis recorrendo à formação de complexos hidrossolúveis com ciclodextrinas (CDs). 

As CDs, devido às suas características estruturais, permitem a formação através de uma 

reacção de associação de uma estrutura denominada “complexo de inclusão”. Esta 

estrutura, mais solúvel que o fármaco isolado, é constituída pelas duas entidades 

intervenientes que mantêm a sua integridade funcional [Loftsson e col., 2005;  

Brewster e Loftsson, 2007]. 
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1.3 – Complexação com ciclodextrinas 

 

1.3.1 – Introdução 

Os fármacos por muito boas características farmacotécnicas que possuam nunca 

chegam a ser fármacos ideais. Por vezes, necessitam de serem manipulados para 

aumentar, diminuir ou eliminar uma ou mais das suas propriedades intrínsecas. As CDs 

e os seus derivados sintéticos têm sido extensivamente estudadas como intervenientes 

activos na melhoria da sua solubilidade e/ou disponibilidade, da sua estabilidade e de 

outras propriedades que possam torná-los mais próximo possível do ideal. As CDs são 

constituídas por unidades glucopiranósicas que têm a capacidade de formar com outras 

moléculas (isómeros) complexos estereoespecíficos [Frömming e Szejtli, 1994]. 

Estes compostos derivados do amido são agentes complexantes que em 

determinadas condições levam à formação dos chamados “complexos de inclusão”. 

“Einschlussverbindung” foi o termo adoptado por Schlenk, 1950, para designar este tipo 

de complexo, tendo surgido posteriormente na literatura outros termos com o mesmo 

significado [Frömming e Szejtli, 1994]. Entre eles citam-se “aducto”, “ claterato”, 

“composto molecular”, “ criptato” e “complexo de inclusão” [Frömming e Szejtli, 

1994]. Os “complexos de inclusão” podem ser definidos como supramoléculas 

constituídas por duas ou mais moléculas distintas que se autorganizam sem que alguma 

delas perca a sua identidade química. Caracterizando esta entidade molecular quanto aos 

seus constituintes, podemos classificar a molécula responsável pela inclusão como 

“hospedeira” e a molécula que se encaixa parcial ou totalmente na sua cavidade, como 

“hóspede”. A estabilidade do “complexo de inclusão” é conseguida através de ligações 

fracas, tais como, pontes de hidrogénio, forças de van der Waals, interacções 

hidrofóbicas e da energia proveniente da libertação de moléculas de água da cavidade. 

Nesta interacção, hóspede:hospedeiro, não se desenvolvem ligações do tipo iónico e/ou 

covalente [Szejtli, 1981 e Szejtli, 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994]. 

Os benefícios e as desvantagens da utilização das CDs e seus derivados nas 

formulações são essencialmente determinados pela formulação e via de administração. 
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1.3.2 – Ciclodextrinas 

As CDs representam um grupo de compostos derivados dos carbohidratos, que 

devido à sua forma circular possuem um espaço vazio no seu interior, o qual 

corresponde à sua cavidade central. É nesta cavidade que reside a principal utilidade 

destas moléculas como agentes complexantes. Para que a complexação (permitividade 

no interior da cavidade da CD) ocorra, é necessário a existência de fármacos com 

dimensões compatíveis com esta cavidade ou que possuam uma cadeia lateral com 

dimensões apropriadas à mesma. Além destas condições dimensionais do fármaco ou 

das suas cadeias laterais, é fundamental que estes apresentem também características de 

polaridade compatíveis com a respectiva cavidade. Para uma melhor compreensão de 

todos os fenómenos envolvidos no processo de complexação é conveniente conhecer-se 

a origem e a estrutura destes agentes complexantes [Frӧmming e Szejtli, 1994;  

Szejtli, 1998]. 

 

1.3.2.1 – Origem e resenha histórica 

Foi na segunda década do século XX, que as dextrinas foram referenciadas como 

produtos obtidos a partir do amido. Estas substâncias heterogéneas, amorfas e 

higroscópicas são constituídas por polissacáridos lineares ou ramificados de baixo peso 

molecular (Figura 1.1). São obtidas a partir da hidrólise ácida do amido por acção de 

moléculas de água, que através de um processo hidrolítico provocam a quebra das 

ligações glucosídicas. As dextrinas são formadas por unidades de D-glucose unidas por 

ligações glucosídicas α-(1,4) podendo apresentar uma pequena percentagem (< 5%) de 

unidades ramificadas, as quais se encontram unidas por ligações α-(1,6). Ao serem 

degradadas pela amilase estas substâncias originam a maltose α-(1,4) e a isomaltose  

α-(1,6) [Frӧmming e Szejtli, 1994; Hreczuk-Hirst e col., 2001]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Estrutura molecular das dextrinas 
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Quando o amido é degradado pela enzima ciclodextrina glucosiltransferase 

(CGT) através de uma reacção intramolecular, sem participação de moléculas de água, 

ocorre a formação de produtos cíclicos com ligações α-(1,4) denominados 

ciclçodextrinas (CDs) (Figura 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Ciclodextrina 

 

As CDs com a denominação de “cellulosine” são pela primeira vez tema de 

publicação em 1891, quando A. Villiers conseguiu isolar 3 g de uma substância 

cristalina de composição '(C6H10O5)2.3H2O' a partir do “digesto” bacteriano  

(Bacillus amylobacter) de 1000 g de amido [Szetli, 1998]. As observações feitas nessa 

altura, revelaram-nas como compostos sem propriedades redutoras e com resistência à 

hidrólise ácida. Os primeiros ensaios realizados sobre estas substâncias foram físicos, 

dos quais se destacou a solubilidade. As suas estruturas e potencial industrial 

permaneceram pouco claravidentes durante vários anos. Schardinger, 1903, publicou 

um artigo onde descreveu dois compostos cristalinos “A” e “B”, isolados a partir do 

“digesto” bacteriano do amido da batata. O composto “A” foi isolado em menores 

quantidades que o composto “B”, sendo este último identificado por ele como a 

“cellulosine” de Villiers. Foi também neste artigo que este autor propôs o nome de 

“dextrina cristalina” (Krystallisiertes Dextrin) para esta substância, o qual alterou 

posteriormente para α-dextrina e β-dextrina. Na continuação dos seus estudos, 

demonstrou ainda, que estas substâncias podiam ser produzidas a partir do amido de 

diferentes fontes (batata, arroz e trigo) e que a sua formação dependia do tipo de 

bactéria utilizada. Foi entre 1903 e 1911, que este autor proporcionou um grande avanço 

no estudo destas substâncias, quando concluiu que as mesmas eram oligossacáridos 

cíclicos não redutores, obtidos como produtos de degradação do amido por acção de 

microorganismos (Bacillus macerans). Posteriormente a esta data, estas substâncias 
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passaram a denominar-se dextrinas de Schardinger em sua homenagem. Nos anos 

seguintes, mais propriamente entre 1911 e 1935, Pringsheim revolucionou o estudo 

destes compostos quando divulgou que os mesmos apresentavam uma elevada 

capacidade complexante. Freudenberger e col., 1935, descobriram a γ-ciclodextrina e 

mais tarde este autor adiantou a hipótese de poder existir CDs maiores, situação esta que 

foi confirmada posteriormente por French e col., 1965 [Szejtli, 1981; Szejtli, 1988; 

Larsen, 2002; Loftsson e Duchêne, 2007]. O estudo sobre estes compostos veio-se 

intensificando ao longo dos anos, com a análise da sua produção enzimática a ocorrer 

entre 1930 e 1970. Foi neste período, que se descobriu que certo tipo de amilases 

(CGTase) podiam cindir uma volta da hélice polissacarídica descrita por Freundenberg, 

com a concomitante ligação das duas extremidades, originando uma dextrina cíclica. 

Apesar de muitos microrganismos produzirem as CGT, só alguns deles produzem a 

CGTase responsável pela produção das CDs. A clonação destas enzimas, que veio 

torná-las mais baratas, levou a um aumento da produção destes agentes complexantes. 

Nesta altura metade das publicações que surgiram estiveram relacionadas com 

aplicações farmacêuticas [Szejtli, 1981; Szejtli, 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994;  

Szejtli, 1998; Loftsson e Másson, 2001; Loftsson e Duchêne, 2007]. 

A evolução cronológica da química dos carbohidratos, com especial ênfase para 

as CDs é apresentada esquematicamente na Tabela 1.3. 
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1.3.2.2 – Estrutura molecular 

 A estrutura molecular das CDs é constituída por unidades glucopiranósicas 

unidas por ligações glucosídicas α-(1,4) que se dispõem numa geometria de anel 

toroidal em forma de cone truncado (Figura 1.3). As três CDs naturais, denominadas α, 

β e γ, apresentam o valor n = 6, 7 e 8 unidades glucopiranósicas. 

 

Tabela 1.3 – Resenha histórica das ciclodextrinas 

Ano Acontecimento 

1808 
 

1811 
1821 
1838 

 
1858 
1870 
1888 

1888-1891 
 

1891 
1903 

 
1920-1930 

 
 
 

1924 
 

1928-1932 
1935 

1938-1952 
 

1948-1951 
1953 

 
 

1954 
1957-1965 

1965 
 

1976 
1976 

 
 

1981 
1983-1985 

1988 
 

1990 

Desenvolvimento do plano de luz polarizada e observação da rotação óptica provocada 
pelos carbohidratos (Malus) 
Hidrólise ácida do amido resultando em açúcar cristalino 
Descoberta a produção de dextrinas por aquecimento do amido 
Descoberta que o açúcar do mel, das uvas, do amido e da celulose é idêntico e passa a 
denominar-se glucose de Dumas 
Determinação da fórmula empírica da glucose como sendo C6H12O6 
Bayer e Fittig propõe a fórmula HO-CH2-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CHO para a glucose 
Demonstração que a glucose é um aldeído polihidroxilado de seis carbonos 
Determinação da estrutura de vários carbohidratos, incluindo glucose, fructose, manose e 
arabinose por Fisher 
Descoberta da “cellulosine” (CD) publicada por Villiers 
Apresentação do primeiro artigo sobre α e β-dextrinas (CDs) nas publicações de 
Schardinger 
Demonstração definitiva que o tamanho dos anéis do carbohidrato são compostos por 
piranoses primárias de seis membros, sendo proposto um hexágono de seis membros para 
representar estes compostos pelo grupo de pesquisa de carbohidratos liderado por Norman 
Harworth 
Descrição da primeira metilação das CDs, posteriormente preparadas em diferentes graus 
por Freudenberg e col., 1938 e Szejtli, 1980. 
Descoberta a capacidade das CDs para formar complexos com vários compostos orgânicos 
Descoberta a γCD por Freudenberg e Jacobi 
Elucidação sobre a estrutura química das α, β e γCD por Freudenberg, Cramer, Borchert, 
French e Rundle 
Descoberta a formação e estrutura dos “complexos de inclusão” com CD 
Emissão da primeira patente intitulada, Método para a preparação de “complexos de 
inclusão” de compostos orgânicos fisiologicamente activos por Freudenberg, Cramer e 
Plieninger, Alemanha 
Publicação do livro sobre “complexos de inclusão” (Einschlussverbindungen) por Cramer´s  
Descrição da existência de CDs até 12 unidades de glucose feita por French 
Publicação do artigo sobre classificação de complexos, baseado nos perfis de solubilidade 
de fase por Higuchi e Connors 
Aprovação oficial das α e βCD como aditivos no Japão  
Comercialização dos primeiros produtos farmacêuticos mundiais, prostanglandina 
E2/βCDciclodextrina (Postarmon ETM comprimidos sublinguais), no Japão pelo Ono 
Pharmaceutical Co 
Organização do primeiro Simpósio internacional sobre CDs por Szejtli 
Pedido de patente do 2-HPβCD por Brauns e Müller (Europa) e por Pitha (EUA) 
Comercialização de comprimidos de Piroxicam/βCD (Brexin®) pela Chiesi Farmaceutic 
(Itália) 
Pedido de patente do éter sulfobutil βCD por Stella e Rajewski 

A informação constante desta tabela foi baseada nas seguintes referências: Cramer, 1954; Bender e 
Komiyama,1978; Cramer, 1987; Frӧmming e Szejtli, 1994; Robyt, 1998; Szejtli, 1998; Szejtli, 2004; 
Loftsson e Duchêne, 2007. 
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Figura 1.3 – Estrutura molecular das ciclodextrinas 

 

A forma em cone truncado assumida por esta estrutura, resulta da conformação 

em cadeira do '4C1' de cada unidade glucopiranósica. Esta geometria espacial do '4C1' 

determina que todos os grupos hidroxilos primários 'OH-C(6)' estejam situados numa 

das extremidades do anel, enquanto todos os hidroxilos secundários 'OH-C(2)' e  

'OH-C(3)' se encontram na outra extremidade. A livre rotação dos hidroxilos primários, 

proporciona uma redução no diâmetro da cavidade na extremidade onde eles se 

encontram posicionados. A disposição em forma de cilindro das várias unidades de 

glucopiranose cria uma cavidade central de carácter hidrofóbico, a qual se encontra 

delimitada pelos átomos de hidrogénio ligados ao 'C(3)' e 'C(5)' e por pontes etéreas dos 

oxigénios das ligações glucosídicas. O par de electrões não ligante destes oxigénios das 

ligações glucosídicas está orientado para o interior da cavidade, produzindo nela uma 

elevada densidade electrónica o que lhe confere algum carácter de base de Lewis. São 

estes artefactos, os principais responsáveis pelas características apolares desta cavidade 

(Figura 1.4). Em contrapartida a face exterior destas substâncias, devido a presença de 

um número elevado de grupos hidroxilo apresenta carácter hidrofílico [Szejtli, 1981; 

Szejtli, 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994; Brewster e Loftsson, 2007]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4 – Estrutura funcional das ciclodextrinas 

Grupos hidroxilo primários 

Grupos hidroxilo secundários 

Interior hidrofóbico 
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Os grupos hidroxilos que se encontram posicionados na face exterior da 

molécula das CDs podem formar ligações por pontes de hidrogénio intramoleculares 

(entre unidades glucopiranósica adjacentes), criando uma cinta secundária que acaba 

por influenciar a flexibilidade da estrutura destas moléculas. Estas ligações 

estabelecem-se entre o grupo 'OH-C(2)' de uma unidade glucopiranósica com o grupo 

'OH-C(3)' da unidade glucopiranósica adjacente. As energias de conformação das 

ligações de hidrogénio entre os 'OH-C(2)' e 'OH-C(3)' resulta numa diminuição de 

energia de 20 kcal/mol (83,7 kJ/mol) para a αCD e de 30 kcal/mol (125 kJ/mol) para a 

βCD. As distâncias dos 'O(2)…O(3)' nestas ligações de hidrogénio entre glucoses 

adjacentes está compreendida entre 2,8 a 3,1 Å. A estrutura exacta das glucopiranoses 

expressa pelas distâncias 'O(4)…O(4)' varia dependendo do tamanho do anel  

(α até γCD), das distorções que a estrutura pode experimentar induzidas pelo processo 

de inclusão e pelas forças de empacotamento cristalino [Szejtli, 1981; Frӧmming e 

Szejtli, 1994]. As cavidades centrais das CDs não se encontram vazias, estando 

ocupadas por moléculas de água de cristalização que originam vários estados de 

hidratação e por moléculas de água da própria solução. A interacção destas moléculas 

de água de características polares, com a parede apolar da cavidade, origina um estado 

energeticamente desfavorável, o que em condições adequadas propicia a formação de 

complexos com moléculas apolares. A conformação das CDs em solução é praticamente 

semelhante à sua conformação no estado cristalino [Szejtli, 1988; Frӧmming e Szejtli, 

1994]. 

As CDs conhecidas como nativas englobam α, β e γCD, as quais são 

apresentadas a seguir: 

-α-ciclodextrina (Figura 1.5A), também conhecida como α-dextrina de 

Schardinger, ciclomaltohexose, ciclohexaglucano, ciclohexamilose, αCD, ACD ou 

C6A. Esta estrutura contém 6 unidades de glucopiranose e apresenta três formas 

cristalinas diferentes: forma I, αCD.6H2O, forma II , αCD.6H2O (polimorfo) e a forma 

III, αCD.7,5H2O. A cinta formada pelas ligações por pontes de hidrogénio existentes na 

superfície exterior da molécula é incompleta, pelo facto de uma das unidades 

glucopiranósica se encontrar numa posição distorcida, fazendo com que só quatro das 

seis possíveis ligações sejam estabelecidas [Szejtli, 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994; 

Szejtli, 2004]. 
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-β-ciclodextrina (Figura 1.5B), também conhecida como β-dextrina de 

Schardinger, ciclomaltoheptose, cicloheptaglucano, cicloheptamilose, βCD, BCD ou 

C7A. Esta estrutura contém 7 unidades de glucopiranose e apresenta duas formas 

cristalinas diferentes: forma I, βCD.11H2O e a forma II, βCD.12H2O. A diferença 

estrutural entre as duas formas encontra-se principalmente na distribuição desordenada 

das moléculas de água dentro da sua cavidade. Estas duas formas podem-se converter 

uma na outra ao fim de algumas semanas, quando se encontram armazenadas. A cinta 

formada pelas ligações por pontes de hidrogénio existentes na superfície exterior da 

molécula é completa, conferindo assim uma perfeita rigidez à sua estrutura. Esta 

disposição estrutural da βCD é a provável explicação para a sua menor solubilidade 

quando comparada com todas as outras CDs [Szejtli, 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994; 

Szejtli, 2004]. 

-γ-ciclodextrina (Figura 1.5C), é também conhecida como γ-dextrina 

Schardinger, ciclomaltoctose, cicloctaglucano, cicloctamilose, γCD, GCD ou C8A. Esta 

estrutura contém oito unidades de glucopiranose e apresenta uma forma cristalina: 

γCD.13,3H2O. As moléculas de água presentes nesta molécula não causam torção no 

anel e a estrutura não coplanar torna-se mais flexível [Szejtli, 1988; Frӧmming e 

Szejtli, 1994; Szejtli, 2004]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.5 – Estrutura molecular das α, β e γ-ciclodextrinas 
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Na Tabela 1.4 [Szetli 1988; Fromming e Szetli 1994] estão resumidas as 

características das CDs descritas anteriormente. 

 

 

As CDs com menos de 6 unidades glucopiranósicas não ocorrem na natureza, 

porque a sua formação está impossibilitada por impedimentos estéricos e com 9 ou mais 

unidades de glucose são dificeis de purificar. Contudo, já foram identificadas estruturas 

até 31 unidades de glucopiranose tendo sido já purificadas CDs contendo até 21 

unidades de glucopiranose. A ausência de toxicidade, elevada solubilidade e baixa 

viscosidade colocam-nas numa posição favorável para usos industriais [Larsen, 2002; 

Ueda e col., 2002]. 

As moléculas de CD dispõem-se dentro da matriz cristalina em forma de caixa 

ou de canal. Na forma tipo caixa, a cavidade de uma molécula de CD está bloqueada em 

ambas as extremidades pelas CDs adjacentes, isolando deste modo o interior da mesma. 

Estas estruturas ordenam-se espacialmente de uma forma cruzada num disposição em 

“espinha” (frequente nas α, β e γCDs) (Figura 1.6A) ou numa disposição em “tijolo” 

(Figura 1.6B) [Szejtli, 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994]. 

 

Tabela 1.4 – Características das ciclodextrinas 

 α β γ 

Nº unidades de glucose 6 7 8 

Massa molecular (g) 972 1135 1297 

Solubilidade em água à t.a. (g/100 ml) 14,5 1,85 23,2 

[ ]25
Dα  150 ± 0,5 162,5 ± 0,5 177,4 ± 0,5 

Diâmetro da cavidade (Å) 4,7 – 5,3 6,0 – 6,5 7,5 – 8,3 

Altura do torus (Å) 7,9 ± 0,1 7,9 ± 0,1 7,9 ± 0,1 

Diâmetro da periferia exterior (Å) 14,6 ± 0,4 15,4 ± 0,4 17,5 ± 0,4 

Volume da cavidade aprox.(Å3) 174 262 472 

Volume da cavidade em 1 mol CD (ml) 104 157 256 

Volume da cavidade em 1g CD (ml) 0,10 0,14 0,20 

Formas cristalinas (a partir da água) placas hexagonais 
paralelogramas 
monocíclicos 

prismas 
quadráticos 

Massa de água de cristalização (%) 10,2 13,2 – 14,5 8,13 – 17,7 

Constante de difusão a 40ºC 3,443 3,223 3,000 

Hidrólise pela α-amilase da A. Orizae negligível baixa rápida 

pK a 25ºC (potenciometria)  12,332 12,202 12,081 
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Figura 1.6 – Empacotamento em caixa 

 

Na forma tipo canal (Figura 1.7A), as moléculas de CD estão empilhadas umas 

sobre as outras com alinhamento central. Este alinhamento pode estar numa disposição 

topo–base (Figura 1.7B) ou topo–topo (Figura 1.7C). A βCD pode formar dímeros 

topo–topo mesmo em solução aquosa [Szejtli, 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994]. 

 

 

 
Figura 1.7 – Empacotamento em canal 

 

1.3.2.3 – Propriedades físicas e químicas 

 

1.3.2.3.1 – Propriedades físicas 

As três CDs principais são substâncias cristalinas, homogéneas e não 

higroscópicas, apresentando-se sob a forma de vários hidratos estáveis. A sua 

solubilidade em água é diferente, apresentando um menor valor para a βCD, pelas 

razões já enunciadas anteriormente. Quando comparadas com as dextrinas lineares, 

estas moléculas apresentam para esta propriedade um valor bastante inferior, devido 
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provavelmente às ligações relativamente fortes das moléculas da CD no estado 

cristalino (i.e., cristal com energia relativamente alta). Contudo, a βCD apresenta um 

comportamento variável num gradiente de concentração etanólico. A 37ºC, com o 

aumento da concentração do etanol observa-se um aumento da solubilidade da βCD até 

se alcançar um máximo de solubilidade, correspondente a uma concentração de etanol 

de 30%. Para valores superiores a esta fracção etanólica ocorre uma diminuição da 

solubilidade. O mesmo fenómeno é verificado com o propanol [Szejtli; 1988; 

Frӧmming e Szejtli, 1994]. Na Tabela 1.5 [Frӧmming e Szejtli, 1994], são dados 

alguns exemplos sobre a dependência da solubilidade aquosa das CDs em relação à 

temperatura. 

 

 

A solubilidade da CDs em solventes orgânicos geralmente diminui devido à 

formação de complexos com as moléculas orgânicas. Na Tabela 1.6  

[Frӧmming e Szejtli, 1994], são apresentadas as solubilidades das CDs em vários 

solventes orgânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1.5 – Solubilidade das ciclodextrinas em água (mg/g) 

T (ºC) α β γ 

20 90 16,4 185 

25 127 18,8 256 

30 165 22,8 320 

35 204 28,3 390 

40 242 34,9 460 

45 285 44,0 585 

50 347 52,7 - 

55 - 60,5 - 

60 - 74,9 - 

65 - 101,8 - 

70 - 120,3 - 

75 - 148,0 - 

80 - 196,6 - 
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A viscosidade da solução das CDs não deve diferir muito do valor da água. 

Medições feitas a 25,1ºC demonstraram que a viscosidade da água pura é 8,93 mP  

(8,93 x 10-4 Pa.s), enquanto que a de uma solução de βCD 9,98 x 10-3 M é de 9,436 mP 

(9,43 x 10-4 Pa.s) [Szejtli, 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994]. A dissociação ácida das α, 

β e γCDs foi também avaliada por potenciometria (Tabela 1.4, Capítulo 1). Esta 

dissociação envolve os grupos hidroxilo 'OH-C(2)' e 'OH-C(3)' e depende fortemente da 

temperatura. Estas moléculas não têm um ponto de fusão definido iniciando-se a sua 

decomposição a partir dos 200ºC. A α e γCD anidras mostram picos exotérmicos a 152 

e 167ºC, respectivamente. A βCD anidra não mostra nenhum pico nesta região. Picos 

endotérmicos pequenos a 225 e 230ºC aparecem para as α e βCD anidras  

[Szejtli; 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994]. Por outro lado, os hidratos destas substâncias 

mostram picos endotérmicos largos, representando uma perda de água correspondente 

as moléculas de água de hidratação. As β e γCDs comportam-se similarmente dando 

picos indiferenciados, os quais se iniciam a 30 e 50ºC, respectivamente. Os três picos 

endotérmicos que estão presentes para a αCD, presumivelmente reflectem a água 

hidratada e adsorvida as quais possuem diferentes energias. Estes picos aparecem a 80, 

106 e 129ºC [Szejtli; 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994]. As propriedades termoanalíticas 

observadas dependem do teor de água, estrutura cristalina, taxa de aquecimento e 

condições atmosféricas. Em estudos espectroscópicos (ressonância magnética nuclear, 

Tabela 1.6 – Solubilidade das ciclodextrinas em solventes orgânicos a 25ºC 
(g/100ml) 

 α β γ 

Metanol  i i >0,1 
(aquoso, 50%) 0,3 0,3 208 
Etanol  i i >0,1 
(aquoso, 50%) >0,1 1,3 2,1 
Isopropanol i i >0,1 
Acetona i i >0,1 
Clorofórmio i i i 
Piridina 7 37 - 
Tetrahidrofurano i i i 
Dimetilformamida 54 32 - 
Dimetilsulfóxido 2 35 - 
Etilenoglicol 9 21 - 
Propilenoglicol 1 2 - 
Glicerina i 4,3 - 

i - insolúvel    
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RMN; infravermehlo, IV; dispersão óptica rotatória, ORD) feitos em dimetilsulfóxido 

(DMSO) e em água deuterada (D2O) observou-se que as unidades glucopiranósicas se 

encotram dispostas em conformação cadeira, indicando que os grupos hidroxilo 

primário e secundário têm uma conformação similar tanto no estado cristalino como em 

solução. Provavelmente, isto explicará as solubilidades anómalas das CDs  

[Szejtli; 1988; Frӧmming e Szejtli, 1994; Loftsson e Duchêne, 2007]. 

As CDs com maior número de unidades glucopiranósicas têm demonstrado 

características físicas bastante interessantes tais como, uma elevada solubilidade e uma 

baixa viscosidade, quando comparadas com a amilopectina e amilose (constituintes do 

amido). Estas características são provavelmente uma consequência da sua maior 

estrutura cíclica, que deve impedir a formação de complexos intermoleculares estáveis 

[Szejtli, 1981; Frӧmming e Szejtli, 1994; Larsen, 2002; Ueda e col., 2002]. 

 

1.3.2.3.2 – Propriedades Químicas 

A reactividade química das CDs pode ser avaliada recorrendo à oxidação com 

periodato. A α, β e γCDs quando submetidas a este oxidante não produzem ácido 

fórmico ou formaldeído demonstrando a inexistência de grupos redutores terminais 

livres. A ausência destes grupos dá reacção positiva nos ensaios específicos para 

carbohidratos não redutores (reacção corada com a antrona que pode ser utilizada para 

determinação quantitativa) [Szejtli, 1988]. As CDs apresentam resistência às soluções 

alcalinas (idêntica à celulose) e quando colocadas em meio ácido podem sofrer 

hidrólise, originando glucose e uma série de maltossacáridos acíclicos. A estabilidade 

do anel contra a hidrólise ácida é 2 a 5 vezes maior do que a das dextrinas acíclicas, 

dependendo no entanto da temperatura e da acidez [Szejtli, 1988]. A abertura do anel 

por quebra da primeira ligação glucosídica é um processo mais lento do que a hidrólise 

do malto-oligossacárido acíclico formado. A ruptura das ligações glucosídicas nas 

moléculas de glucose terminais, ocorre de uma forma mais rápida nos oligo e 

polissacáridos. No entanto, como as CDs não contêm unidades de glucose terminais os 

parâmetros de activação da ligação glucosídica α-(1,4) formadoras do anel, devem ser 

diferentes dos das ligações análogas nas dextrinas acíclicas. As moléculas de βCD 

cristalinas quando sujeitas a uma radiação γ sofrem quebra das ligações glucosídicas  

α-(1,4). Todavia o mecanismo envolvido nesta quebra é diferente do da hidrólise ácida, 

não havendo por isso formação de glucose. Os principais produtos desta hidrólise são 
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maltohexose, malondialdeído e ácido glucorónico. Ocorre também a formação de 

hidrogénio, monóxido de carbono e dióxido de carbono [Szejtli, 1988]. 

 

1.3.2.4 – Toxicologia e dose letal 50 (DL50) 

As CDs apresentam uma apreciável resistência relativamente à β-amilase pelo 

facto de não conterem grupos terminais susceptíveis ao ataque desta enzima. No 

entanto, a α-amilase já é capaz de as hidrolizar (velocidade lenta) dado a sua acção 

incidir no interior da molécula. Apesar destas substâncias não serem degradadas no 

organismo dos mamíferos, são consumidas sob a forma livre ou em complexo pelos 

humanos ou pelos animais, quer na forma de medicamentos administrados por via oral 

ou como aditivos alimentares. Já nos fluídos gastrointestinais, o complexo de CD 

dissocia-se rapidamente libertando o fármaco para posterior absorção. Como se trata de 

um equilíbrio dinâmico, quanto maior for a quantidade de fármaco absorvido através 

das mucosas maior será quantidade de fármaco libertado da cavidade da CD. Esta 

absorção é tanto mais intensa quanto mais hidrofóbico for fármaco, enquanto apenas 

uma quantidade insignificante de CD é absorvida intacta. A insignificante absorção da 

molécula de CD resulta da sua dimensão molecular e da hidrofília da sua superfície 

exterior que dificultam a sua permeação através das membranas biológicas. Depois da 

libertação do fármaco para o lúmen intestinal, a fracção de CD livre que não é absorvida 

vai ser metabolizada no cólon pela microflora intestinal. Pelo facto das CDs naturais 

não conseguirem atravessar as membranas biológicas a possibilidade de expressarem 

toxicidade é muito reduzida. Além disso, um número de avaliações de segurança tem 

mostrado que as γCD, 2-hidroxipropil-βCD, éter sulfobutílico da βCD, sulfato βCD e 

maltosil βCD parecem ser seguras, mesmo quando administradas por via parentérica 

[Frӧmming e Szejtli., 1994; Martin Del Valle, 2004]. Contudo, estudos toxicológicos 

têm mostrado que as α e βCDs nativas e a βCD metilada não são apropriadas para 

administração parentérica. Acumulam-se nos rins como complexos de colesterol 

cristalinos que são insolúveis e causam vários sintomas de nefrotoxicidade. As CDs 

maiores sugerem a ausência de qualquer toxicidade significativa e nutricionalmente têm 

um comportamento muito semelhante ao do amido [Szejtli, 1981; Szejtli; 1988; 

Frӧmming e Szejtli, 1994; Larsen, 2002; Ueda e col., 2002; Martin Del Valle, 2004; 

Brewster e Loftsson, 2007]. 
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αCD 
A αCD depois da administração i.m. liga-se a alguns lípidos, desencadeia uma 

acção relativamente irritante e pode também provocar alguma irritação ocular. Na 

administração oral a ratos entre 2 e 3% da dose é absorvida. Por esta via não sofre 

metabolismo no tracto intestinal superior e a ruptura do anel ocorre por acção da flora 

intestinal do cólon e cego. A excreção depois da administração oral a ratos foi 60% 

como CO2 (nenhuma exalação de CO2 depois da administração oral), 26-33% 

incorporada em metabolitos e 7-14% como metabolitos nas fezes e urina, 

principalmente excretados inalterados pela via renal. O DL50 oral, rato > 10.000 mg/kg. 

Depois da administração i.v. com t1/2 = 25 min, o DL50 i.v., rato: entre 500 e 750 mg/kg  

[Martin Del Valle, 2004] 

 

βCD 
Os principais efeitos da βCD depois da administração i.m., além da ligação ao 

colesterol, são de menor intensidade do que na αCD. Depois da administração oral, são 

absorvidas quantidades muito pequenas (1-2%) no duodeno e intestino delgado, não 

ocorrendo no entanto, nenhum metabolismo nesta região do tracto gastro-intestinal. A 

metabolização pelas bactérias processa-se no cólon e cego e pode levar à produção de 

gás e diarreia. Correntemente é a CD mais comum usada nas formulações farmacêuticas 

e assim provavelmente a mais bem estudada nos humanos. A aplicação em doses 

elevadas não é recomendada. O DL50 oral, rato > 5000 mg/kg, DL50 i.v., rato: entre 450 

e 790 mg/kg [Martin Del Valle, 2004]. 

 

γCD 
A γCD após administração i.m. não desencadeia efeitos relevantes. Pode-se 

observar unicamente uma irritação insignificante. Depois da administração oral a γCD 

intacta não é praticamente absorvida (0,1%). A sua degradação rápida e completa 

originando a glucose ocorre no tracto intestinal superior pelas enzimas intestinais 

(mesmo em doses diárias elevadas como por ex: 10-20 g/kg). A seguir à administração 

i.v não ocorre metabolismo significativo. Esta CD é provavelmente a menos tóxica das 

três CDs naturais. Tem sido publicitada activamente pelos seus fabricantes como aditivo 

alimentar. As suas capacidades complexantes são geralmente menores que as da βCD e 

seus derivados solúveis em água. Os complexos frequentemente têm solubilidade 

limitada em soluções aquosas e tendem a formar agregados nestas mesmas soluções 
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tornando-as não límpidas (opalescentes). O DL50 oral, rato >>8000 mg/kg, DL50 i.v., 

rato: aprox. 4000 mg/kg [Szente e col., 1998; Martin Del Valle, 2004]. 

 

1.3.2.5 – Derivados das ciclodextrinas 

Conforme já citado, as moléculas de CDs apresentam uma solubilidade bastante 

inferior quando comparadas com moléculas afins. A principal razão para o 

aparecimento de derivados destas substâncias foi a tentativa de melhorar esta 

propriedade. As CDs contêm na sua estrutura um número considerável de grupos 

hidroxilo, 18 (αCD), 21 (βCD) e 24 (γCD), que podem ser modificados quimicamente. 

Estes grupos apresentam reactividade diferente, sendo esta mais acentuada para os 

grupos posicionados no 'C(6)' em relação aos existentes no 'C(3)'. A reactividade destes 

grupos está dependente da temperatura e da alcalinidade do meio reacional. Assim, 

perante estas condições, a preparação de derivados selectivos e homogéneos não não é 

um procedimento fácil. Os derivados podem ser preparados por modificação das CDs 

através da: 

-substituição de um ou mais hidrogénios dos grupos hidroxilos primários e/ou secundários 
(ésteres, éteres, glicosil-CDs, deoxi, halogéneos, amino, etc.); 
-eliminação do átomo de hidrogénio do grupo C5-CH2OH (C5-COOH); 
-ruptura de uma ou mais ligações 'C(2)…C(3)' por oxidação com periodato 
(dialdeídociclodextrina ou depois da redução de macroéteres). 
 
A substituição de qualquer grupo hidroxilo mesmo com algumas espécies 

hidrofóbicas, tais como, as funções metoxi resulta num aumento considerável da 

solubilidade aquosa. Por exemplo a βCD que tem a sua solubilidade limitada em parte 

devido às ligações intramoleculares dos seus grupos hidroxilo que impedem a ligação 

com as moléculas de água vizinhas, conforme já citado (alínea 1.3.2.2, Capítulo 1), 

experimentam um aumento nesta propriedade até aproximadamente 2/3 dos seus 

hidroxilos metilados. A partir deste valor o aumento do grau de metilação induz uma 

diminuição naquele parâmetro. Os derivados totalmente substituídos mostraram ter uma 

menor solubilidade aquosa do que os derivados parcialmente substituídos, o pode estar 

relacionado com o facto do número de possíveis isómeros diminuir à medida que as 

moléculas de CD vão ficando totalmente substituídas. Novos derivados têm sido 

sintetisados, tais como o 2-hidroxipropil tanto para a βCD como a γCD, o éter 

sulfobutílico da βCD e os derivados ramificados glucosil e maltosil-βCD. A explicação 

para o aumento da solubilidade verificada com a derivatização alquílica, consiste na 

transformação das CDs cristalinas numa mistura amorfa de derivados isoméricos. Além 

dos derivados solúveis também se podem produzir derivados insolúveis, os quais podem 
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ser utilizados para ocasionar um efeito mais prolongado do complexo por diminuição da 

sua solubilidade (derivados hidrofóbicos ou hidrofílicos em ligações cruzadas, “cross 

linked”, com polímeros insolúveis). Os derivados das CDs podem ser dividos em  

[Pitha e col., 1986; Pitha e col., 1990; Hashimoto H., In: Duchêne D. (Ed.) 1991; 

Loftsson e Brewster, 1996; Szejtli, 1998; Challa e col., 2005; Loftsson e Duchêne, 

2007; Cabral Marques, H., 2009]: 

-CDs etiladas, metiladas; 
-CDs hidroxietiladas, hidroxipropiladas; 
-CD acetilada 
-CDs sulfoetil, sulfopropil, sulfobutil; 
-polímeros solúveis; 
-polímeros insolúveis. 
 
A Tabela 1.7 [Loftsson e Duchêne, 2007] apresenta as solubilidades e 

monografias de alguns derivados das CDs que podem ser encontradas no Mercado 

Farmacêutico e que constam das Farmacopeias citadas. 

 

 

1.3.2.6 - Preparação e produção das ciclodextrinas 

Em 1969 foram iniciados estudos sobre microrganismos alcalofílicos (bactérias 

macerans e megaterium nº 38-2, 17-1, 13), os quais crescem bem em meios alcalinos 

(pH = 10-11). A partir destas bactérias foram isoladas e purificadas novas CGTases, 

sobre as quais foi estudada a influência do pH. Para as CGTases do Bacillus nº 38-2 o 

pH óptimo para acção enzimática foi de 4,5-5, para a do Bacillus nº 17-1 foi de 7,0-9 e 

para a do Bacillus nº 13 foi de 9,0-9,5. Em relação à estabilidade, a melhor actividade 

residual foi demonstrada pela CGTase do Bacillus nº 38-2 na região de pH = 5-10,5. 

Estas enzimas foram utilizadas para produzir CDs tendo como matéria-prima o amido e 

Tabela 1.7 – Solubilidades e monografias de algumas ciclodextrinas que podem ser 
encontradas no Mercado Farmacêutico  

 Substituiçãoa M.Molecular 
(Da) 

Solubilidade H2O 
(mg/ml)b) 

Farmacopeiac 
Ph. Eur. USP/NF JPC 

HPβCD 0,65 1400 >600 sim sim não 

RMβCD 1,8 1312 >500 não não não 

SBEβCD 0,9 2163 >500 não não não 

γCD - 1297 232 análise Sim sim 

HPγCD 0,6 1576 >500 não não não 

a) número médio de substituintes por unidade de glucopiranose 
b) solubilidade em água pura a 25ºC 
c) European Pharmacopeia 5th Edition (2005); United States Pharmacopeia 28th Edition/National 
Formulary 23rd Edition (2005); Japanese Pharmaceutical Codex 
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o seu resultado foi comparado com o do Bacillus macerans (Tabela 1.8). Este processo 

de produção é vantajoso porque não recorre ao uso de solventes orgânicos  

[Szejtli. 1981; Szejtli, 1998]. 

 

 

Na Figura 1.8 está esquematizado o processo de produção enzimática da βCD e 

dextrinas, em que foi utilizada a CGTase do Bacillus nº 38-2, que demonstrou ser a 

melhor enzima para produzir estas substâncias, numa escala industrial  

[Horikoshi e col., In Szejtli, 1981]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8 – Processo de produção da β-ciclodextrina 

 

Tabela 1.8 – Produção enzimática das ciclodextrinas naturais por acção das 
ciclodextrinas glucosiltransferases (%)  

 α β γ 

Bacillus nº 38-2 4 54 16 

Bacillus nº 17-1 0 45 15 

Bacillus nº 13 1 44 13 

Bacillus macerans 12 11 4 

Licor mãe 

Refinação 

Concentração 

[Dextrinas (CH)20 (CH)30] 

Suspensão de amido 

Arrefecimento 

Liquefacção 

βCD cristalina 
 

 

Secagem 

βCD 

CGTase do Bacillus alcalofílico sp 

Inactivação por aquecimento 

Degradação da dextrina acíclica 

Refinação 

Cristalização 

αamilase 
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As características dos produtos de reacção deste processo de produção são 

apresentadas na Tabela 1.9 [Horikoshi e col., In Szejtli, 1981]. 

 

 

Os avanços da biotecnologia que ocorreram nos anos 70 proporcionaram um 

aumento drástico na produção das CDs. A engenharia genética tornou possível a 

produção de diferentes tipos de CGTases, mais activas e específicas do que as enzimas 

anteriormente utilizadas na produção das α, β ou γCDs. Estas enzimas conjuntamente 

com outras inovações tecnológicas permitem produzir CDs altamente purificadas que 

podem ser usadas como excipientes farmacêuticos. [Bender e Komiyama, 1978; 

Horikoshi e col., In Szejtli, 1981; Szejtli, 1981; Sicard e Saniez, In Duchêne, 1987; 

Frӧmming e Szejtli, 1994; Loftsson e Duchêne, 2007]. 

 

1.3.3 – Produção de complexos 

 

1.3.3.1 – Métodos 

A CD, como já foi referido anteriormente, possui uma cavidade central apolar 

que cria um microambiente, o qual pode permitir o acesso do fármaco ou de uma porção 

lateral apolar do mesmo, originando uma nova entidade denominada “complexo de 

inclusão” (Figura 1.9). A formação deste complexo não envolve o estabelecimento de 

ligações fixas ou permanentes como por exemplo do tipo covalente ou iónico. A sua 

Tabela 1.9 – Características dos produtos de reacção do processo de produção 
enzimático da β-ciclodextrina 

 
βCD 

dextrinas 

 (CH)20 (CH)30 

Aspecto Cristal Viscoso Líquido 

Humidade (%) 10 25 25 

CD (%) 98 20 20 

α- 0 2,7 2,7 

β- 98 7,3 7,3 

γ- 0 7,9 7,8 

Glucose 0 3,6 11,3 

Maltose 0 11,1 20,3 

Oligossacáridos 1 65,3 48,4 

Sabor adocicado leve 25 36 

D.E.* - 20 30 

*D.E. = Equivalente dextrose, razão de açúcares redutores contra substâncias secas. 
Adaptado do livro Szejtli, 1981. 
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dissociação é um processo relativamente rápido, geralmente motivado por um aumento 

considerável do número de moléculas de água na vizinhança do mesmo. O gradiente de 

concentação resultante deste aumento da água desvia o equilíbrio desta associação para 

a esquerda (Figura 1.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.9 – Equilíbrio dinâmico num processo de complexação com a ciclodextrina 
com formação de complexo 

 

Quando a CD se encontra dissolvida em água a sua cavidade central não se 

encontra vazia. O volume da cavidade para o caso de 1 g de αCD é aproximadamente 

0,1 ml sendo preciso aproximadamente 65 kcal/mol (270 kJ/mol) para manter este 

espaço desocupado. Dado que este valor de energia é bastante elevado, muito 

dificilmente este espaço permanece vazio. Este valor de energia aumenta com o 

tamanho da cavidade. Conforme já citado, a cavidade das CDs apresenta características 

apolares, o que implica que para haver inclusão será necessário que o fármaco ou uma 

porção lateral possua também características apolares [Szejtli, 1981; Frӧmming e 

Szejtli, 1994; Szejtli, 2004]. 

O mecanismo da complexação envolve a aproximação à cavidade do agente 

complexante de uma molécula de um fármaco ou uma porção desta, com as dimensões 

adequadas e com uma polaridade inferior à da molécula de água. A diferença de 

polaridade vai ser um dos factores influentes na remoção da água do interior da 

cavidade da CD, com a subsequente ocupação deste espaço pelo hóspede. Este novo 

sistema binário formado prevalecerá, desde que, o seu estado energético seja mais baixo 
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e por isso mais favorável do que o anterior. Assim poder-se-á assumir, que uma 

componente importante da força motriz para a formação do “complexo de inclusão” é a 

substituição das moléculas de água de elevada entalpia pela molécula de fármaco. O 

“complexo de inclusão” formado numa solução aquosa não tem uma estrutura estática. 

A extensão da formação do complexo é determinada pela temperatura, estrutura e carga 

eléctrica do fármaco a ser incluído e outros factores expressos pela constante de 

associação. Desses factores destacam-se os parâmetros estéricos e as interacções 

hidrofóbicas, pontes de hidrogénio e ligações van der Waals. O processo de associação 

é muito rápido originando constantes de velocidade de 10-2-108 s.mol-1. A maioria das 

moléculas de fármaco complexados apresentam constantes de associação entre  

102-104 mol-1 [Szejtli, 1998; Szejtli e col., 2005].  

A estequiometria da complexação é frequentemente 1:1. No entanto, outras 

proporções poderão ser estabelecidas que envolverão uma, duas ou três moléculas de 

CD para uma ou mais moléculas de fármaco, dependendo da dimensão do hóspede e da 

cavidade do hospedeiro. Quando o processo de complexação é concretizado, tanto as 

propriedades físicas como as químicas da molécula de fármaco incluído são 

modificadas significativamente. Um complexo no estado sólido é muito estável e 

apresenta um prazo de validade elevado em condições de temperatura e humidade 

adequadas (condições ambientais). Quando o complexo no estado sólido é colocado em 

água, a libertação do hóspede processa-se através de duas fases. Numa primeira fase, o 

complexo é dissolvido e, numa segunda fase, ocorre a libertação do fármaco por 

influência das moléculas de água que promovem a sua saída da cavidade. Se as 

condições de volume de solução se mantiverem constantes esta reacção de associação 

tende para um equilíbrio onde passam a existir em simultâneo a CD complexada e livre 

e o hóspede dissolvido e não dissolvido. No caso de complexos contendo múltiplos 

hóspedes ou tipos de CDs, as moléculas hóspedes não são necessariamente libertadas na 

mesma proporção [Szejtli, 1981; Frӧmming e Szejtli, 1994; Faucci e col., 2000;  

Martin Del Valle, 2004; Pose-Vilarnovo e col., 2004; Loftsson e col., 2004; Duan e col., 

2005; Loftsson e col., 2005; Loftsson e col., 2007; Loftsson e Duchêne, 2007]. 

O equilíbrio inicial num processo de complexação, já citado anteriormente, pode 

ser alcançado muito rapidamente (por vezes dentro de alguns minutos) sendo na maior 

parte das vezes o equilíbrio final alcançado ao fim de um longo período de tempo. A 

molécula do hóspede dentro da cavidade do hospedeiro modula a sua conformação para 

tirar o máximo de proveito das fracas forças de van der Waals. Além disso, existem 
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outros factores que influenciam consideravelmente este processo, dos quais se destacam 

[Martin Del Valle, 2004]: 

 

-Dinâmica das soluções 
A complexação ocorre mais rapidamente quando o fármaco se apresenta quer na 

forma solúvel quer na forma de partículas finas dispersas. 

 
-Efeitos da temperatura 
O aumento deste parâmetro aumenta a solubilidade da CD, bem como a do 

hóspede, aumentando assim a probabilidade de formação de complexo com 

excepção da dimetil-β-ciclodextrina (DMβCD) [Starikov e col., 2001]. 

 
-Solventes 
A água é o solvente mais vulgarmente usado na formação dos complexos. 

Quanto mais solúvel é a CD, mais moléculas estão disponíveis para a 

complexação. Quando os hóspedes apresentam fraca solubilidade na água o 

processo de complexação pode tornar-se mais lento. Em tais casos, por vezes 

recorre-se ao uso de solventes orgânicos (etanol ou éter dietílico), os quais não 

devem complexar com a CD e devem ser facilmente removidos por evaporação. 

 
-Efeitos da água 
Com o aumento da quantidade da água, podemos observar uma melhoria na 

velocidade de dissolução, tanto do hóspede como da CD, originando uma 

provável melhoria no processo de inclusão. Contudo, a partir de um certo valor 

de água a CD e o hóspede podem ficar diluídos, o que irá dificultar o contacto 

entre eles e logo tornar a complexação mais difícil. Este valor depende do 

fármaco e do agente complexantre usado, bem como das condições do processo. 

 
-Hóspedes voláteis 
Os hóspedes voláteis podem perder-se durante o processo de complexação 

especialmente no caso de ser necessário aquecer as soluções. Com os hóspedes 

altamente voláteis, pode-se pervenir esta perda pelo uso de um reactor selado ou 

por um sistema de refluxo, que faça retornar os hóspedes ao meio reaccional. 

 
Os métodos utilizados na formação de complexos têm-se mantido ao longo dos 

anos no seu contexto técnico, apesar do melhoramento das condições de processamento 

e do aparecimento de novas tecnologias. Alguns destes métodos são descritos a seguir 
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[Kurozumi e col., In Szejtli, 1981; (a) Nakai e col., In Szejtli, 1981; (b) Nakai e col.,  

In Szejtli, 1981; Frӧmming e Szejtli, 1994; Martin Del Valle, 2004]: 

 
-Co-precipitação 
Este é um dos métodos mais usados para a obtenção de complexos. O hóspede é 

adicionado sob agitação à solução previamente preparada de CD. A solução de CD, 

caso se trate da βCD pode ser preparada a quente com uma sobrecarga de 20%. Neste 

caso não se pode utilizar fármacos termossensíveis. Quando se utilizam concentrações 

muito elevadas que proporcionem complexo em quantidade suficiente que ultrapasse a 

sua solubilidade a precipitação ocorre durante o decurso do próprio processo. No caso 

de aquecimento da solução o passo de arrefecimento subsequente depois do equílibrio 

ter sido atingido provoca a precipitação do complexo. O precipitado resultante pode ser 

separado por decantação, centrifugação ou filtração, o qual pode posteriormente ser 

lavado com uma pequena quantidade de água ou outro solvente miscível com a água, tal 

como etanol, metanol ou acetona. Esta operação deve ser cuidadosa, principalmente 

quando se pretende fazer transposição de escala [Waleczek e col., 2003; Martin Del 

Valle, 2004; Miller e col., 2007]. 

 
-Complexação numa pasta 
Neste método não é necessária a dissolução completa da CD para formar o 

complexo. O agente complexante pode ser adicionado à água conjuntamente com  

50-60% do hóspede, com subsequente agitação (saturação da fase aquosa com a CD). O 

complexo formado acaba por saturar a fase aquosa ocasionando a sua cristalização ou 

precipitação a partir desta fase. Concomitantemente, os cristais de CD, enquanto 

existirem, continuam a dissolver-se mantendo assim a saturação da fase aquosa. Mais 

complexo se forma com a sua subsequente precipitação. Este processo decorre até se 

esgotar os cristais de CD e se atingir o equilíbrio para o volume de água utilizado. O 

tempo para se atingir este equílibrio final é variável, dependendo do hóspede. Findo o 

processo o complexo é recolhido e tratado de modo idêntico ao descrito no processo 

anterior. A principal vantagem deste método é a redução da quantidade de água 

necessária e consequentemente o tamanho do reactor [Martin Del Valle, 2004;  

Rawat e Jain, 2004]. 

 
-Complexação numa massa [malaxagem (ML)] 
Este método consiste numa variação do método anterior onde apenas é usada 

uma pequena quantidade de água necessária para originar o complexo. Num almofariz 
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com um pilão ou num granulador (escala industrial) a água é adicionada ao hóspede 

originando uma massa, à qual é adicionada a CD. O tempo requerido para alcançar o 

equilíbrio final é dependente do hóspede. O complexo resultante pode ser seco 

directamente ou lavado com uma pequena quantidade de água e recolhido por filtração 

ou centrifugação. Dependendo do hóspede e da quantidade de água, a consistência das 

massas é variável, podendo por vezes originar massas muito consistentes que depois de 

secas devem ser moídas para proporcionar a obtenção do pó contendo complexo sob a 

forma de pó mais fino [Martin Del Valle, 2004; Miller e col., 2007]. 

 
-Mistura húmida e aquecida 
Este método praticamente não usa água. A quantidade de solvente envolvido 

nesta técnica pode variar entre a quantidade de água de hidratação da CD e do hóspede 

até 20-25%, calculada sobre o material seco. O hóspede e a CD são completamente 

misturados e colocados num recipiente selado e aquecidos a aproximadamente 100ºC. 

Terminada a operação são retirados e secos. A quantidade de água adicionada, o grau de 

mistura e o tempo de aquecimento têm que ser optimizados para cada sistema de 

hóspede e CD em estudo [Martin Del Valle, 2004]. 

 
-Extrusão 
A extrusão é uma variação do método anterior. A CD, o hóspede e a água podem 

ser pré-misturados ou misturados à medida que são colocados no extrusor. O grau da 

mistura, o tempo e a quantidade de calor podem ser controlados na câmara do extrusor. 

Dependendo da quantidade de água o complexo extrusado pode secar sem ser 

necessário recorrer a uma estufa. A extrusão tem a vantagem de ser um processo 

contínuo e usar muito pouca água. No entanto, por causa do aquecimento esta técnica 

não é exequível para hóspedes termolábeis [Martin Del Valle, 2004]. 

 
-Mistura seca 
Algumas substâncias podem ser complexadas por simples contacto e mistura do 

hóspede com a CD. Esta técnica está mais indicada para óleos ou hóspedes no estado 

líquido. O tempo requerido para o processo é variável e depende do hóspede. 

Geralmente este método é efectuado à temperatura ambiente. Tem a vantagem de não 

precisar de solvente (ex: água) a não ser que seja necessário para o processo de 

lavagem. Como desvantagem apresenta o risco de“caking” na transposição de escala, o 

que pode levar a uma má mistura originando assim uma complexação incompleta 

[Martin Del Valle, 2004]. 
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Outras variantes a estas técnicas têm sido utilizadas para eliminar desvantagens 

destes métodos convencionais, principalmente quando se trata de técnicas que requerem 

o uso de solventes orgânicos. Dentro destas variantes enquadra-se a utilização de FSC, 

como por ex: o CO2. 

 

-Fluidos supercríticos  
Uma das vantagens do processamento com gases densos na preparação de 

complexos é a ausência de toxicidade no produto, devido à inexistência de resíduos de 

solvente depois da despressurização. Este método é baseado no aumento da solubilidade 

intrínseca do hóspede através de uma susbtância (FSC) cuja temperatura e pressão estão 

acima do seu ponto crítico. Alguns dos métodos convencionais têm aplicação limitada 

na indústria farmacêutica, principlamente quando envolvem solventes orgânicos devido 

à sua toxicidade. Para se ultrapassar estas desvantagens têm surgido métodos 

alternativos para a formação dos complexos que usam os FSC como solventes não 

tóxicos [Tozuka e col., 2006]. 

O complexo piroxicam:βCD (1:2,5) foi preparado utilizando um sistema estático 

mantendo a mistura física (fármaco + CD) durante 3 h em contacto com CO2 

supercrítico a 150ºC e 45 MPa. A elevada inclusão proporcionada por esta técnica foi 

devida à elevada temperatura e pressão do CO2, que promoveu a troca das moléculas de 

água pelas moléculas de fármaco no interior da CD [Van Hees e col., 1999]. 

A preparação do complexo de IB com a metil-βCD, por esta técnica, demonstrou 

um aumento da taxa de dissolução, o qual foi atribuído à natureza amorfa do produto e à 

sua maior molhabilidade. Este estudo demonstrou que a inclusão com recurso a FSC é 

um método eficiente para a formação de “complexos de inclusão” [Charoenchaitrakool  

e col., 2002]. 

Outro processo utiliza a deposição controlada das partículas (DCP) para formar 

complexos de IBβCD através da utilização de CO2 supercrítico. Nesta técnica o soluto é 

dissolvido no CO2 supercrítico e em seguida a solução supercrítica é obrigada a 

atravessar os poros de um transportador insolúvel onde ocorre a precipitação por quebra 

rápida da pressão [Hussein e col., 2007]. 

 

Todos os métodos anteriormente citados dependem das propriedades do 

hóspede, da cinética de equilíbrio, dos outros componentes da formulação, da forma de 

dosagem final e do próprio processo. Contudo, alguns destes processos depende 

basicamente de uma pequena quantidade de água para ajudar a direccionar as grandezes 
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termodinâmicas (entalpia, entropia e enegia livre de Gibbs). Entre os métodos usados 

temos a mistura simples, a mistura húmida e aquecida, a extrusão e a preparação de 

pastas [Martin Del Valle, E.M., 2004].  

Nos métodos em que se usam grandes quantidades de água esta necessita de ser 

removida posteriormente. Podem ser utilizadas várias técnicas como se descreve 

seguidamente [Frӧmming e Szejtli, 1994; Miller e col., 2007]: 

 
-Secagem por corrente de ar (CA) 
Os complexos são secos numa corrente de ar forçado à temperatura ambiente. 
 
-Secagem por aspersão (SA) 
Os complexos também podem ser secos por aspersão. Nesta técnica é preciso ter 

atenção à ocorrência de precipitação (crescimento das partículas) na zona do atomizador 

e bico de aspersão que pode provocar o seu bloqueio. Com hóspedes voláteis ou 

termolábeis é necessário optimizar algumas das condições de secagem para reduzir as 

perdas. É um método pouco indicado para este tipo de hóspedes [Martin Del Valle, 

2004]. 

 
-Secagem a baixa temperatura 
Um exsicador ou um liofilizador podem ser usados para secar complexos. A 

baixa temperatura minimiza as perdas de hóspedes extremamente voláteis. A 

liofilização (LI) é extremamente útil para hóspedes deste tipo (voláteis ou termolábeis) e 

para complexos solúveis tais como, os complexos das CDs hidroxipropiladas. O 

processo de secagem por liofilização origina “complexos de inclusão” em estado amorfo 

[Craig e col., 1998; Martin Del Valle, 2004]. 

 

Depois de concretizados os processos de remoção de água os pós resultantes e 

caso seja necessário, podem ser secos numa estufa, num secador de leito fluidizado ou 

noutro secador apropriado. Esta operação tem que ser realizada cuidadosamente para 

não destruir o complexo. Para substâncias com temperaturas de ebulição inferiores a 

100ºC a temperatura de secagem do complexo deve ser inferior a este valor para evitar 

possíveis perdas de hóspede. 

 

1.3.3.2 – Factores limitantes na aplicação das ciclodextrinas 

 A utilização das CDs para preparar complexos de inclusão pode estar limitada 

ou mesmo inviabilizada devido a: 
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-cavidade da CD; 
-efeitos catalíticos das CDs dissolvidas; 
-interacções com outros constituintes da formulação. 
 
O parâmetro que permite avaliar a extensão do processo de complexação num 

meio aquoso é a constante de associação do complexo. Valores elevados desta constante 

indicam que o “complexo de inclusão” formado apresenta estabilidade. Esta situação 

não dificulta, no entanto, a libertação rápida do hóspede a partir do interior da CD. 

Quando se preparam complexos de inclusão há que ter em conta a sua 

estequiometria (hóspede:CD) que usualmente é 1:1, 2:1 ou 3:2, mas estequiometrias 

1:2, 2:2, 3:1, 4:1 e 5:2 também podem ocorrer [Frӧmming e Szejtli, 1994; Szejtl, 1998; 

Szejtli, 2004; Brewster e Loftsson, 2007]. Pelo facto das substâncias (ex: fármacos) a 

serem complexadas terem pesos moleculares entre 120-350 g, enquanto as CDs 

apresentam elevados pesos moleculares (972, 1135 e 1297 g para α, β e γ), a quantidade 

de fármaco a incluir fica limitada, o que pode colocar em causa a viabilidade deste 

processo para determinadas dosagens nas formas farmacêuticas sólidas. Por exemplo 

100 mg de um complexo contém apenas 5-25 mg fármaco. A quantidade de hóspede 

num “complexo de inclusão” para fármacos de elevado peso molecular está situado 

entre 15-25%, enquanto no caso de hóspedes de baixo peso molecular este valor é 

inferior a 15%, sendo por vezes até menor do que 5%. No caso de um fármaco em que a 

sua dose simples não seja superior a 25 mg, então um complexo com um teor de 

hóspede de 5% pode ter a dose necessária para preparar um comprimido simples com a 

massa de 500 mg [Frӧmming e Szejtli, 1994, Loftsson e col., 2007]. Assim, no caso de 

fármacos utilizados para a preparação de complexos, a relação entre a dose requerida e a 

massa molecular determina a praticabilidade da forma farmacêutica. A relação entre o 

teor do hóspede e a quantidade de complexo requerido para uma dose de 25 mg de 

fármaco, partindo do pressuposto que o rendimento de inclusão é total, é apresentada na 

Tabela 1.10 [Frӧmming e Szejtli, 1994]. 

 

 

Tabela 1.10 – Correlação entre o peso molecular e a quantidade de complexo com 
βCD para incluir 25 mg de fármaco (1:1) 

Peso molecular do fármaco Teor de fármaco no complexo (%) 
Complexo necessário para 

transportar 25 mg de fármaco (mg) 
378 25 100 

284 20 125 

200 15 166 

126 10 250 

60 5 500 
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1.3.3.3 – Métodos para aumentar a eficiência de complexação 

A eficiência de complexação (EC) pode ser traduzida como a razão de 

concentração da CD num complexo e a CD livre. Este parâmetro é calculado a partir do 

declive do diagrama de solubilidade de fases e é independente da solubilidade intrínseca 

(S0) e da intercepção no referido diagrama (Sint). O seu cálculo pode ser realizado 

através da seguinte equação [Brewster e Loftsson, 2007; Loftsson e col., 2007]: 

 

[ ]
[ ] ( )declive

declive

CD

CDX
KSEC c −

==×=
1

:
0      (1.6) 

 
X:CD – concentração do complexo dissolvido 
CD – concentração da CD livre 
Declive – obtido a partir do perfil do diagrama de solubilidade de fases 
 

A EC pode ser usada para avaliar a viabilidade da utilização das CDs na 

formulação de fármacos. O limte superior razoável de uma formulação de CD para ser 

usada numa forma farmacêutica sólida, para uso oral, deve ser de um grama. Este limite 

não pode ser alcançado quando a dose oral simples de um fármaco é superior a 250 mg. 

Normalmente, a formulação deve ser menor que um grama quando a dose oral simples é 

menor que 50 mg e o EC é superior a 0,1. Isto aplica-se apenas a metade dos fármacos 

mais potentes possuindo um EC menor que 0,1. Assim, quando a formulação de CD se 

destina a formas farmacêuticas orais, o fármaco tem de ser relativamente potente e de 

preferência o seu EC deve ser maior que 0,1 [Loftsson e col., 2007]. 

O equilíbrio estabelecido na formação de um complexo é dinâmico e estará 

direccionado preferencialmente num ou noutro sentido. Em geral, existem quatro 

interacções energeticamente favoráveis para ajudar a desviar o equilíbrio na direcção da 

formação do complexo. Essas interacções são: 

-deslocamento das moléculas de água (polares) da cavidade apolar da CD; 
-aumento do número de ligações de hidrogénio com o retorno da água ao meio de dissolução; 
-redução das interacções repulsivas entre o hóspede hidrofóbico e o meio aquoso; 
-aumento nas interacções hidrofóbicas resultado da inserção do próprio hóspede na cavidade 
apolar da CD. 
 
Tendo em linha de conta estas interacções, um número variado de métodos tem 

sido aplicado para aumentar a eficiência de complexação (ou antes a eficiência de 

solubilização) das CDs nas formulações farmacêuticas, i.e., deslocar o equilíbrio no 

sentido da formação do complexo. A formação de complexos de CDs é um processo de 

equilíbrio onde as moléculas do hóspede livre estão em equilíbrio com moléculas 
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complexadas. O aumento da solubilidade intrínseca do hóspede através da ionização, 

formação do sal, formação de metais pesados e adição de cosolventes orgânicos aos 

meios de complexação aquosos, deve em determinadas condições, proporcionar o 

aumento da eficiência de complexação (ex: aumento da solubilização) em soluções 

aquosas de CDs saturadas com o hóspede [Loftsson e Duchêne, 2007]. A aplicação de 

fluidos supercríticos para preparar complexos é também um método parcialmente 

baseado no aumento da solubilidade intrínseca. Complexos ternários ácido-base (ácido 

ou base orgânica mais hóspede:CD), polímeros solúveis em água que formam complexo 

ternário hóspede:CD (aumento da constante de estabilidade) e pares de iões (compostos 

carregados positivamente mais CDs carregadas negativamente) podem aumentar 

também a eficiência da complexação. Este parâmetro pode ser aumentado pela 

combinação de um ou mais métodos mencionados anteriormente [Van Hees e col., 

1999; Martin Del Valle, 2004; Challa e col., 2005; Loftsson e Duchêne, 2007;  

Loftsson e col., 2007]. 

 

1.3.3.4 – Equilíbrio associação-dissociação 

Como já foi referido a polaridade da cavidade da CD é semelhante a uma 

solução aquosa etanólica o que fornece um microambiente, no qual uma molécula de 

tamanho apropriado pode entrar. Os efeitos que podem ser alcançados por meio da 

complexação com CD, tais como melhoria da solubilidade, aceleração ou retardação da 

absorção, estabilidade em solução ou na fase sólida, formação de complexos selectivos 

com certos componentes da mistura, etc., dependem da estabilidade e solubilidade do 

complexo. Estas propriedades são totalmente independentes umas das outras. Um 

complexo muito estável pode ser muito solúvel e pode, por conseguinte, ser difícil de 

obter na forma cristalina. Alternativamente, um complexo de baixa estabilidade poderá 

ter uma baixa solubilidade e assim poderá ser isolado facilmente e com um bom 

rendimento. Não é o “complexo de inclusão” mais insolúvel que é necessariamente o 

mais estável em solução. [Frӧmming e Szejtli, 1994; Martin Del Valle, 2004]. As 

constantes de associação ou equilíbrio (Kc) ou as constantes de dissociação (Kd) dos 

complexos fármaco:CD são importantes, visto este parâmetro servir de indicador da 

extensão da complexação e das mudanças nos valores das  propriedades fisico-químicas 

que o composto sobre inclusão pode experimentar (Figura 1.10). 
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Figura 1.10 – Constantes de equilíbrio Kc e Kd nos processos de complexação 

 

A maior parte dos métodos utilizados para determinar o valor K são baseados na 

avaliação das propriedades físico-químicas das moléculas hóspedes, i.e., da molécula de 

fármaco incluído na CD, as quais estão dependentes da concentração. Neste trabalho 

prático os valores de K foram obtidos através da variação da solubilidade aquosa 

determinada nas isotérmicas de solubilidade. O estado de equilíbrio de um processo de 

complexação do sistema hóspede:hospedeiro (1:1) pode ser expresso pela seguinte 

equação: 

 

CDXCDX :↔+         (1.7) 
 

X – fármaco 
CD – ciclodextrina 
X:CD – complexo de inclusão 
 

a partir do qual a constante de formação, associação ou estabilidade (Kc) pode ser 

representada por: 

 

]].[[

]:[

CDX

CDX
K c =    (M-1)       (1.8) 

 

ou pela sua recíproca, a constante de dissociação (Kd): 
 

[ ][ ]
[ ]CDX

CDX
K diss :

.=   (M)        (1.9) 

 

A constante de estabilidade (Kc) pode ser expressa como Km:n indicando desta 

maneira a razão estequiométrica do “complexo de inclusão”. Assim, a equação anterior 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 45 
 

toma a seguinte forma [Hirayama e col., In Duchêne D, 1987; Higuchi e Connors, 1965; 

Martin Del valle, 2004; Brewster e Loftsson, 2007]: 

 

( ) ( ) nmCDXnCDmX
xnxbmxa

↔+
−−

       (1.10) 
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    (1.12) 

 

Em soluções diluídas a estequiometria 1:1 predomina, mas em concentrações 

superiores ou com hóspedes específicos podem ser observadas estequiometrias 1:2, 2:1 

ou 2:2 entre outras. Um dos métodos mais útil e mais utilizado para a determinação do 

Kc é o método da solubilidade de fases, descrito por Higuchi e Connors, 1965. 

 

1.3.3.5 – Isotérmicas de solubilidade 

Num sistema heterogéneo constituído pelo hóspede, hospedeiro e água é 

possível observar a variação da solubilidade do hóspede através das isotérmicas de 

solubilidade. Esta variação pode repercutir-se num aumento ligeiro, num aumento até 

um certo limite ou numa diminuição. Experimentalmente este ensaio é feito com a 

adição do hóspede em excesso a vários frascos contendo a solução de CD em gradiente 

de concentração. Estes frascos com os seus conteúdos são mantidos sob agitação a uma 

temperatura constante. Depois do equilíbrio alcançado (pode demorar dias) o 

sobrenadante é analisado para determinação da concentração total do hóspede. Com os 

valores obtidos é construído um diagrama de fases, onde se expressa a concentração do 

hóspede dissolvido (molaridade) versus gradiente de concentração do hospedeiro 

(molaridade) (Figura 1.11) [Higuchi e Connors, 1965; Brewster e Loftsson, 2007]. 
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Figura 1.11 – Isotérmicas de solubilidade 

 
S0 – solubilidade do hóspede na ausência do hospedeiro 
St – concentração do hóspede dissolvido (livre + complexado) 
Sc – solubilidade limite do complexo pouco solúvel 
isotérmicas do tipo AP, AN e AL – complexos formados muito solúveis (limite de solubilidade determinado 
pela solubilidade do hospedeiro) 
isotérmicas BS – complexo formado de solubilidade limitada, BI = complexo formado insolúvel 
 

O diagrama de fases preparado desta forma apresenta dois tipos de perfis, o tipo 

A e o tipo B. Os perfis tipo A surgem nos casos em que o complexo formado é solúvel 

no meio reaccional. Os perfis do tipo AL representam o aumento linear da concentração 

do hóspede em função da concentração do hospedeiro, sem alteração da estequiometria. 

O tipo AP mostra um desvio positivo da linearidade indicando um aumento contínuo na 

estequiometria do complexo (complexo 1:1 tende a associar-se com novos hóspedes 

formando complexos 2:3, etc.) e AN um desvio negativo que pode indicar quer um 

aumento do número de hóspedes dentro do hospedeiro (1:1 para 2:1) ou uma mudança 

na interacção soluto-solvente (hidratação, ionização do hóspede), ou ambas as situações. 

Os perfis do tipo B são originados por “complexos de inclusão” pouco solúveis. Neste 

caso, os perfis do tipo BS correspondem a complexos de solubilidade limitada e o tipo BI 

a complexos insolúveis. Nos casos onde o complexo formado é insolúvel (BI), a 

solubilidade do hóspede permanece inalterada até todas as suas moléculas estarem 

convertidas em complexos insolúveis. A partir deste ponto e visto já não existir mais 

hóspede no estado sólido a concentração do hóspede dissolvido a partir de uma certa 

concentração de hospedeiro começa a diminuir. No caso do complexo ser mais solúvel 

que o hóspede livre (BS), mas a sua solubilidade ser limitada dentro de uma determinada 

região de concentração do hospedeiro, primeiro ocorre um aumento a partir da 
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solubilidade aquosa do hóspede (S0) até ao ponto A, onde é alcançada a solubilidade 

limite do complexo. A partir do ponto A, qualquer outro aumento na concentração do 

hospedeiro origina por cada molécula de hóspede que se dissolve e complexa a 

precipitação de uma molécula de complexo, não resultando assim em aumento da 

quantidade de complexo dissolvido (patamar A para B). No ponto B, todo o hóspede em 

excesso foi consumido. Com o aumento da concentração do hospedeiro, por cada 

molécula de complexo que precipita, não ocorre formação de uma nova molécula de 

complexo, porque já não existe hóspede sólido. Assim, a quantidade de complexo 

dissolvido vai diminuindo assimptoticamente até ao limite de solubilidade inerente (Sc). 

Teoricamente, o aumento da concentração a partir de S0 até A, deve ser idêntica a uma 

de zero até Sc (i.e., no ponto A a solução está saturada tanto para o hóspede como para o 

complexo). Isto, contudo, é apenas um caso teórico, porque na maioria das vezes a 

estequiometria do complexo formado está dependente da razão de concentrações. 

Assim, enquanto no início se forma apenas um complexo 1:1, com o aumento das 

concentrações do hospedeiro a estequioemtria pode tornar-se diferente (1:2, 2:3, etc.). A 

estrutura e a estequiometria do complexo que prevalece não são necessariamente 

idênticas em solução e no estado sólido. O valor da constante de estabilidade/equílibrio 

do complexo Kc, para um complexo 1:1, pode ser calculado a partir do declive e da 

intersecção da porção do perfil (linha recta) com o eixo dos y no diagrama de 

solubilidade de fases, de acordo com a seguinte equação, onde o S representa a 

concentração de hóspede e a CD a concentração do hospedeiro, dissolvidos  

[Higuchi e Connors, 1965; Frӧmming e Szejtli, 1994; Martin Del Valle, 2004]:  
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α

  (1.13) 

 
S0 – solublidade intrínseca do fármaco 
St – solubilidade do fármaco no tempo t 
CD – ciclodextrina 
 

Contudo, o valor de Kc determinado pela equação (1.8) é fortemente afectado 

pelo valor de S0 que é usualmente muito pouco exacto para compostos com  

S0 < 0,1 mg/ml [Loftsson e col., 2005]. 
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1.3.3.6 – Complexos de inclusão e de não inclusão 

Os grupos hidroxilo existentes na superfície exterior da molécula de CD são 

capazes de formar ligações de hidrogénio com outras moléculas e assim as CDs podem 

da mesma forma, como os polissacáridos e os oligossacáridos não cíclicos, formar 

complexos solúveis em água com compostos lipofílicos insolúveis em água. Em 

soluções aquosas saturadas, os complexos hóspede/hospedeiro frequentemente 

consistem de uma mistura de “complexos de inclusão” e “complexos de não inclusão”. 

Isto pode explicar, porque que é que o valor de Kc para a formação do complexo é por 

vezes dependente da concentração. Os “complexos de não inclusão” também podem 

ocorrer em situações em que ocorre adsorção do hóspede à superfície exterior da CD 

[Loftsson e col., 2002; Loftsson e col., 2004; Loftsson e Duchêne, 2007]. 

 

1.3.3.7 – Agregados de ciclodextrinas 

Os efeitos de vários excipientes, por exemplo polímeros solúveis em água e 

certos ácidos e bases orgânicas, podem servir para explicar a auto-associação das CDs 

e/ou das CDs complexadas, as quais originam agregados de dimensões muito reduzidas 

(nm) que interactuam com estes excipientes. A formação destas estruturas não é 

facilmente detectável e têm sido ignoradas na maior parte das vezes até há relativamente 

pouco tempo. Elas podem contudo tornar-se visíveis por microscopia electrónica (ME) 

[Faucci e col., 2000; Loftsson e col., 2004; Loftsson e col., 2005a; Loftsson e col., 

2007; Loftsson e Duchêne, 2007]. O tamanho e a forma dos agregados aquosos da βCD 

tem mostrado depender da concentração da CD e de outros factores externos e têm um 

raio hidrodinâmico mínimo de aproximadamente 90 nm [Bonini e col., 2006]. Segundo 

outros investigadores o diâmetro deste agregado é muito menor situando-se entre os  

3-5 nm [Duan e col., 2005]. 

 

1.3.4 – Caracterização dos complexos 

A caracterização dos complexos (a níveis de formação de “complexo de 

inclusão” e/ou características físico-químicas do produto resultante) pode ser feita 

através de vários métodos, como se enuncia a seguir [Frӧmming e Szejtli, 1994]: 
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Determinação do teor do hóspede sob a forma de complexo 
-UV, HPLC, cromatografia gás-líquido (GLC) 
 
Determinação do teor de água 
-Perda por secagem até peso constante 
-Método de titulação Karl-Fisher 

 
Métodos termoanalíticos  
-Termogravimetria e termogravimetria diferencial (TG, DTG) 
fornecem dados quantitativos em relação à perda de massa por aumento de 
temperatura (CD perde água abaixo de 100ºC e inicia a decomposição a 250ºC) 
 
-Análise de evolução térmica (TEA) = análise de gás desenvolvido (EGA) 
medição específica da taxa de libertação dos gases a partir de uma amostra 
num programa de temperatura (detecção de compostos voláteis não 
complexados e todas as susbtâncias orgânicas que experimentem degradação; a 
quantidade de hóspede não complexado pode ser determinada 
 
-Calorimetria diferencial de varrimento (CDV) 
 
-Cromatografia de camada fina-pirólise (TAS) 
método termoanalítico em que a amostra é aquecida num tubo de vidro selado 
equipado com um capilar 
 
-Cromatografia gasoso-pirólise 
este método é similar ao método anterior 
 
-Sublimação por vácuo 
 
-Espectrometria de massa  
bombardeamento átomico rápido, técnicas de desorção laser e plasma; estes 
métodos não são usados para determinações de rotina 

 
Métodos espectroscópicos em estado sólido 
-Espectroscopia IV 
-Espectroscopia RMN no estado sólido 
-Difracção de pó por raios-X 
-Reflectância 
valores de λmax do espectro reflectido referente ao complexo mostra desvio 
relativamente ao fármaco puro e à mistura física 
 
Propriedades mecânicas e morfológicas 
-Distribuição do tamanho de partículas 
-Propriedades de escoamento e higroscopicidade dos complexos com CD 

 
Propriedades de dissolução e molhabilidade 
-Molhabilidade dos complexos CD 
Através da migração de água em tubos cheios com a amostra; medição do 
ângulo de repouso e taxas de sedimentação de amostras de pó em água 
-Determinação da velocidade de dissolução dos hóspedes complexados 
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Outros métodos 
-Oxidação de Warburg 
método para analisar a formação de complexos com ácidos gordos não 
saturados, vitaminas, etc.; quando existe complexo a captação de oxigénio é 
bastante ineferior relativamente ao fármaco livre 
-Cromatografia camada fina (CCF) 
Verificação da formação dos complexos através de comparação dos valores de 
Rf  

 

1.3.5 – Aplicações das ciclodextrinas 

A CD proporciona uma série de alterações às características do hóspede, quando 

estas duas entidades se encontram sob a forma de “complexos de inclusão”. Parte delas 

já foram referenciadas anteriormente. Dessas alterações destacam-se: 

 
-Estabilização de substâncias sensíveis à luz ou ao oxigénio; 
-Modificação de cheiros e sabores desagradáveis; 
-Modificação da reactividade química das moléculas hóspede; 
-Aumento da solubilidade das substâncias; 
-Fixação de substâncias contendo aroma e/ou fármacos voláteis; 
-Conversão de substâncias líquidas em formulações sólidas; 
-Protecção contra degradação de substâncias por microrganismos; 
-Evitar as interacções fármaco-fármaco e/ou fármaco-aditivo; 
-Mascarar pigmentos ou cor de substâncias. 

 
A mudança que os hóspedes experimentam nas suas propriedades físicas e/ou 

químicas pode torná-los apropriados para aplicações em química analítica, agricultura, 

no domínio farmacêutico, alimentar, cosmético e ambiental [Saenger, 1980; Frӧmming 

e Szejtli, 1994; Martin Del Valle, 2004; Szejtli e Szente, 2005; Cyclolab, 2008]. 

 

1.3.6 – Regulação 

A situação regulamentar das CDs está em constante evolução. A βCD pode ser 

encontrada em alguns medicamentos comercializados em vários países. Sob certas 

condições é geralmente reconhecida como segura (GRAS) pela FDA e apresenta 

monografia na Farmacopeia Europeia (Ph. Eur.), na Farmacopeia Americana (USP/NF), 

no Codex Farmacêutico Japonês (JPC) e na Farmacopeia Portuguesa (F.P.). As três 

CDs naturais (i.e., α, β e γ) estão aprovadas como aditivos alimentares no Japão. A αCD 

apresenta monografia na Ph. Eur. e a 2-hydropropil-βCD na Ph. Eur. e na USP/NF. A 

2-hydropropil-βCD consta também da lista de Ingredientes Farmacêuticos inactivos. 

Tem havido consenso em classificar as CDs como excipiente e não como parte do 

fármaco. Esta opinião é baseada nas suas propriedades físico-químicas como 
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solubilizante e estabilizante [F.P. 8, 2005, monografia betadex; Loftsson e Duchêne, 

2007]. 

 

1.3.7 – Patentes 

A primeira patente relacionada com as CDs, intitulada “Verfahren zur 

Herstellung von Einschluβverbindugen physiologisch wirksamer organischer 

Verbindungen”, foi registada na Alemanha em 1953 [Loftsson e Duchêne, 2007]. Esta 

patente descrevia basicamente as propriedades básicas dos complexos da α, β e γCD, a 

sua precipitação em soluções aquosas e como é que a complexação aumentava a 

estabilidade química dos compostos biologicamente activos, aumentava a sua duração 

de actividade e eliminava os maus sabores. Continha quatro reivindicações sobre 

preparação dos complexos de CD, com especial ênfase para o que agora é denominado 

como método de precipitação. No entanto, esta patente não encontrou nenhuma 

aplicação industrial. Existem na actualidade inúmeras patentes relativamente às CDs e 

suas aplicações, tendo-se assistido até ao final de 1986 à publicação de 

aproximadamente 750 patentes. Em cada ano, as CDs são alvo de numerosas patentes e 

aplicações de patentes [Cramer, In Duchêne, 1987; Loftsson e Duchêne, 2007]. 

As patentes actuais das CDs podem agrupar-se em quatro categorias  

[Loftsson e Duchêne, 2007]. 

1 – Métodos para a produção de CDs são patentes protegidas em que as ermpresas 

produtoras patenteiam sobre certas técnicas de produção das CDs naturais e dos seus 

derivados.  

2 – Existem patentes sobre aplicações farmacêuticas de certos derivados das CDs. Por 

exemplo a Johnson & Johnson tem a patente sobre aplicações farmacêuticas da  

2-hidroxipropil-βCD nos EUA e a CyDex tem a patente sobre o sulfobutiléter-βCD. 

3 – Existem patentes sobre métodos para melhorar a eficácia das CDs. Por exemplo, 

certas técnicas de formulação para melhorar os efeitos de solubilização das CDs através 

da adição de polímeros solúveis em água ou hidroxiácidos. 

4 – Existem patentes sobre combinações específicas fármaco:CD.  

 

1.3.8 – Utilizações dos complexos neste trabalho 

A obtenção de um complexo coloca o pré-formulador perante uma nova  

matéria-prima com as características necessárias para o objectivo pretendido. Depois 

deste percurso cumprido, a nova matéria-prima passará à fase seguinte, que consistirá na 
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sua formulação e produção da forma farmacêutica adequada para a via de administração 

pretendida. Neste trabalho, foram produzidas misturas de pós e misturas de pós 

contendo complexos obtidas a partir diferentes métodos de preparação, que serviram de 

matéria-prima para a produção de formas farmacêuticas sólidas de libertação imediata e 

de libertação modificada. Na secção seguinte serão focadas as bases teóricas para a 

compreensão dos mecanismos envolvidos na preparação das formas farmacêuticas 

sólidas. 
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1.4 – Formas farmacêuticas sólidas 
 

1.4.1 – Introdução 

Todas as formas farmacêuticas assentam o seu efeito farmacológico no fármaco 

que veiculam. Este efeito farmacológico intrínseco é responsável pela actividade 

terapêutica final e a sua intensidade e duração pode ser influenciada em grande parte 

pela própria composição da formulação e pelo processo de fabrico. 

O termo, forma farmacêutica, é definido como sendo o estado final que os 

fármacos e excipientes apresentam depois de submetidos às operações farmacêuticas 

necessárias, a fim de facilitar a sua administração e obter o maior efeito terapêutico 

desejado. Para se conseguir obter estas preparações farmacêuticas é necessário a 

existência de matérias–primas que são definidas como sendo qualquer substância, activa 

ou não, qualquer que seja a sua origem, empregue na produção de um medicamento, 

quer permaneça inalterável quer se modifique ou desapareça no decurso do processo. 

Mas entre as matérias-primas, poderemos estar perante um fármaco ou um excipiente, 

sendo este último definido como qualquer matéria-prima que, incluída nas formas 

farmacêuticas, se junte aos fármacos ou suas associações para lhes servir de veículo, 

possibilitar a sua preparação ou estabilidade, modificar as suas propriedades 

organolépticas ou determinar as propriedades físico-químicas do medicamento e a sua 

biodisponibilidade [D. R., 2006, art. nº 3]. Os excipientes podem ser divididos em: 
-excipientes tecnológicos (ou primários) – cuja utilização é função da forma farmacêutica a 
preparar e que surgem em quase todas as fórmulas correspondentes a uma determinada forma 
farmacêutica, ex: diluentes, aglutinantes, lubrificantes, desagregantes, etc; 
 
-excipientes específicos (ou secundários) – cuja utilização depende das características do 
fármaco ou de outros factores não directamente relacionados com a própria forma farmacêutica 
e que, por isso, aparecem pontualmente nas fórmulas, ex: corantes, edulcorantes, aromatizantes, 
anti-oxidantes, etc. 
 
Para se preparar uma forma farmacêutica é necessário executar um conjunto de 

procedimentos que possibilite a obtenção do produto final nas condições de eficácia e 

estabilidade pretendidas. Quando estão garantidos todos os requisitos, quer em relação 

ao fármaco quer em relação aos excipientes, a obtenção de uma forma farmacêutica fica 

dependente do seu processo de fabrico, que envolverá uma série de operações que 

culminarão num medicamento. Todos os passos envolvidos na produção de uma forma 

farmacêutica, quer seja a selecção do fármaco e respectivos excipientes, bem como o 

próprio processo de produção, necessitam de um planeamento criterioso e adequado 
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para evitar más opções que possam dificultar ou colocar em causa o objectivo 

pretendido [Shoton e Hersey, 1970; Marshal, 1986]. 

A caracterização dos pós (tamisação e a determinação do seu grau de humidade) 

bem como as determinações das suas densidades aparentes e verdadeiras, escoamento, 

ângulo de repouso, índices de compressibilidade apresentam especial importância 

quando os mesmos vão ser sujeitos às operações que os vão transformar em formas 

farmacêuticas sólidas. Caso os pós não possuam as características farmacotécnicas 

adequadas que permitam a sua transformação em compactos sólidos é necessário 

submetê-los a determinadas operações que lhes confiram essas características. Essas 

operações intermédias são apresentadas na alínea seguinte [Parrot, 1990;  

Omelczuck e col., 1997; Frӧmming e Szejtli, 1994] 

 

1.4.2 – Aglomeração/Agregação 

O recurso a esta operação é uma consequência da falta de compressibilidade do 

material que se pretende transformar em formas farmacêuticas sólidas. Nestes casos, em 

que os pós não são directamente compressíveis é necessário o recurso a adjuvantes ou a 

operações acessórias que os tornem directamente compressíveis. Uma destas operações 

acessórias, que confere compressibilidade aos materiais é a operação de granulação. A 

escolha da operação de granulação para a produção da nova entidade, o grânulo, 

depende do fármaco em causa e pode ser feita principalmente entre a granulação a 

húmido (adição de líquido de granulação ao pó ou mistura de pós), a granulação a seco 

(dupla compressão do material a granular) e a granulação por fusão (utilizada nos 

materiais com baixo ponto de fusão). Este passo tem como finalidade produzir grânulos, 

que para além de servirem como uma forma intermédia na produção de comprimidos 

podem ser utlizados como forma farmacêutica final (ex: cápsulas, saquetas). Neste 

último caso, as exigências em relação a determinadas características (ex: resistência ao 

esmagamento (dureza), tamanho, teor de fármaco) são mais rigorosas. Para o caso de 

funcionarem como passo intermédio é necessário que tenham adquirido as 

características de livre escoamento, densidade elevada e outros atributos que confiram 

resistência física e forma aos comprimidos, distribuição uniforme de todos os 

constituintes da formulação, intervalo de dimensão das partículas bem definido com 

distribuição homogénea das mesmas, forma esférica e robustez que lhes permitem 

resistir às manipulações sem quebrarem, minimizando também a libertação de poeiras 

durante a compressão. Uma formulação que contenha na sua composição por exemplo 
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uma CD, quando é sujeita a operação de granulação a húmido pode experimentar a 

formação parcial de complexos. A maior ou menor formação destes complexos é 

dependente do tipo de solvente, temperatura, tempo de contacto e método de 

granulação. As variáveis de processamento tais como granulação, secagem e posterior 

compressão se o granulado não for o produto final não devem afectar a estabilidade do 

complexo formado [Frӧmming e Szejtli, 1994]. A literatura referencia um aumento na 

dissolução de ibuprofeno (IB) a partir de grânulos contendo βCD, obtidos por 

garnulação a húmido [Ghorab e Adeyeye, 2001; Ghorab e Adeyeye, 2003a]. 

Outro processo que permite aglomerar ou agregar partículas de pós e que pode 

ser considerado como uma variante da granulação a húmido é a extrusão-esferonização. 

A extrusão é um processo que força a passagem de um material (massa húmida) através 

de um orifício estreito (fieira). Os extrusados obtidos (filamentos cilíndricos de tamanho 

variável com diâmetro definido) são sujeitos a uma fase de esferonização que os vai 

partir e arredondar até à forma esférica desejada. Este processo pode decorrer entre 5 a 

30 min, estando dependente de diferentes variáveis (elasticidade, plasticidade, quebra 

do material, velocidade do prato, geometria do prato, carga, teor de água, etc.). As 

esferas obtidas são posteriormente secas e finalmente caracterizadas de acordo com a 

sua forma, tamanho e distribuição de tamanho, propriedades mecânicas (resistência ao 

esmagamento, friabilidade) e libertação da susbstância activa pelo ensaio de dissolução 

[O´Connor e Schwartz, 1989]. De uma forma sucinta pode-se dividir esta técnica em 

três fases: formulação, processamento e caracterização dos peletes. A 

extrusão/esferonização é um processo usado em muitas indústrias entre as quais a 

indústria farmacêutica. Através desta técnica produzem-se aglomerados esféricos 

denominados peletes, os quais podem ser utilizados como forma farmacêutica final  

(ex: cápsulas) ou ser compactados. Apresentam um diâmetro médio de 0,2-1,5 mm e o 

seu uso oferece numerosas vantagens tais como elevada flexibilidade na preparação de 

formas farmacêuticas sólidas de libertação imediata e modificada  

[Gainotti e col., 2004]. Das várias técnicas (leito fluído ou roto-granulação, 

extrusão/esferonização e granulação por fusão) a extrusão/esferonização produz peletes 

com maior esfericidade. Esta tecnologia apresenta passos semelhantes a outras técnicas 

(mistura dos pós e humedecimento dos pós com um solvente que é normalmente água 

ou soluções aquosas com etanol ou com um aglutinante como por ex: o PVP). A água 

desempenha duas funções principais. Por um lado, aumenta a plasticidade do material 

necessária à sua extrusão e por outro lado, actua como lubrificante na parede da câmara 
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de extrusão. O movimento da água ocorre neste processo e a sua quantidade é 

determinante para a exequibilidade do mesmo [Tomer e Newton col., 1999]. Além das 

técnicas citadas a produção de peletes com a composição, celulose microcristalina 

(CMC), fármaco e βCD, em que o fármaco modelo usado foi o ibuprofeno (IB), foi 

experimentada num misturador de elevado corte. Este trabalho provou a preparação de 

peletes contendo aproximadamente 90% βCD, em que a água foi usada como ligante e 

demonstrou que as CDs são veículos apropriados para formas de libertação modificada, 

particularmente no caso em que é requerida uma melhoria na dissolução do fármaco 

[Conine e Hadley, 1970; Newton, 1990; Tomer e Newton col., 1999; Tomer e col., 

2002; Gainotti e col., 2004]. 

Apesar das várias aplicações na cerâmica, na indústria electrónica ou na 

indústria alimentar a tecnologia extrusão/esferonização surge com o aparecimento do 

esferonizador. Para realizar esta tecnologia não existem muitos materiais que cumprem 

todos os requisitos essenciais, no entanto, tem sido sugerido por vários autores que a 

CMC com a quantidade certa de água é o material mais adequado para esta operação. 

Devido aos vários fornecedores de CMC e à sua diferente granulometria o teor de água 

na mistura passa a constituir um factor crítico. Assim, a quantidade de água deve 

assegurar uma massa húmida que possua as propriedades reológicas necessárias para 

garantir a formação dos extrusados no extrusor. Esta quantidade depende do material a 

humedecer bem como do extrusor utilizado. Por exemplo, para a mesma formulação, 

CMC: lactose (LAC): Água, o teor de água necessário para a massa húmida ser usada no 

extrusor de pistão foi superior do que para o extrusor cilíndrico [Conine e Hadley, 1970; 

Reynolds, 1970; Benbow, 1971; Newton, 1990; Baert e col., 1992; Tomer e col., 2001]. 

A produção de peletes via extrusão-esferonização sem CMC foi estudada 

permitindo avaliar vários materiais tais como biopolímeros (celulose em pó, derivados 

do amido, quitosano, ácido pectínico), polímeros semi-sintéticos (óxido de polietileno, 

crospovidona) e gliceril monoestearato. Os resultados obtidos mostraram que nenhum 

destes materiais forneceu a mesma flexibilidade no processamento da nova formulação 

como a demonstrada pela formulação contendo CMC [Dukić-Ott e col., 2009]. 

Os pós simples e compostos, os granulados como produto semiacabado e os 

peletes podem ser administrados sob a forma farmacêutica cápsulas. A forma 

farmacêutica cápsula rígida contendo pó com complexos (fármaco:CD) e a forma 

farmacêutica peletes contendo, CMC:fármaco:CD, foram produzidas neste trabalho 

prático. Os pós simples e compostos, desde que possuam características farmacotécnicas 
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adequadas, bem como granulados e peletes (produtos intermédios) podem ser 

compactados originando a forma farmacêutica comprimido [Banker e Anderson, 1986; 

Prista e col., 1995a]. 

 

1.4.3 – Compactação 

Quando se selecciona um material (pós, grânulos, peletes) para ser comprimido, 

duas situações podem ocorrer: o material apresenta características de compressibilidade 

permitindo assim a sua compressão directa ou o material não possui estas características 

e tem que ser sujeito antes da compressão a uma das operações citadas na alínea 

anterior. Até meados do século XX a maior parte dos comprimidos foram produzidos 

pelo processo que incluía a operação de granulação. A compressão directa que engloba 

um estágio de mistura e um estágio de compressão (com a subsequente ligação entre as 

partículas) surge com a percepção da existência de determinados materiais que 

permitem a compressão sem operações intermédias (Tabela 1.11).  

 

Tabela 1.11 – Etapas requeridas normalmente nos vários processos de obtenção 
de comprimidos 

Operações 
 Granulação  Compressão directa 

Húmido Seco Fusão 

Pesagem     
Mistura     
Compressão prévia     
Humedecimento     
Granulação     
Secagem     
Fragmentação     
Calibração     
Mistura     
Compressão     
 

Estes materiais com estas características (propriedades intrínsecas de 

escoamento e compressão) que possibilitam ser comprimdos sem o passo de granulação, 

atraíram a atenção dos investigadores e das indústrias farmacêuticas  

[Bolhuis e Chowhan, 1996]. Nos últimos anos, além das técnicas de tratamento 

utilizadas (ex: secagem por aspersão) para melhorar as características de 

compressibilidade dos veículos já existentes, tem-se verificado também, um empenho 

intenso no desenvolvimento de novos veículos para a compressão directa. As CDs, mais 

propriamente a βCD, têm sido avaliadas como veículo para esta tecnologia, quer 
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isoladamente ou em misturas com LAC produzida por secagem por aspersão, com o 

objectivo de produzir comprimidos. O teor de humidade da βCD comercial (Kleptose), 

usada como diluente na compressão directa demonstrou desempenhar um papel 

importante. O valor de aproximadamente 14% parece ser o ideal para uma produção de 

comprimidos mais adequada [Pande e Shangraw, 1995]. Noutro estudo foi observado 

um aumento na dissolução de comprimidos obtidos por esta técnica, os quais eram 

compostos por uma série de quatro complexos de βCD formados por neutralização do 

fármaco acídico [Haines-Nutt, 1976; Shangraw e Demarest Jr., 1993; Frӧmming e 

Szejtli, 1994; Moore e col., 2000]. 

O termo, compressão directa, foi incialmente utilizado na compressão de 

estruturas cristalinas cúbicas. Em 1966, foi realizado um estudo que já a utilizou e por 

volta de 1980 já existiam equipamentos e excipientes que possibilitavam a produção de 

comprimidos por esta tecnologia. Apesar das mais valias deste processo  

(simples, económico, grande capacidade de produção, pouco equipamento) a sua 

utilização generalizada não se veio a verificar, pelo facto das formulações não 

acompanharem esta mudança. Este processo não consiste numa modificação 

simplificada do processo de granulação/compressão [Kwan e Milosovich, 1966; 

Alderborn e Nyström, 1982; Alderborn e Nyström, 1982a]. Na compressão directa as 

matérias-primas não sofrem modificação durante o processamento ao contrário do que 

se passa na operação de granulação. Esta técnica é assim exequível, porque os materiais 

utilizados nesta tecnologia apresentam as propriedades necessárias à prossecução da 

mesma. Assim na compressão directa podem-se verificar duas situações: 

-maior proporção de fármaco; 
-fármaco de baixa dosagem. 
 
No primeiro caso, a operação depende das características físicas (escoamento e 

compressibilidade) do fármaco. No segundo caso, estas propriedades de 

compressibilidade são conferidas com o recurso a excipientes, que são utilizados para 

dar corpo ao compacto. Contudo, esta técnica, tem uma contra-indicação, que é a 

produção de comprimidos para libertação imediata que podem não desagregar. Para se 

ultrapassar este inconveniente, que inviabilizará a utilização destas formas 

farmacêuticas é necessário recorrer-se a adição de outros componentes (desagregantes) 

que facilitarão a sua desagregação e consequente dissolução. A selecção destes 

componentes deverá ter como princípio a perfeita compatibilidade entre eles e o 

fármaco. Outro factor a ter em conta é a ausência de humidade, que caracteriza este 

método e que pode levar ao aparecimento de cargas estáticas na mistura (fricção entre 
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partículas) que podem resultar na segregação dos vários componentes. Este fenómeno 

também pode ocorrer caso o tamanho ou a densidade das partículas do fármaco e dos 

excipientes sejam diferentes (maior incidência nos fármacos). Quando as partículas do 

fármaco e do excipiente apresentam o mesmo tamanho e a mesma densidade, a mistura 

apresenta boas propriedades de escoamento [Staniforth e Aulton, 2007]. No entanto, 

esta situação não é desejável porque para ocorrer uma boa compressão é conveniente a 

existência em todas as misturas de uma pequena percentagem de partículas de 

dimensões variadas [Marshal, 1986]. Outra característica do comprimido, que depende 

do tamanho da partícula é a sua resistência ao esmagamento (dureza), cuja magnitude é 

dependente do tipo de material usado. A fragmentação dos materiais durante o processo 

de compressão pode fornecer informação útil sobre esta relação. Para materiais que 

fragmentam numa larga extensão durante a compressão a forma das partículas iniciais 

não afecta a resistência do compacto [Alderborn e Nyström, 1982; Alderborn e 

Nyström, 1982a; Vromans e col., 1985; Bolhuis e Chowhan, 1996]. 

A compressão directa pode ser definida como o processo através do qual se 

obtêm comprimidos a partir de uma mistura de fármacos e excipientes apropriados 

(diluentes, lubrificantes, desagregantes) dotados das necessárias propriedades para 

permitir o escoamento e a compressão. O aumento do recurso a esta tecnologia, 

relativamente ao método clássico de granulação a húmido resulta das enormes 

vantagens que este método possui e que são: 

-menor número de operações unitárias; 
-menor tempo de processamento; 
-menor consumo de energia; 
-processo de validação mais simples; 
-ausência da fase de aquecimento e da fase de humedecimento (granulação por via húmida); 
-diminuição da pressão máxima para a obtenção de um compacto (granulação por via seca). 

 

Contudo, como não existem métodos completamente perfeitos esta técnica 

apresenta também algumas desvantagens que são citadas a seguir [Bolhuis e Chowhan, 

1996]: 

-limitações tecnológicas (escoamento e ligação entre as partículas); 
-factores de ordem económica e regulamentação da própria indústria farmacêutica; 
-micronização dos pós (implica uma diminuição da sua compressão); 
-matérias-primas dispendiosas; 
-maior dificuldade na lubrificação da mistura de pós; 
-impossibilidade para comprimidos de elevada dosagem de fármaco que tenha fraca 
compressão, fraco escoamento e/ou baixa densidade no granel. 
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1.4.3.1 – Física da compactação 

O comportamento que um material (mistura de pós ou granulados) experimenta 

quando é sujeito à operação de compressão é dependente das propriedades dos seus 

componentes, particularmente daqueles que existem em maiores quantidades na 

formulação. Por exemplo as características físicas totais de uma formulação podem ser 

imputadas ao comportamento das CDs se elas estiverem presentes em grandes 

quantidades. As características específicas deste material, tais como alterações na 

cristalinidade, formação de “complexos de inclusão”, adsorção e desorção de água 

devem ser cuidadosamente consideradas, não descurando também o processo de 

secagem. Este passo pode tornar-se crítico durante operações que levam à compressão 

de formulações contendo βCD [Frӧmming e Szejtli, 1994; Pande e Shangraw, 1995]. 

Quando um material com maior ou menor número de partículas (pós compressíveis ou 

granulado) é sujeito a uma força, experimenta uma série de acontecimentos que o 

transformam num compacto coerente e poroso, com uma forma bem definida. Este 

processo denomina-se compactação. A compactação pode ser vista como um processo 

de deslizamento, fractura e deformação das partículas umas em relação às outras, que as 

torna mais próximas, intensificando a atracção entre elas, acabando por desenvolver e 

estabelecer ligações. Para uma melhor interpretação de todos os fenómenos envolvidos 

na tecnologia de preparação de compactos, podemos dividir a compactação numa fase 

de compressão e numa fase de consolidação. A fase de compressão corresponde à 

redução de volume do material a comprimir, em resultado da diminuição da fase gasosa 

do sistema de duas fases (sólido/gás) pela acção de uma pressão [Hiestand, 1997]. A 

fase de consolidação corresponde às interacções partícula/partícula (estabelecimento de 

ligações), que provocam um aumento na resistência mecânica do material,  

conferindo-lhe por conseguinte uma estrutura e uma forma definida. Se a compressão 

for encarada em termos de volume relativo podemos expressá-la como a razão entre o 

volume da massa comprimida e o volume da massa sem interstícios (Figura 1.12) 

[Marshal, 1986]. A maior ou menor redução de volume do material é uma consequência 

do ar interpartículas que pode ser avaliado nos ensaios de volumes aparentes areado e 

batido [F.P. 8, 2005, (2.9.15) volume aparente]. 
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Figura 1.12 – Conjunto de partículas antes da compactação 
 

A preparação de um compacto também pode ser vista como o enchimento 

sucessivo da matriz, com uma amostra volumétrica de material a comprimir. A posterior 

compactação da amostra origina uma massa compacta sólida de forma pré-determinada, 

denominda comprimido. Nesta técnica, o material contido no interior de uma câmara ou 

matriz, em que o fundo é constituído pelo punção inferior, sofre uma pressão exercida 

entre os dois punções [Hiestand e col., 1977]. A massa do comprimido obtido é função 

da quantidade de material admitido na matriz e portanto da posição do punção inferior 

quando este se encontra no ponto mais baixo do seu curso. Convém, no entanto, realçar 

que a pressão aplicada ao sistema dentro da matriz não se distribui uniformemente por 

toda a massa devido ao atrito (forças de adesão e coesão) entre as próprias partículas. 

Por exemplo, numa máquina de excêntrico de estação simples a força exercida pelo 

punção superior diminui exponencialmente em profundidade no material a comprimir 

[Banker e Anderson, 1986; Kottke e Rudnic, 2002]. Assim, pode exprimir-se a força 

exercida pelo punção superior (FS) em relação à força exercida no punção inferior (FI) 

por [Marshal, 1986]: 

 

dKh
SI eFF −×=         (1.14) 

 
K - constante, determinada experimentalmente, relacionada com a fricção exercida sobre a parede da 
matriz 
h e d - altura e diâmetro do comprimido, respectivamente 
 

A compactação do material atinge o seu máximo quando a razão entre estas duas 

forças iguala a unidade. Para se atingir este objectivo ou aproximarmo-nos tanto quanto 

possível dele, é necessário diminuir ou anular os efeitos de fricção provocados pela 

parede da matriz. Esta diminuição ou a anulação destes efeitos é conseguida através da 

utilização de um lubrificante (anti-aderente) no material sob compressão. Quando se 

avalia a compactação de granulados e misturas de pós directamente compressíveis  
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tenta-se relacionar as variáveis do processo de compressão com as propriedades  

físico-químicas dos materiais a comprimir. É claro que a complexidade envolvida nestas 

tecnologias de compactação têm dificultado a criação de  uma teoria que seja aplicável a 

todos os processos de compactação. No entanto, existem determinados factores que 

podem ser relacionados, permitindo um melhor planeamento do referido processo. Por 

exemplo a razão de Poisson (FC/FS) permite avaliar a expansão radial do material 

sujeito a compressão por acção da pressão axial. Contudo, outros parâmetros tais como 

a resistência ao esmagamento (dureza), a friabilidade, a desagregação e a libertação do 

fármaco, não podem ser previstos, visto dependerem do material a comprimir em 

relação à força de compactação. Estes parâmetros são mais afectados pela formulação e 

natureza do fármaco do que pela própria força de compactação. A relação entre a força 

de compactação com os parâmetros independentes do material a comprimir  

(densidade aparente e a força de ejecção), permite a previsão dos perfis de compactação. 

As forças presentes durante a compactação são apresentadas na Figura 1.13. 

 
 

FS 

FC FC 

FI 

FM FM 

 
 

Figura 1.13 – Distribuição das forças no decorrer da compactação 

 
FS – força axial exercida pelo punção superior 
FC – força radial exercida pela parede da matriz que iguala numericamente a propagação da força FS 
FM – força de reacção da parede da matriz devida à fricção do material nesta superfície 
FI – força axial exercida pelo punção inferior 

 

Neste estudo, tentou-se analisar os mecanismos envolvidos no processo de 

compactação de forma a garantir a obtenção de minicomprimidos sempre com as 

mesmas características. Convém realçar que os materiais utilizados para a produção de 

todos os minicomprimidos não continham excipientes do tipo, lubrificante e aglutinante. 

Os materiais foram utilizados conforme foram obtidos a partir dos dois métodos de 

preparação de “complexos de inclusão” com CDs, com os respectivos processos de 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 63 
 

remoção de água. Os fenómenos de compactação observados foram consequência de 

uma compressão directa. 

 

1.4.3.2 – Processo de compactação 

A totalidade do processo de compactação que vai desde o enchimento da matriz 

até à ejecção do compacto sólido pode ser dividida nas seguintes fases  

[Nyström e Karehill, 1996]: 

-reempacotamento ou reorganização das partículas na matriz; 
-deformação nos pontos de contacto das partículas; 
-fragmentação e/ou deformação das partículas; 
-ligação entre as partículas com a formação de um corpo sólido; 
-deformação do corpo sólido; 
-descompressão do corpo sólido; 
-ejecção do comprimido. 
 
Cada uma destas fases depende das propriedades mecânicas (comportamento 

plástico, resistência à fragmentação), da natureza química e dos efeitos de superfície 

(fricção, películas adsorvidas, lubrificação) do material a comprimir. 

 

Reempacotamento ou reorganização das partículas 
O processo de compactação inicia-se com o enchimento da matriz e depende de 

vários factores inerentes às próprias partículas (forma, tamanho, densidade aparente). 

Estas forças, que se desenvolvem entre as partículas sólidas quando em contacto umas 

com as outras e que influenciam o escoamento do material para a matriz, são 

predominantemente forças de superfície e resultam da(o): 

-fricção entre as partículas; 
-energia livre de superfície das partículas; 
-encaixe mecânico das partículas de forma irregular; 
-fenómenos electrostáticos; 
-ligações intermoleculares (van der Waals, London, etc). 

 
A acção de cada uma delas influencia as propriedades das partículas, que estão 

também dependentes do diâmetro, da forma e da sua área superficial, da textura e da 

energia livre de superfície residual [Banker e Anderson, 1986]. 

 
Deformação nos pontos de contacto 
Com o aumento de pressão exercida pelo punção superior, as partículas vão 

começar a sofrer deformação, o que contribui também para a redução do volume do 

sistema (Figura 1.14). O mecanismo que provoca a redução do volume depende da 

temperatura e da velocidade de compactação e é um processo endotérmico. A 

deformação será do tipo elástico caso a alteração da forma da partícula seja reversível e 
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do tipo plástico caso a alteração da forma da partícula seja irreversível depois da 

remoção da pressão. Ambas as deformações podem ocorrer em simultâneo, embora 

geralmente uma predomine sobre a outra [Alderborn, 1988; Marshal, 1986]. 

 

 

reempacotamento deformação Volume 
inicial 

Volume 
final  

 
Figura 1.14 – Redução do volume do sistema devido ao reempacotamento e 

deformação das partículas por compressão 

 

A deformação que ocorre nas partículas, mais propriamente nos pontos de 

contacto, promove o aumento real destas áreas, o que contribui favoravelmente para o 

estabelecimento das ligações entre elas. Esta pressão de deformação, aplicada nas áreas 

de contacto, pode ser vista como o quociente entre a força aplicada e a área real de 

contacto. Na prática, tem-se observado que as partículas com menores dimensões 

produzem áreas de contacto maiores, proporcionando ligações mais fortes. Contudo, o 

processo de compressão não é independente da pressão de deformação permanente, que 

pode variar com o tamanho da partícula. O tamanho e a forma das partículas alteram o 

empacotamento, provocando uma variação da densidade do sistema (compacto), sendo 

desconhecida a magnitude do processo de deformação permanente [Jarosz e Parrot, 

1982]. 

 
Fragmentação e/ou deformação 
Com o aumento continuado da pressão o limite elástico acaba por ser excedido 

começando a ocorrer a fragmentação do material. Esta situação resulta do aumento da 

tensão interna das partículas e vai ocasionar um maior número de fragmentos de 

menores dimensões, permitindo ao sistema um novo rearranjo, com o subsequente 

preenchimento dos interstícios. Embora este fenómeno ocorra na maior parte dos 

materiais, existem algumas substâncias que não sofrem fragmentação porque a tensão 

no interior das suas partículas é aliviada por deformação plástica (Figura 1.15) 

[Ragnarsson, 1996]. A fragmentação é favorecida por baixas temperaturas e pelo 

aumento rápido da pressão. 
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 Elástico 

Plástico 

Fragmentação 

 
 

Figura 1.15 – Alteração da forma por compressão 

 

Caso as partículas experimentem deformação plástica, o aumento da pressão 

origina alteração da forma, levando à reorganização das mesmas por moldagem nos 

espaços vazios (interstícios). Por outro lado, as pequenas partículas, através de um 

processo de microesmagamento, podem originar uma proporção elevada de fragmentos 

ainda menores. Estes novos reempacotamentos das partículas, originados por 

deformação plástica ou fragmentação, proporcionam uma nova redução no volume do 

sistema, com um aumento subsequente da densidade do mesmo. Esta redução também é 

influenciada pela forma como ocorre a quebra das partículas irregulares de maiores 

dimensões. Com o aumento contínuo da pressão, as partículas passam a sofrer 

fragmentação e/ou deformação plástica, com consequente rearranjo. Esta situação vai-se 

repetindo várias vezes, até se atingir um valor de pressão, para o qual estes fenómenos 

deixam de ocorrer (imobilização das partículas). Como resultado de todo este processo, 

verifica-se também um aumento de novas superfícies livres e da área superficial 

disponível (independentemente do meio que as rodeia) que, dada a proximidade das 

partículas, se concretizam em novas ligações [Adolfsson e col., 1997]. A deformação 

elástica, a deformação plástica e/ou a fragmentação podem estar todas presentes nos 

processos de deformação das partículas, nas técnicas que envolvem elevadas forças de 

compactação [Shotton e Hersey, 1970; Marshal, 1986]. 

A porosidade é outra das características que é necessário ter em consideração 

durante o processo de compactação porque influencia a resistência final dos 

comprimidos. Por norma, materiais mais porosos dão origem a comprimidos menos 

resistentes. Com o aumento da pressão observa-se uma diminuição progressiva neste 

parâmetro, com o consequente aumento de densidade do material [Jarosz e Parrot, 1982; 

Alderborn, 1988; Parrot, 1990]. 
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Ligação entre partículas 
A fases descritas anteriormente são responsáveis pelo empacotamento 

(aproximação das partículas) e pelo aparecimento de novas superfícies (fragmentação) 

que vão ser de extrema importância no estabelecimento das ligações. No entanto, estas 

superfícies devem estar isentas de contaminantes ou películas adsorvidas para não 

comprometerem a eficiência das ligações. A área de ligação pode ser definida como a 

área superficial eficaz que intervém nas atracções entre partículas e depende de vários 

factores secundários, que são apresentados na Tabela 1.12 [Nyström e Karehill, 1996], 

os quais podem ser correlacionados com a resistência do comprimido. Todo o processo 

que se desenvolve até esta fase é acompanhado de uma diminuição do volume do 

sistema contido na matriz (Figura 1.14, Capítulo 1), o qual aproxima as partículas, 

aumentando o contacto das suas superfícies [Fell e Newton, 1971; Hiestand e col., 

1977; Alderborn e Nyström, 1982a; Esezobo e Pilpel, 1986]. 

 

 

Esta situação vai proporcionar atracções entre partículas, com formação 

subsequente de novas ligações através de um processo exotérmico (diminuição da 

energia livre de superfície). Dado que o sistema contido na matriz não é estático, i.e., 

vai sofrendo variações à medida que a pressão aumenta, as ligações formadas podem ser 

quebradas e refeitas de novo. Este quebrar e refazer de ligações que ocorre até à fase de 

descompressão vai influenciar a resistência e a forma do compacto obtido. Quanto 

maior for o número de ligações estabelecidas e quanto mais firmes forem essas ligações,  

maior será a resistência do comprimido. As ligações entre as partículas [Marshal, 1986] 

dependem da: 

 

Tabela 1.12 – Factores que influenciam a área superficial das partículas 
comprimidas e a área superficial de ligação entre as mesmas  

Área superficial da partícula comprimida Área superficial da ligação 

Antes da compressão Depois da compressão Antes da consolidação Depois da consolidação 

Tamanho  Tamanho  Tamanho  Tamanho  

Forma  Forma  Forma  Forma  

 Fragmentação Fragmentação Fragmentação 

  Deformação plástica Deformação plástica 

  Deformação elástica Deformação elástica 

   Recuperação elástica 

   Propriedades de fricção 

   Força de ligação 
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-natureza química dos materiais; 
-área superficial disponível; 
-presença de contaminantes à superfície; 
-distâncias entre as superfícies. 

 
Além destes factores, os mecanismos de ligação dependem do tipo e do grau de 

cristalinidade das partículas. Para Jaffe e Foss, 1959, as substâncias com estrutura 

cúbica originam melhores comprimidos do que aquelas que apresentam estrutura 

romboédrica, bem como das diferentes formas polimórficas dos respectivos cristais. As 

interacções entre as partículas podem originar [Alderborn e Nyström, 1982a; Nyström e 

Karehill, 1996]: 

-pontes sólidas (soldagem, fusão, cristalização, reacções químicas e ligandos endurecidos); 
-ligações devidas a líquidos móveis (forças capilares e tensões superficiais); 
-pontes imóveis formadas por aglutinantes (ligandos viscosos e camadas de adsorção); 
-atracções entre partículas sólidas (forças moleculares e electrostáticas); 
-ligação relacionada com a forma (encaixe mecânico). 
 
No entanto, no caso de se tratar de pós secos o tipo de ligações cinge-se apenas a 

(Tabela 1.13) [Nyström e Karehill, 1996]: 

-pontes sólidas (ex: devido a fusão); 
-forças de atracção à distância (forças intermoleculares); 
-encaixe (interlocking) mecânico (entre partículas de forma irregular) 

 

Tabela 1.13 – Características dos mecanismos de ligação em pós secos 
compactados 

Tipo 
Energia de dissociação 

(kcal/mole) 
Distância de separação 

em equilíbrio (Å) 
Distância máxima 

de atracção (Å) 

Pontes sólidas - - - 
Covalente homopolar 50-150 <2 - 
Covalente heteropolar 100-200 - <10 
Iónica 100-200 <3 - 

Forças intermoleculares - - - 
Hidrogénio 2-7 - - 
van der Waals 1-10 3-4 100-1000 

Electrostáticas - - - 
Encaixe mecânico - - - 

 

Os diversos mecanismos envolvidos na formação das ligações entre as partículas 

não permitem a previsão das propriedades do material a compactar, visto alguns deles 

não terem sido consubstanciados pela prática. Algumas teorias tentam explicar estes 

mecanismos [Parrot, 1990]: 

-teoria mecânica; 
-teoria intermolecular; 
-teoria da película líquido/superfície. 
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Teoria mecânica – As partículas quando sujeitas a uma pressão, experimentam 

deformação elástica, deformação plástica e fragmentação e a extremidade das suas 

superfícies interage formando uma ligação mecânica. O encaixe (interlocking) mecânico 

é um termo designado para descrever a ligação em forma de gancho (hooking) e por 

torção no material empacotado (Figura 1.16). Os materiais ligados predominantemente 

por este processo requerem elevadas forças de compactação. A ligação em forma de 

gancho ou torção é mais provável nas partículas com forma irregular e textura rugosa 

[Ragnarsson e Sjögren, 1983; Adolfsson e col., 1997]. 

 

 

 
Figura 1.16 – Teoria mecânica 

 

Teoria intermolecular – As partículas sob pressão dispõem as suas superfícies livres 

para posições de maior proximidade, originando pontos de contacto. Nestes pontos de 

contacto as interacções intermoleculares (Figura 1.17) que surgem entre as partículas 

podem ser classificadas de um modo geral, como: 

-electrostáticas (partículas ou faces com cargas eléctricas intensas exercendo a sua acção a 
uma longa distância)  
-moleculares (fenómenos electrostáticos com cargas mais pequenas e consequentemente uma 
acção mais curta). 

 
As interacções electrostáticas podem desenvolver-se por, mecanismos de carga 

triboelectrostática (resulta dos movimentos a que o material está sujeito, havendo 

transferência de electrões com polarização da superfície) e/ou pela carga electrostática 

permanente existente sobre a superfície da partícula [Adolfsson e col., 1997]. As 

interacções moleculares (todas do tipo ligante), que são também de natureza 

electrostática, apresentam uma acção mais limitada e proporcionam ligações 

secundárias que podem ser do tipo ião-dipolo, dipolo-dipolo, interacções de van der 

Waals e pontes de hidrogénio [Ragnarsson e Sjögren, 1983]. 
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Figura 1.17 – Teoria intermolecular 

 

Teoria da película superfície-líquido – A ligação é atribuída à presença de uma película 

líquida pouco espessa existente à superfície da partícula. Esta película pode ser o 

resultado da fusão do material e/ou da dissolução do mesmo provocado pela energia de 

compactação (Figura 1.18) [York e Pilpel, 1972; Mckenna e Mccafferty, 1982, 

Ragnarsson e Sjögren, 1983]. 

 

 
 

Figura 1.18 – Teoria da película superfície-líquido 

 

Outro tipo de atracção entre partículas que pode surgir resulta das forças 

capilares [Matsumoto e col., 1991] que se estabelecem entre duas partículas húmidas, 

quando contêm água entre elas como uma fase separada. 

 
Deformação de um sólido 
É nesta fase que se alcança o limite máximo da pressão e ocorre a consolidação 

total do sistema. No final desta fase, o sistema contido na matriz apresenta-se como uma 

estrutura sólida compacta, com forma bem definida e possuindo uma determinada 

resistência. A obtenção deste compacto com uma determinada densidade é o resultado 

de todo o processo desenvolvido até aqui, em que a deformação plástica e/ou elástica do 

material atinge o valor limite. A sua resistência vai ser de especial importância para a 

fase seguinte, devido às tensões a que vai ser sujeito durante a remoção da pressão 

aplicada e a sua subsequente ejecção. Estas tensões devem ser aliviadas por recuperação 

elástica, reduzindo assim a probabilidade da ocorrência de problemas, como por 

exemplo falhas. Assim, o final do processo pode ser definido como o ponto no qual 

todos os espaços de ar foram eliminados, i.e., Vb = Vt (Vb – volume do material e  

Vt – volume real) e por conseguinte ӧ = 0. No entanto é desejável que se mantenha uma 
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pequena porosidade residual, que é de particular interesse na relação entre a força 

aplicada, FS e a porosidade remanescente, ӧ [Marshal, 1986; Kottke e Rudnic, 2002]. 

 
Descompressão 
A fase de descompressão ocorre a seguir ao limite máximo de pressão (formação 

do corpo sólido) ter sido alcançado. Nesta fase a pressão aplicada ao longo do processo 

vai-se dissipar e as forças de tensão contidas no sistema vão-se libertar durante a 

ejecção do compacto da matriz. Para que este passo seja alcançado na sua plenitude, 

com um comprimido com as características desejadas, é essencial que o mesmo se 

apresente com uma determinada resistência para poder suportar todo o relaxamento 

(recuperação elástica e plástica) que pode provocar falhas estruturais. Durante este 

passo a pressão exercida pela matriz sobre o material que recupera elasticamente na 

direcção axial deve ser nula. Não convém que o sistema contido na matriz, apenas sob a 

acção da pressão radial (qualquer alteração dimensional durante esta fase deve ocorrer 

na direcção axial), sofra uma deformação elástica, que leve as partículas a voltar à sua 

forma inicial. Caso a recuperem, provocam uma ruptura das ligações formadas desde o 

início do processo de compactação com a destruição do próprio comprimido  

(Figura 1.19) [Hiestand e col, 1977; Jarosz e Parrot, 1982; Esezobo e Pilpel, 1986; 

Marshal, 1986; Matsumoto e col., 1991, Dwivedi e col. 1992]. 

 

 
 

Figura 1.19 – Comprimidos descoroados e laminados 

 

Ejecção 
Depois da retirada do punção superior e do sistema experimentar uma ligeira 

recuperação elástica dá-se início à ejecção do compacto. Esta fase é caracterizada pela 

acção das forças radiais e de fricção da parede da matriz sobre o sistema. São estas 

forças que vão promover a sua libertação do interior da matriz, durante a subida do 

punção inferior. Os sistemas bem lubrificados (grande valor da razão entre a força do 

punção superior e a força do punção inferior) originam valores muito pequenos de FEJ 

(força necessária para ejectar o comprimido a partir da matriz). Nesta fase, ainda pode 

ocorrer algum relaxamento do compacto. A força necessária para a libertação do mesmo 

desenvolve-se ao longo de três estágios: 
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-em primeiro lugar ocorre a quebra das ligações do compacto com a parede da matriz, com a 
força máxima para se iniciar a ejecção; 
-no passo seguinte o compacto move-se em direcção à saída da matriz, sob acção de uma força 
menor; 
-por último o compacto emerge da matriz. 
 
Estes estágios surgem com o início da subida do punção inferior que obriga o 

compacto a emergir da matriz. Depois de todas as forças se anularem e o sistema 

emergir da matriz é alcançado o final da compactação. Como resultado deste 

procedimento obtém-se uma estrutura compacta de forma bem definida denominado 

“comprimido” [Marshal, 1986; Prista e col., 1995a]. 

 

1.4.3.3 – Energia envolvida no ciclo de compactação 

O processo de compactação envolve trabalho mecânico desenvolvido pelo 

equipamento, o qual é convertido em energia sobre o sistema que serve para 

[Ragnarsson e Sjögren, 1983; Parrot, 1990]: 

-vencer a fricção entre as partículas de material;  
-vencer a fricção da parede da matriz; 
-proporcionar o reempacotamento das partículas com eliminação do ar; 
-provocar a deformação plástica e/ou elástica; 
-originar a quebra das partículas com aumento da superfície das mesmas; 
-proporcionar a ejecção do compacto sólido; 
-assegurar o funcionamento da restante parte da máquina; 

 
e pode ser representada pela seguinte equação: 
 

máquinaelásticacalortotalocompactaçã EEEEE −−−=      (1.15) 

 
E – energia 
 

Esta relação é usada unicamente para o balanço da energia do sistema. Toda a 

energia envolvida no ciclo de compactação deve ser libertada sob a forma de calor, sem 

causar qualquer variação no conteúdo energético do material. 

 
Curvas força/deslocamento  
A análise e o estudo do comportamento dos materiais no processo de 

compactação são feitos através dos perfis força de compressão/tempo. Estes registos 

gráficos são usados para caracterizar o comportamento de compressão dos fármacos, 

dos excipientes e mesmo das formulações em relação às suas propriedades elásticas e 

plásticas. São característicos de cada material, quer no que respeita à configuração da 

curva, quer ao valor dos respectivos períodos de tempo. Estas curvas são mais do que a 

impressão digital do produto e podem ser um instrumento útil para a escolha de 
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excipientes para a compressão directa e de aglutinantes para a granulação. A maior parte 

dos resultados obtidos com estas curvas referem-se a substâncias simples, visto que 

raramente se estudaram as características de compressão de misturas  

[Nyström e Karehill, 1996]. 

Segundo Jones, 1981, os gráficos ciclo de compressão força/tempo (Figura 1.20), 

podem representar cinco períodos diferentes: 

 

 

 
Figura 1.20 – Ciclo de compressão força/tempo 

 
TC – tempo de compressão/consolidação (tempo para alcançar a força máxima) 
TM – tempo de aplicação da força máxima (tempo de deslocamento máximo dos punções); 
TF – tempo de contacto com a força de compactação (tempo para a compactação) 
TP – tempo de permanência do comprimido na matriz 
TE – tempo de ejecção 

 

Durante cada ciclo é possível medir os movimentos do punção superior e 

inferior e com os dados obtidos constrói-se o gráfico curvas de compressão 

força/deslocamento (Figura 1.21) [Ragnarsson, 1996]. A origem representa o ponto 

onde o punção superior entra em contacto com o material contido na matriz e o ponto B 

corresponde à deslocação máxima e à força de compactação máxima aplicada. A área 

das curvas fornece dados extremamente valiosos sobre a energia necessária para se 

vencer a fricção entre as partículas e entre as partículas e a parede da matriz  

[Marshal, 1986., Parrot, 1990]. Quando a fricção é nula, a linha correspondente à força 

do punção superior coincide com a do punção inferior (ES = EI). 
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Figura 1.21 – Curvas de compressão força/deslocamento 

 
Curvas AB e BD – indicam os valores de força exercida pelo punção superior durante o movimento 
descendente e ascendente 
Curva BC – corresponde à situação teórica da compressão de um material que apresenta um 
comportamento plástico ideal (conservação do volume apresentado no momento da compressão máxima) 
Curva BA – corresponde a um comportamento elástico ideal do material 
Área ABC – energia total fornecida pelo punção superior (ES) ou trabalho de compressão 
Área DBC – energia de expansão (EEXP), armazenada sob a forma de energia elástica pelo comprimido e 
libertada na primeira fase do movimento ascensional do punção superior (trabalho do punção superior 
recuperado durante a descompressão) 
Área ABD – energia despendida na formação do comprimido, designada por energia líquida aparente 
(ELA) 

 

Além do já exposto, as curvas de compressão força/tempo e as curvas de 

compressão força/deslocamento permitem ainda a obtenção de novos parâmetros, úteis 

na explicação dos fenómenos relacionados com a dureza e à friabilidade de 

comprimidos [Yliruusi e Antikainen, 1997; Yliruusi e Antikainen, 1997a]. Permitem 

calcular, por exemplo, um índice relevante para o estudo do processo de compressão 

denominado Índice de Plasticidade (IP) a partir dos valores ELA, ES e EEXP, 

correspondentes às áreas sob a curva ABD, ABC e DBC. 

 

S

EXPS

S

LA

E

EE

E

E
IP

−
×=×= 100100       (1.16) 

 

Este índice avalia as propriedades plásticas e indirectamente as elásticas do 

material a comprimir. 

Através dos valores de ES, ELA, EEXP (Figura 1.21) e da sua soma  

(Emax = ES + ELA + EEXP), a compressibilidade de diversos materiais é caracterizada. 

Assim o valor de ES deve ser o mais baixo possível e as razões (ELA + EEXP)/ES e 
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ELA/EEXP devem ser as maiores possíveis. Com o objectivo de tornar o valor ELA 

independente da pressão foi usada a seguinte equação: 

 

( )FKFEE LALA += ∞ /        (1.17) 

 
F – força 
K – constante 
ELA∞ – energia transferida para o comprimido a uma pressão infinitamente grande 
 

Foi sugerido também que um valor de K pequeno e um valor de ELA∞ grande são 

favoráveis. Para diminuir a influência da fricção da parede da matriz, usaram nos 

cálculos a força do punção inferior da máquina de excêntrico. A razão principal para se 

usar os dados deste punção (visto não produzir trabalho porque é estacionário) é pelo 

facto de se considerar que os mesmos são independentes da fricção da parede da matriz. 

Foram usados métodos similares ao anterior para calcular as constantes de plasticidade. 

A plasticidade Pl foi calculada como: 

 

EXP
LA

LA E
E

E
Pl +×=

∞

100        (1.18) 

 

e exprime a razão do trabalho usado para formar o compacto pelo trabalho total inicial. 

Um elevado valor de Pl indica que grande parte da energia inicial é utilizada na 

deformação irreversível do material. Foi usado também o mesmo coeficiente de 

plasticidade, mas foi denominado Pl1. Este parâmetro foi definido como a taxa entre o 

trabalho útil aparente inicial e o trabalho do punção inferior. O trabalho útil aparente 

inicial é igual ao trabalho do punção superior menos o trabalho de expansão. Isto 

corresponde ao ELA na equação referida acima. O trabalho do punção inferior é 

calculado pela área sob a curva deslocamento do punção superior versus punção 

inferior. 
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Figura 1.22 – Cálculo do trabalho útil utilizando curvas de compressão 
força/deslocamento 

 

Para calcular o trabalho útil inicial Blaey e Polderman, 1970, usaram valores do 

punção inferior e uma técnica de dupla compressão assumindo que apenas existe 

deformação elástica durante a segunda compressão do comprimido (Figura 1.22). Este 

método assume que o trabalho de fricção da parede da matriz pode ser calculado de 

acordo com a seguinte equação diferencial: 

 

∫ −=
C

A

ISF dDeFFW )(         (1.19) 

 
De – deslocamento do punção superior medido entre os pontos AC 
A – ponto no qual a força aumenta a partir de zero 
C – deslocamento máximo do punção superior 
FS – força do punção superior 
FI – força do punção inferior 

 

Esta equação implica que WF seja igual à área limitada pelas curvas AB e AB´, 

i.e., a área ABB´ (Figura 1.23) [Ragnarsson, 1986]. A leitura do punção inferior deve 

ser independente da fricção na parede da matriz e é útil como medida de força nos 

cálculos do WU. 
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Figura 1.23 – Cálculo do trabalho de fricção utilizando curvas de compressão 

força/deslocamento 

 
Curva AB' – relaciona a força exercida no punção inferior com o movimento descendente do punção 
superior 
Área AB'C – energia transmitida ao punção inferior (EI) 
Área ABB' – numericamente igual à diferença entre ES e EI. Energia gasta, durante a compressão, para 
vencer o atrito entre as paredes da matriz e o material a comprimir 
 

Järvinen e Juslin, 1974, criticaram o método anterior e apresentaram um novo 

método derivando a equação de Polderman [Muñoz-Ruiz e col., 1997; Ragnarsson, 

1996]. A validade dos dois métodos, apesar do método de Polderman ser o mais 

utilizado, tem sido sujeita a discussão, porque nenhum deles foi confirmado 

empiricamente. Ragnarsson e Sjögren, 1983, observaram que o trabalho de fricção 

calculado de acordo com Järvinen e Juslin dá um cálculo mais preciso do que a equação 

proposta por Blaey e Polderman, 1970, e observaram ainda que o efeito do tamanho da 

partícula sobre WU não é devido a diferenças na plasticidade, mas sim causado por 

diferentes interacções entre elas [Britten e Pilpel, 1978]. Foi também calculado um 

segundo parâmetro de plasticidade Pl2 que relaciona o trabalho total com o trabalho 

útil. Os coeficientes de plasticidade, bem como a resistência à deformação, são 

aumentados pela incorporação de aglutinantes. Na selecção de aglutinantes para as 

formulações, as curvas força/deslocamento vieram substituir o método mais antigo, que 

relacionava as propriedades tensão/deformação dos materiais envolvidos, permitindo 

assim uma melhor escolha deste excipiente na preparação de um determinado 

comprimido. Esta selecção é conseguida pela determinação da contribuição do WF (ou 

EF), WU (ou ELA), WEXP (ou EEXP) e da Energia total (ET) (Figura 1.23). 
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Para muitos materiais farmacêuticos, WEXP tende apenas a ser uma pequena 

percentagem do trabalho de compressão total (0,5-10% dos valores de WU) 

[Ragnarsson, 1996] 

 

1.4.4 – Análise das formas farmacêuticas sólidas 

As formas farmacêuticas sólidas obtidas a partir dos pós e misturas de pós com 

complexos produzidas neste trabalho, com base nos fundamentos teóricos descritos 

nesta secção foram submetidas a diversos testes farmacotécnicos e os resultados obtidos 

foram interpretados com base em conceitos teóricos e práticos quer dos fenómenos de 

complexação quer dos fenómenos de compactação. De todos os ensaios realizados o 

ensaio de dissolução destacou-se visto que o principal objectivo deste trabalho consistiu 

na promoção da solubilidade de fármacos pouco solúveis em formas farmacêuticas 

sólidas de libertação imediata e modificada. 

 

 

 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 78 
 

 

1.5 – Dissolução das formas farmacêuticas sólidas 
 

1.5.1 – Introdução 

A reduzida solubilidade dos fármacos em água foi a principal característica que 

serviu de base à realização deste trabalho, como tem vindo a ser mencionado ao longo 

desta descrição. Através da βCD tentou-se melhorar esta característica neste tipo de 

fármacos. Dos vários ensaios que são utilizados para caracterizar as formas 

farmacêuticas sólidas, o ensaio de dissolução destacou-se para este propósito. Através 

deste ensaio, tentou-se comprovar que os objectivos delineados para esta tese foram 

alcançados. Os ensaios de dissolução foram utilizados para obter, com consequente 

comparação, os vários perfis relativos às diferentes formas farmacêuticas, produzidas a 

partir das várias misturas sem e com complexos com a βCD. As formas farmacêuticas 

de libertação imediata utilizadas foram os minicomprimidos, os comprimidos e as 

cápsulas e as de libertação modificada foram os peletes. Qualquer fármaco veiculado 

numa forma farmacêutica para exercer a sua acção terapêutica, tem que atravessar as 

barreiras biológicas. No entanto, para que esta etapa seja concretizada é necessário que 

o mesmo fármaco seja libertado do sistema farmacêutico que o veicula. É através dos 

ensaios de libertação/dissolução realizados “in vitro” que é possível fazer um estudo da 

libertação do fármaco. Para se conseguir caracterizar e interpretar os perfis de 

dissolução quanto à sua cinética de libertação, recorre-se a modelos matemáticos que 

exprimem a quantidade acumulada de fármaco libertado (m) em função do tempo (t) e a 

outros parâmetros tais como eficácia de dissolução (ED), teor de fármaco libertado ao 

fim de um determinado tempo t (mtmin), tempo necessário para se libertar determinada 

percentagem de fármaco a partir da forma farmacêutica (tx%) e tempo médio de 

dissolução (TMD) [Pinto e col., 1997; Siepmann e Peppas, 2000; Costa e Lobo, 2001; 

Lopes e col., 2006]. São vários os modelos matemáticos que podem ser utilizados para 

este fim, dos quais se descrevem a seguir alguns dos mais utilizados, como o modelo de 

ordem zero, o de Higuchi e o de Korsmeyer-Peppas. 
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1.5.2 – Modelos matemáticos 

Modelo de ordem zero  
A libertação constante do fármaco pode ser caracterizada através da seguinte 

equação: 

 

tkmmt 00 +=      (1.20) 

 
mt – quantidade acumulada de fármaco libertada no tempo t 
m0 – quantidade de fármaco no t = 0 
k0 – constante de libertação para uma cinética de ordem zero 
 

O m0 frequentemente corresponde à libertação imediata do fármaco (efeito 

instantâneo – “burst effect”) [Varelas e col., 1995]. 

 

 Modelo de Higuchi 
Este modelo caracteriza a libertação de um fármaco, assente num processo de 

difusão baseado na lei de Fick, o qual está dependente da raiz quadrada do tempo, 

através da seguinte equação [Higuchi, 1961, Higuchi, 1963]: 

 

tkmm Ht += 0         (1.21) 

  
mt – quantidade acumulada de fármaco libertada no tempo t 
m0 – quantidade de fármaco no t = 0 
KH – constante de libertação de Higuchi 
 

Modelo Korsmeyer - Peppas 
Este modelo semi-empírico permite caracterizar a libertação de um fármaco 

quando o mecanismo predominante é uma combinação de dois fenómenos 

aparentemente independentes (transporte Fickiano e transporte caso II, não Fickiano) e 

é representado pela seguinte equação [Korsemeyer e Peppas, In Roseman, 1981; 

Korsemeyer e col., 1983; Ritger e Peppas, 1987]: 

 

n
K tkmm += 0         (1.22) 

 
mt – quantidade acumulada de fármaco libertada no tempo t 
m0 – quantidade de fármaco no t = 0 
kk – constante cinética que incorpora as características estruturais e geométricas da forma farmacêutica 
n – expoente de libertação  
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O valor do expoente de libertação (n) permite caracterizar e interpretar os 

diferentes mecanismos de libertação os quais são apresentados na Tabela 1.14  

[Enscore e col., 1977; Peppas, 1985]. Para a determinação do expoente n devemos 

utilizar a porção da curva de libertação em que m < 60% de fármaco libertado  

[Crank, 1975]. 

 

Tabela 1.14 – Mecanismos de libertação em função do expoente de libertação n 

Expoente de libertação Mecanismo libertação 
Sistemas planos 

(películas) 
Cilindro 

(comprimidos) 
Esferas 

n = 0,5 n = 0,45 n = 0,43 Difusão Fickiana 

0,5 < n < 1,0 0,45 < n < 0,89 0,43 < n < 0,85 Transporte anómalo  
(não Fickiano) 

n = 1,0 n = 0,89 n = 0,85 Transporte Caso II 

n > 0,85 n > 0,89 n > 0,85 Super Transporte Caso II 

 

Este modelo, mais geral, é utilizado muitas vezes para decidir qual dos dois 

modelos descritos anteriormenente, ordem zero e Higuchi (casos particulares deste 

modelo, quando n = 1 ou n = 0,5, respectivamente), é mais adequado para caracterizar 

um perfil de libertação de um fármaco.  

As formas farmacêuticas produzidas neste trabalho prático, à excepção dos 

peletes, apresentaram perfis de libertação imediata, os quais por vezes não 

proporcionaram pontos suficientes para a aplicação destes modelos. Devido a este facto 

recorreu-se a outros parâmetros para caracterizar comparativamente os respectivos 

perfis. 

 

1.5.3 – Outros parâmetros 

Os parâmetros utilizados neste trabalho prático para caracterizar os vários perfis 

foram:  

-quantidade de fármaco libertado ao fim de um determinado tempo t (mtmin); 
-eficácia de dissolução (ED). 
 
A eficácia de dissolução é definida como a área sob a curva de dissolução até um 

determinado tempo t, calculado pela seguinte equação: 

 

100(%) ×=
rec

teste

ASC

ASC
ED        (1.23) 

 
ASCteste – área sob a curva de libertação/dissolução ao fim do tempo t 
ASCrec – área total do rectângulo definido por 100% da libertação/dissolução e pelo mesmo tempo t 
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A ED é calculada a partir da área sob a curva de dissolução no tempo t (medida 

por recurso à regra trapezoidal) e é expressa como uma percentagem da área do 

rectângulo descrito por 100% de dissolução, no mesmo período de tempo [Khan, 1975]. 

A interpretação e caracterização dos perfis de libertação/dissolução de um 

fármaco a partir de uma forma farmacêutica, deverá resultar da comparação máxima de 

dados obtidos, tanto a partir dos modelos matemáticos bem como dos outros 

parâmetros. Com o objectivo de uniformizar “in vitro” o estudo comparativo dos perfis 

de dissolução a FDA sugeriu o uso de modelos independentes dos quais consta o factor 

de semelhança (f2). Este factor é uma função logarítmica da diferença da percentagem 

dissolvida a cada tempo entre dois perfis de duas formulações e é determinado pela 

seguinte equação [Guidance for Industry, 1997]: 

 

( )













×







−+×=

−

=
∑ 100

1
1/1log50

5,0

1

2
2

n

t
tt TR

n
f     (1.24) 

 
n – número de recolhas 
R – quantidade dissolvida do produto de referência no tempo t 
T – quantidade dissolvida do produto em estudo no mesmo tempo 
 

O f2 é assim uma medida da similitude entre duas curvas de dissolução, expressa 

em percentagem. Para valores de f2 maiores que 50 (50-100) os perfis de 

libertação/dissolução são considerados semelhantes. 
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1.6 – Materiais utilizados 
 

1.6.1 – Introdução 

Os materiais utilizados neste trabalho prático consistiram de dois fármacos 

modelos pertencentes ao grupo dos anti-inflamtórios não esteroídicos (AINEs) e um 

agente complexante pertencente ao grupo das CDs.  

A escolha dos fármacos modelo teve como base a sua solubilidade. Para o 

trabalho em questão estes materiais teriam que pertencer à Classe II ou IV do SCB 

[Amidon e col., 1995; Wu e Benet, 2005]. Como um número elevado de fármacos, de 

interesse farmacêutico, pertencem à Classe II e visto que esta Classe apresenta 

unicamente como propriedade desfavorável a solubilidade, a escolha recaiu sobre dois 

fármacos deste grupo. A Classe IV foi preterida porque apresenta as duas propriedades 

desfavoráveis (solubilidade e permeabilidade). 

A selecção da CD teve como base, o tamanho mediano da sua cavidade e a sua 

boa capacidade complexante, num leque de escolha que englobou unicamente as CDs 

naturais. Apesar destas vantagens, a CD seleccionada apresenta em relação às outras 

CDs uma menor solubilidade. No entanto, este factor não foi impeditivo de se 

alcançarem os objectivos que foram inicialmente planeados [Rawat e Jain, 2004]. 

Outros materiais utilizados (excipientes) tiveram como finalidade criar misturas 

de pós que servissem de prova comparativa às misturas de pós obtidas nos processos de 

preparação de complexos. A sua selecção teve como base critérios de solubilidade e 

funções diluente. 

 

1.6.2 – Fármacos pouco solúveis 

 

1.6.2.1 – Ibuprofeno 

 O Ibuprofeno (IB) é o ácido 2-(4-isobutilfenil)propiónico com um peso 

molecular de 206,28 g e com a seguinte fórmula de estrutura (Figura 1.24). 
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Figura 1.24 – Estrutura molecular do Ibuprofeno 

 

Apresenta-se como um pó cristalino branco ou em cristais incolores com um 

ligeiro odor característico. O seu ponto de fusão está situado entre 75 a 77ºC. É 

praticamente insolúvel em água e facilmente solúvel na maior parte dos solventes 

orgânicos (etanol, acetona, clorofórmio e metanol). É ligeiramente solúvel em 

etilacetato. Apresenta um valor de pKa = 4,4 e um coeficiente de partilha,  

Log P (octanol/água) = 4,0. 

O IB apresenta propriedades anti-inflamatórias e é utilizado no tratamento das 

dores moderadas e da inflamação, em casos de dismenorreia, cefaleias incluindo 

enxaquecas, dores pós operatórias, dores odontológicas, distúrbios musculoesqueléticos 

tais como espondilites aquilosantes, osteoartrites e artrite reumatóide incluindo artrites 

idiopáticas juvenis, distúrbios peri-articulares tais como bursites e tenossinovites e 

distúrbios dos tecidos moles tais como entorses. É também usado como antipirético e é 

uma alternativa à indometacina (IN). 

O IB é absorvido facilmente e de uma forma quase completa depois da sua 

administração oral. Mais de 60% da dose é excretada na urina em 24 h, sendo 

aproximadamente 9% da dose sob a forma do metabolito 2-hidroxi, o ácido  

2-[4-(2-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propiónico, aproximadamente 17% sob a forma de 

metabolitos hidroxi conjungados, aproximadamente 16% sob a forma de metabolito  

2-carboxi, ácido 2-[4-(carboxipropil)fenil]propiónico e aproximadamente 19% sob a 

forma de metabolito carboxi conjugado (ambos os metabolitos são inactivos). Menos de 

10% da dose é excretada inalterada. O remanescente da dose é provavelmente eliminado 

nas fezes depois de excretado pelas vias biliares. Aparecem concentrações muito 

reduzidas no leite materno. 

A eliminação do IB é estereoselectiva ocorrendo alguma conversão metabólica 

do enantiómero R (-) inactivo para a forma activa S (+) (dexibuprofeno). 

As concentrações terapêuticas no plasma situam-se entre 20 a 30 mg/L com um 

tempo de semi-vida plasmático de aproximadamente 2 h. O volume de distribuição é de 
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aproximadamente 0,1 L/kg. Cerca de 99% do IB no plasma encontra-se ligado às 

proteínas. 

O IB é administrado numa dose diária 0,6 a 2,4 g [Higgins e col., 2001; 

Clarke´s, 2004; Jambhekar e col., 2004; Nerurkar e col., 2005; Potthast e col., 2005; 

Martindale, 2007]. 

 

1.6.2.2 – Indometacina 

 A Indometacina (IN) é o ácido [1-(4-Clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-

il]acético com um peso molecular de 357,79 g e com a seguinte fórmula de estrutura 

(Figura 1.25). 

 

 
Figura 1.25 – Estrutura molecular da Indometacina 

 

Apresenta-se como um pó cristalino branco ou amarelo com muito pouco odor 

característico. O seu ponto de fusão está situado entre 155 a 162ºC. Exibe polimorfismo 

e é praticamente insolúvel em água. É solúvel em acetona e 1 em 50 partes de etanol,  

1 em 30 partes de clorofórmio e 1 em 40 partes de éter. É instável em soluções alcalinas 

e deve ser protegida da luz. Apresenta um valor de pKa = 4,5 e um coeficiente de 

partilha, Log P (octanol/pH = 7,4) = -1,0. 

A IN apresenta propriedades anti-inflamatórias e é utilizada no tratamento de 

distúrbios musculoesqueléticos incluindo espondilites aquilosantes, osteoartrites, artrite 

reumatóide, gota aguda e perturbações periarticulares tais como bursites e tendinites. 

Pode também ser utilizada na inflamação, dor e edemas ocasionados por procedimentos 

ortopédicos, em condições de dor leve a moderada, tais como, dismenorreia e em dor 

pós operatórias como adjuvante a opiódes e no tratamento da febre. A IN é também 

utilizada como sal sódico para fechar canais arteriais nos recém-nascidos. 

A IN é absorvida facilmente e de uma forma quase completa estando sujeita a 

uma considerável circulação enterohepática. As reacções metabólicas incluem  
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O-desmetilação, N-desacetilação e conjugação com o ácido glucurónico. Os metabolitos 

mais representativos são a desmetilindometacina (DMI), desclorobenzoilindometacina 

(DBI) e a desmetildesclorobenzoilindometacina (DMBI) e seus glucuronidos. Estas 

substâncias juntamente com a IN inalterada e seus glucuronidos são excretadas em 

várias proporções tanto na urina (até 60% da dose em 48 h) como nas fezes (até 30% da 

dose em 96 h). As quantidades médias excretadas, expressas como percentagem da 

dose, na urina em 48 h são, 5 a 20% de IN inalterada (dependente do pH urinário), 

 6 a 26% IN glucuronido, 8 a 23% do DMI e seus glucuronidos, 4 a 20% do DBI e seus 

glucuronidos, menos de 3% do DMBI e seus glucuronidos e nas fezes os metabolitos 

mais representativos são o DMBI (até aprox. 16%) e o DMI (até aprox. 12%), 

aparecendo pequenas quantidades de IN inalterada e DBI. 

As concentrações terapêuticas no plasma situam-se usualmente entre  

0,5 a 3 mg/L com um tempo de semi-vida plasmático de 3 a 15 h. O volume de 

distribuição é de aproximadamente 1 L/kg. Apresenta uma clearance plasmática de  

1 a 2 mL/min/kg e uma distribuição sanguínea (razão plasma:sangue total) 1,9. Entre  

90 a 99% da concentração plasmática encontra-se ligada às proteínas. 

A IN é administrada numa dose diária entre 50 a 200 mg. [O'Brien e col., 1984; 

Clarke´s, 2004a; Jambhekar e col., 2004; Martindale, 2007a]. 

 

1.6.3 – Excipientes 

 

1.6.3.1 – Agente complexante 

O agente complexante utilizado foi a βCD. Também foi utilizada como diluente 

nas misturas físicas. As suas características físico-químicas foram descritas na alínea 

1.3, Capítulo 1 [F.P. 8, 2005, monografia betadex]. 

 

1.6.3.2 – Diluentes 

 

1.6.3.2.1 – Lactose 

 A lactose (LAC) é O-β-D-Galactopiranosil-(1→4)-α-D-glucopiranose anidra,  

Nº CAS [63-42-3] ou monohidratada, Nº CAS [64044-51-5], com peso molecular de 342,30 g 

e com a seguinte fórmula de estrutura (Figura 1.26) [F.P. 8, 2005, monografia lactose]. 
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Figura 1.26 – Estrutura molecular da Lactose 

 

A LAC ocorre como um pó ou partículas cristalinas brancas. É inodora e 

ligeiramente adocicada. Está disponível comercialmente em diferentes formas: α-lacotse 

anidra, α-lactose monohidratada e em menor extensão a β-lactose anidra que contém 

70% de β-lactose anidra e 30% de α-lactose. Podem existir outros graus em que a 

proporção da β-lactose anidra é maior (ex: Pharmatose DCL 21-DMV Pharma) e a  

α-lactose também pode conter uma pequena quantidade da forma β. 

A LAC é usada como diluente nas formulações de comprimidos e cápsulas e 

numa extensão mais limitada em produtos liofilizados e em fórmulas para alimentação 

infantil. Também é utilizada como diluente em pós para inalação. 

Vários graus de LAC estão comercialmente disponíveis, os quais apresentam 

propriedades físicas diferentes tais como, distribuição do tamanho de partícula e 

características de escoamento. Estes diferentes graus, permitem a selecção da lactose 

mais apropriada para uma aplicação particular. Por exemplo, o intervalo de tamanho de 

partícula seleccionado para cápsulas é por vezes dependente do tipo de máquina de 

enchimento usada. Normalmente os graus finos de lactose são usados na preparação de 

comprimidos pelo método da granulação a húmido ou quando a operação de moagem 

ocorre durante o processamento, visto os tamanhos finos permitirem uma melhor 

mistura com os outros ingredientes da formulação e uma melhor utilização do 

aglutinante. Os graus de compressão directa são mais fluidos e mais compressíveis do 

que a lactose em pó ou cristalina e são geralmente lactoses produzidas por secagem por 

aspersão que contém basicamente α-lactose monohidratada, com uma pequena 

quantidade de lactose amorfa. A lactose amorfa aumenta o perfil força de 

compressão/dureza da própria lactose. Existem também outros graus de lactose de 

compressão directa que não contêm material amorfo, mas podem conter zonas vítreas 

ou vitrosas que aumentam a sua compressibilidade. A LAC compressão directa também 

pode ser misturada com a CMC ou o amido requerendo usualmente 0,5% (m/m) de um 

lubrificante (estearato de magnésio). Os comprimidos produzidos com LAC compressão 
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directa apresentam uma resistência ao esmagamento (dureza) superior aos produzidos 

com lactose normal. Outras aplicações da lactose incluem uso como transportadores nos 

produtos de inalação. Esta substância é também usada em combinação com a sacarose 

(aproximadamente 1:3) para preparar soluções de revestimento. 

A distribuição do tamanho de partícula para a LAC utlizada neste estudo 

correspondeu a 55% < 32 µm e 96% < 100 µm (Meggle, Alemanha). A LAC deve ser 

armazenada em recipientes bem fechados, em lugar seco e refrigerado para evitar 

crescimento fúngico, que ocorre sob determinadas condições de humidade relativa  

(≥ 80%)  

Sinónimos: Aero Flo 20; Aero Flo 65; Anhydrox; CapsuLac; Fast Flo Granulac; 

Lactopress; Microfine; etc. [Rowe e col., 2003a]. 

 

1.6.3.2.2 – Celulose microcristalina 

A celulose microcristalina (CMC) é a celulose, Nº CAS [9004-34-6], com um peso 

molecular ≈36000 g e com a seguinte fórmula de estrutura onde n ≈ 220 (Figura 1.27) 

[F.P. 8, 2005, monografia celulose microcristalina]. 

 
 

 
 

Figura 1.27 – Estrutura molecular da Celulose Microcristalina 

 

A CMC é uma celulose parcialmente despolimerizada, purificada, que ocorre 

como um pó branco cristalino, sem sabor e inodoro, constituído por partículas porosas. 

Comercialmente encontra-se disponível em tamanhos de partículas e graus de humidade 

variados, o que lhe confere propriedades e aplicações diferentes. Esta substância é 

largamente usada em produtos farmacêuticos, principalmente como um ligante/diluente 

nas formulações de comprimidos e cápsulas, de uso oral, onde é usada tanto na 

granulação a húmido como na compressão directa. Além desta utilização, a CMC 

também é usada como lubrificante, desagregante, adsorvente e agente suspensor. 

Também é usada em cosméticos e produtos alimentares. 
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A distribuição do tamanho de partícula para o CMC utilizado neste estudo 

correspondeu ao intervalo de 20-200 µm [Rowe, e col., 2003]. A CMC é estável apesar 

de ser um material higroscópico. O material a granel deve ser armazenado num 

recipiente bem fechado, num lugar seco e refrigerado. 

Sinónimos: Avicel PH; Celex; cellulose gel; Celphere; crystalline cellulose; 

E460; Emcocel; Pharmacel; etc. [Rowe e col., 2003]. 
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1.7 – Âmbito da Tese 
 

A realização deste trabalho teve como objectivo demonstrar que a complexação 

de fármacos pouco solúveis com a βCD provoca uma melhoria na solubilidade dos 

mesmos. Dado esta propriedade ser de extrema relevância na formulação de formas 

farmacêuticas sólidas, qualquer processo que a incremente, tem especial relevância na 

Tecnologia Farmacêutica. Perante este facto, o plano desta Tese teve como base 

demonstrar a viabilidade do processo de complexação com CDs na melhoria deste 

parâmetro utilizando para o efeito fármacos modelo, pouco solúveis, pertencentes à 

Classe II do SCB [Amidon e col., 1995; Wu e Benet, 2005]. Além deste, outro objectivo 

desta Tese foi demonstrar que para ocorrer a mesma magnitude de complexação, nos 

dois métodos de preparação de complexos e respectivos processos de remoção de água 

utilizados, é unicamente necessária uma quantidade mínima de água. Qualquer 

quantidade de solvente para além deste mínimo necessário, não causa incremento 

significativo no rendimento de inclusão. Como último objectivo as misturas resultantes, 

sem a adição de excipientes, foram transformadas em formas farmacêuticas sólidas 

(minicomprimidos, comprimidos, peletes e cápsulas), com a finalidade de demonstrar 

que as possíveis diferenças observadas nos vários ensaios realizados sobre elas, são 

consequência das diferentes tecnologias de preparação de complexos e respectivos 

processos de remoção do solvente. 

De uma forma sucinta e preludiar far-se-á uma breve descrição do que consistiu 

cada etapa constante desta tese, estruturada sob a forma de Capítulos. 

 

Capítulo 1 
Enquadramento teórico da hipótese de trabalho com recurso a bibliografia. 
 
Capítulo 2 
Preparação dos “complexos de inclusão” relativamente aos dois fármacos 

(estequiometria de 1:1), utilizando duas técnicas de complexação (malaxagem e 

solução/suspensão) e diferentes processos de remoção do solvente usado (corrente de 

ar à temperatura ambiente, secagem por aspersão e liofilização). Os pós contendo 

complexos, obtidos como produtos resultantes destas tecnologias foram caracterizados 

comparativamente, entre eles e em relação à mistura física (mecânica), preparada 
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propositadamente para este fim. A caracterização incidiu na eficiência do processo de 

complexação e na quantidade de fármaco incluído em cada técnica utilizada. 

 
Capítulo 3 
Preparação de novas misturas em que o agente complexante ou diluente (mistura física) 

foi substituído em valor de massa por diluentes inertes. 

Caracterização farmacotécnica (densidades aparentes, densidades absolutas, 

escoamento, ângulo de repouso) de todas as misturas de pós existentes (misturas físicas 

e misturas com complexos). Produção a partir destas misturas de formas farmacêuticas 

sólidas de libertação imediata (minicomprimidos, comprimidos e cápsulas), as quais 

foram analisadas relativamente às suas propriedades (relaxamento axial, resistência ao 

esmagamento, friabilidade). Produção de formas farmacêuticas sólidas de libertação 

modificada com um dos fármacos (peletes) para confirmação se durante o processo de 

preparação da massa húmida para extrusar ocorre complexação, com rendimento 

equivalente ao processo de malaxagem. Estes peletes também foram caracterizados 

farmacotecnicamente (resistência ao esmagamento). 

Estes ensaios farmacotécnicos mostraram que as misturas de pós apresentaram 

características diferentes em relação às sua partículas, como consequência dos métodos 

de preparação de complexos com os respectivos processos de remoção de água 

utilizados. 

 
Capítulo 4 
Todas as formas farmacêuticas preparadas (minicomprimidos, comprimidos, peletes e 

cápsulas) a partir das diferentes misturas de pós, foram sujeitas aos ensaios de 

desagregação e dissolução para caracterização comparativa dos perfis de 

libertação/dissolução, utilizando alguns parâmetros mencionados anteriormente. As 

observações e interpretação dos resultados obtidos neste ensaio, demonstraram que as 

técnicas de preparação dos complexos e os processos de remoção de água influenciaram 

as características das partículas de cada mistura de pós, as quais se repercutiram nos 

respectivos perfis (velocidade de dissolução em condições “sink”, aumento de 

solubilidade em condições não “sink”). 
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Capítulo 2 
 

 

 

 

 

 

Preparação das misturas física e 

misturas com complexos 
 

Confirmação da formação dos 

complexos de inclusão  
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2.1 – Introdução 
 

O presente Capítulo corresponde à preparação e caracterização experimental dos 

complexos. Conforme já descrito, o objectivo da complexação neste estudo consistiu no 

aumento de solubilidade de fármacos pouco solúveis. Esta melhoria de solubilidade 

permitirá às moléculas de fármaco quando administradas oralmente alcançarem uma 

maior concentração nos fluidos gastro-intestinais, o que proporcionará uma maior 

quantidade, disponível, para permear as barreiras biológicas e consequentemente uma 

melhor biodisponibilidade. Um dos vários objectivos da pré-formulação consiste 

precisamente em manipular os fármacos, caso necessário, de forma a enquadrá-los na 

Classe I do SCB [Amidon e col., 1995; Wu e Benet, 2005]. Dado que os fármacos 

utilizados neste estudo pertencem à Classe II do SCB, foi necessário recorrer a um 

método que lhes melhorasse a solubilidade. Dos vários métodos disponíveis para 

melhorar esta propriedade foi seleccionada a técnica da complexação com CDs. As 

razões desta escolha foram enunciadas na alínea 1.7, Capítulo 1, deste estudo  

[Amidon e col., 1995; Charoenchaitrakool e col., 2002; Wu e Benet, 2005]. 

O método de complexação com CDs envolveu várias técnicas de preparação e 

processos de remoção de solvente que apresentaram um maior ou menor grau de 

dificuldade de execução. As técnicas que envolveram grandes quantidades de solvente 

(à excepção da secagem por corrente de ar) foram mais prolongadas e foi necessário 

recorrer à utilização de material mais sofisticado e mais dispendioso para promover a 

sua remoção (equipamento para secagem por aspersão e equipamento para a 

liofilização). Os fármacos utilizados neste estudo não apresentaram facilidade de 

manuseamento, enquanto o agente complexante relativamente a este ponto  

apresentou-se com melhores características. A causa desta maior ou menor facilidade de 

manuseamento das matérias-primas deve-se às suas propriedades farmacotécnicas que 

serão discutidas no Capítulo 3. 

A complexação ocorre quando uma molécula hóspede (fármaco) é colocada em 

contacto com o hospedeiro (CD). As forças motrizes que se desenvolvem entre estas 

duas moléculas podem levar à sua associação, com formação do  

“complexo de inclusão”, desde que a compatibilidade seja uma condição presente. 

Todas as forças que se desenvolvem durante este momento já focados na  

alínea 1.3.3, Capitulo 1, bem como a elevada energia das moléculas da água, libertada 
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durante a substituição das mesmas pelas moléculas de fármaco, tem que proporcionar 

uma estabilidade ao complexo que garanta o equílibrio dinâmico alcançado neste 

processo [Charoenchaitrakool e col., 2002; Sun e col., 2006]. Durante a formação do 

complexo fármaco:CD, que no fundo pode ser vista como um rearranjo ou uma 

reorganização de duas moléculas do tipo substrato/ligando, não ocorre o 

estabelecimento ou a quebra de ligações fortes (tipo covalente), dado este processo 

tratar-se de um fenómeno mais físico do que químico [van Hees e col., 1999;  

Faucci e col., 2000; Charoenchaitrakool e col., 2002; Loftsson e col., 2004;  

Pose-Vilarnovo e col., 2004; Duan e col., 2005; Loftsson e col., 2005; Sun e col., 2006; 

Loftsson e Duchêne, 2007]. 

A primeira parte deste trabalho teve como objectivo provar a formação de 

complexo entre as entidades seleccionadas (fármacos e CD) e que o rendimento desta 

complexação não dependia da quantidade de água usada nos diferentes processos de 

complexação utilizados (malaxagem e solução/suspensão). No método de 

solução/suspensão a água foi removida por corrente de ar, por secagem por aspersão e 

por liofilização [Miller e col., 2007]. 
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2.2 – Produção dos complexos 
 

2.2.1 – Materiais e métodos 

 

2.2.1.1 – Materiais 

Ibuprofeno (lote nº IBD0307086, Capsifar, Portugal) 

Indometacina (lote nº 0309166, Capsifar, Portugal) 

β-ciclodextrina (lote nº 70T016, Wacker, Alemanha) 

 

Ibuprofeno referência (F67029, lote nº 4) [Eur. Ph., 6.0, 2008] (IB ref) 

Indometacina referência (F67029, lote nº 2) [Eur. Ph., 6.0, 2008] (IN ref) 

Ácido clorídrico 1M (lote nº 51110, Riedel-de-Haen, Alemanha) 

Fosfato monopotássico (lote nº 0000125644, Panreac, Espanha) 

Fosfato dissódico (lote nº 0000124369, Panreac, Espanha) 

Álcool etílico (lote nº K37804683 739, Merck, Alemanha) 

Éter dietílico (lote nº K15512321, Merck, Alemanha) 

 

2.2.1.2 – Métodos 

 

2.2.1.2.1 – Modelação molecular 

As geometrias das moléculas de IB, IN e CD foram optimizadas com base na 

teoria do Funcional da Densidade [Hohenberg e Kohn, 1964] com o funcional híbrido 

B3LYP [Lee e col., 1988] e com a base 3-21G(d) [Binkley e col.,1980] utilizando o 

programa Gaussian 03 [www.gaussian.com]. Seguidamente realizou-se a inclusão das 

moléculas (geometricamente optimizadas) de IB e IN na cavidade da CD e foi realizado 

um cálculo de “docking” molecular, de forma a estudar o espaço conformacional do 

complexo e de obter um “guess inicial” para a conformação mais favorável do 

complexo, cuja energia foi minimizada utilizando um protocolo disponível do mesmo 

software MOE [http://www.chemcomp.com/]. De forma a confirmar os resultados dos 

estudos de “docking” molecular e calcular, de uma forma mais fiável, as energias de 

complexação dos complexos formados, as geometrias obtidas foram então optimizadas 

(geométrica e energeticamente) usando o mesmo nível teórico anteriormente usado para 
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optimizar as moléculas individuais (ver acima). As figuras foram construídas com o 

software PyMOL [http://pymol.sourceforge.net/]. 

 

2.2.1.2.2 – Ensaio de solubilidade de fases 

A preparação propriamente dita dos complexos foi concretizada depois da 

realização prévia dos estudos de solubilidade de fases de cada fármaco, de acordo com 

Higuchi e Connors, 1965. Estes estudos tiveram como propósito determinar o tipo de 

perfil e o tempo que é necessário para se atingir o equilíbrio dinâmico final que ocorre 

na complexação de cada fármaco, quando o meio de complexação envolve quantidades 

significativas de solvente. 

O ensaio de solubilidade de fases, realizado individualmente para cada fármaco, 

consistiu numa primeira fase na preparação de soluções aquosas de βCD (n = 3) em 

diferentes concentrações (0, 3, 6, 9 and 12 x 10-3 M) at pH ≈ 6. Na fase seguinte, a cada 

uma destas soluções contidas em tubos rolhados foi adicionado fármaco em excesso. Os 

tubos foram posteriormente colocados num banho de água à temperatura constante de  

± 25ºC e foram agitados com movimentos horizontais (100/min), durante um período de 

tempo suficiente para se atingir o equilíbrio. O tempo encontrado para alcançar o 

equilíbrio para cada fármaco foi de 8 h para a IN e 10 h para o IB. Estes períodos de 

tempo, corresponderam aos momentos em que as concentrações dos fármacos deixaram 

de aumentar à medida que a concentração de βCD aumentou, indicando assim que o 

equílibrio tinha sido alcançado. Para a construção dos diagramas de solubilidade de 

fases, as amostras foram colhidas e centrifugadas (Sigma 112, B. Braun Biotech 

International, Alemanha) em tubos Eppendorf, a 13.000 rpm, durante 10 min. A 

quantificação do fármaco foi feita por análise de espectroscopia UV (U-200, Hitachi, 

Japão). As curvas de solubilidade de fases foram construídas representando o fármaco 

dissolvido em função da concentração da βCD. A constante de associação ou de 

equilíbrio (K1:1) para cada complexo foi calculada a partir do declive da porção linear do 

perfil, de acordo com a seguinte equação [Higuchi e Connors, 1965]: 

 

)1(0
1:1 decliveS

declive
K

−
=         (2.1) 

 

onde, S0 é a solubilidade do fármaco na ausência da βCD. 
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2.2.1.2.3 – Preparação dos complexos 

Todos os materiais usados neste trabalho prático eram constituídos por 

partículas com tamanho inferior a 250 µm (foram passados previamente por um tamis de 

abertura de malha de 250 µm). Depois de garantida esta condição, procedeu-se à 

preparação em triplicado da solução de agente complexante por dissolução da βCD 

numa quantidade de água aproximadamente equivalente à sua solubilidade  

(1,63 x 10-2 M a 25ºC). A cada três destas soluções de βCD foi adicionado, 

separadamente, cada fármaco numa razão estequiométrica 1:1, de forma a preparar  

100 g da mistura final. Os sistemas aquosos resultantes contendo o fármaco e a βCD 

foram posteriormente agitados a 250 rpm, à temparatura de 25 ± 1ºC, durante o período 

de tempo pré-determinado para cada um deles, nos estudos de solubilidade de fases. 

Terminado o tempo de agitação e antes de realizar a operação de secagem para remoção 

da água, o valor de pH foi determinado no sobrenadante e a partir dele foram colhidas 

amostras para determinação da concentração de fármaco aí existente. A remoção de 

água de cada sistema processou-se por vários métodos que englobaram a secagem por 

aspersão (SA) (Büchi MiniSpray Dryer B-191, Suíça: temperatura “inlet” 125ºC, 

temperatura “outlet” 98ºC, aspirador a 100% e uma taxa de fluxo fixa a 2,3 ml/min), por 

liofilização (LI) (Christ Alpha 1-4, B. Braun Biotech International, Alemanha: as 

amostras foram previamente congeladas a -20ºC e em seguida secas à pressão de 

0,0045-0,0070 mbar) e por exposição das suspensões a uma corrente de ar (CA) à 

temperatura ambiente. Além destes sistemas binários foram também preparadas em 

frascos, por agitação durante 10 min (Fisher-Kendall Scientific Co, 12-811, EUA), as 

misturas físicas (MF, controlo) e as misturas para a operação de malaxagem (ML). Esta 

última operação foi realizada num almofariz de porcelana com a ajuda de um pilão, por 

adição da água (20 ml/5 min) à mistura preparada anteriormente [30, 70% de H2O para o 

IB and 50, 70% para a IN (m/m)]. Durante a execução do processo de malaxagem a 

evaporação da água processou-se como uma consequência da agitação da própria pasta. 

Depois de secas todas as misturas binárias, obtidas pelos dois métodos de preparação, 

com os respectivos processos de remoção de água, foram tamisadas através de um tamis 

de abertura de malha de 250 µm. Sempre que necessário, as mesmas, foram moídas num 

almofariz de porcelana para cumprir este requisito. 

Pelo facto do processo de complexação não garantir os 100% de inclusão, as 

amostras dos pós (CA, ML30, LI para o IB e CA, ML70, LI para a IN) foram lavadas 
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com éter dietílico para remover o fármaco não complexado. Os fármacos, sob a forma 

de “complexo de inclusão”, foram posteriormente identificados por espectroscopia UV 

(as amostras de pós lavados com este solvente orgânico estão assinaladas com um 

asterisco) por comparação com espectros obtidos nas mesmas condições a partir dos 

fármacos puros. Este procedimento teve como objectivo confirmar a presença do 

“complexo de inclusão” nas respectivas misturas. As CDs não absorvem no intervalo de 

comprimento de onda (UV) utilizado neste estudo [Lu e col., 2004]. 

Paralelamente às técnicas descritas anteriormente para a obtenção de complexos 

também foi ensaiada a preparação dos mesmos por fusão. Neste processo os 

componentes (IB ou IN e CD) depois de pesados, mantendo a mesma razão 

estequiométrica, foram colocados numa estufa (Heraeus, Alemanha) com as seguintes 

temperaturas (IB e βCD = 120ºC and IN e βCD = 200ºC). Estes valores de temperatura 

foram escolhidos para assegurar unicamente a fusão dos fármacos [Wulff e Aldén, 

1999]. 

 

2.2.1.2.4 – Caracterização dos complexos 

As matérias-primas, bem como os pós resultantes dos métodos de preparação 

com os diversos processos de secagem, foram submetidos a diferentes técnicas para sua 

caracterização. 

 

a) Microscopia óptica (MO) 

As matérias-primas e todos pós foram observados através de um microscópio 

(Olympus CX40 RF200 acoplado com uma sistema fotográfico Olympus  

C-5050 5 megapixels, em ampliações 40x and 200x Olympus, Japão) com o 

respectivo registo das imagens. 

 

b) Calorimetria diferencial de varrimento (CDV) 

Todos os pós foram analisados por CDV (TC 11, TA Processor, Mettler, 

Alemanha) para análise do seu comportamento térmico: 5-6 mg de cada pó 

pesados em cadinhos de alumínio foram aquecidos a taxa de 5ºC/min no 

intervalo de temperaturas de 30 a 300ºC. Os pós produzidos por malaxagem e 

por secagem por corrente de ar e por liofilização também foram analisados para 

avaliação do seu comportamento térmico, depois da lavagem com éter dietílico. 
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c) Avaliação espectroscópica 

c.1) Espectroscopia Ultravioleta (UV): a identificação do fármaco (IB and IN) 

nos complexos previamente lavados com éter dietílico foi efectuada no intervalo 

de comprimentos de onda de 190 a 380 nm (Hitachi U-2000, Japão). Os 

máximos de absorção obtidos para cada complexo foram comparados com os 

máximos de absorção obtidos para os fármacos puros (referência): IB (λ = 221 e 

263 nm) [Charoenchaitrakool e col., 2002], Figura 2.1 e IN (λ = 196, 265 e 319 

nm) [Stewart e Zhao, 2005], Figura 2.2. 

 

 

 

Figura 2.1 – Espectro de absorção UV do Ibuprofeno 

 

 

 

Figura 2.2 – Espectro de absorção UV da Indometacina 

 

c.2) Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (IV-TF): o 

espectro IV-TF foi obtido para cada matéria-prima e mistura de pós (Nicolet 

spectrophotometer, model Impact 400, EUA) através do método da pastilha de 
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KBr e foi registado entre 4000 a 450 cm-1. As misturas lavadas com éter dietílico 

(CA*, LI* e ML*) também foram caracterizadas por IV-TF. 

 

c.3) Ressonância magnética nuclear (RMN): os espectros 1H-RMN foram 

registados a 300 MHz (Bruker AVANCE II+ spectrometer, Alemanha). O protão 

anomérico H(1) foi usado como referência interna (0 ppm) para as unidades de 

desvio magnético, de acordo com Salvatierra e col., 1996, visto a sua localização 

assegurar os menores desvios. Os protões residuais na água deuterada são 

bastante largos, podendo sofrer mudanças com pequenas quantidades de água 

não deuterada. Todas as medições foram efectuadas a 40ºC [Salvatierra e col., 

1996]. 

c.4) Difractometria de raios-X (DRaios-X): Os dados de difracção de raios-X 

obtidos para as amostras das misturas de pós foram adquiridos usando um 

difractómetro de raios-X INEL, equipado com um monocromator multicamada 

de qualidade óptica Max-Flux (para radiação Kα do cobre) e um contador curvo 

de gás INEL CPS 590, associado a um sistema controlado por computador para 

recolha de dados. Todas as medições foram efectuadas à temperatura ambiente 

(22ºC). 

 

2.2.1.2.5 – Doseamento do fármaco nas misturas de pó 

As amostras colhidas para cada fármaco a partir dos sobrenadantes, durante os 

processos de preparação, foram depois convertidas em soluções hidroalcoólicas (1:1), as 

quais foram doseadas por espectrofotometria UV. 

A quantidade total de fármaco (livre e sob a forma de complexo) presente em 

cada mistura de pó foi determinada por espectrofotometria de UV: 10 mg de cada pó 

foram completamente dissolvidos em 100 ml (IB) ou em 250 ml (IN) de uma solução 

hidroalcoólica (1:1). Todas as soluções obtidas foram submetidas a ultra-sons  

(Branson 5200, EUA), durante 25 min, para assegurar a completa dissolução do 

fármaco, i.e., 100% relativamente à tomada de ensaio. 

Para estes doseamentos foram elaboradas curvas de calibração com fármacos 

referência em solução hidroalcoólica (1:1), pH ≈ 5, que originaram as seguintes rectas 

por regressão linear: 
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(IB, λ = 221 nm) 0179,0713,40 += xy   (R2 = 0,9993)  (2.2) 

(IN, λ = 265 nm) 0058,0664,49 += xy   (R2 = 0,9996)  (2.3) 

 
x– Concentração (mg/ml) 
y – Absorvência (ua) 
 

O rendimento de inclusão (%) para cada fármaco, relativamente aos dois 

métodos de preparação e respectivos processos de secagem, foi avaliado a diferentes 

valores de pH [1 (HCl 0,1N), 2 (tampão de fosfato), 5 (água desionizada) e 7 (tampão de 

fosfato)]. As soluções tampão de fosfato [F.P. 8, 2005, (4.1.3) soluções tampão de 

fosfato] foram preparadas e verificadas num potenciómetro (pH Meter Metrohm, Suíça). 

Amostras de 20 mg de cada mistura de pó foram suspendidas em 20 ml de cada uma das 

respectivas soluções citadas anteriormente. O sistema solução/suspensão foi submetido 

a ultra-sons durante 3 min e em seguida centrifugado (Megafuge 1.0R, Heraeus, 

Alemanha) a 3500 rpm, durante 15 min. Amostras dos sobrenadantes, depois de 

convertidas em soluções hidroalcoólicas (1:1), foram doseadas por espectrofotometria 

UV. Para estes doseamentos foram elaboradas curvas de calibração com fármacos 

referência em soluções hidroalcoólicas, para cada um dos valores de pH, obtendo-se as 

seguintes rectas de regressão linear: 

 

Soluções hidroalcoólicas de IB para diferentes valores de pH 

 
pH = 1  0055,0859,39 += xy    (R2 = 0,9996)   (2.4) 

pH = 2  0039,0335,40 −= xy    (R2 = 0,9996)   (2.5) 

pH = 7  0149,0671,49 −= xy    (R2 = 0,9996)   (2.6) 

 

Soluções hidroalcoólicas de IN para diferentes valores de pH 

 
pH = 1  0004,0450,49 −= xy   (R2 = 0,9998)   (2.7) 

pH = 2  0135,0645,45 += xy    (R2 = 0,9995)   (2.8) 

pH = 7  0054,0630,52 −= xy    (R2 = 0,9992)   (2.9) 

 
x – Concentração (mg/ml) 
y – Absorvência (ua) 

 
Os gráficos das curvas de calibração são apresentados no Anexo 2.1. 
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2.2.2 – Resultados e discussão 

 

2.2.2.1 – Modelação molecular 

Os resultados obtidos para o IB e a CD são apresentados na Figura 2.3. Pelos 

valores das energias de complexação pôde-se pressupor que o melhor ajustamento da 

molécula do IB na cavidade da βCD correspondeu à conformação do complexo C. Estas 

conformações apresentaram o IB dentro da cavidade com uma ligeira inclinação. As 

porções da molécula de fármaco que se encontraram na cavidade do agente complexante 

foi o anel aromático. Nas outras conformações o grupo carbonilo ficou posicionado 

ligeiramente fora da cavidade o que está de acordo com vários autores  

[Oh e col., 1998; Ghorab e Adeyeye, 2001; Waleczek e col., 2003]. 
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Topo Frente 

 
A – Energia de complexação = -127,9 kcal/mol 

 

 
B – Energia de complexação = -127,9 kcal/mol 

 

 
C – Energia de complexação = -153,7 kcal/ mol 

 

 

Figura 2.3 – Conformações por modelação molecular do complexo IBβCD 
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Para a IN as duas conformações possíveis do complexo INβCD são apresentadas 

na Figura 2.4. Nestas conformações a mais estável aparentemente foi a conformação A, 

visto apresentar uma valor de energia de complexação inferior. A parte da molécula 

posicionada no interior da cavidade foi o grupo indol enquanto o anel aromático se 

encontrou no exterior. Os grupos carbonilos localizaram-se na cavidade  

[Rossi e col., 2006]. 

 

 

Topo Frente 

A – Energia de complexação = -106,6 kcal/mol 

 

B – Energia de complexação = -84,3 kcal/mol 

 
 

Figura 2.4 – Conformações por modelação molecular do complexo INβCD 

 

2.2.2.2 – Ensaios de solubilidade de fases 

Através dos resultados obtidos nestes ensaios foi possível observar que o 

equilíbrio dinâmico foi alcançado ao fim de 8 h para a IN e 10 h para o IB, conforme 

citado anteriormente. Estes estudos mostraram que a quantidade máxima dissolvida de 

IB atingiu uma concentração constante a partir 6 x 10-3 M de βCD. Este comportamento 
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no diagrama de solubilidade de fases correspondeu a um perfil de tipo BS o qual 

originou a partir desta concentração de agente complexante o início da precipitação do 

complexo (Figura 2.5A). Por outro lado, a solubilidade da IN aumentou linearmente 

com o aumento da concentração da βCD, característico dos perfis de tipo AL  

[Higuchi e Connors, 1965], i.e., formação de um complexo 1:1. Neste caso o sedimento 

é constituído apenas por fármaco livre que não complexou (Figura 2.5B). O valor das 

constantes de estabilidade, que reflectem a extensão do processo de inclusão, foram 

determinadas para a IN considerando todos os pontos experimentais (K1:1 = 366 M-1), 

enquanto para o IB, apenas os três primeiros pontos foram considerados, i.e., a parte 

correspondente à porção linear da curva obtida (K1:1 = 2016 M-1). Os valores de K1:1 

mostraram que o processo de inclusão é mais fácil para o IB do que para a IN, o que 

pode ser parcialmente explicado pelo facto da estrutura molecular do IB ser 

aparentemente mais simples (peso molecular inferior e menos grupos aromáticos) do 

que a estrutura da IN, proporcionando um melhor ajustamento à cavidade. Na 

modelação molecular (alínea 2.2.2.1, Capítulo 2) os valores de energia de 

complexação para o complexo IBβCD são inferiores aos do complexo INβCD o que 

corroborou a maior facilidade da molécula de IB formar complexo com a CD. 

 

 
Figura 2.5 – Diagrama de solubilidade de fases: A) Ibuprofeno e B) Indometacina 

 

A EC determinada através da equação (1.6), alínea 1.3.3.3, Capítulo 1 originou 

os seguintes valores para cada fármaco (ECIB = 1,10 e ECIN = 0,0073). O valor obtido 

para a IN, nas condições deste estudo, demonstrou que este fármaco não é adequado 

para ser formulado com a βCD nas formas farmacêuticas sólidas, para uso oral. Para 

fármacos relativamente potentes, que não é o caso, o EC deve ser superior a 0,1 

[Loftsson e col., 2007]. 
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2.2.2.3 – Aspecto físico 

A operação de malaxagem foi caracterizada por uma consistência variável da 

pasta ao longo do processo propriamente dito, dependente da adição de água bem como 

dos dois fármacos usados. Durante este processo de preparação da massa, a adição de 

água à mistura dos pós, originou produtos mais ou menos consistentes, que depois de 

completamente secos apresentaram estados sólidos mais ou menos rígidos. Esta 

observação foi feita visual e manualmente durante a preparação e consequente 

pulverização (Figura 2.6). Relacionando as misturas quanto à facilidade de preparação 

o IBβCD ML30 foi mais fácil de misturar com o solvente do que o IBβCD ML70 

(Figura 2.6, a1 versus a2). No primeiro caso, as partículas formaram uma massa 

aglomerada, enquanto no segundo caso, originaram uma massa muito rigida. Por outro 

lado, ambas as formulações de INβCD ML foram facilmente misturadas com o solvente, 

permanecendo praticamente líquidas até ao final do processo (Figura 2.6, b1 versus b2). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6 – Aspecto dos pós produzidos por malaxagem no final do processo 

 

Os resultados relativos à quantidade de fármaco, sob a forma de complexo, 

dissolvido nas amostras recolhidas a partir do sobrenadante, das várias suspensões antes 

do processo de secagem, são apresentados na Tabela 2.1. O valor encontrado para o IB 

mostrou que a percentagem do complexo dissolvido IBβCD foi inferior ao determinado 

nas soluções obtidas, depois da reconstituição das misturas de pó resultantes dos vários 

processos de secagem (26,77% versus 78,95%). A explicação para este facto assentou 

a1) IBβCD ML30; a2) IBβCD ML70 
b1) INβCD ML50; b2) INβCD ML70 
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na precipitação parcial do complexo IBβCD, que ocorreu durante o processo de 

preparação (perfil BS no diagrama de solubilidade [Higuchi e Connors, 1965]). 

Relativamente aos resultados obtidos para a IN a percentagem de complexo INβCD 

dissolvido no sobrenadante é comparável aos valores obtidos depois da reconstituição 

das misturas de pó, resultantes dos vários processos de secagem (0,82% versus 0,95%, 

LI). A similitude destes valores pôde ser explicada pelo facto de todo o complexo 

contendo IN (perfil AL no diagrama de solubilidade de fases) se encontrar dissolvido no 

meio, sendo o sedimento unicamente constituído por IN livre. A estabilidade dos 

complexos INβCD decresce à medida que o fármaco se ioniza (aumento de pH) devido 

à diminuição da interacção com a cavidade hidrofóbica da CD [Ghorab e Adeyeye, 

2003]. 

 

 

As diferenças observadas nas partículas de todas as misturas de pós 

relativamente à sua forma e tamanho (<250 µm) estão relacionadas com os métodos de 

preparação e respectivos processos de secagem (Figura 2.7) [Cirri e col., 2005]. As 

partículas de βCD apresentaram uma forma rectangular, enquanto as partículas de IB 

mostraram uma forma bem definida em bastonete e as partículas de IN apresentaram 

uma forma irregular. Os pós contendo IB e βCD livre e complexo IBβCD (excepto 

IBβCD MF, Figura 2.7) apresentaram partículas com diferentes formas, que estarão 

relacionadas com a nova entidade formada (complexo) e com os métodos de secagem 

utilizados [Miller, 2007]. O pó correspondente à mistura física é constituído por 

partículas em forma de bastonete (IB) ou rectangulares (βCD). Neste caso, a forma das 

partículas não sofreu alteração, porque elas foram submetidas unicamente a um 

processo mecânico de mistura. Por outro lado, as partículas produzidas por secagem por 

aspersão mostraram diferentes formas, quando comparadas com as da mistura física, 

devido à existência de uma nova entidade (complexo) que apresentou uma forma 

irregular, como uma consequência da solidificação resultante da evaporação do 

Tabela 2.1 – Quantidade de fármaco dissolvido sob a forma de complexo no 
sobrenadante 

  Concentração (%)a 

Ibuprofeno IBβCD SA 26,77 ± 0,86 
   

Indometacina 
INβCD SA 0,83 ± 0,04 

INβCD LI 0,82 ± 0,02 

a) média ± dp (n=3)   
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solvente. Algumas partículas com a forma semelhante às partículas do IB 

corresponderam ao IB livre (não complexado). Os outros pós [ML, CA, SA e LI] 

mostraram partículas com formas irregulares, as quais correspoderam à nova entidade 

(complexo). O pequeno tamanho destas partículas pode estar relacionado com o método 

de secagem e subsequente moagem. Relativamente aos pós contendo IN e βCD livres e 

complexo INβCD (excepto INβCD MF, Figura 2.7), as diferenças na forma das 

partículas são menos evidentes que no caso do IB. A explicação para esta observação 

assentou no facto do rendimento de complexação ter sido muito baixo para este fármaco 

(0,82-0,95%, Tabela 2.1) o que não originou um número de partículas de complexo 

INβCD suficiente para se distinguir (realçar) no seio do pó, basicamente composto de 

partículas correspondentes às matérias-primas. Como já citado, os pós correspondentes 

à mistura física mostraram partículas com a mesma forma para a IN (irregular) e para a 

βCD (rectangular). As partículas dos pós obtidos por malaxagem apresentaram 

tamanhos muito inferiores, mas formas idênticas aos pós da mistura física. 

Contrariamente, os pós produzidos por liofilização mostraram partículas com diferentes 

formas. Uma possível explicação para este facto pode residir no processo de secagem e 

não na presença de complexo visto este estar presente em pequenas quantidades não se 

evidenciando a sua forma característica.  

Todos os pós contendo “complexos de inclusão” obtidos a partir dos dois 

métodos de preparação com os diferentes processos de secagem apresentaram partículas 

muito pequenas. Esta característica pode estar relacionada com o método de preparação 

e secagem (CA, ML, SA e LI), bem como com a respectiva moagem a que alguns dos 

pós foram sujeitos (ML). Para ambos os fármacos, parece que o método de secagem 

influenciou de forma relevante o tamanho e os contornos da forma das partículas [Cirri 

e col., 2005; Miller e col., 2007]. 
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Figura 2.7 - Fotografias dos pós sob microscopia óptica: matérias-primas, mistura 

física(MF) e misturas com complexos (CA, ML, SA e LI) 
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2.2.2.4 – Calorimetria diferencial de varrimento 

Ibuprofeno 
Os termogramas obtidos mostraram que as matérias-primas e as misturas de pós 

apresentaram comportamentos térmicos característicos. A comparação entre as 

transições endotérmicas de IB, βCD, IBβCD MF e das misturas com complexos IBβCD, 

demostraram que os pós que continham complexos apresentaram mudanças na 

temperatura de transição endotérmica da βCD (Figura 2.8A). A transição endotérmica 

característica da βCD (Figura 2.8Ab) ocorreu entre 100-145ºC. Esta transição 

endotérmica foi também observada no termograma da IBβCD MF (mistura física), 

correspondente à βCD livre que compunha praticamente a totalidade da mistura  

(Figura 2.8Ac). A análise das outras transições endotérmicas (Figura 2.8Ad-h), 

relativamente à βCD, mostrou desvios para valores inferiores na temperatura  

(80-120ºC). Estas mudanças no comportamento endotérmico do agente complexante 

(desvios e forma da banda) nestes pós quando comparado com as transições 

endotérmicas da βCD pura e da βCD na mistura IBβCD MF forneceram evidência da 

formação do “complexo de inclusão”. Todos os pós analisados que continham 

complexos apresentaram esta evidência não estando, no entanto, a mesma muito 

pronunciada nos pós obtidos por malaxagem (Figura 2.8Ae,f). Esta modificação da 

forma do registo endotérmico da banda da βCD foi atribuido à desidratação da sua 

cavidade [Jambhekar e col., 2004]. Esta desidratação foi aparentemente mais evidente 

para as amostras CA, SA e LI do que para as amostras ML. O pico endotérmico devido 

à fusão do IB ocorreu a 76,3ºC (Figura 2.8Aa). Os outros valores para os picos 

endotérmicos devido à fusão do IB nos diferentes pós ocorreram a 74,8ºC para a MF 

(Figura 2.8Ac), 74,6ºC para a CA (Figura 2.8Ad), 74,5ºC para a ML30 (Figura 2.8Ae), 

75,1ºC para a ML70 (Figura 2.8Af) e 74,9ºC para a LI (Figura 2.8Ah). A forma do pico 

endotérmico do IB nos cromatogramas para todos os pós (excepto IBβCD SA) mostrou 

a presença de IB livre, i.e., o rendimento do processo de inclusão não alcançou os 

100%. A ausência do pico endotérmico do pó submetido à secagem por aspersão 

(Figura 2.8Ag) poderá ter sido devida às condições de temperatura usadas neste método 

de secagem (temperatura “inlet” 125ºC). Esta temperatura, sendo superior à temperatura 

de fusão do fármaco, poderá ter sido responsável pelo desaparecimento do fármaco livre 

presente na preparação, durante o processo de remoção de água (rendimento < 100%, 

existência de fármaco livre). Todos os pós que continham sistemas binários 

apresentaram valores muito similares relativamente ao ponto de fusão do fármaco. 
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Indometacina 
Para o caso da IN, a comparação entre os termogramas mostrou ligeiro desvio da 

temperatura nas endotérmicas da βCD (Figura 2.8B). A transição endotérmica 

característica da βCD (Fig. 2.8Bb) ocorreu entre 99-145ºC. A análise de outras 

transições endotérmicas (Figura 2.8Bc-h) relativamente a este agente complexante, 

mostrou desvios na temperatura para valores inferiores (93-140ºC). Esta diminuição não 

foi muito evidente porque o rendimento do processo de inclusão para este fármaco foi 

baixo, deixando perceptível que a percentagem de complexo nos diferentes pós 

apresentou valores muito reduzidos. A maior quantidade de βCD livre, em todos as 

misturas de pós, levou a um comportamento de desidratação muito similar entre eles, 

originando uma banda endotérmica para a βCD, a qual variou muito ligeiramente, 

reflectindo assim o baixo rendimento de inclusão. O aspecto da endotérmica da IN em 

todos os termogramas mostrou a presença da sua forma livre em todos os sistemas 

binários. Esta observação corroborou que o rendimento de inclusão foi inferior a 100%. 

O pico endotérmico relativo ao ponto de fusão da IN ocorreu a 160,9ºC (Figura 2.8Ba). 

Os outros valores correspondentes às transições endotérmicas de fusão deste fármaco, 

nos diferentes pós, ocorreram a 161,5ºC para a MF (Figura 2.8Bc), 162,2ºC para a CA 

(Figura 2.8Bd), 161,1ºC para a ML50 (Figura 2.8Be), 161,0ºC para a ML70  

(Figura 2.8Bf), 160,7ºC para a SA (Figura 2.8Bg) e 161,7ºC para a LI (Figura 2.8Bh). 

Estes valores corresponderam à sua forma polifórmica I [O'Brien e col., 1984].  

 
Figura 2.8 – Termogramas de A) e B) fármaco, βCD, fármaco:βCD MF e complexos 

fármaco:βCD 

a) IB; b) βCD; c) IBβCD MF; d) IBβCD CA; e) IBβCD ML30;  
f) IBβCD ML70; g) IBβCD SA; h) IBβCD LI 
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Amostras dos pós lavadas com solvente orgânico 
Nos termogramas das Figuras 2.9C e D estão representadas as endotérmicas 

características de algumas misturas de pó que foram lavadas com éter dietílico para 

remover o fármaco não complexado. Nas endotérmicas dos complexos  

(Figuras 2.9Cc-e e Dc-e) apenas apareceram transições correspondentes à βCD. Além 

deste ensaio, estes pós foram também sujeitos a um varrimento no UV  

(λ = 380 a 190 nm) e como resultado originaram um espectro com o mesmo perfil e os 

mesmos máximos de absorção (alínea 2.2.1.2.4 c), Capítulo 2) obtidos para cada 

fármaco puro (referência). Os dados que foram obtidos nestes ensaios ajudaram a 

confirmar a existência de “complexo de inclusão” nos pós em estudo. 

 
Figura 2.9 – Termogramas C) e D) fármaco, βCD e complexos fármaco:βCD lavados 

com éter dietílico 
 

2.2.2.5 – Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 

As amostras das matérias-primas e das misturas de pós foram analisadas por  

IV-TF. A região espectral compreendida entre 4000 a 3000 cm-1 não é apropriada para 

analisar a βCD e os seus complexos devido aos grupos 'OH' primários e secundários e 

às moléculas de água de cristalização que mascaram outras bandas. As bandas 

simétricas de flexão correspondentes às moléculas de água na βCD hidratada ocorreram 

a 1644,7 cm-1 (1650-1630 cm-1) [Silverstein e col., 1991; Gavira e col., 2003; 

Jambhekar e col., 2004] (Figura 2.10a1). Em todos os espectros esta banda apresentou 

a) IB; b) βCD; c) IBβCD CA*; d) IBβCD ML30*; e) IBβCD LI* 
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um ligeiro desvio devido alterações nas ligações das moléculas de água de hidratação 

dentro da βCD [Jambhekar e col., 2004]. 

 

Ibuprofeno 

O espectro do IB apresentou uma banda de estiramento a 1721,3 cm-1 

correspondente ao carbonilo ('C=O') do grupo ácido carboxílico. As bandas de 

estiramento 'C=O' dos grupos acídicos são consideravelmente mais intensas do que as 

bandas 'C=O' dos grupos cetónicos. As duas bandas correspondentes ao estiramento do 

grupo 'C=O' e a flexão do grupo 'OH' apareceram no espectro dos ácidos carboxílicos a 

1422,7 e 1320,0 ou a 1225,0 cm-1 (1440-1395 e 1320-1210 cm-1 [Silverstein e col., 

1991]), respectivamente (Figura 2.10a2). A análise do espectro das amostras dos pós 

ML30* e LI* (Figura 2.10c1 e c2) mostraram a banda de estiramento do carbonilo do 

grupo ácido desviada para um valor de número de onda superior (1729,6 cm-1). Este 

desvio no comprimento de onda poderá ter resultado da quebra das ligações de 

hidrogénio intermoleculares dos cristais e da formação de uma dispersão monomérica 

do fármaco como uma consequência da interacção com a βCD, a qual poderá ter levado 

à inclusão do fármaco na cavidade do agente complexante [Mura e col., 1998]. A banda 

de estiramento do carbonilo no espectro do IBβCD MF (Figura 2.10b1) apareceu no 

mesmo comprimento de onda (1721,3 cm-1) do fármaco puro (Figura 2.10a2) 

[Silverstein e col., 1991; Cassela e col., 1998; Oh e col., 1998; Ghorab e Adeyeye, 

2001; Koester e col., 2003; Jambhekar e col., 2004; Bongiorno e col., 2005; Tozuka e 

col., 2006]. Outros espectros que foram registados, mas não constam da Figura 2.6, 

apresentaram desvios neste pico que corresponderam ao grupo carbonilo (números de 

onda maiores: 1737,4 cm-1 para o IBβCD CA, 1742,9 cm-1 para o IBβCD SA,  

1743,2 cm-1 para o IBβCD LI, 1736,0 cm-1 para o IBβCD CA*; números de onda 

menores: 1708,5 cm-1 para o IBβCD ML30 e 1709,1 cm-1 para o IBβCD ML70). O 

desvio da banda correspondente ao grupo carbonilo foi um dado que corroborou a 

existência de “complexo de inclusão”. No entanto, a detecção deste grupo no espectro 

indiciou que o mesmo não ficou totalmente incluído na cavidade da βCD  

(alínea 2.2.2.1, Capítulo 2). Os restantes espectros são apresentados no Anexo 2.2 a). 

 

Indometacina 
O espectro da IN mostrou a presença de duas bandas a aproximadamente 1721,3 

e 1689,4 cm-1 correspondente aos grupos carbonilo (carboxílico e cetónico). O facto 

deste grupo ter mostrado bandas de absorção de estiramento fortes na região situada 
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entre 1870-1540 cm-1, serviu como referência para o seu reconhecimento no espectro 

IV-TF devido à sua posição constante, à sua intensidade elevada e à sua boa definição 

em relação a outras bandas interferentes [Silverstein e col., 1991; Scheneider e col., 

1998]. A região entre 900-600 cm-1 apresentou bandas mais intensas e informativas 

relativamente aos grupos aromáticos [O'Brien e col., 1984; Silverstein e col., 1991] 

(Figura 2.10a3). Um exame de todos os espectros obtidos a partir dos pós produzidos 

com IN e que continham complexos, não submetidos ao processo de lavagem com o 

solvente orgânico, revelaram duas pequenas bandas distintas a 1721,3 cm-1 e perto de 

1689 cm-1 (grupos carbonilo) que provaram a existência do fármaco livre nos pós 

analisados (1685,7 cm-1 para o INβCD CA, 1685,7 cm-1 para o INβCD ML50,  

1689,4 cm-1 para o INβCD ML70, 1685,7 cm-1 para o INβCD SA e 1685,7 cm-1 para o 

INβCD LI) [Silverstein e col., 1991, Cassela e col., 1998]. Estas bandas apareceram 

também na INβCD MF (Figura 2.10b2). Além desta informação, os espectros 

mostraram pequenos picos em redor de 1312 cm-1, os quais são atribuídos às absorções 

provocadas pela flexão do 'C-H', estiramento do 'C-O' e deformação do 'O-H' na 

molécula da IN (i.e., grupos não totalmente incluídos na βCD) [Oh e col., 1998; Ghorab 

e Adeyeye, 2001; Koester e col., 2003; Jambhekar e col., 2004; Bongiorno e col., 2005]. 

As outras bandas no espectro IV-TF obtidas a partir dos pós com complexos, foram 

similares à das βCD pura e mostraram-se diferentes das dos correspondentes fármacos 

puros. Os espectros obtidos a partir das amostras que foram lavadas com éter dietílico 

(Figura 2.10c3 e c4), apresentaram perfis sem as bandas relativas aos grupos carbonilo, 

apresentando no entanto ligeiros desvios nos picos correspondentes a alterações nas 

ligações das moléculas de água de hidratação dentro da βCD (1634,1 cm-1 para o 

INβCD CA*, 1634,1 cm-1 para a INβCD ML70* e 1640,9 cm-1 para a INβCD LI*). 

Concomitantemente, o desaparecimento das bandas a aproximadamente 1689,0 cm-1 

(grupos carbonilo) sugeriu a inclusão dos mesmos dentro da cavidade da βCD  

(Figura 2.10c3 and c4) [Jambhekar e col., 2004]. Os restantes espectros são 

apresentados no Anexo 2.2 b). 
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Figura 2.10 – Espectro infravermelho do fármaco:βCD: A) Ibuprofeno e B) 

Indometacina 
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2.2.2.6 – Ressonância magnética nuclear 

A espectroscopia RMN de protão tem sido frequentemente usada como uma 

técnica analítica, que permite interpretar o resultado do processo de inclusão das 

moléculas hóspedes na cavidade do hospedeiro [Salvatierra e col., 1996;  

Faucci e col, 2000; Másson e col., 2003; Sun e col., 2006]. Através deste método, 

analisou-se a exequibilidade da inclusão dos dois fármacos em estudo (IB e IN) no 

hospedeiro macrocíclico (βCD) utilizando a espectroscopia de protão 1D 

(espectroscopia a uma dimensão) simples, combinada com outras técnicas 

complementares. Foi feito o registo do espectro para os quatro protões das soluções 

aquosas saturadas (em D2O) dos pós IBβCD e INβCD submetidos e não submetidos ao 

prévio procedimento de lavagem com éter dietílico. Estes espectros foram comparados 

com o espectro da solução βCD, com o objectivo de identificar os desvios químicos, 

que possam provar a evidência da complexação e para estudar o possível efeito do 

procedimento de lavagem em ambos os pós [Mura e col., 1998]. Conforme já frisado, a 

βCD tem a topologia em forma de cone oco, apresentando o 'H(3)' e o 'H(5)' como 

protões internos. Muitos estudos de inclusão apontam para um arranjo espacial onde as 

moléculas hóspedes hidrofóbicas penetram na cavidade toroidal formando  

“complexos de inclusão”, que afectam principalmente os protões internos do 

macrocíclico. Neste estudo, a análise centrou-se em primeiro lugar no comportamento 

dos protões da βCD relativamente aos desvios químicos do 'H(3)' e do 'H(5)'. 

Comparando o espectro da solução βCD e os pós não lavados de ΙΒβCD e ΙΝβCD 

(Figura 2.11A), foi fácil reconhecer um desvio químico significativo (para campos mais 

elevados), induzido, para os protões internos 'H(3)' e 'H(5)' em ambas as amostras, 

principalmente para o 'H(5)', sendo este efeito mais forte na amostra de ΙΒβCD. A 

formação do “complexo de inclusão” foi claramente colocada em evidência através das 

características espectrais resultantes quer do elevado desvio do protão interno 'H(5)' 

protegido na cavidade da βCD ou da maior estabilidade no equilíbrio entre os 

complexos e as espécies livres (ou ambas) [Oh e col., 1998; Ghorab e Adeyeye, 2001]. 

A Tabela 2.2 mostrou, os desvios químicos relativamente ao protão 'H(1)' dos 

multipletos dos protões da βCD, numa solução simples e na presença de pós contendo 

complexos (não lavados) bem como as diferença dos desvios entre os pontos espectrais 

equivalentes à solução βCD e cada uma das soluções dos pós: ΙΒβCD e ΙΝβCD. Estes 

resultados são apresentados na Figura 2.11B, onde é imediatamente quantificado o 
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desvio mais largo para os protões 'H(3)' e 'H(5)' e o efeito do desvio mais forte para a 

ΙΒβCD [Oh e col., 1998; Ghorab e Adeyeye, 2001]. 

 

 
Figura 2.11 – Desvios químicos produzidos por RMN dos protões em solução (referência 

H(1) a 0 ppm): A) Composto puro (a) e misturas não lavadas (b e c); 
B) Diferenças nos desvios químicos de cada protão da βCD H(i), (i = 1,…, 6) entre os 
desvios da βCD pura (a) e os desvios das misturas não lavadas da IBβCD (b) e da 

INβCD (c) 

 

 

Aplicando a mesma análise de RMN de protão aos pós lavados contendo ΙΒβCD 

e ΙΝβCD, observaram-se os mesmos efeitos de desvios nos pós lavados contendo 

ΙΒβCD, mas não foram observadas modificações relevantes em relação ao espectro do 

pós contendo ΙΝβCD (Figura 2.12). Assim, pôde-se concluir que a IN sob a forma de 

complexo, que esteve presente em concentrações muito pequenas, devido à sua baixa 

Tabela 2.2 – Desvios químicos dos protões da β-ciclodextrina no espectro RMN e 
das suas misturas com Ibuprofeno e Indometacina 

δ (ppm) 
H(1) H(2) H(3) H(4) H(5) H(6) 

d dd t t m m 
βCD(δi A) 0,000 -1,431 -1,122 -1,488 -1,246 -1,182 

IBβCD(δi B) 0,000 -1,429 -1,162 -1,466 -1,342 -1,219 

INβCD(δi C) 0,000 -1,438 -1,130 -1,468 -1,293 -1,192 

∆
i BA=( δi B- δi A) 0,000 0,002 -0,040 0,023 -0,096 -0,037 

∆
i CA=( δi C- δi A) 0,000 -0,008 -0,007 0,020 -0,047 -0,010 

Desvios qímicos dos protões H(i) (i=1,… 6)  em solução da βCD (δΑ
i) e das misturas não lavadas 

IBβCD (δΒ
i) e INβCD (δC

i) [valores ppm com H(1) como referência]. ∆i
BA (mistura IBβCD) e ∆i

CA 
(mistura INβCD). Estes valores estão representados na Figura 2.11B. 
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inclusão, foi substancialmente removida da molécula do hospedeiro βCD pela operação 

de lavagem, contrariamente ao que se passou com o ΙΒβCD. 

Os resultados alcançados com a técnica de RMN pemitiram suportar fortemente 

a assumpção de uma inclusão por complexação dos fármacos IB e IN na cavidade da 

βCD, promovendo desta forma um grau elevado de dispersão destas moléculas no meio 

aquoso, com maior relevância para o pó contendo complexo ΙΒβCD. A análise do 

espectro apontou para uma interacção muito forte com o IB, que pode ter resultado quer 

numa protecção elevada do protão interno 'H(5)' na cavidade da βCD ou de uma maior 

estabilidade no equilíbrio entre os complexos e as espécies livres (ou ambas) 

[Silverstein e col., 1991; Ghorab e Adeyeye, 2003]. 

 

 
Figura 2.12 – Efeitos da lavagem com o éter dietílico nos desvios químicos dos pós 

fármaco:βCD 
 

2.2.2.7 – Difractometria de raios-X 
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contendo diferentes pós. Comparando os padrões (d) e (e) obtidos a partir dos pós que 

foram submetidos a lavagem com o éter dietílico, com os padrões da βCD (a) e IB puro 

(b) pôde-se observar que os picos encontrados nos padrões (d) e (e) são muito similares 

entre eles, mas não o são, quer com o registo dos picos no padrão (a) ou no padrão (b). 

Este resultado indicou a existência de uma nova entidade, “complexo de inclusão”, nos 
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padrões (d) e (e), a qual não ocorreu nos padrões (a) and (b). A ausência de picos quer 

da βCD ou IB nos padrões (d) e (e) significou que as quantidades destas substâncias  

(se existiram) estavam para lá dos limites de detecção, isto devido a um elevado 

rendimento de inclusão e à remoção do IB livre através do processo de lavagem. 

Observando o padrão obtido a partir do pó contendo complexo não lavado (c) 

encontrou-se todos os picos existentes nos padrões (d) e (e) correspondentes ao 

“complexo de inclusão” e picos extra que apareceram no registo do IB (padrão b) 

correspondente ao IB livre (não complexado). A ausência dos picos da βCD não 

complexada é devida à baixa percentagem deste composto no pó conforme descrito 

acima [Cassela e col., 1998; Leite Pinto e Cabral Marques, 1999; Ghorab e Adeyeye, 

2001; Hussein e col., 2007]. 

 

Indometacina 
A Figura 2.13B apresenta os padrões de raios-X obtidos a partir de amostras 

contendo diferentes pós. Comparando o padrão (c) a partir dos pós não lavados com os 

padrões da βCD (a) e IN (b) pôde-se observar que os picos encontrados no padrão (c) 

estão todos no registo quer do padrão (a) ou padrão (b). Nenhum pico novo esteve 

presente no padrão (c) comparado com o (a) e (b), indicando que a quantidade de 

complexo esteve para além dos limites de detecção neste pó. O padrão (d) 

correspondente aos pós lavados mostrou picos no registo desfasados com os do padrão 

(a) sem qualquer contribuição do padrão (b), indicando que mais uma vez a quantidade 

de complexo INβCD esteve para além do limite de detecção e a IN livre (não 

complexada) foi eficientemente removida com o processo de lavagem [Fini e col., 1997; 

Cassela e col., 1998; Wulff e Aldén, 1999]. A falta de evidência para a presença do 

complexo em ambas as amostras (c) e (d) pode ter tido a sua origem no diminuto 

rendimento do processo de inclusão entre a IN e a βCD (0,82 a 0,95%). 
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Figura 2.13 – Padrões obtidos por difracção de raios-X das amostras de pó contendo: 

A) Ibuprofeno e B) Indometacina 
 

2.2.2.8 – Doseamento 

 

As quantidades normalizadas em percentagem (%) de IB e IN em todas as 

misturas de pó são mostradas na Tabela 2.3. Todos os valores, excepto o referente à 

IBβCD SA estão no intevalo de 100 ± 5%. O baixo valor do IBβCD SA foi previamente 

analisado quando foram discutidos os resultados dos estudos de calorimetria  

(alínea 2.2.2.4, Capítulo 2). 
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A Tabela 2.4 apresenta as quantidades (%) de fármaco (IB e IN) livre, não 

complexado e fármaco complexado contidos nos diferentes pós preparados na alínea 

2.2.1.2.3, Capítulo 2, que foram dissolvidas a diferentes valores de pH. 

 

Ibuprofeno 
A pH = 1, a quantidade de IB dissolvida a partir dos diferentes pós apresentou 

valores similares, à excepção do pó correspondente à IBβCD MF e ao fármaco puro. A 

este pH a quantidade dissolvida para estes dois pós correspondeu para o fármaco puro à 

sua solubilidade intrínseca e para a mistura física à solubilidade intrínseca do fármaco 

acrescida de algum fármaco que complexou durante a preparação da respectiva solução 

[Mura e col., 2001; Cirri e col., 2005]. Para os outros pós, os valores representados 

provieram basicamente do fármaco sob a forma de complexo, existente nas respectivas 

misturas. Para estes casos, a influência de fármaco livre (não complexado) existente em 

cada mistura de pós que se dissolveu (solubilidade intrínseca) não representou, devido a 

seu valor muito baixo, qualquer relevância na quantidade final encontrada para o 

fármaco em estudo. 

A pH = 2, a quantidade de IB dissolvido na forma de complexo foi praticamente 

o mesmo para todos os pós, excepto para a IBβCD MF e para o IB puro. A explicação 

para os valores encontrados para este pH que diferiram muito pouco dos encontrados 

Tabela 2.3 – Quantidade total de fármaco em cada pó 
  Concentração (%)a) 

Ibuprofeno 

IBβCD MF 96,35 ± 0,18 

IBβCD CA 96,00 ± 0,26 

IBβCD ML30 97,70 ± 0,09 

IBβCD ML70 99,65 ± 0,33 

IBβCD SA 76,97 ± 0,00 

IBβCD LI 102,42 ± 0,09 

 

Indomentacina 

INβCD MF 97,23 ± 0,11 

INβCD CA 99,15 ± 0,12 

INβCD ML50 96,02 ± 0,00 

INβCD ML70 97,03 ± 0,20 

INβCD SA 96,05 ± 0,12 

INβCD LI 99,92 ± 0,49 

a) média ± dp (n=3)   



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 122 
 

para o pH = 1 foi idêntica à descrita anteriormente. A pH = 5 observou-se um aumento 

da quantidade de fármaco de IB dissolvido, porque uma parte do fármaco livre a este pH 

acabou por se dissolver (aumento de solubilidade com o aumento do pH). A pH = 7 

todos os pós apresentaram valores elevados porque neste nível de pH o fármaco 

dissolvido resultou do fármaco livre, parcialmente ionizado e do fármaco complexado. 

Para valores de pH = 6 e pH = 8 em tampão de fosfato, a 20 ºC, o rac-IB apresenta uma 

solubilidade de 1 mg/ml e >100 mg/ml, respectivamente. A pH = 7 a solubilidade do 

rac-IB é 10,01 mg/ml determinada através do ACD/PhysChem [Higgins e col., 2001]. 

Para os diferentes valores de pH a quantidade de IBβCD SA não aumentou, 

provavelmente devido ao exposto sobre esta mistura na secção na alínea 2.2.1.2.4 b), 

Capítulo 2. 

 

Indometacina 
A pH = 1, a quantidade de IN dissolvida a partir dos diferentes pós apresentou 

valores similares, à excepção do pó correspondente à INβCD MF e ao fármaco puro. A 

este pH a quantidade dissolvida para estes dois pós correspondeu para o fármaco puro à 

sua solubilidade intrínseca e para a mistura física à solubilidade intrínseca do fármaco 

acrescida de alguma IN que complexou durante a preparação da respectiva solução 

[Mura e col., 2001; Cirri e col., 2005]. Para os outros pós os valores encontrados 

provieram basicamente do fármaco sob a forma de complexo existentes nas respectivas 

misturas. Para estes casos, a influência de fármaco livre (não complexado) existente em 

cada mistura de pós que se dissolveu (solubilidade intrínseca) não desempenhou, devido 

a seu valor muito baixo, qualquer relevância na quantidade final encontrada para o 

fármaco em estudo. 

A pH = 2, a quantidade de IN dissolvida como complexo foi praticamente a 

mesma para todos os pós, excepto para a INβCD MF. A quantidade de fármaco 

dissolvido a partir desta mistura é inferior porque este pó não contém IN na forma de 

complexo. No entanto, esta quantidade é maior do que a encontrada para a solução com 

IN puro, pelo facto de ocorrer alguma complexação durante a preparação da respectiva 

solução [Mura e col., 2001; Cirri e col., 2005]. A pH = 5 observou-se um aumento da 

quantidade de fármaco dissolvido porque uma maior porção do fármaco livre (não 

complexado) dissolveu-se a este nível de pH [O'Brien e col., 1984]. A pH = 7 todos os 

pós apresentaram valores de fármaco dissolvido mais elevados, porque para além do 

fármaco complexado que se dissolveu, o aumento do pH provocou um aumento de 

solubilidade do fármaco livre, que passou a dissolver-se como um sal não complexado. 
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Neste pH a solubilidade do IN, forma I, é de 54 mg/100 ml em solução tampão de 

fosfato a 25ºC [O'Brien e col., 1984]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.4 - Quantidade de fármaco dissolvido a diferentes valores de pH 

 Concentração (%)a) 

 pH = 1 pH = 2 pH = 5 pH = 7 

Ibuprofeno 

IBβCD MF 42,59 ± 1,67 43,79 ± 0,69 46,45 ± 1,16 84,56 ± 0,66 

IBβCD CA 73,72 ± 1,40 75,71 ± 1,62 79,57 ± 1,03 93,01 ± 1,46 

IBβCD ML30 82,50 ± 1,76 83,72 ± 0,71 86,89 ± 0,71 92,17 ± 1,66 

IBβCD ML70 80,85 ± 1,83 82,25 ± 1,58 87,73 ± 0,66 95,44 ± 0,72 

IBβCD SA 79,56 ± 0,58 78,95 ± 1,32 77,99 ± 1,94 71,19 ± 1,33 

IBβCD LI 76,94 ± 2,31 78,57 ± 0,83 85,91 ± 0,31 97,02 ± 0,70 

IB 17,37 ± 0,68 18,70 ± 0,99 35,39 ± 0,75 99,98 ± 0,86 

      

Indometacina 

INβCD MF 0,46 ± 0,04 0,48 ± 0,09 3,59 ± 0,67 24,84 ± 0,32 

INβCD CA 0,77 ± 0,07 0,82 ± 0,10 4,32 ± 0,20 24,36 ± 0,29 

INβCD ML50 0,87 ± 0,05 0,91 ± 0,16 4,05 ± 0,14 n.d. 

INβCD ML70 0,87 ± 0,06 0,94 ± 0,18 4,35 ± 0,19 n.d. 

INβCD S 0,93 ± 0,04 1,09 ± 0,18 3,76 ± 0,15 29,59 ± 0,35 

INβCD FD 0,85 ± 0,09 0,95 ± 0,15 4,06 ± 0,79 20,77 ± 1,41 

IN 0,23 ± 0,03 0,24 ± 0,14 3,35 ± 0,10 n.d. 

a) média ± dp (n = 3) 
n.d. – não determinado 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 124 
 

 

2.3 – Conclusões 
 

Através das diferentes técnicas de caracterização utilizadas neste estudo, foi 

possível obter resultados, relativamente aos dois fármacos, que analisados 

conjuntamente provaram a existência de complexo nas misturas de pó obtidas pelos dois 

métodos de preparação e respectivos processos de remoção de água. No decorrer destas 

análises e sob as condições de ensaio utilizadas descobriu-se que a quantidade de água 

necessária para promover a inclusão não é importante, como se pode comprovar pelos 

resultados alcançados a pH = 1 e 2 para as misturas obtidas por malaxagem, quando 

comparadas com as restantes, obtidas por outro método de preparação com os 

respectivos processos de secagem (Tabela 2.4). Os resultados da formação do 

“complexo de inclusão” obtidos neste estudo, relacionados com as interacções na 

solução aquosa e no estado sólido sugeriram que o mecanismo de complexação por 

inclusão do fármaco na cavidade da βCD é um processo similar para os dois métodos e 

respectivas técnicas de secagem e fármacos utilizados. Como já foi citado, o processo 

por malaxagem mostrou o mesmo rendimento do outro método com as respectivas 

técnicas de secagem, apresentando no entanto várias vantagens, tais como, processo 

mais económico, mais rápido e com equipamento muito mais simples. Os diferentes 

métodos analíticos considerados (CDV, IV-TF, raios-X e RMN) interpretados 

conjuntamente forneceram evidência da formação do complexo, particularmente com 

um efeito de complexação limpo e nítido, observável no espectro do RMN através dos 

desvios químicos experimentados pelos protões 'H(3)' e 'H(5)' da βCD. Este efeito é 

muito mais forte no pó IBβCD do que no INβCD, justificando assim o diferente 

rendimento da inclusão de cada um dos fármacos na cavidade da βCD. O espectro de 

difracção de raios-X do IB mostrou que o processo de inclusão forneceu novos padrões 

para novas estruturas cristalinas (o complexo). O espectro de difracção de raios-X da IN 

produziu antes e depois do processo de lavagem, com éter dietílico, o mesmo registo de 

picos devido ao baixo rendimento de inclusão. Os cristais estiveram presentes em todos 

os complexos formados, embora os obtidos por remoção da água por liofilização 

apresentassem uma maior fracção de material amorfo. Os diferentes processos de 

secagem produziram pós com teores de humidade diferentes onde os pós LI e SA foram 

os que apresentaram os menores valores (resultados apresentados no Capítulo 3). 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 125 
 

O objectivo proposto na primeira parte deste trabalho prático foi alcançado com 

a obtenção de misturas de pó contendo complexos, as quais foram obtidas por dois 

métodos de preparação com as respectivas técnicas de secagem, em que ficou 

demonstrado uma melhoria de solubilidade do IB e da IN sob a forma de  

“complexos de inclusão” com a βCD. Além deste propósito, o qual foi cumprido, 

constatou-se também que nas condições de ensaio praticadas, a quantidade de água não 

influenciou o rendimento de inclusão. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

 

Caracterização das misturas de pó 
 

Preparação e caracterização das 

formas farmacêuticas sólidas 
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3.1 – Considerações gerais 
 

As diferentes misturas com e sem complexos descritas no capítulo anterior 

foram utilizadas como matérias-primas para a produção de minicomprimidos, 

comprimidos, cápsulas e peletes. Antes da sua utilização para a respectiva produção 

destas formas farmacêuticas sólidas, foram analisadas farmacotecnicamente com o 

intuito de as caracterizar quanto às suas propriedades de compressibilidade. 

Relativamente à sua composição, a qual foi apresentada na alínea 2.2.1.2.3, Capítulo 2, 

o componente presente em maior quantidade foi a βCD, que existiu na forma 

complexada (CA, ML, SA, LI) ou não (MF). Qualquer um dos fármacos modelo, 

constantes destas misturas possuíam fracas características de compressibilidade  

[Shibata e col., 2005; Liu e col., 2008]. Tanto o IB como a IN apresentaram escoamento 

inadequado e fraca compressibilidade, características estas que foram compensadas pela 

maior presença da βCD [Ehlers e col., 2009; Ahmed e Souad, 2008]. A fluidez é uma 

característica farmacotécnica importante para a obtenção de uma mistura homogénea de 

fármacos e excipientes reflectindo-se esta situação com maior ênfase nos fármacos de 

baixa dosagem. No entanto, a fluidez de um número considerável de CDs disponíveis 

comercialmente é insuficiente para permitir a compressão directa [Frӧmming e Szejtli, 

1994]. Conforme já referido na alínea 1.4.3, Capítulo 1, a βCD foi utilizada como 

diluente demonstrando a sua compactação máxima para um teor de humidade perto dos 

14%. [Pande e Shangraw, 1995; Moore e col., 2000; Ghorab e col., 2004]. 

Como este trabalho desde o início se baseou num estudo comparativo, entre os 

dois métodos de preparação de complexos com βCD e os diferentes processos de 

remoção de água, foi estipulado que as misturas resultantes não seriam adicionadas de 

adjuvantes de compactação (ex: deslizante, antiaderente, aglutinante, desagregante, 

conservante). Esta opção teve como objectivo criar o mínimo de variáveis possíveis de 

forma a obter resultados dependentes unicamente dos componentes das misturas e das 

diferentes formas de produzir complexos utilizadas neste estudo. Como a βCD fez parte 

de todas as misturas produzidas e em todas elas originou complexos, à excepção da 

mistura física (MF), esta última foi utilizada como referência por esse mesmo facto. A 

maior presença deste agente complexante tornou evidente em todas as formulações a 

predominância das suas características farmacotécnicas. Para uma melhor análise desta 

influência nas misturas em que ele foi o componente principal, bem como nos 
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fenómenos desenvolvidos durante a operação compactação (alínea 1.4.3, Capítulo 1) 

foram criadas mais duas misturas em que este agente complexante foi substituído por 

dois excipientes inertes, um deles com características de compressibilidade aceitáveis, 

celulose microcristalina (CMC) e o outro com fracas características de 

compressibilidade, lactose monohidratada (LAC), quando comparada com o primeiro 

[Rowe e col., 2003 e 2003a]. Estas duas misturas serviram também de referência, 

possibilitando assim a análise de comportamento de cada fármaco, bem como da βCD, 

tanto nos ensaios farmacotécnicos como na compactação propriamente dita. 

As misturas de pó contendo IB e IN foram acondicionadas separadamente em 

cápsulas de HPMC [Ogura e col., 1998] para serem analisadas nos ensaios de 

libertação/dissolução [Farmacopeia Portuguesa 8, (2.9.3) ensaios de dissolução das 

formas sólidas] comparativamente com os minicomprimidos obtidos a partir das 

mesmas misturas. 

Além da produção de minicomprimidos contendo IB mais βCD, a 3 kN, 6,5 kN e 

10 kN, foram também produzidos peletes e minicomprimidos (10 kN), com a mesma 

quantidade de fármaco, mas com uma composição que se diferenciava dos primeiros 

pela existência de mais um componente, a CMC. Comprimidos compostos por IB e 

βCD com dosagem comercial (200 mg de IB) foram obtidos a 10 kN e comparados com 

duas formulações comerciais (genérico e marca). A escolha da força máxima para os 

dois últimos casos citados, assentou no princípio de com esta força todas as 

propriedades farmacotécnicos (resistência ao esmagamento, friabilidade, tempo de 

desagregação, tempo de dissolução) estudadas apresentar-se-iam como se de uma 

referência se tratasse, além de ser também mais próxima das forças utilizadas 

industrialmente. Outra forma farmacêutica sólida utilizada neste trabalho resultou do 

enchimento de invólucros de HPMC com as misturas de pós (LAC, CMC, MF) ou 

misturas de pós com complexos (CA, ML, SA, LI). As cápsulas contendo misturas com 

IB na sua composição apresentaram uma dosagem semelhante aos minicomprimidos 

produzidos com diferentes forças de compactação. As que acondicionaram misturas que 

continham IN na sua composição apresentaram metade da dosagem comercial  

(12,5 mg). Os ensaios que envolveram formulações comerciais tiveram como objectivo 

analisar comparativamente a influência da complexação nas propriedades das várias 

misturas de pó, em estudo, mais propriamente no aumento da solubilidade e melhoria da 

velocidade de dissolução dos fármacos. 
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A produção dos minicomprimidos incidiu unicamente nas misturas contendo IB 

na composição, porque relativamente à IN a inclusão foi muito baixa  

(Tabela 2.4, alínea 2.2.2.8, Capítulo 2). A baixa inclusão torna as formulações com 

CDs pouco viáveis para a produção de formas farmacêuticas sólidas  

[Loftsson e col., 2007]. Por tal, as misturas com este fármaco foram unicamente 

utilizadas nesta parte do trabalho sob a forma de cápsulas de HPMC. Os 

minicomprimidos foram produzidos para observar o comportamento das várias misturas 

de IB durante a operação de compactação. A moagem de fármacos com βCD resulta na 

formação de complexos amorfos, que influenciarão o comportamento da mistura sujeita 

à compactação [Parrot, 1986]. Esta operação não deverá destruir o “complexo de 

inclusão” formado [Frӧmming e Szejtli, 1994]. Neste estudo não foi utilizado este 

método para produzir complexos, no entanto, procedeu-se à pulverização dos pós e de 

algumas das misturas contendo complexos (CA e ML) para assegurar a granulometria 

definida para este trabalho. 

Os peletes são esferóides formados a partir de massas húmidas contendo a CMC, 

obtidos por um processamento denominado extrusão/esferonização. São utilizados em 

formas farmacêuticas acondicionadas em cápsulas ou são compactados para originar 

compactos. Neste trabalho, a produção de peletes foi realizada com o objectivo de 

verificar se durante o humedecimento das misturas de pós, com água, ocorria 

complexação, ou não. Para tal, foram feitos peletes a partir da formulação onde os 

componentes foram pesados individualmente e peletes a partir de formulação que 

utilizou a mistura pré-formada contendo complexo (IBβCD ML70). Caso os resultados 

venham a demonstrar que as duas massas são comparáveis poder-se-á realizar a 

operação extrusão/esferonização sem necessitar de recorrer à prévia operação de 

complexação. 
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3.2 – Produção das misturas de pó 
 

3.2.1 – Materiais e métodos 

 

3.2.1.1 – Materiais 

Todos os materiais utilizados neste trabalho, conforme já frisado, apresentaram 

uma granulometria inferior a 250 µm, valor este confirmado por recurso a um tamis de 

250 µm de abertura de malha (Resch, Alemanha). 

 

a) Misturas de pó  
As misturas de pós apresentadas na Tabela 3.1 foram obtidas conforme indicado 

na primeira parte do presente trabalho (alínea 2.2.1.2.3, Capítulo 2). 

 

MF (mistura física); CA (corrente de ar); ML (malaxagem); SA (secagem por aspersão); LI (liofilização) 
n.a. – não aplicável 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.1 – Mistura física e misturas de pós contendo complexos de Ibuprofeno e 
Indometacina 

 IB IN βCD  Processo preparação Remoção de água 

IBβCD MF     mistura de pós n.a. 

IBβCD CA     suspensão/solução evaporação à secura 

IBβCD ML30     malaxagem 30% água (m/m) na formação da massa 

IBβCD ML70     malaxagem 70% água (m/m) na formação da massa 

IBβCD SA     suspensão/solução secagem por aspersão 

IBβCD LI     suspensão/solução liofilização 

       

INβCD MF     mistura de pós n.a. 

INβCD CA     suspensão/solução evaporação à secura 

INβCD ML50     malaxagem 50% água (m/m) na formação da massa 

INβCD ML70     malaxagem 70% água (m/m) na formação da massa 

INβCD SA     suspensão/solução secagem por aspersão 

INβCD LI     suspensão/solução liofilização 
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b) Misturas referência (brancos) 
Além da mistura física constante da Tabela 3.1 foram preparadas mais duas 

misturas referência (brancos) para cada fármaco (Tabela 3.2), mantendo a mesma 

estequiometria. As matérias-primas utilizadas foram: 

 

-Ibuprofeno (lote nº IBD0307086, Capsifar, Portugal) 

-Indometacina (lote nº 0309166, Capsifar, Portugal) 

-Lactose monohidratada, Granulac 200 Meggle (LAC) (lote nº L0750, Lusifar, 

Portugal) 

-Celulose microcristalina, Avicel PH 101 (CMC) (lote nº 60632C FMC 

Biopolymer, Irlanda) 

 

 

3.2.1.2 – Métodos 

A preparação de todas as misturas de pós foi feita de acordo com as técnicas de 

preparação descrita na alínea 2.2.1.2.3, Capítulo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2 – Mistura referência (brancos) de Ibuprofeno e Indometacina 

 IB IN LAC CMC  Processo de preparação Remoção de água 

IBLAC      mistura de pós n.a. 

IBCMC      mistura de pós n.a. 
        

INLAC      mistura de pós n.a. 
INCMC      mistura de pós n.a. 

n.a – não aplicável 
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3.3 – Caracterização das misturas de pó 
 

3.3.1 – Materiais e métodos 

 

3.3.1.1 – Materiais 

a) Misturas de pó  
Todas as misturas de pós referentes a cada fármaco são apresentadas na  

Tabela 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.3 – Mistura de pós referentes ao Ibuprofeno e Indometacina 

 IB IN βCD LAC CMC 

IBLAC      
IBCMC      
IBβCD MF      
IBβCD CA      
IBβCD ML30      
IBβCD ML70      
IBβCD SA      
IBβCD LI      

      

INLAC      
INCMC      
INβCD MF      
INβCD CA      
INβCD ML50      
INβCD ML70      
INβCD SA      
INβCD LI      
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b) Fármacos referência e reagentes para cromatografia de camada fina (CCF) 

-Ibuprofeno referência (F67029, lote nº 4) [Eur. Ph., 6.0, 2008] 

-Indometacina referência (F67029, lote nº 2) [Eur. Ph., 6.0, 2008] 

-Butanol (lote nº 0579630, Fisher Scientific, Espanha) 

-Ácido acético (lote nº Z934062 650, Merck, Alemanha) 

-Ácido acético anidro (lote nº 0603439, Fisher Scientific, Espanha) 

-Acetato de etilo (lote nº 91064, Scharlau, Espanha) 

-Hexano 95% (lote nº 535320 DCT, Panreac, Espanha) 

-Metanol (lote nº I397318 747, Merck, Alemanha) 

-Clorofórmio (lote nº K36769945, Merck, Alemanha) 

-Ácool etílico (lote nº K37804683 739, Merck, Alemanha) 

- Permanganato de potássio (lote nºL0023579, Merck, Alemanha) 

-Água destilada 

 

c) Cromatografia de camada fina 

-Fase estacionária 

Placa de gel de sílica 60F254 (20x20), Merck, Alemanha 

-Detecção 

1) Radiação ultravioleta (UV) a 254 e 365 nm 

2) Solução de permanganato de potássio em ácido sulfúrico diluído  

(10 g/L) 

-Sistema fotográfico 

Descrito na alínea 2.2.1.2.4 a), Capítulo 2 

 

3.3.1.2 – Métodos 

 

3.3.1.2.1 – Detecção de produtos de degradação e impurezas 

A detecção de produtos de degradação e impurezas foi efectuada por 

cromatografia de camada fina (CCF) usando as seguintes condições e sistemas 

cromatográficos. 
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Padrões 
-IB ref, em solução hidroetanólica a 30% [Szejtli, 1988], na concentração de  
0,60 a 0,75 µg/µl 
 
-IN ref, em solução hidroetanólica a 30% [Szejtli, 1988], na concentração de  
0,50 a 1,00 µg/µl 
 

Amostras 
Soluções hidroetanólicas a 30% [Szejtli, 1988] das misturas de pós, misturas referência 
(brancos) e fármacos à concentração de 0,60 a 0,75 µg de IB/µl e 0,50 a 1,00 µg de 
IN/µl 
 

Fase estacionária 
Citada na alínea 3.3.1.1 c), Capítulo 3 

 

Fase móvel  
IB: hexano, acetato de etilo, ácido acético anidro (75:25:5 V/V/V) 
 
IN: clorofórmio, metanol (90:10 V/V) 
 

Detecção 
IB: pulverização com solução de permanganato de potássio em ácido sulfúrico diluído 
(10 g/L) seguido de aquecimento a 120ºC durante 20 min., com posterior observação no 
UV a 254 e 365 nm [Higgins e col., 2001, F.P. 8, 2005, monografia Ibuprofeno] 
 
IN: observação sob radiação UV a 254 e 365 nm [O´Brien e col., 1984, F.P. 8, 2005, 
monografia Indometacina] 
 

Ensaio 
IB: foram aplicadas soluções contendo o equivalente a 15 µg de fármaco  
(20-25 µl de solução) de cada uma das soluções preparadas 
 
IN: foram aplicadas soluções contendo o equivalente a 5 µg de fármaco  
(5-10 µl de solução) de cada uma das soluções preparadas 
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Na Tabela 3.4 listam-se as soluções de pós e misturas de pós contendo o 

fármaco. 

 

Tabela 3.4 – Listagem das soluções de Ibuprofeno e de Indometacina 

Numeração Formulações 

 Ibuprofeno Indometacina 

I IBref a INref a 

II IB(ref + pro) IN(ref + pro) 

III IBpro b INpro b 

IV IBLAC INLAC 

V IBCMC INCMC 

VI IBβCD MF INβCD MF 

VII IB βCD CA INβCD CA 

VIII IBref a INref a 

IX IBβCD ML30 INβCD ML50 

X IBβCD ML70 INβCD ML70 

XI IBβCD SA INβCD SA 

XII IB βCD LI INβCD LI 
a) referência 
b) problema 

  

 

3.3.1.2.2 – Determinação do teor de humidade 

Este ensaio foi efectuado sobre cada uma das misturas de pó e fármacos puros, 

descritos na alínea 3.3.1.1, Capítulo 3, através de uma balança de humidade  

(Sartorius GmbH, Gӧttingen, Alemanha). Foram usados dois programas de secagem 

em que se variou a temperatura (50 e 100ºC) com o objectivo de analisar a perda de 

massa que as amostras experimentaram. A massa de cada amostra situou-se no intervalo 

de 0,500 a 0,875 mg de pó. 

A humidade é expressa em percentagem e pode ser calculada através da seguinte 

equação: 

 

100(%)
0

0 ×
−

=
M

MM
H f        (3.1) 

 
M0 – massa inicial da amostra 
Mf – massa final da amostra 
 

3.3.1.2.3 – Avaliação por microscopia electrónica 

O ensaio por microscopia electrónica (ampliações de 100, 350 e 1.500 vezes, 

JEOL-JSM-S200LV Scanning Microscope; metalizador, JOEL-JFC-1200 Fine Coater, 
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Japão) foi efectuado sobre amostras de todas as misturas de pó e matérias-primas que 

lhes deram origem e permitiu observar o aspecto (liso, rugoso, misto, cristalino ou 

amorfo) e a forma (rectangular, circular ou irregular) das partículas constituintes. 

A granulometria de um material (fármaco e excipientes) é um parâmetro que é 

controlado, não só pela influência que tem sobre as suas características farmacotécnicas 

bem como na biodisponibilidade do fármaco [Parrot, 1986]. Como já citado, todos os 

pós utilizados neste trabalho prático apresentaram uma granulometria inferior a 250 µm, 

que foi tida como base, visto os dois excipientes (LAC e CMC) apresentarem valores 

inferiores a este para o parâmetro em causa (alínea 1.6.3.2, Capítulo 1). 

 

3.3.1.2.4 – Densidades aparente e absoluta 

a) Densidades aparente areada e batida 

Os volumes aparentes (proveta 50 ml), areado e batido foram determinados num 

aparelho compactação (Stampfvolumeter, Stav 20003, J. Engelsmann A.–G, 

Apparatebau, Ludwigshafen A. Rh, Alemanha) onde os materiais foram sujeitos 

individualmente a 10, 500 e 1250 batimentos [F.P. 8, 2005, (2.9.15) volume aparente]. 

A partir dos valores obtidos foram determinadas as densidades aparente, areada e batida, 

através da seguinte equação [Marshal, 1986; Prista e col., 1995]: 

 

g
g V

m=ρ          (3.2) 

 
m – massa da amostra 
V – volume da amostra 
 

A partir dos valores dos volumes e das densidades aparentes obtidos na alínea 

anterior foram calculados os seguintes parâmetros: 

 

a1) Índice  de compressibilidade (IC) ou índice de Carr (ICr) 

Estes índices permitiram avaliar as características de compressibilidade dos 

materiais. O IC dá uma indicação da redução máxima de volume que uma dada 

massa de pó pode experimentar [Paronen e Ilkka, 1996]. A relação destes índices 

com o escoamento é apresentada na Tabela 3.5 [Carr, 1965; Staniforth e Aulton, 

2007] e são calculados a partir das seguintes equações: 
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100
0

0 ×
−

=
V

VV
IC f         (3.3) 

 
V0 – volume aparente inicial 
Vf – volume aparente final 

 

ou 

 

1000 ×
−

=
f

f
r D

DD
IC         (3.4) 

 
D0 – densidade aparente inicial (areada) 
Df – densidade aparente final (batida) 

 

a2) Razão de Hausner (RH) 

A RH é um índice indirecto que permitiu avaliar a facilidade do pó escoar 

[Modasiya e col., 2009]. Para valores inferiores a 1,25 indica boas características 

de escoamento Tabela 3.5 [Carr, 1965; Staniforth e Aulton, 2007]. É um 

parâmetro que também mostra a densificação de uma dada massa de pó, 

permitindo assim prever a densidade final dos comprimidos [Paronen e Ilkka, 

1996]. É calculada através da seguinte equação: 

 

0D

D
RH f=          (3.5) 

 
D0 – densidade aparente inicial (areada) 
Df – densidade aparente final (batida) 

 

 

 

 

Tabela 3.5 – Escala de escoamento 

Índice compressibilidade (%) Escoamento Razão de Hausner 

≤ 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 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 140 
 

 

a3) Porosidade inicial (Ei) 

A porosidade resulta da existência de poros numa dada coluna de pó e 

normalmente são considerados todos os poros, incluindo os inter e 

intrapartículas. Para medições de porosidade as dimensões e a massa de uma 

coluna de pó (densidade aparente) e a densidade da partícula (referida por vezes 

à densidade absoluta) do material devem ser conhecidas [Paronen e Ilkka, 1996]. 

A Ei é um parâmetro que permite avaliar o espaço entre as partículas e é 

calculado pela seguinte equação: 

 

i

fi
i V

VV
E

−
=          (3.6) 

 
Vi – volume aparente inicial  
Vf – volume aparente final 

 

a4) Capacidade de compactação (CC) 

Através deste parâmetro é possível avaliar a capacidade de empacotamento de 

um material através da seguinte equação [F.P. 8, 2005, (2.9.15) volume 

aparente]: 

 

)(50010 mlVVCC −=         (3.7) 

 
V10 – volume aparente depois de 10 batimentos 
V500 – volume aparente depois de 500 batimentos 

 

b) Densidade absoluta (ρ) 

A densidade absoluta foi determinada para todo o material através de um 

picnómetro de hélio (Accupyc 1330, Micromeritics, EUA). Este equipamento permite 

avaliar o volume verdadeiro de um sólido, que poderá ser poroso, por variação da 

pressão de um gás (hélio) numa câmara de volume conhecido [Webb e Orr, 1997]. O 

uso do hélio, resulta deste gás ser inerte, aproximar-se dos gases ideais e penetrar 

facilmente nos poros da amostra permitindo, assim, a determinação do seu volume com 

mais rigor. 
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3.3.1.2.5 – Ângulo repouso e tempo de escoamento 

a) Ângulo de repouso 

Este parâmetro correspondeu ao valor do ângulo da base de um cone que foi 

formado pelas partículas de um pó depois de fluir por um orifício  

(abertura do funil = 15 mm, Erweka GT, Alemanha) para uma superfície plana  

[F.P. 8, 2005, (2.9.16) escoamento]. Valores de ângulo de repouso inferiores ou iguais a 

30º são indicativos de pós com boas propriedades de escoamento. Valores superiores a 

este resultam de pós com mau escoamento. A equação para cálculo do ângulo de 

repouso é apresentada a seguir [Prista e col., 1995]: 

 

r

h=φtan          (3.8) 

 
h – altura do cone 
r – raio do cone 

 

b) Tempo de escoamento 

Este parâmetro correspondeu ao tempo que um dado material demorou a escoar 

através de um orifício de um funil. Foi realizado num aparelho Erweka GT, Alemanha, 

com um funil de abertura = 15 mm. 

 

Na Tabela 3.6 é apresentada a relação entre o fluxo de um material com o 

ângulo de repouso e o tempo de escoamento [Marshal, 1986; Staniforth, 1988]  

 

Tabela 3.6 – Relação entre o escoamento, ângulo de repouso e o tempo de 
escoamento  

Ângulo de repouso (º) Tempo de escoamento (s) Descrição do escoamento 

20 a 30 
< 10 

excelente 

30 a 40 bom 

40 a 50 > 10 fraco 

> 50  não escoa 
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3.3.2 – Resultados e discussão 

 

3.3.2.1 – Detecção de produtos de degradação e impurezas por CCF 

Ibuprofeno 
Após revelação foi possível a detecção, no UV a 365 nm, de bandas 

fluorescentes de características cromatográficas (Rf, fluorescência) semelhantes às da 

solução padrão de IB (Figura 3.1, Tabela 3.7), em cada uma das placas cromatográficas 

efectuadas. A não detecção de qualquer outra banda implicou a inexistência de produtos 

de degradação ou impurezas dotadas de fluorescência nas diferentes amostras, sendo as 

bandas observáveis no ponto de aplicação atribuíveis a unidades de glucose existentes 

na βCD, na LAC e na CMC. A inexistência de produtos de degradação foi confirmada 

pela observação do cromatograma sob radiação UV a 254 nm, tendo em conta o facto de 

se ter utilizado como fase estacionária gel de Sílica 60 como indicador de fluorescência 

a este comprimento de onda. 

 

 
 

Figura 3.1 –Cromatograma dos pós e misturas de pós contendo Ibuprofeno 

 

Tabela 3.7 – Valores de Rf refentes aos pós e misturas de pós contendo 
Ibuprofenoa) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,70 0,70 0,69 0,68 0,69 0,68 0,68 0,70 0,69 0,70 0,69 0,71 
a) ver, Tabela 3.4, alínea 3.2.1.2, Capítulo 3, para correspondência com os analitos considerados 

 

Para comprovar a identidade glucosídica das bandas detectáveis no ponto de 

aplicação, aplicaram-se em placa cromatográfica distinta as substâncias puras (I – βCD, 
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II – LAC e III – CMC) e misturas das quais estas faziam parte (IV – IBβCD ML70,  

V – IBLAC, VI – IBCMC e VII – IBβCD MF) em condições cromatográficas 

semelhantes às anteriormente utilizadas. O cromatograma resultante, esquematizado na 

Figura 3.2, mostrou a evidência de bandas de Rf igual a 0 (zero), i.e. , no ponto de 

aplicação. 

 

 

 
Figura 3.2 - Esquema ilustrativo dos resultados obtidos por cromatografia de camada 

fina para as soluções aplicadas 

 

Indometacina 
Por observação das placas cromatográficas obtidas, no UV a 365 nm, foi possível 

a detecção de bandas fluorescentes de características cromatográficas (Rf, fluorescência) 

semelhantes às da solução padrão de IN (Figura 3.3, Tabela 3.8). Neste comprimento 

de onda não foram detectadas outras bandas passíveis de identificação como produtos 

de degradação e/ou impurezas. A inexistência de produtos de degradação foi confirmada 

pela observação do cromatograma a 254 nm, o qual não evidenciou qualquer banda 

além das já referidas. 

 

 
 

Figura 3.3 –Cromatograma dos pós e misturas de pós contendo Indometacina 
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Através deste ensaio (CCF) foi possível confirmar a inexistência de produtos de 

degradação nas várias formulações de ambos os fármacos, bem como corroborar as suas 

identidades por comparação dos Rf das suas bandas com as bandas produzidas pelas 

soluções fármacos referência e por crocromatografia. 

 

3.3.2.2 – Determinação do teor de humidade 

A humidade é um parâmetro extremamente importante quando se manipulam 

pós ou misturas de pós, nas diferentes operações que envolvem a produção de formas 

farmacêuticas sólidas. Além de influenciar a estabilidade de alguns materiais condiciona 

também uma série de características farmacotécnicas que vão desde a pulverização até à 

própria compactação. A humidade pode aparecer nos materiais adsorvida à sua 

superfície (monocamadas ou multicamadas) e/ou condensada capilarmente em 

microporos existentes na sua estrutura. A humidade quando interage com os sólidos 

cristalinos formando pontes de hidrogénio passa a designar-se água de hidratação. 

[Pande e Shangraw, 1995]. A literatura refere para a βCD um teor de humidade situado 

entre os 13-15%. Este teor de humidade num pó pode influenciar o comprimido 

indirectamente por afectar a redução de volume do pó durante a compressão  

[Frӧmming e Szejtli, 1994; Pande e Shangraw, 1995]. O valor da literatura para este 

parâmetro em relação a LAC monohidratada encontra-se situado entre os 4,5 e 5,5% 

(m/m) e para a CMC é menor que 5% [Rowe e col., 2003 e 2003a]. A CMC é 

higroscópica, enquanto que a LAC monohidratada é estável ao ar e não é afectada pela 

humidade à temperatura ambiente [Rowe e col., 2003 e 2003a]. Os valores da humidade 

para as matérias-primas e para os vários pós contendo cada fármaco são apresentados 

nas tabelas seguintes (Tabela 3.9 e 3.10). Neste trabalho prático nenhum dos materiais 

foi manipulado para redução ou aumento deste parâmetro não descurando, no entanto, a 

sua influência sobre a compressão e consolidação dos materiais. 

 

 

Tabela 3.8 – Valores de Rf refentes aos pós e misturas de pós contendo 
Indometacinaa) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,48 0,48 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 
a) ver, Tabela 3.4, alínea 3.2.1.2, Capítulo 3, para correspondência com os analitos considerados 
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Tabela 3.9 – Teor de humidade das matérias-primas (%) 

 Temperatura 

 50ºC 100ºC 

IB 0,76 1,55 

IN 0,82 1,53 

βCD 9,83 16,46 

LAC  2,34 2,95 

CMC  4,73 10,07 

 

A diferença nos valores encontrados entre as duas temperaturas pode ser 

explicado por retenção de humidade nos poros dos materiais (50ºC) que com a 

temperatura mais elevada acabou por se evaporar [Marshal, 1986]. À temperatura de 

100ºC, além da evaporação ser mais eficiente (remoção de humidade mais interna), para 

alguns materiais hidratados poderá ocorrer também perda de moléculas de água de 

hidratação. Durante a compressão a redução da porosidade expele a humidade interior 

que assomando à superfície do material actua como um lubrificante na parede da matriz, 

podendo, no entanto, também aderir às faces dos punções [Marshal, 1986]. As 

diferentes matérias-primas apresentaram um valor para este parâmetro (100ºC) que 

relativamente à literatura não apresentou grandes variações, à excepção da CMC. A 

razão deste valor ser bastante superior ao descrito poderá ser resultado da sua 

higroscopicidade [Rowe e col., 2003]. 

 

Relativamente aos valores de humidade para as misturas de pós e misturas de 

pós contendo complexos pôde-se observar um comportamento para todas as amostras 

analisadas relativamente às duas temperaturas semelhante ao citado para as matérias-

primas, apresentadas na Tabela 3.9. Os pós contendo IB mostraram teores de humidade 

Tabela 3.10 – Teor de humidade das misturas de pó e misturas de pó com 
complexos (%) 

 Temperatura   Temperatura 

 50 ºC 100ºC   50 ºC 100ºC 

IBLAC  3,79 5,93  INLAC  0,62 3,01 

IBCMC  5,65 8,34  INCMC  3,39 8,37 

IBβCD MF 3,96 13,59  INβCD MF 2,89 12,12 

IBβCD CA 6,74 9,66  INβCD CA 3,03 12,28 

IBβCD ML30 13,38 15,38  INβCD ML50 8,45 19,63 

IBβCD ML70 12,33 15,64  INβCD ML70 10,10 17,36 

IBβCD SA 3,72 7,81  INβCD SA 3,74 11,51 

IBβCD LI 3,39 6,78  INβCD LI 3,35 10,79 
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maiores para os produtos obtidos por malaxagem, visto não terem sido sujeitos a 

qualquer operação de secagem. A evaporação de água ocorreu durante o próprio 

processo de preparação. Os pós obtidos por remoção da água por corrente de ar, 

secagem por aspersão e liofilização apresentaram valores inferiores de humidade 

devido a estes processos serem mais eficientes na secagem das respectivas misturas. O 

melhor método é a liofilização seguido pela secagem por aspersão e depois pela 

corrente de ar. A mistura física apresentou um teor de humidade correspondente ao teor 

de humidade da própria βCD, visto esta mistura não ter sido submetida a qualquer 

processo de remoção de água. A maior proporção do agente complexante, conforme já 

citado determinou as características da mistura. Para as misturas contendo IN a 

interpretação dos valores é semelhante às do IB. No entanto, para estas misturas, os 

teores de humidade são superiores para todos os casos que envolveram complexação e 

processos de remoção de água (corrente de ar, malaxagem, secagem por aspersão e 

liofilização), quando comparadas com as misturas contendo IB. A baixa inclusão 

ocorrida com IN fez com que as moléculas de água existentes na cavidade da βCD 

permanecessem no seu interior. Estas moléculas quando a inclusão ocorre são 

removidas pelo fármaco que ocupa o lugar delas conforme descrito na alínea 1.3.3, 

Capítulo 1. O maior número de moléculas de βCD com a água no seu interior, 

existentes nas misturas contendo complexos IN, quando comparadas com as misturas 

contendo complexos IB, são a causa destes teores mais elevados de humidade. Daqui 

pode-se inferir, que quanto mais baixa é a complexação maior será o teor de humidade 

das misturas dos pós contendo os “complexos de inclusão”. 
Todos os pós e misturas de pós com “complexos de inclusão” não tiveram 

condições especiais de armazenagem. Durante o decurso do trabalho prático foram 

acondicionados em papéis farmacêuticos, os quais foram mantidos à temperatura 

ambiente (22 ± 3ºC). 

 

3.3.2.3 – Avaliação por microscopia electrónica 

A granulometria das partículas é um parâmetro importante visto condicionar tal 

como a humidade, determinadas características farmacotécnicas dos pós como por 

exemplo, o escoamento, ângulo de repouso, densidades aparente e batida e a própria 

compressibilidade. A forma das partículas também apresentou especial importância em 

todos os passos que envolveram a manipulação de pós até à compactação propriamente 

dita. Através deste ensaio foi possível observar a forma das partículas das várias 
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misturas de pó obtidas pelos dois métodos de preparação de complexos e os respectivos 

processos de secagem. As micrografias apresentadas a seguir, matérias-primas  

(Figura 3.4), misturas de pó de IB e misturas de pó com complexo de IB (Figura 3.5) e 

misturas de pó de IN e misturas com complexo IN (Figura 3.6), vieram corroborar os 

resultados obtidos com a MO, apresentada na alínea 2.2.2.3, Capítulo 2. 
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Figura 3.4 – Micrografias das matérias-primas 

Ibuprofeno 

   

Indometacina 

   

β-ciclodextrina 

   

Lactose 

   

Celulose microscristalina 

   
   100X                        100 µm    350X                          50 µm     1500X                          10 µm 
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As partículas de IB apresentaram-se como bastonetes bem definidos com alguma 

homogeneidade em forma e tamanho. As partículas da IN apresentaram-se irregulares 

não muito homogéneas na forma e no tamanho. As partículas de βCD apresentaram-se 

rectangulares com forma e tamanho pouco homogéneos. As partículas de LAC 

apresentaram-se irregulares com pouca homogeneidade em forma e tamanho. As 

partículas CMC apresentaram-se alongadas e irregulares na forma e tamanho. Apesar da 

forma de todas estas partículas ser característica de cada material em questão, a mesma 

estará em parte mais influenciada naquelas que sofreram a operação de pulverização 

para ficarem com granulometria ineferior a 250 µm. Os materiais que foram sujeitos a 

esta operação foram a IN, βCD. A distribuição do tamanho de partícula para o CMC e 

para a LAC foi descrita na alínea 1.6.3.2, Capítulo 1. 
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IBLAC 

   

IBCMC 

   

IBβCD MF 

   

IBβCD CA 

   

IBβCD ML30 

   
   100X                          100 µm    350X                            50 µm    1500X                         10 µm 

 
Figura 3.5 – Micrografias de pós com Ibuprofeno e misturas de pós contendo 

complexos de Ibuprofeno 
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Continuação da Figura 3.5   

IBβCD ML70 

   

IBβCD SA 

   

IBβCD LI 

   
   100X                         100 µm    350X                          50 µm    1500X                         10µm 

  
Figura 3.5 – Micrografias de pós com Ibuprofeno e misturas de pós contendo 

complexos de Ibuprofeno 
 

Nas misturas físicas (Figura 3.5) correspondentes ao IBLAC, IBCMC e  

IBβCD MF podemos observar a existência de dois tipos de partículas diferentes 

correspondentes em cada caso aos dois componentes individuais. Nestas misturas, as 

partículas mantiveram-se inalteradas visto tratar-se de um processo meramente 

mecânico, o qual não alterou a sua forma. A ausência de complexação com formação de 

uma nova entidade o “complexo de inclusão” é uma evidência nestas misturas. No 

entanto, na mistura física quando os seus componentes entram em contacto uns com os 

outros na presença de resquícios de humidade pode ocorrer o aparecimento de 

fenómenos de complexação [Frӧmming e Szejtli, 1994; Martin Del Valle, 2004]. As 

partículas das misturas IBβCD CA, IBβCD ML30, IBβCD ML70, IBβCD SA e  

IBβCD LI apresentaram formas e tamanhos diferentes quando comparadas com as 
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partículas dos componentes originais o que correspondeu à existência de uma nova 

entidade o “complexo de inclusão” [Charoenchaitrakool e col., 2002]. Nestas misturas 

conforme observado na alínea 2.2.2.8, Capítulo 2, a inclusão atingiu valores elevados o 

que explicou o desaparecimento quase completo do fármaco. A diferença da forma e do 

tamanho das partículas nestas misturas dependeu dos métodos de preparação e dos 

processos de remoção de água e também em parte, mas em menor intensidade do 

processo de pulverização a que foram submetidos algumas das misturas de pós  

(CA e ML) para assegurarem a granulometria inferior a 250 µm. 
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INLAC 

   

INCMC 

   

INβCD MF 

   

INβCD CA 

   

INβCD ML50 

   
   100X                         100 µm    350X                          50 µm    1500X                        10 µm 

 
Figura 3.6 – Micrografias de pós com Indometacina e misturas de pós contendo 

complexos de Indometacina 
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Continuação da Figura 3.6   

INβCD ML70 

   

INβCD SA 

   

INβCD LI 

   
   100X                        100 µm    350X                         50 µm    1500X                       10 µm 

 
Figura 3.6 – Micrografias de pós com Indometacina e misturas de pós contendo 

complexos de Indometacina  

 

Nas misturas físicas correspondentes ao INLAC, INCMC e INβCD MF, tal 

como no caso do IB, podemos observar a existência de dois tipos de partículas 

diferentes correspondentes em cada caso aos dois componentes individuais. Nestas 

misturas, as partículas mantiveram-se inalteradas visto tratar-se de um processo 

meramente mecânico o qual não alterou a sua forma. A ausência de complexação com 

formação de uma nova entidade o “complexo de inclusão” é uma evidência nestas 

misturas. No entanto, tal como no caso anterior, quando os componentes da mistura 

física entram em contacto uns com os outros em presença de resquícios de humidade 

podem ocorrer fenómenos de complexação [Frӧmming e Szejtli, 1994; Mura e col., 

1998; Martin Del Valle, 2004,]. As partículas das misturas INβCD CA, INβCD ML50, 

INβCD ML70 e INβCD SA apresentaram aspecto e forma semelhantes às das partículas 
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das misturas dos pós individuais, demonstrando a predominância destas duas entidades. 

A forma (irregular) e o aspecto (liso) da mistura correspondente a INβCD LI é distinta 

dos outros casos, provavelmente como consequência do processo de remoção de água 

por liofilização. As diferentes dimensões resultaram dos processos de remoção de água, 

bem como do processo de pulverização a que as diferentes misturas (CA e ML) foram 

sujeitas para assegurar a granulometria inferior a 250 µm. Nas misturas contendo 

complexos a existência de uma nova entidade não é evidente pelo facto da inclusão para 

este fármaco ser baixa conforme demonstrado na alínea 2.2.2.8, Capítulo 2. 

 

3.3.2.4 – Densidade aparente e densidade absoluta 

 

a) Densidades aparente areada e batida 

A partir dos volumes aparentes areados e batidos obtidos para as  

matérias-primas e para cada mistura de pós foram calculadas as densidades aparentes 

areadas e batidas (Tabela 3.11). 
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Tabela 3.11 – Volumes aparentes e densidades areadas e batidas de todos os 
materiais 

Matérias-primas 
Massa 

(g) 
V0 

(cm3) 
V10 

(cm3) 
V500 

(cm3) 
V1250 

(cm3) 
V1250 

(cm3) 
D0 

(g/cm3) 
Df  

(g/cm3) 
IB 14,47 50,0 45,0 30,0 28,5  0,29 0,51 

IN 22,72 50,0 46,5 32,0 31,0  0,45 0,73 

βCD 26,77 50,0 45,0 37,0 35,5  0,54 0,75 

LAC 26,28 50,0 47,5 30,0 29,5  0,.53 0,89 

CMC 16,27 50,0 46,0 36,0 34,5  0,33 0,47 

         
Formulações com IB         

IBLAC 27,33 50,0 48,0 32,0 32,0  0,55 0,85 

IBCMC 17,65 50,0 46,5 36,0 34,5  0,35 0,51 

IBβCD MF 27,57 50,0 46,0 38,0 37,0  0,55 0,75 

IBβCD CA 18,43 50,0 48,0 32,0 31,0  0,37 0,59 

IBβCD ML30 26,97 50,0 46,5 35,5 34,5  0,54 0,78 

IBβCD ML70 25,52 50,0 47,0 35,5 34,5  0,51 0,74 

IBβCD SA 14,62 50,0 47,0 32,0 31,0  0,29 0,47 

IBβCD LI 10,75 50,0 48,0 31,0 28,0 27,5 0,22 0,39 

         
Formulações com IN         

INLAC 26,67 50,0 48,0 31,5 31,0  0,53 0,86 

INCMC 17,39 50,0 46,0 34,5 33,0  0,35 0,53 

INβCD MF 26,22 50,0 46,0 36,5 35,0  0,52 0,75 

INβCD CA 28,20 50,0 47,0 37,0 35,5  0,56 0,79 

INβCD ML50 26,93 50,0 47,0 36,5 35,5  0,54 0,76 

INβCD ML70 27,87 50,0 47,0 36,5 35,5  0,56 0,79 

INβCD SA 22,05 50,0 48,0 35,0 34,0  0,44 0,65 

INβCD LI 8,45 50,0 47,0 32,0 29,0 28,0 0,17 0,30 
V = volume aparente 
D0 = densidade inicial 
Df = densidade final 

       

 

As densidades aparentes areada e batida das matérias-primas mostraram que o 

IB e a CMC são os materiais com maior porosidade interpartículas [Kothari e col., 

2002, Rowe e col., 2003, Schröder e col., 2007]. Os valores da βCD estão praticamente 

de acordo com os apresentados na literatura (0,42-0,49 e 0,74-0,76 g/cm3, para a 

densidade areada e batida respectivamente) [Frӧmming e Szejtli, 1994]. 

Relativamente às formulações contendo o IB as misturas que possuem maior 

porosidade interpartículas são as que foram obtidas pelas técnicas de remoção de água 

que envolveram a secagem por aspersão e a liofilização. Estas técnicas originaram 

produtos mais porosos pela eficiência que possuem na secagem de cada material, em 

que a remoção de água é bastante significativa. As densidades das misturas em que não 

houve processo de inclusão apresentaram valores muito semelhantes às dos 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 157 
 

componentes que lhes deram origem, mais propriamente do componente que existiu em 

maior quantidade. Nas misturas contendo complexos foi variável dependendo 

principalmente do processo de remoção de água utilizado. Para as misturas contendo a 

IN os valores observados para este parâmetro permitiram interpretação idêntica à 

praticada para o caso do IB. As densidades apresentaram especial importância no 

enchimento manual da matriz múltipla durante o processo de compactação.  

Com base nos valores dos volumes e densidades aparentes foram calculados os 

índices de compressibilidade ou de Carr, a razão de Hausner, a capacidade de 

compactação e a porosidade para cada pó e misturas de pó contendo cada fármaco. Os 

resultados destes parâmetros referentes a todos os materiais constam da Tabela 3.12 

[Prista e col., 1995; Wu e col., 2001; Schröder e col., 2007; Staniforth e Aulton, 2007]. 

 

Tabela 3.12 – Índices de compressibilidade, razão de Hausner, porosidade e 
capacidade de compactação de todos os materiais 

Matérias-primas 
IC ou ICCarr  

(%) 
RH Ei 

CC  
(cm3) 

IB 43,0 1,75 0,43 15,0 

IN 38,0 1,61 0,38 14,5 

βCD 28,0 1,39 0,28 8,0 

LAC 41,0 1,69 0,41 17,5 

CMC 31,0 1,45 0,31 10,0 
     

Formulações com IB     

IBLAC 36,0 1,56 0,36 16,0 

IBCMC 31,0 1,45 0,31 10,5 

IBβCD MF 26,0 1,35 0,26 8,0 

IBβCD CA 38,0 1,61 0,38 16,0 

IBβCD ML30 31,0 1,45 0,31 11,0 

IBβCD ML70 31,0 1,45 0,31 11,5 

IBβCD SA 37,0 1,59 0,37 15,0 

IBβCD LI 44,0 1,79 0,44 17,0 
     

Formulações com IN     

INLAC 38,0 1,61 0,38 16,5 

INCMC 34,0 1,52 0,34 11,5 

INβCD MF 30,0 1,43 0,30 9,5 

INβCD CA 29,0 1,41 0,29 10,0 

INβCD ML50 29,0 1,41 0,29 10,5 

INβCD ML70 29,0 1,41 0,29 10,5 

INβCD SA 32,0 1,47 0,32 13,0 

INβCD LI 42,0 1,72 0,44 15,0 
IC ou ICCarr – índice de compressibilidade ou índice de Carr 
RH – razão Hausner 
Ei – porosidade inicial 
CC – capacidade de compactação 
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Todos os materiais quando avaliados na escala de escoamento apresentaram 

características correspondentes à classificação de "mau". O valor mais baixo para o IC 

foi apresentado pela mistura IBβCD MF. A razão desta mistura apresentar um valor 

mais baixo resultou do facto de se tratar de uma mistura física de IB com a βCD, na 

qual prevaleceram as características da βCD. Outras misturas que originaram valores 

próximos da mistura física foram as obtidas pelo método da malaxagem e a que contém 

CMC. As melhores características de escoamento destas misturas em relação às outras 

foram corroboradas durante o enchimento manual da matriz que permitiram um 

enchimento mais fácil da mesma. As misturas em que a remoção da água foi feita por 

secagem por aspersão e liofilização criaram imensas dificuldades no enchimento 

manual da matriz devido ao seu fraco escoamento e à sua baixa densidade aparente 

(morosidade no enchimento). Relativamente à IN os fenómenos observados foram 

semelhantes ao caso anterior, com a mistura física e as misturas obtidas por malaxagem 

a apresentarem um melhor valor de IC. Para este fármaco a mistura com LAC 

apresentou um IC mais próximo da mistura obtida por liofilização do que das outras 

misturas. Pelos valores apresentados na Tabela 3.12 relativamente a este índice pôde-se 

concluir que todos os materiais apresentaram de mau a péssimo escoamento  

[Wu e col., 2001; Rowe e col., 2003a; Schröder e col., 2007; Staniforth e Aulton, 2007]. 

A RH e o IC apesar de originarem a mesma informação quanto à 

compressibilidade dos pós são dois parâmetros que permitiram prever tanto a redução 

máxima de uma dada coluna de pó (IC) bem como a densificação do compacto obtido 

(RH) [Paronen e Ilkka, 1996]. Os valores RH apresentados na Tabela 3.12, tal como 

para o IC, classificaram todos os materiais na escala de escoamento entre o mau e o 

péssimo. A βCD e a CMC são as matérias-primas que apresentaram os melhores valores 

para este parâmetro conferindo às misturas mecânicas (CMC e MF) nas quais são 

componentes, as suas características, pelo facto de estequiometricamente existirem em 

maior quantidade. Pelas mesmas razões, exceptuando as misturas obtidas por 

liofilização, todas as outras misturas apresentaram valores menores para estes 

parâmetros que os encontrados para cada fármaco puro. Esta situação acarretou uma 

melhoria nas características de escoamento dos respectivos fármacos. 

Relativamente à Ei e à CC pôde-se observar que os materiais menos porosos e 

com um CC menor são a βCD e a CMC como era de esperar pelos resultados 

encontrados para os outros parâmetros. Os valores da CC são menores que 20 cm3, valor 

que segundo Prista e col., 2003, classifica o material com boas características para 
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originar comprimidos. Os valores para a Ei demonstraram que os pós e todas as misturas 

de pós continham bastante ar interpartículas, situação esta que prejudicou as 

características de escoamento bem como a compressibilidade dos mesmos. A análise 

global destes parâmetros permitiu concluir que estes materiais apresentaram más 

características de escoamento, situação esta que foi corroborada na parte experimental. 

 

b) Densidade absoluta 

Também foram determinadas as densidades absolutas (ρ) das matérias-primas e 

das misturas de pós contendo cada fármaco. Os valores são apresentados na Tabela 

3.13. 

 

Tabela 3.13 – Densidade absoluta de todos os materiais 

Matérias-primas ρ (g/cm3)a) 

IB 1,116 ± 0,000 

IN 1,394 ± 0,000 

βCD  1,475 ± 0,000 

LAC  1,550 ± 0,002 

CMC 1,562 ± 0,000 

  
Formulações com IB  

IBLAC 1,460 ± 0,001 

IBCMC  1,495 ± 0,000 

IBβCD MF 1,413 ± 0,000 

IBβCD CA 1,418 ± 0,001 

IBβCD ML30 1,400 ± 0,000 

IBβCD ML70 1,405 ± 0,002 

IBβCD SA 1,440 ± 0,002 

IBβCD LI 1,478 ± 0,001 

  
Formulações com IN  

INLAC 1,514 ± 0,000 

INCMC  1,520 ± 0,002 

INβCD MF 1,448 ± 0,000 

INβCD CA 1,462 ± 0,000 

INβCD ML50 1,459 ± 0,000 

INβCDML70 1,458 ± 0,000 

INβCD SA 1,453 ± 0,000 

INβCD LI 1,466 ± 0,001 
a) média ± dp (n = 3)  

 

As matérias-primas mostraram valores para este parâmetro que não foram muito 

distintos uns dos outros os quais dependem das próprias características de cada material. 
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O valor mais baixo correspondeu ao IB. Os valores para a LAC e CMC estão de acordo 

com a literatura [Rowe e col, 2003 e 2003a; Zhang e col., 2003; Sun, 2005]. Como em 

todas as misturas existiu a predominância do agente complexante e diluentes (βCD, 

LAC ou CMC) as suas densidades apresentaram valores equiparáveis aos valores dos 

excipientes. 

 

3.2.2.5 – Ângulo repouso e tempo de escoamento 

 

a) ângulo repouso 

Os valores obtidos para este parâmetro relativamente a todos os materiais são 

apresentados na Tabela 3.14. 

 

 

Tabela 3.14 – Valores do ângulo de repouso para todos os materiais 

Matérias-primas Ângulo de repouso (º)a) 

IB 57,17 ± 1,47 

IN 53,77 ± 1,89 

βCD 47,80 ± 1,05 

LAC  51.53 ± 0.35 

CMC  47.43 ± 1.21 

  

Formulações com IB  

IBLAC  49,40 ± 0,36 

IBCMC  54,50 ± 0,10 

IBβCD MF 44,70 ± 2,00 

IBβCD CA 51,77 ± 0,85 

IBβCD ML30 44,97 ± 0,12 

IBβCD ML70 49,93 ± 0,60 

IBβCD SA 56,30 ± 0,79 

IBβCD LI 58,47 ± 0,40 

  

Formulações com IN  

INLAC  55,30 ± 0,17 

INCMC  46,37 ± 1,03 

INβCD MF 48,20 ± 0,70 

INβCD CA 47,90 ± 1,95 

INβCD ML50 44,77 ± 0,75 

INβCD ML70 45,67 ± 0,25 

INβCD SA 56,70 ± 0,60 

INβCD LI 58,43 ± 0,31 
a) média ± dp (n = 3)  
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De acordo com a Tabela 3.6, Capítulo 3, estes materiais relativamente a este 

parâmetro são classificados em materiais de escoamento reduzido ou nulo. 

As misturas contendo complexos obtidos por remoção da água por liofilização 

aparecem descritas frequentemente como pós amorfos com fracas características de 

escoamento. Resultados similares foram também observados nas misturas com 

complexos obtidas por remoção da água por secagem por aspersão, as quais 

apresentaram partículas de pequenas dimensões e elevada porosidade. As misturas com 

complexos de INβCD apresentaram fracas características de escoamento e 

compressibilidade [Craig e col., 1999; Frӧmming e Szejtli, 1994; Staniforth e Aulton, 

2007]. 

 

b) Tempo de escoamento 

Os materiais quando foram sujeitos ao ensaio para a determinação do ângulo de 

repouso não escoaram livremente. O escoamento só foi alcançado pela indução manual 

do mesmo. Devido a este facto não foi possível determinar este parâmetro para todos os 

materiais. De acordo com a Farmacopeia Portuguesa os materiais com este 

comportamento são caracterizados por apresentarem um tempo infinito [F.P. 8, 2005, 

(2.9.16) escoamento]. 
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3.4 – Produção das formas sólidas 
 

3.4.1 – Minicomprimidos 

 

3.4.1.1 – Materiais 

As misturas de pós utilizadas como matérias-primas para a produção da forma 

farmacêutica sólida, minicomprimidos [Lennartz e Mielck, 1998], são apresentadas na 

Tabela 3.15. 

 

 

3.4.1.2 – Métodos 

Todas as formulações contendo IB incorporado ou complexado foram 

compactadas numa prensa mecânica (Lloyd Instruments LR 50K, Reino Unido), com 

uma célula de carga e monitorização do deslocamento do punção superior, acoplada a 

um computador, onde foi feito o registo gráfico da força aplicada (N) versus 

deslocamento observado (mm). As cargas exercidas pelo punção superior  

(face bicôncava) foram 3, 6,5 e 10 kN para um percurso máximo do mesmo de 15 mm, à 

velocidade de 10 mm/min. A matriz usada foi uma matriz múltipla (oito orifícios) com 

diâmetro de 2,5 mm. O enchimento da matriz em cada ciclo de produção processou-se 

manualmente, por enchimento volumétrico, de forma a originar minicomprimidos com a 

massa de aproximadamente 10 mg. 

 

 

 

 

Tabela 3.15 – Misturas de pós contendo Ibuprofeno para a produção 
minicomprimidos 

 IB βCD LAC CMC 

IBLAC      

IBCMC     

IBβCD MF     

IBβCD CA     

IBβCD ML30     

IBβCD ML70     

IBβCD SA     

IBβCD LI     
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3.4.1.3 – Resultados e discussão 
 

Curvas força versus deslocamento 

A extensão do processo de compactação reflecte o movimento que o punção 

superior percorreu desde que tocou a superfície do material até à obtenção do 

minicomprimido final. A distância percorrida pelo punção e a força exercida sobre ele 

permitiu calcular o trabalho envolvido na compactação Wt: 

 

∫
=

=
Dmáx

F

t DFW
0

.δ          (3.9) 

 
W – trabalho total (J) 
F – força aplicada (N) 
D – deslocamento (m) 
 

Este trabalho total traduzido na área sob a curva (ASC) do gráfico força versus 

deslocamento correspondeu à energia necessária para se formar um minicomprimido. 

Esta energia foi utilizada para vencer a fricção, deformar, fragmentar e ligar as 

partículas entre si e correspondeu também à energia de deformação elástica inicialmente 

armazenada no minicomprimido, mas libertada durante a descompressão.  

Os gráficos força versus deslocamento para as diversas formulações e diferentes 

forças são apresentados nas Figuras 3.7, 3.8 e 3.9. 
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Figura 3.7 – Perfis de compactação das diferentes formulações a 3 kN 
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Através da observação dos perfis apresentados na Figura 3.7 não são visíveis 

diferenças evidentes entre eles o que demonstrou que o comportamento das diferentes 

misturas à força de compactação foi semelhante.  

A Figura 3.8 apresenta os perfis de compactação para as diferentes formulações 

obtidos com a força de 6,5 kN. A esta força todos os perfis apresentaram semelhanças. 

No entanto, os mesmos são diferentes dos obtidos com a força de 3 kN. Esta diferença é 

compreensível, visto o aumento da força de compactação influencia o comportamento 

do material, reflectindo-se esta influência no registo do próprio perfil [Marshal, 1986; 

Ragnarsson, 1996]. 
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Figura 3.8 – Perfis de compactação das diferentes formulações a 6,5 kN 
 

A Figura 3.9 apresenta os perfis de compactação das várias misturas que foram 

submetidas à força de 10 kN. Contrariamente aos outros gráficos os perfis observados 

neste gráfico não são todos semelhantes mostrando um registo diferente para o IBCMC, 

IBβCD ML70 e o IBβCD SA. Estas diferenças resultaram da força utilizada neste 

ensaio ser elevada, a qual poderá ter proporcionado fenómenos de compactação 

distintos entre algumas das formulações [Marshal, 1986]. 
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Figura 3.9 – Perfis de compactação das diferentes formulações a 10 kN 
 

Com base nestes gráficos foram determinadas as áreas sob a curva (ASC) dos 

perfis das diferentes misturas analisadas, as quais são apresentadas na Tabela.3.16. 

 

Tabela 3.16 – Área sob a curva para as diversas formulações a diferentes forças 
de compactação 

  ASC (J)  

 3 kN 6,5 kN 10 kN 

IBLAC 0,160 0,427 1,337 

IBCMC 0,224 0,611 2,838 

IBβCD MF 0,167 0,562 1,633 

IBβCD CA 0,210 0,439 1,611 

IBβCD ML30 0,406 0,471 1,391 

IBβCD ML70 0,229 0,599 2,179 

IBβCD SA 0,308 0,573 2,788 

IBβCD LI 0,219 0,521 1,878 

 

A análise dos resultados constantes da Tabela 3.16 mostrou que os valores da 

ASC que apresentaram maior variabilidade foram os referentes à carga máxima utilizada 

neste trabalho prático corroborando a observação feita relativamente à interpretação 

tecida para os respectivos perfis. A força mais elevada desencadeou fenómenos de 

compressão (deformações e fragmentações) mais extensas que nas outras forças 

originando por isso maiores valores para as ASC [Marshal, 1986]. 
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3.4.2 – Cápsulas de HPMC 

 

3.4.2.1 – Materiais 

 

-Misturas de pós 

As misturas de pós utilizadas como matérias-primas para a produção da forma 

farmacêutica sólida cápsula são apresentadas na Tabela 3.17. 

 

 

-Cápsulas de HPMC, nº 3, lote nº E0703169, Qualicaps Europe SA, Espanha 

 

3.4.2.2 – Métodos 

O enchimento das cápsulas de HPMC foi feito de forma manual, por pesagem, 

acondicionando-se aproximadamente 50 mg de cada mistura no respectivo invólucro. 

 

 

 

 

Tabela 3.17 – Misturas de pós contendo Ibuprofeno e Indometacina para a 
produção de cápsulas 

 IB IN βCD LAC CMC 

IBLAC       

IBCMC      

IBβCD MF      

IBβCD CA      

IBβCD ML30      

IBβCD ML70      

IBβCD SA      

IBβCD LI      

      

INLAC      

INCMC      

INβCD MF      

INβCD CA      

INβCD ML50      

IBβCD ML70      

IBβCD SA      

IBβCD LI      
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3.4.3 – Peletes 

 

3.4.3.1 – Materiais 

-Ibuprofeno (lote nº IBD0307086, Capsifar, Portugal) 

-Indometacina (lote nº 0309166, Capsifar, Portugal) 

-β-ciclodextrina (lote nº 70T016, Wacker, Alemanha) 

-Celulose microcristalina, Avicel PH 101 (CMC) (lote nº 60632C FMC 

Biopolymer, Irlanda) 

-IBβCD ML70 (mistura obtida na alínea 2.2.1.2.3, Capítulo 2) 
 

3.4.3.2 – Métodos 

Para a preparação dos peletes foram consideradas formulações contendo 40% de 

CMC e a parte restante com a mistura IB e βCD na estequiometria 1:1. Para a obtenção 

da massa para extrusar foi adicionada água (55%). Uma mistura foi elaborada utilizando 

todas as matérias-primas puras, enquanto a outra foi elaborada utilizando a mistura 

IBβCD ML70. A nomenclatura utilizada para cada um dos peletes resultantes foi, para o 

primeiro caso PL e para o segundo caso PL ML70. Estes peletes foram também 

utilizados nos ensaios de dissolução em quantidades que corresponderam às dosagens 

comerciais, tendo sido designados pelo nome da formulação dentro de parêntesis recto, 

[PL] e [PL ML70]. 

A massa húmida foi preparada num agitador convencional (Kenwood Chief, 

Reino Unido) e depois da sua colocação na câmara foi obrigada a deslocar-se sob 

pressão até passar por uma fieira de 1 mm. Esta operação foi feita numa máquina  

(Lloyd Instruments LR 50K, Reino Unido), com uma célula de carga e monitorização 

do deslocamento do pistão, acoplada a um computador onde foi feito o registo gráfico 

da força aplicada (N) versus deslocamento observado (mm). As forças usadas como 

carga exercida pelo pistão foram de 40 kN com um percurso máximo do pistão de 200 

mm à velocidade de 100 mm/min. O extrusado obtido foi esferonizado num 

esferonizador (GB Caleva Ltd, Modelo 230, Dorset, Reino Unido) e os peletes obtidos 

foram secos num secador de leito fluidizado (Aeromatic-Fielder AG, Suíça)  

[Lutchman e col., 2005]. 
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3.4.3.3 – Resultados e discussão 

Na Figura 3.10 estão representados os registos de extrusão das duas formulações 

de peletes. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70

Deslocamento (mm)

F
o

rç
a 

(k
N

)

PL

PL ML70

 

 
Figura 3.10 – Registo de extrusão das duas formulações de peletes 

 

Os registos para as duas massas mostraram que a extrusão das massas ocorreu 

dentro dos mesmos valores de força. O valor encontrado para a ASC dos dois registos 

também não difere muito um do outro (PL = 1,125 kJ e PL ML70 = 1,206 kJ). Assim, a 

preparação da massa (CMC + IB + βCD) com pesagem individual de todos os 

componentes, não originou um comportamento muito diferenciado da massa  

(CMC + IBβCD ML70) preparada a partir da formulação obtida por malaxagem. Deste 

modo, a nível de obtenção de extrusado os dois processos são viáveis. A opção por um 

dos processos dependerá dos resultados obtidos no Capítulo 4 (Ensaios de 

desagregação/dissolução). 

 

3.4.4 – Outras formulações 
 

a) Comprimidos Ibuprofeno dosagem comercial 

Para avaliar a libertação/dissolução discutida no Capítulo 4 comparativamente 

com formulações comerciais (genérico e marca) foram produzidos comprimidos com a 

dosagem comercial, a partir de algumas das misturas de pó obtidas no Capítulo 2. As 
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misturas utilizadas para a obtenção destes comprimidos (m = 1300 mg) foram a IBLAC, 

a IBβCD ML70 e a IBβCD LI. O método de preparação destes comprimidos realizou-se 

no equipamento descrito na alínea 3.4.1.2, Capítulo 3, assegurando-se os mesmos 

parâmetros para uma força do punção superior de 10 kN. A matriz utilizada para este 

caso foi unitária (diâmetro de cavidade de 13,0 mm) com o correspondente conjunto de 

punções de faces planas. Tal como no caso dos peletes, estes comprimidos para serem 

distinguidos dos minicomprimidos passaram a designar-se com o nome da formulação 

dentro de um parêntesis recto. 

 

[IBLAC] 

[IBβCD ML70] 

[IBβCD LI] 

Com 1 (genérico) 

Com 2 (marca) 

 

O registo força de compactação versus deslocamento para os comprimidos  

(m = 1300 mg) é apresentada na Figura 3.11. 
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Figura 3.11 - Perfis de compactação das diferentes formulações dosagem comercial a 

10 kN 

 

Os perfis de compactação das diferentes misturas de pó apresentaram registos 

semelhantes entre o IBLAC e o IBβCD ML70. O outro perfil apresentou um 
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comportamento diferente e correspondeu à mistura em que a água foi removida por 

liofilização. Os valores de ASC para estes casos foram 9,021 J para a mistura IBLAC, 

12,466 J para a mistura IBβCD ML70 e 20,767 J para a mistura IBβCD LI. O valor 

referente à última mistura permitiu afirmar que a compactação da formulação obtida por 

remoção de água por liofilização apresentou uma maior trabalho para ser compactada. 

Material mais amorfo, poroso e menor quantidadade de água (efeito lubrificante) 

poderão ter sido os factores responsáveis por este registo se desviar relativamente aos 

outros [Shotton e Hersey, 1970; Marshal, 1986; Craig e col., 1999]. 

 

b) Cápsulas de Indometacina dosagem comercial 

Para avaliar comparativamente a libertação/dissolução da IN (Capítulo 4) a 

partir das várias misturas acondicionadas em cápsulas de HPMC foi preparada esta 

forma farmacêutica a partir de uma formulação comercial (Com). Todas as cápsulas 

utilizadas neste trabalho apresentaram uma dosagem (≈ 12,5 mg de IN) equivalente a 

metade da dosagem comercial (≈ 25 mg de IN). A técnica de preparação foi a descrita 

na alínea 3.4.2.2, Capítulo 3. 

 

c) Minicomprimidos de Ibuprofeno com a mesma composição dos peletes 

Para se avaliar comparativamente a libertação/dissolução do IB a partir dos 

peletes foram preparados minicomprimidos (massa = 10 mg) com a mesma composição 

dos peletes. As misturas foram feitas manualmente em almofariz de vidro com pilão  

(10 min) e foram compactadas de acordo com o descrito na alínea 3.4.1.2, Capítulo 3, 

utilizando unicamente a força de 10 kN. As formulações e as designações dos 

minicomprimidos são apresentadas a seguir: 

 

-CMIBLAC (CMC + IB + LAC) 

-CMIBCD (CMC + IB + βCD) 

-CMIBML70 (CMC + IBβCD ML70) 

 

O registo força de compactação versus deslocamento para os minicomprimidos 

com a mesma composição dos peletes é apresentada na Figura 3.12. 
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Figura 3.12 – Perfis de compactação dos minicomprimidos com a mesma composição 

dos peletes a 10 kN 

 

Os perfis de compactação das diferentes misturas de pó apresentaram registos 

semelhantes entre as três formulações. A presença da CMC (40%) terá sido a 

responsável pelo comportamento similar destas três misturas quando foram sujeitas à 

força de compactação de 10 kN. A ligeira diferença motivada pela presença de LAC em 

vez da βCD foi observada no valor da ASC, que se estimou em 1,693 J para a 

CMIBLAC e em 2,277 J para a CMIBCD e 2,420 J para a CMIBML70. Estes valores 

estão no mesmo intervalo de valores para as ASC dos minicomprimidos, formulações 

normais (alínea 3.4.1.3, Capítulo 3) obtidos a 10 kN. A CMC tal como a βCD 

proporcionaram boas características de compressibilidade o que originou 

minicomprimidos íntegros de fácil obtenção (facilidade de enchimento da matriz e 

ejecção). 
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3.5 – Caracterização das formas sólidas 
 

3.5.1 – Minicomprimidos 

 

3.5.1.1 – Materiais 

 

Minicomprimidos (massa = 10 mg) obtidos a partir de todas as formulações 

contendo IB com diferentes forças (3 kN, 6,5 kN e 10 kN). 

 

3.5.1.2 – Métodos 

 

a) Relaxamento axial 

Este ensaio foi realizado com o objectivo de analisar o relaxamento axial dos 

minicomprimidos (n = 96) depois de serem ejectados da matriz. Este ensaio permitiu 

observar o relaxamento elástico dos minicomprimidos depois da ejecção. Através dele 

pode-se conjecturar acerca da capacidade elástica dos seus componentes. 

Esta determinação foi realizada com uma craveira (escala de 20 cm, com 

divisões 0,1 cm e um nónio com divisões 0,02 mm) logo depois da ejecção, bem como 

passadas uma hora, um dia e uma semana depois da mesma. 

 

b) Resistência ao esmagamento (dureza)(RE) 

Este ensaio permitiu analisar a resistência que os minicomprimidos (n = 5) 

ofereceram a uma força aplicada axialmente, permitindo assim conjecturar em relação 

ao maior ou menor número de ligações estabelecidas entre as partículas durante a fase 

de consolidação [F.P 8, 2005, (2.9.8) dureza dos comprimidos]. 

Esta determinação foi realizada num aparelho (CT5, Engineering systems, Reino 

Unido) com uma célula de 5 kgf deslocando-se a uma velocidade de 6,9 mm/min. Com 

os resultados obtidos foi calculada a resistência axial tênsil (σt) através da seguinte 

equação: 
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Dh

P
t π

σ 2=          (3.10) 

 
P – força aplicada diametralmente ao minicomprimido (Kgf) 
D – diâmtero do minicomprimido (m) 
h – espessura do minicomprimido (m) 
 

c) Friabilidade 

Este ensaio permitiu avaliar a perda de pós da superfície dos minicomprimidos 

(n = 10) dando indicações sobre a qualidade das misturas. É um ensaio de resistência ao 

rolamento, em que os minicomprimidos de faces planas têm tendência a perder mais pó 

que os biconvexos. A perda de pó referente à amostra utilizada não deve ser inferior a  

1 % [Prista e col, 1995a; F.P. 8, 2005, (2.9.7) friabilidade dos comprimidos não 

revestidos]. 

Esta determinação foi efectuada num friabilómetro (Erweka-Apparatebau, 

GmbH, TA 3, Alemanha), de acordo com a Farmacopeia Portuguesa 8  

[F.P. 8, 2005, (2.9.7) Friabilidade dos comprimidos não revestidos]. Foi realizado  

1 ciclo de 100 voltas e este prâmetro foi calculado pela seguinte equação: 

 

100×
−

=
i

fi

M

MM
f         (3.11) 

 
Mi – massa inicial dos minicomprimidos (mg) 
Mf – massa final dos minicomprimidos (mg) 

 

d) Densidade absoluta 

Este ensaio permitiu relacionar a massa com o volume do minicomprimido 

dando uma indicação da sua porosidade. Os minicomprimidos utilizados nesta análise 

foram os obtidos com a força de compactação 10 kN. Esta determinação foi efectuada 

em picnómetro, conforme descrito na alínea 3.3.1.2.4 b), Capítulo 3. 

A porosidade do minicomprimido pode ser calculada pela seguinte fórmula [Sun, 
2005]: 

 

absol

icomp

D

D
E min1−=         (3.12) 

 
E – porosidade do minicomprimido 
Dminicomp – Densidade do minicomprimido 
Dabsol – Densidade absoluta do material  
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e) Ressonância magnética nuclear de estado sólido (RMN-HP-MAS) 

Este ensaio foi realizado com o objectivo de analisar a influência da 

compactação nos desvios químicos dos protões internos da βCD sob a forma de 

complexo. Para tal, foram utilizadas misturas de pó contendo complexos (IBβCD CA e 

IBβCD LI) e as suas congéneres resultantes da pulverização de minicomprimidos 

obtidos a partir dessas misturas.  

Os espectros RMN realizados no estado sólido foram registados a 300 MHz 

(Espectrómetro Bruker AVANCE III, Alemanha) com emissão de alta potência  

(HP – 1 kW) e rotação ao ângulo mágico (MAS – 15 kHz) numa sonda de alta resolução 

para sólidos CP-HPD-MAS de 80 mm. 

 

f) Difractometria de raios-X (DRaios-X) 

Este ensaio foi realizado com o objectivo de analisar a influência da 

compactação na estrutura cristalina das misturas de pó. Foram utilizadas misturas de pó 

contendo complexos (IBβCD CA e IBβCD LI) e as suas congéneres resultantes da 

pulverização de minicomprimidos obtidos a partir dessas misturas.  

Os dados de difracção de raios-X, obtidos para as amostras das misturas de pós, 

foram adquiridos usando um difractómetro de raios-X INEL, equipado com um 

monocromator multicamada de qualidade óptica Max-Flux (para radiação Kα do cobre) 

e um contador curvo de gás INEL CPS 590, associado a um sistema controlado por 

computador para recolha de dados. Todas as medições foram efectuadas à temperatura 

ambiente (22ºC). 

 

g) Outros ensaios 

Ensaios de desagregação/dissolução são apresentados no Capítulo 4. 

 

3.5.1.3 – Resultados e discussão 

 

a) Relaxamento axial  

As medições feitas sobre os minicomprimidos para analisar este parâmetro 

demonstraram a não ocorrência de relaxamento dentro do intervalo de tempo 

determinado (Tabela 3.18). Estes resultados permitiram concluir que os componentes 
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constantes das diferentes formulações não apresentavam propriedades elásticas 

relevantes. 

Os diferentes valores das espessuras observados entre cada formulação 

dependerem das características das misturas de pó e misturas de pó contendo complexos 

(densidade), as quais proporcionaram um enchimento diferenciado da matriz (massa dos 

minicomprimidos). Minicomprimidos com menos massa implicaram uma menor 

espessura. Além deste factor, a força de compactação também influenciou este 

parâmetro. Quanto mais elevada foi a força, menos porosos resultaram os 

minicomprimidos (mais densos), com a concomitante diminuição da espessura. 

 

Tabela 3.18 – Relaxamento axial médio 

  RAM (mm)a)  

 3 kN 6,5 kN 10 kN 

 espi espf espi espf espi espf 
IBLAC 2,14 ± 0,06 2,12 ± 0,05 2,07 ±0,03 2,07 ± 0,03 2,24 ± 0,07 2,24 ± 0,07 

IBCMC 2,05 ± 0,03 2,05 ± 0,03 1,97 ± 0,04 1,97 ± 0,04 1,98 ± 0,15 1,98 ± 0,15 
IBβCD MF 2,05 ± 0,04 2,05 ± 0,04 1,84 ± 0,05 1,84 ± 0,05 2,21 ± 0,07 2,21 ± 0,07 
IBβCD CA 2,13 ± 0,23 2,13 ± 0,23 1,92 ± 0,05 1,90 ± 0,05 1,99 ± 0,08 1,99 ± 0,08 
IBβCD ML30 2,21 ± 0,12 2,21 ± 0,12 2,02 ± 0,06 2,02 ± 0,06 1,98 ± 0,04 1,98 ± 0,04 
IBβCD ML70 2,05 ± 0,03 2,03 ± 0,03 2,04 ± 0,05 2,04 ± 0,05 2,14 ± 0,06 2,14 ± 0,06 
IBβCD SA 2,10 ± 0,08 2,10 ± 0,08 2,05 ± 0,10 2,05 ± 0,10 1,95 ± 0,03 1,95 ± 0,03 
IBβCD LI 2,03 ± 0,08 2,03 ± 0,08 1,70 ± 0,14 1,70 ± 0,14 1,95 ± 0,07 1,95 ± 0,07 

a) média ± dp (n = 96) 
espi = espessura inicial (ti = 0 minutos) 
espf = espessura final (tf = 1 semana) 
 

b) Resistência ao esmagamento 

Os valores obtidos neste ensaio apresentados na Tabela 3.19, depois de 

convertidos em resistência axial tênsil (σt), demonstraram a maior ou menor eficiência 

das ligações estabelecidas entre as partículas durante a operação de compactação. 

As formulações com resistências mais elevadas são as que contêm a CMC e as 

que contêm complexos obtidas pelas técnicas de secagem por aspersão e por 

liofilização [Wu e col., 2001]. A CMC é utilizada nas preparações farmacêuticas como 

ligante/diluente o que poderá explicar o valor mais elevado para este parâmetro  

[Rowe e col., 2003]. Relativamente às outras formulações que diferiram unicamente na 

técnica de preparação e remoção da água, os valores mais elevados serão devidos a uma 

maior superfície das partículas (pós mais finos) e a existência em maior percentagem de 

material amorfo [Craig e col., 1999; Mura e col., 2001; Cirri e col., 2005]. Como o 
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maior componente das misturas é a βCD, a qual vai influenciar as características das 

mesmas, a diminuição da cristalinidade desta substância resulta num aumento da 

resistência do minicomprimido. Os métodos de secagem já citados originaram pós mais 

amorfos do que os outros métodos usados o que veio contribuir para uma maior 

resistência dos minicomprimidos obtidos a partir destas misturas [Craig e col., 1999; 

Mura e col., 2001]. Este parâmetro também é influenciado pela humidade dos pós e está 

descrito na literatura que as propriedades coesivas mais fracas da βCD anidra têm 

tendência a aumentar com a absorção de água [Marshal, 1986; Frӧmming e Szejtli, 

1994; Wu e col., 2001]. Assim, o teor de humidade das misturas desempenhou um papel 

relevante neste parâmetro. 

 

Tabela 3.19 – Resistência axial tensil 

  σt (MPa)a)  

 3 kN 6,5 kN 10 kN 

IBLAC 0,29 ± 0,03 0,82 ± 0,23 1,12 ± 0,20 

IBCMC 0,48 ± 0,04 6,74 ± 1,30 6,85 ± 0,67 

IBβCD MF 0,38 ± 0,03 3,55 ± 0,72 3,54 ± 0,73 

IBβCD CA 0,33 ± 0,08 3,73 ± 0,64 3,98 ± 0,96 

IBβCD ML30 0,31 ± 0,06 3,44 ± 0,61 2,92 ± 0,46 

IBβCD ML70 0,29 ± 0,07 3,05 ± 0,47 4,54 ± 1,54 

IBβCD SA 0,42 ± 0,11 5,92 ± 1,01 7,75 ± 2,34 

IBβCD LI 0,50 ± 0,11 5,42 ± 1,27 5,43 ± 1,22 
a) média ± dp (n = 5)    

 

c) Friabilidade 

Os resultados obtidos para este parâmetro são apresentados na Tabela 3.20. 

 

Tabela 3.20 – Friabilidade 

  f (%)  

 3 kN 6,5 kN 10 kN 

IBLAC 17,31 14,74 14,82 

IBCMC 4,73 5,52 0,28 

IBβCD MF 9,43 1,33 2,84 

IBβCD CA 3,62 4,55 3,69 

IBβCD ML30 16,26 8,59 2,75 

IBβCD ML70 4,08 6,21 8,94 

IBβCD SA 4,92 10,69 5,05 

IBβCD LI 1,65 4,41 34,25 
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A análise dos resultados demonstrou valores muito variados e em alguns casos 

contrariando a lógica deste ensaio. Todos os minicomprimidos obtidos resultaram de 

misturas de pós sem qualquer excipiente adicional. Muitos dos minicomprimidos 

principalmente os obtidos com forças de compactação elevadas apresentaram fissuras 

ou descontinuidades nas suas superfícies que induziram perdas de material ou até a 

própria quebra do minuicomprimido. Como o critério de selecção das unidades foi 

aleatório e a observação das mesmas foi feita à vista desarmada, é provável que alguns 

minicomprimidos apresentassem estas irregularidades (falhas). Deste modo, resultados 

tais como os obtidos para o IBβCD ML70 e IBβCD LI a 10 kN são explicáveis à luz 

desta suposição. O aumento da força de compactação originou minicomprimidos menos 

friáveis, no entanto, este aumento da carga também poderá ter provocado o 

aparecimento de minicomprimidos laminados ou descoroados que alteraram os 

resultados esperados. Contudo, neste trabalho como foi assumido não se usar nenhum 

excipiente além dos descritos na alínea 1.6.3, Capítulo 1 a ocorrência destas situações 

permitiram interpretar o comportamento das misturas de pó e misturas de pó com 

complexos relativamente, ao agente complexante dado o facto de se encontrar em maior 

quantidade e aos processos de preparação dos respectivos “complexos de inclusão”. Dos 

resultados apresentados pôde-se concluir que os minicomprimidos menos friáveis foram 

os obtidos com forças de compactação mais elevadas e que as formulações que lhes 

deram origem apresentaram um maior teor de água (Tabela 3.10, Capítulo 3). A 

compressão directa ocasiona compactos mais friáveis que os produzidos por granulação 

a húmido [Prista e col., 1995a]. Todos os minicomprimidos foram produzidos pela 

primeira tecnologia. 

 

d) Densidade absoluta 

Na Tabela 3.21 estão representados os valores da densidade absoluta dos 

minicomprimidos (ρc) obtidos a partir das diferentes formulações. 
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Tabela 3.21 – Densidade absoluta dos diferentes minicomprimidos a) 

 ρc (g/cm3)a) 

IBLAC 1,773 ± 0,005 

IBCMC 1,476 ± 0,001 

IBβCD MF 1,899 ± 0,001 

IBβCD CA 1,631 ± 0,004 

IBβCD ML30 1,666 ± 0,003 

IBβCD ML70 1,739 ± 0,005 

IBβCD SA 1,572 ± 0,002 

IBβCD LI 1,595 ± 0,003 

a) média ± dp (n = 3)  

 

Os resultados mostraram que a mistura IBCMC e as misturas com complexos 

IBβCD SA e IBβCD LI proporcionaram minicomprimidos com uma menor densidade. 

Este resultado pode ser devido à existência de porosidade intrapartículas resultante do 

modo de remoção de água no processo de preparação dos complexos, que persistiu à 

própria compactação e/ou à existência de maior ou menor quantidade de água nas 

misturas que lhes deram origem. As misturas com maior teor de humidade originaram 

minicomprimidos mais densos. Relativamente à CMC esta substância apresentou 

partículas porosas o que poderá justificar a menor densidade dos minicomprimidos 

obtidos a partir da mistura que a contém [Rowe e col., 2003]. As misturas de pós com 

complexos obtidos por remoção da água por secagem por aspersão e por liofilização 

originaram material predominantemente amorfo, mais poroso e com menos teor de 

humidade o que poderá justificar minicomprimidos menos densos [Sebhatu e col., 1993; 

Craig e col., 1999]. A porosidade intrapartículas e interpartículas das misturas quando 

eliminada por acção de uma força aproxima as partículas promovendo-lhes a 

deformação e a fragmentação. O último fenómeno origina maiores áreas de superfície 

que possibilitam a ocorrência de um maior número de ligações dando como 

consequência minicomprimidos mais coesos e mais densos. 

Com base nas densidades absolutas dos materiais e dos minicomprimidos 

calculou-se a porosidade dos minicomprimidos a qual é apresentada na Tabela 3.22. 
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Tabela 3.22 – Porosidade dos minicomprimidos 

 E 

IBLAC 0,177 

IBCMC 0,000 

IBβCD MF 0,258 

IBβCD CA 0,129 

IBβCD ML30 0,160 

IBβCD ML70 0.189 

IBβCD SA 0,084 

IBβCD LI 0,072 

 

O valor de zero para o IBCMC demostrou que o minicomprimido e a sua 

congénere mistura de pós apresentaram praticamente a mesma relação massa/volume. 

Este valor resultou provavelmente de fenómenos de laminação que estes 

minicomprimidos experimentaram (não visíveis à vista desarmada) e que lhes conferiu 

uma densidade equivalente à densidade da mistura de pós que lhe deu origem. 

Relativamente aos outros minicomprimidos as porosidades serão resultado dos 

processos de obtenção dos complexos e respectivos métodos de remoção de água que 

originaram misturas com diferentes teores de humidade e estados amorfos e cristalinos 

variados [Mura e col., 2001; Cirri e col., 2005]. Os estados amorfos permitiram uma 

melhor compactação das misturas o que poderá explicar a menor porosidade das 

formulações de minicomprimidos citadas acima. 

 

e) Ressonância magnética nuclear do estado sólido (RMN-HP-MAS) 

Na Figura 3.13 estão representados os vários espectros obtidos a partir das 

misturas de pó e dos minicomprimidos produzidos a partir delas, que foram 

pulverizados antes do ensaio. 
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Figura 3.13 – Espectros RMN de estado sólido 

a) misturas de pó e b) minicomprimidos pulverizados 
 

Os resultados obtidos neste ensaio demonstraram que a operação de 

compactação não provocou quaisquer alterações na estrutura molecular (desvios 

químicos nos protões) dos componentes existentes nas misturas de pó analisadas. Os 

espectros das várias misturas apresentaram a mesma estrutura de riscas que os espectros 

das matérias-primas. As diferenças na altura do pico central reportaram-se à água 

residual existentes nos pós. As misturas de pó obtidas por remoção de água por corrente 

de ar, apresentaram o pico respeitante aos protões da água bastante mais pronunciado 

que as misturas obtidas por remoção da água por liofilização. Esta diferença comprovou 

a existência de teores de humidade diferentes nas misturas analisadas como já tinha sido 

referido anteriormente (alínea 3.3.2.2, Capítulo 3) 

 

f) Difractometria de raios-X (DRaios-X) 

 

Na Figura 3.14 estão apresentados os padrões de difracção de raios-X de pó 

obtidos a partir das misturas de pó e dos minicomprimidos produzidos a partir das 

mesmas. Os minicomprimidos foram previamente pulverizados antes do ensaio.  
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Figura 3.14 – Padrões de difracção de raios-X obtidos  
a) misturas de pó e b) minicomprimidos pulverizados 

 

Comparando os padrões de difracção a) e b) de cada formulação pôde-se 

observar que são similares. Estes resultados vieram demonstrar que a operação de 

compactação não alterou a estrutura cristalina das misturas. Os padrões de difracção das 

formulações diferem dos padrões de difracção das matérias-primas pela existência de 

novos picos correspondentes à nova entidade, o “complexo de inclusão”, conforme 

descrito na alínea 2.2.2.7, Capítulo 2. 

 

g) Outros ensaios 

Os ensaios de desagregação e dissolução das formas faramcêuticas sólidas são 

apresentados no Capítulo 4. 

 

3.5.2 – Cápsulas de HPMC 

 

As cápsulas de HPMC produzidas com as diferentes formulações de IB e IN 

foram unicamente submetidas aos ensaios de desagregação/dissolução cujos resultados 

são apresentados no Capítulo 4. 

O intumescimento do material polimérico é causado pela ruptura das ligações 

por pontes de hidrogénio das cadeias poliméricas. Quando a água penetra no HPMC 
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sólido, vai-se inserir nas ligações de hidrogénio entre as cadeias de poliméricas 

adjacentes. Maior quantidade de água provoca uma diminuição das forças entre as 

cadeias, as quais ganham liberdade rotacional e iniciam a ocupação de mais espaço o 

que resulta no intumescimento da massa polimérica. Quando todas as ligações de 

hidrogénio estão quebradas uma cadeia pode desagregar-se com consequente difusão na 

água. Desta forma ocorre a solvatação das cadeias poliméricas [Fyfe e Blazek, 1997]. 

 

3.5.3 – Peletes 

 

3.5.3.1 – Materiais 

Formulações de peletes de IB designadas por PL e por PL ML70 (alínea 3.4.3, 

Capítulo 3). 

 

3.5.3.2 – Métodos 

 

a) Granulometria 

Os peletes foram analisados realativamente a este parâmetro utilizando um 

sistema de tamises com abertura de malha entre 70 µm e 1,4 mm, durante 5 min numa 

amplitude de vibração de 2,5 mm (Retsch AS 200 digit, Alemanha) [F.P: 8, 2005, 

(2.9.12) classificação granulométrica dos pós por tamisação]. 

 

b) Resistência ao esmagamento (dureza) 

Este ensaio permitiu analisar a resistência que os peletes (n = 3) ofereceram a 

uma força aplicada axialmente. A massa de cada pelete variou entre 1,0 e 1,7 mg. 

Esta determinação foi realizada de acordo com o descrito na alínea 3.5.1.2 b), 

Capítulo 3. 

 

c) Outros ensaios 

Ensaios de dissolução apresentados no Capítulo 4. 
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3.5.3.3 – Resultados e discussão 
 

a) Granulometria 

Os resultados obtidos são apresentados a seguir. A fracção predominante para as 

duas formulações esteve compreendida entre 1 e 1,4 mm e foi a utilizada nos ensaios de 

caracterização.  

 

PL 

-1,4 mm e 1 mm = 67,35% 

-1 mm e 0,7 mm = 18,70% 

-< 0,7 mm = 0,45% 

 

PL ML70 

-> 1,4 mm = 34,1% 

-1,4 mm e 1 mm = 65,6% 

-1 mm e 0,7 mm = 0,64% 

-< 0,7 mm = 0,02% 

 

b) Resistência ao esmagamento (dureza) 

Os resultados deste ensaio são apresentados na Tabela 3.23. 

 

Tabela 3.23 – Resistência ao esmagamento dos peletes 

 REP (kgf)a) 

PL 0,47 ± 0,08 

PL ML70 0,97 ± 0,05 

a) média ± dp (n = 3)  
 

Os peletes obtidos a partir da formulação IBβCD ML70 originaram estruturas 

mais resistentes do que os obtidos por pesagem individual de todos os componentes 

utilizados na preparação da massa. A mistura da formulação com o CMC e água poderá 

ter originado uma massa com maior adesão das partículas o que originou extrusados e 

posteriormente peletes mais coesos. 
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c) Outros ensaios 

Ensaios de dissolução são apresentados no Capítulo 4. 

 

3.5.4 – Outras formulações 

 

3.5.4.1 – Materiais 

 

a) Comprimidos dosagem comercial (m = 1300 mg) 

[IBβCD LAC] 

[IBβCD ML70] 

[IBβCD LI] 

 

Com 1 (genérico s/ revestimento, 200 mg substância activa,  

massamédia = 269,05 ± 3,31 mg,  lote. H45519)  

Com 2 (marca s/ revestimento, 200 mg de substância activa,  

massamédia = 366,89 ± 8,37 mg, lote. 7057) 

 

b) Cápsulas dosagem comercial (IN) 

Com (marca, 25 mg de substância activa, lote NH24840). Foi utilizada metade 

da dosagem comercial (≈ 12,5 mg de substância activa) 

 

c) Minicomprimidos com a mesma composição dos peletes 

-CMIBLAC (CMC + IB + LAC) 

-CMIBCD (CMC + IB + βCD) 

-CMIBML70 (CMC + IBβCD ML70) 

 

3.5.4.2 – Métodos 

 

a) Resistência ao esmagamento (dureza) 

Este ensaio permitiu analisar a resistência que as diferentes unidades citadas nos 

materiais (n = 3) ofereceram a uma força aplicada axialmente. 

Esta determinação foi realizada de acordo com o descrito na alínea 3.5.1.2 b), 

Capítulo 3. 
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b) Outros ensaios 

Estas formas farmacêuticas sólidas foram sujeitas aos ensaios de 

desagregação/dissolução descrito no Capítulo 4. 

 

3.5.4.3 – Resultados e discussão 

 

 a) Resistência ao esmagamento(dureza) 

Na Tabela 3.24 são apresentados os valores para este parâmetro relativamente 

aos comprimidos com dosagem equivalente à comercial e para os comprimidos 

comerciais (genérico e marca). 

 

 

A observação dos resultados permitiu concluir que a formulação que originou 

coimprimidos mais resistentes foi a obtida por remoção da água por liofilização. A 

explicação deste facto tem vindo a ser relatada neste Capítulo e está relacionada com a 

maior quantidade de material amorfo que esta técnica de secagem provocou. Além 

disso, o teor de humidade nesta mistura de pó apresentou um valor inferior a 8%. O 

valor mais baixo para este parâmetro ocorreu com os comprimidos obtidos a partir da 

formulação contendo LAC, a qual demonstrou fracas propriedades de 

compressibilidade. Dos comprimidos comerciais, o genérico apresentou valores 

próximos dos obtidos para os produzidos neste estudo, enquanto o de marca apresentou 

um valor mais baixo, o qual foi cedido pelo Laboratório responsável. Para este caso a 

técnica e o equipamento utilizado não foram divulgados. 

 

 

Tabela 3.24 – Resistência ao esmagamento dos comprimidos com dosagem 
equivalente aos comprimidos comerciais e comprimidos comerciais 

 REC (kgf)a) 

[IBLAC] 3,75 ± 0,27 

[IBβCD ML70] 22,36 ± 2,20 

[IBβCD LI] 29,18 ± 3,55 

Com 1  27,35 ± 2,02 

Com 2  6,00-11,00* 

a) média ± dp (n = 3) 
*valor cedido pelo laboratório responsável com base na especificação do boletim analítico. 
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Na Tabela 3.25 são apresentados os valores de resistência ao esmagamento para 

o minicomprimidos com composição idêntica aos peletes. 

 

Tabela 3.25 – Resistência ao esmagamento dos minicomprimidos de composição 
idêntica aos peletes 

 REM (kgf)a) 

CMIBLAC 0,60 ± 0,04 

CMIBCD 1,96 ± 0,13 

CMIBML70 3,02 ± 0,41 

a) média ± dp (n = 3)  
 

A observação dos resultados permitiu concluir que o minicomprimido mais 

resistente foi o que utilizou a formulação IBβCD ML70. Comparativamente com os 

peletes os minicomprimidos com a mesma composição apresentaram valores mais 

elevados. Estes resultados demonstraram que o processo de compactação originou 

formas farmacêuticas mais coesas que a extrusão. Os minicomprimidos em que a βCD 

foi substituída pela LAC apresentaram valores mais baixos como era de esperar, sendo 

os mesmos mais semelhantes aos dos peletes sem LAC. 

 

b) Outros ensaios 

Os ensaios de desagregação/dissolução são apresentados no Capítulo 4. 
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3.6 – Conclusões 
 

Neste Capítulo todas as misturas referência e misturas contendo complexos 

foram analisadas farmacotecnicamente para caracterização das suas proprieadades de 

compressibilidade e consolidação. O objectivo consistiu em analisar o comportamento 

da βCD não só como agente complexante discutido no Capítulo 2, mas também como 

excipiente para formulações sólidas. Para tal foram realizados vários ensaios (ângulo de 

repouso, tempo de escoamento e densidades aparentes), os quais demonstraram de uma 

forma global fracas propriedades de escoamento para todas as misturas analisadas. No 

entanto, as misturas contendo CMC, a mistura física (MF) e as misturas contendo 

complexos obtidas por malaxagem (ML) e pelo processo de remoção de água por 

corrente de ar (CA) foram as que apresentaram as melhores características 

farmacotécnicas e originaram as melhores formas farmacêuticas sólidas. Todos os 

materiais respeitantes aos dois fármacos, desde as matérias-primas até às misturas 

contendo ou não complexos, demostraram estabilidade química durante todo o período 

que decorreu este estudo. A ausência de produtos de degradação foi confirmada através 

dos resultados obtidos nos ensaios realizados em cromatografia de camada fina (CCF). 

Este ensaio permitiu também confirmar a identidade dos fármacos utilizados, por 

comparação com fármacos referência. A microscopia electrónica (ME) veio corroborar 

o descrito no Capítulo 2 relativamente às fotografias das várias misturas de pó e 

permitiu observar as misturas referências produzidas. 

A humidade das misturas variou dentro de valores aceitáveis estando dependente 

das características das matérias-primas e das técnicas de secagem a que cada mistura foi 

sujeita. Quanto às técnicas de secagem, a remoção de água com temperaturas elevadas 

poderá causar alterações significativas nas características do pó e mascarar diferenças 

existentes nas amostras originais (por exemplo temperaturas do processo secagem por 

aspersão superior ao ponto de fusão do fármaco). Além disso, a secagem exagerada de 

uma mistura de pós pode acarretar alterações na compactação dessa mesma mistura. Por 

exemplo a βCD perde características de compressibilidade por remoção de água. A 

humidade (≈14%) desempenha um papel essencial na compactação desta substância 

[Pande e Shangraw, 1995]. Os volumes aparentes e os parâmetros de compressibilidade 

demostraram que todos os materiais apresentaram “maus” escoamentos. Contudo, a 

prática demonstrou que as misturas que permitiram o melhor enchimento manual da 
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matriz múltipla foram a mistura com CMC, a mistura física (MF), a obtida por secagem 

sob corrente de ar (CA) e as obtidas por malaxagem (ML). As misturas mais difíceis de 

manipular foram as obtidas por secagem por aspersão (SA) e por liofilização (LI) que 

proporcionaram enchimentos muito morosos e ejecções muito difíceis principalmente 

nas forças de compactação mais elevadas. Ocorreram vários descoroamentos que 

incidiram nas formulações SA e LI. 

Na preparação dos minicomprimidos foi possível observar que a βCD, 

componente em maior percentagem, permitiu a compactação com três forças distintas, 

originando formas sólidas que permitiram a realização de todos os ensaios 

farmacotécnicos planeados. Na força de compactação mais elevada alguns 

minicomprimidos apresentaram fissuras e descoroação (falhas) com maior incidência 

nas formulações obtidas por remoção de água por secagem por aspersão (SA) e por 

liofilização (LI), como já citado. A formulação mais problemática foi a que continha 

LAC devido à dificuldade de obter minicomprimidos íntegros, devido à baixa 

compressibilidade deste diluente. Na força mais elevada houve uma melhoria no seu 

comportamento, devido à ocorrência de um maior número de ligações. Os 

minicomprimidos mais resistentes (mais coesos) resultaram das formulações obtidas por 

secagem por aspersão (SA) e por liofilização (LI), provavelmente as misturas que 

continham mais material amorfo e área superficial das partículas maior. 

As cápsulas foram preparadas nesta parte do trabalho, mas foram somente 

analisadas nos ensaios descritos no Capítulo 4. 

Os peletes foram preparados e a sua caracterização não demonstrou diferença 

relevante entre as duas formulações utilizadas. Os peletes produzidos a partir da 

formulação IBβCD ML70 apresentaram uma resistência ao esmagamento superior aos 

peletes em que os componentes foram pesados individualmente. A operação de 

malaxagem (ML) poderá ter originado uma formulação com partículas com mais 

ligações que depois se reflectiram neste parâmetro. Os minicomprimidos com a mesma 

formulação que os peletes, à excepção dos que eram constituídos por LAC em vez de 

βCD, apresentaram uma resistência muito superior à dos peletes, o que vem corroborar 

que a compactação origina estruturas mais compactas e resistentes que a extrusão. 

Assim, pôde-se concluir quanto a exequibilidade da produção de formas 

farmacêuticas sólidas, sem recurso a excipientes adicionais, a partir das formulações 

contendo βCD como diluente (MF) e βCD como agente complexante (CA, MLs, SA e 

LI). As diferenças encontradas entre as várias formulações para alguns parâmetros são 
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resultado dos dois métodos de preparação utilizados para a obtenção dos complexos e 

respectivos processos de remoção de água que originaram misturas com características 

mais ou menos amorfas e/ou cristalinas. 
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Capítulo 4 
 

 

 

 

 

 

Ensaios de desagregação e dissolução 

das formas farmacêuticas sólidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 193 
 

 

4.1 – Considerações gerais 
 

Para se caracterizar a libertação de um fármaco a partir de uma forma 

farmacêutica sólida recorre-se ao ensaio de dissolução. Este ensaio farmacotécnico  

[F.P. 8, 2005, (2.9.3) ensaios de dissolução das formas sólidas] constitui uma 

importante ferramenta que permite avaliar e interpretar a libertação e dissolução do 

fármaco a partir da forma farmacêutica. Os fármacos para exercerem a sua actividade 

terapêutica precisam de atravessar as barreiras biológicas. Para que esta permeação 

ocorra é necessário que sejam libertados no organismo a partir das formas farmacêuticas 

que os veiculam. A forma e a rapidez com que esta libertação se processa afecta a 

biodisponibilidade do fármaco, porque determina a quantidade que se irá dissolver e que 

ficará disponível para ser absorvida num determinado tempo [Guidande for Industry, 

1997]. Esta libertação depende das características físico-químicas do fármaco bem 

como da forma farmacêutica que o veicula. Neste ensaio realizado “in vitro” tenta-se 

equiparar tanto quanto possível as condições que ocorrem “in vivo” para que os 

resultados daí obtidos permitam avaliar consistentemente o comportamento de 

libertação/dissolução do fármaco, antes do mesmo permear as barreiras biológicas. Esta 

tentativa de equiparação “in vitro”  das condições fisiológicas é meramente ficcional 

porque não é possível reproduzir todos os fenómenos biológicos (presença de alimentos 

no aparelho digestivo e esvaziamento gástrico, condições normais ou de enfermidade do 

paciente, etc.) que ocorrem “in vivo”. No entanto, através das condições que se definem 

para cada estudo é possível avaliar o comportamento do fármaco dentro de 

determinados parâmetros de temperatura, agitação, pH, entre outros. Assim, a absorção 

do fármaco a partir de formas farmacêuticas sólidas depende da libertação do mesmo a 

partir do medicamento, da sua dissolução ou solubilização sob condições fisiológicas e 

da sua permeabilidade através do tracto gastro-intestinal. Por causa da natureza crítica 

do primeiro destes dois passos, a dissolução “in vitro” pode ser relevante para 

prognosticar a performance “ in vivo” [Guidande for Industry, 1997; Furlanetto e col., 

2003]. 

No presente estudo, para analisar e intrepretar o comportamento de 

libertação/dissolução do fármaco a partir de todas as formas farmacêuticas produzidas 

(minicomprimidos, comprimidos, peletes e cápsulas), as mesmas, foram sujeitas ao 

ensaio de dissolução de acordo com a Farmacopeia Portuguesa  
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[F.P. 8, 2005, (2.9.3) ensaios de dissolução das formas sólidas]. Os ensaios realizados 

envolveram os dois fármacos veiculados nas respectivas formas farmacêuticas sólidas 

tendo o IB sido analisado em condições “sink” e em condições não “sink” para pH = 1 e 

a IN somente em condições não “sink” para pH = 1. Estes dois fármacos para pH = 7,2 

foram analisados em condições “sink”. Nos ensaios efectuados em condições “sink” 

(IB), analisou-se em termos comparativos a rapidez de libertação do fármaco, a partir 

das formas farmacêuticas sólidas. Nos ensaios em condições não “sink” (IB e IN) fez-se 

um estudo comparativo da libertação/dissolução do fármaco entre as formas 

farmacêuticas sólidas produzidas a partir das diversas formulações e as formas 

farmacêuticas comerciais. 

O objectivo do ensaio de dissolução foi verificar a influência na libertação do 

fármaco, das características das partículas dos pós obtidos através dos dois métodos de 

preparação de complexos e respectivos processos de remoção de água  

(alínea 2.2.1.2.3, Capítulo 2). Estas características, hipoteticamente reflectir-se-ão, no 

comportamento libertação/dissolução das formas farmacêuticas produzidas a partir 

destas misturas de pó [Stewart e Zhao, 2005; Cirri e col., 2005]. 

Paralelamente ao ensaio de dissolução foi efectuado um ensaio de desagregação 

[F.P. 8, 2005, (2.9.1) desagregação dos comprimidos e das cápsulas] sobre as mesmas 

formas farmacêuticas e utilizando as mesmas soluções como meios. Segundo a 

Farmacopeia Portuguesa, quando se prescreve um ensaio de dissolução não se exige o 

ensaio de desagregação. Este não foi feito para a forma farmacêutica peletes  

[F.P. 8, 2005, formas farmacêuticas]. 
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4.2 – Ensaios desagregação e dissolução 
 

4.2.1 – Materiais e métodos 

 

4.2.1.1 – Materiais 

 

4.2.1.1.1 – Formas farmacêuticas sólidas 

 

4.2.1.1.2 – Fármacos referência 

Ibuprofeno referência (F67029, lote nº 4) [Eur. Ph., 6.0, 2008] 

Indometacina referência (F67029, lote nº 2) [Eur. Ph., 6.0, 2008] 

 

 

 

Tabela 4.1 – Formas farmacêuticas sólidas usadas nos ensaios de 
desagregação/dissolução 

 Mini 
comprimidos 

(10 mg) 

Cápsulas de HPMC 
(10 mg) 

Peletes 
(1-1,4 µm) 

Comprimidos 
(1300 mg) 

Fórrmulas 
comerciais 

 IB IB IN IB IB IB IN 

XLAC        
XCMC        
XβCD MF        
XβCD CA        
XβCD ML30        
XβCD ML50        
XβCD ML70        
XβCD SA        
XβCD LI        
        
CMIBLC        
CMIBCD        
CMIBML70        
        
PL        
PL ML70        
IB Com 1*(lt H45519)        
IB Com 2*(lt 7057)        
IN Com (lt NH24840)        

X - fámaco 
* formulações comerciais de IB sem revestimento 
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4.2.1.1.3 – Solução de ácido clorídrico e solução tampão de fosfato 

Ácido clorídrico 1M (lote nº 51110, Riedel-de-Haen, Alemanha) 

Fosfato monopotássico (lote nº 0000125644, Panreac, Espanha) 

Fosfato dissódico (lote nº0000124369, Panreac, Espanha) 

Álcool etílico (lote nº K37804683 739, Merck, Alemanha) 

 

A solução tampão de fosfato de pH = 7,2 foi preparada de acordo com a F.P. 8, 

2005, (4.1.3) soluções tampão de fosfato. 

 

4.2.1.2 – Métodos 

 

4.2.1.2.1 – Solubilidades de cada fármaco nos meios de dissolução 

As solubilidades de cada fármaco foram determinadas nos meios de 

desagregação/dissolução utilizados (HClaq, pH = 1 e solução tampão de fosfato,  

pH = 7,2). Foram preparadas soluções saturadas (n = 3) de cada fármaco nos 

respectivos meios de dissolução, as quais foram submetidas a ultra-sons durante 3 min. 

Estas soluções depois de finalizado este passo foram filtradas através de filtros 

Millipore 0,42 µm sendo os filtrados doseados por espectrofotometria UV  

(U-200, Hitachi, Japão) a 221 nm (IB) e 265 nm (IN) [Loftsson e col., 2007]. 

As rectas de regressão linear utilizadas nestes doseamentos, foram obtidas a 

partir das curvas de calibração dos fármacos referência, nos respectivos meios de 

dissolução a dois valores de pH e são apresentadas a seguir: 

 

-para o IB 

pH =1  0170,0027,37 += xy   (R2 = 0,9991)   (4.1) 

pH = 7,2 0283,0561,45 += xy    (R2 = 0,9992)   (4.2) 

 

-para a IN 

pH = 1  0019,0441,46 += xy    (R2 = 0,9999)   (4.3) 

pH = 7,2 0012,0032,52 += xy    (R2 = 0,9994)   (4.4) 

 
x – Concentração (mg/ml) 
y – Absorvência (u.a.) 
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Os gráficos das curvas de calibração que deram origem a estas equações da recta 

são apresentados no anexo 4.1. 

 

4.2.1.2.2 – Ensaios de desagregação 

A desagregação dos minicomprimidos, comprimidos e cápsulas (n = 3) das 

formulações contendo IB e IN assinaladas na Tabela 4.1, Capítulo4, foi realizada em 

dois meios de desagregação (HClaq pH = 1 e solução tampão de fosfato de pH = 7,2) 

mantidos à temperatura de 37 ± 1ºC, num aparelho Erweka ZT3, Apparatebau, GmbH, 

Alemanha [F.P. 8, 2005, (2.9.1) desagregação dos comprimidos e das cápsulas]. 

 

4.2.1.2.3 – Ensaios de dissolução 

Todas as formas farmacêuticas assinaladas na Tabela 4.1, Capítulo 4, foram 

sujeitas ao ensaio de dissolução em dois meios diferentes (HClaq pH = 1 e solução 

tampão de fosfato de pH = 7,2). Os perfis de libertação do fármaco (n = 3) obtidos a 

partir dos minicomprimidos, comprimidos, cápsulas, peletes e fórmulas comerciais 

foram avaliados “in vitro” utilizando um aparelho de dissolução com pás agitadoras  

(Sotax AT7, Suíça). Cada célula do aparelho foi suprida de 1000 ml de meio de 

dissolução, o qual foi mantido a 37,0 ± 0,5ºC durante todo o ensaio  

[F.P. 8, 2005, (2.9.3) ensaio de dissolução formas sólidas]. A velocidade de rotação das 

pás foi de 50 r.p.m. para as formas farmacêuticas contendo IB e de 75 rpm para as de 

IN. Shah e col., 1992, propôs para o método da pá a utilização de 50-75 rpm. A escolha 

das rotações teve como base escolher o valor mais baixo, para se observar o 

comportamento de dissolução dos fármacos sob a forma de complexos de βCD. Os 

resultados obtidos com a velocidade de agitação mais baixa teriam a mínima influência 

da mesma. No entanto, como a IN teve uma inclusão muito reduzida nos processos de 

complexação, conforme demonstrado na alínea 2.2.2.8, Capítulo 2, optou-se para as 

formas farmacêuticas sólidas contendo este composto um valor maior para garantir as 

condições mínimas de detecção do fármaco, nos tempos de colheita prescritos 

[Guidance for Industry, 1997]. As amostras colhidas a diferentes tempos (10, 20, 30, 40, 

60, 120, 180 e 1440 min) foram quantificadas num espectrofotómetro UV a 221 nm para 

as formas farmacêuticas contendo IB e 265 nm para as de IN (U-200, Hitachi, Japão). 

Tratando-se de estudos comparativos e dado que algumas das formas 

farmacêuticas produzidas a partir das várias formulações não libertaram a totalidade do 

fármaco até aos 180 min prolongou-se o ensaio até aos 1440 min. Não foi feito nenhum 
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ensaio de estabilidade do fármaco nos meios de dissolução utilizados. Este 

procedimento justificou-se pelo facto do prolongamento do ensaio assentar apenas na 

confirmação ou não da tendência do perfil para alcançar os 100%, para as fomulações 

que não atingiram este limite aos 180 min. Os gráficos obtidos e que não são 

apresentados no Capítulo 4 constam do Anexo 4.3. 

 

Nota: Os volumes colhidos nos intervalos de tempo pré-determinados foram repostos com o meio de 

dissolução respectivo. O fármaco dissolvido nos volumes retirados e não reposto foi determinado e foi 

considerado no cálculo das concentrações efectuadas para cada tempo [Aronso, 1993]. 

 

As massas das formulações com as respectivas quantidades de fármaco 

correspondentes, usadas nestes ensaios, constam da Tabela 4.2. 

 

 

 

 

Tabela 4.2 – Massas das formas farmacêuticas usadas no ensaio de dissolução 

 pH = 1 pH = 7,2 

 Formulação  
(mg) 

X 
 (mg) 

Formulação 
 (mg) 

X 
(mg) 

Minicomprimidos IB 
50  

(condições “sink”) 
 

7,69  
50  

(condições “sink”) 
 

7,69  

Minicomprimidos IB 
(formulação peletes) 

82  
(condições “sink”) 

 
7,56    

Peletes IB 
82  

(condições “sink”) 
 

7,56    

Comprimidos IB dosagem 
comercial 
 

1300  199,31    

Peletes IB dosagem 
comercial 
 

2166  199,87    

Comprimidos IB Com 1 270  200    

Comprimidos IB Com 2 367  200    

Cápsulas IB 
50  

(condições “sink”) 
 

7,69  
50 

(condições “sink”) 7,69  

Cápsulas IN  50  11,98  
50  

(condições “sink”) 
 

11,98  

Cápsulas IN comercial 
(metade da dosagem) 

120  11,98  n.d.  

X = fármaco (IB ou IN)     
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4.2.1.2.4 – Testes estatísticos 

Os valores das quantidades de fármaco dissolvidas aos tempos 30, 60 e 180 min, 

foram submetidos a um teste de análise de variância univariada (One-Way Anova) e, 

posteriormente, ao teste HSD de Tukey (n = 3). Antes de efectuar o teste de Anova 

foram verificados os seus pressupostos, nomeadamente a normalidade da distribuição, 

através do teste de Shapiro-Wilk, e a homogeneidade de variâncias, através do teste 

deLevene. A análise estatística foi efectuada com o programa SPSSStatistics 17.0  

(SPSS Inc., Chicago, EUA), considerando-se o nível de significância α = 0,05  

(Anexo 4.2). 

 

4.2.2 – Resultados e discussão 

 

4.2.2.1 – Solubilidades de cada fármaco nos meios de dissolução 

Os valores encontrados para cada fármaco em cada meio de dissolução são 

apresentados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Solubilidades dos fármacos nos respectivos meios de dissolução 
(mg/ml, 26ºC) 

 pH 

 1 7,2 

IB 0,048 ± 0,003  5,297 ± 0,212  

IN 0,002 ± 0,000  1,525 ± 0,192  

 

Com base nestes valores de solubilidade foram determinadas as concentrações 

que permitiriam trabalhar em condições “sink”  [Potthast e col., 2005]. Pelo facto da 

solubilidade da IN ser muito baixa a pH = 1 optou-se por trabalhar nestas condições 

unicamente com as formulações contendo IB. 

 

4.2.2.2 – Ensaio de desagregação 

Os resultados obtidos neste ensaio para as formulações que contêm IB  

(Tabela 4.4) demonstraram que o aumento da força de compactação originou um 

aumento no tempo de desagregação. A explicação deste facto assenta no pressuposto 

que os minicomprimidos obtidos com forças de compactação mais elevadas 

apresentaram forças de ligação entre as partículas mais fortes e em maior número 
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conforme foi discutido na alínea 3.5.1.3, Capítulo 3 (resistência ao esmagamento). Os 

minicomprimidos correspondentes às formulações em que a água foi removida por 

secagem por aspersão e por liofilização apresentaram valores maiores do que as outras 

formulações. Os pós obtidos por estas técnicas apresentaram uma percentagem de 

material amorfo superior. Estes materiais quando compactados originaram 

minicomprimidos com uma maior resistência axial tênsil. O aumento desta característica 

implicou minicomprimidos mais resistentes ao esmagamento dificultando também a 

desagregação dos mesmos. Os minicomprimidos IBβCD MF apresentaram valores 

elevados para este ensaio que são comparáveis aos obtidos com as formulações  

IBβCD SA e IBβCD LI (alínea 3.5.1.3 b), Capítulo 3). A βCD com um teor de 

humidade perto dos 14% apresentou uma boa compactação originando 

minicomprimidos e comprimidos resistentes, visto a água propiciar a ligação entre as 

partículas [Pande e Shangraw, 1995]. A mistura IBβCD MF apresentou um teor de 

humidade 13,59% (alínea 3.2.2.2, Capítulo 3) o que poderá explicar os valores elevados 

para a desagregação. Os minicomprimidos obtidos da formulação IBCMC que 

apresentaram uma resistência ao esmagamento elevada demonstraram uma 

desagregação relativamente rápida devido as características desagregantes da CMC  

[Wu e col., 2001]. Para os minicomprimidos das formulações IBβCD SA e IBβCD LI 

devido provavelmente às características das misturas do pó que lhe deram origem, a 

força de compactação mais elevada induziu descoroação e fracturas nos mesmos 

(falhas). Estes fenómenos poderão explicar os valores muito similares obtidos para estas 

formulações na força de compactação mais elevada, quando comparadas com a força de 

compactação anterior a esta (6,5 kN) [Craig e col., 1999; Sebhatu e Alderborn, 1999]. 

Os resultados obtidos em solução HCl 0,1 M apresentaram valores mais 

elevados do que os obtidos em meio alcalino, como se pôde observar pela comparação 

dos valores inscritos nas Tabelas 4.4 e 4.5. Os menores valores para este parâmetro em 

meio alcalino resultaram da elevada solubilidade dos componentes das várias 

formulações no meio de dissolução a pH = 7,2. 
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A Tabela 4.5 apresenta os valores correspondentes à desagregação dos 

minicomprimidos de IB a pH = 7,2, obtidos a partir das diferentes formulações de pós 

produzidos com diferentes forças de compactação. Os resultados apresentados 

demonstraram valores menores do que os verificados para o pH = 1 porque os 

componentes dos minicomprimidos a pH = 7,2 dissolveram-se mais rapidamente o que 

provocou a sua desagregação de um modo mais célere. Além deste factor e tal como 

para o meio ácido os estados cristalinos e/ou amorfos das partículas, a irregularidade das 

sua superfícies e as diferentes forças de compactação utilizadas provocaram ligeiras 

diferenças nos intervalos de desagregação dos minicomprimidos obtidos a partir das 

diferentes formulações [Cirri e col., 2005]. Os minicomprimidos com maiores intervalos 

de desagregação, tal como no caso anterior (pH = 1) e pelas mesmas razões foram 

IBβCD MF, IBβCD SA e IBβCD LI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.4 – Intervalos de desagregação para os minicomprimidos de Ibuprofeno 
(pH = 1) 

 Intervalos de desagregação (min) 

 3 kN 6,5 kN 10 kN 

 início (i) fim (f) f-i início (i) fim (f) f-i início (i) fim (f) f-i 

IBLAC 0,35 0,75 0,40 1,47 3,12 1,65 3,52 3,98 0,46 

IBCMC 0,53 1,25 0,72 0,42 1,72 1,30 0,85 3,12 2,27 

IBβCD MF 13,95 20,40 6,45 14,00 20,17 6,17 6,83 27,00 20,62 

IBβCD CA 0,25 0,37 0,12 0,08 0,78 0,70 0,00 0,38 0,38 

IBβCD ML30 0,00 0,02 0,02 0,82 6,03 5,21 1,42 6,30 4,88 

IBβCD ML70 0,00 0,33 0,33 0,15 1,52 1,37 0,95 9,40 8,45 

IBβCD SA 1,56 8,33 6,77 12,30 17,95 5,65 7,87 18,17 10,13 

IBβCD LI 6,40 21,78 15,38 0,62 29,00 28,38 10,00 15,90 5,90 
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Tabela 4.5 – Intervalos de desagregação para os minicomprimidos de Ibuprofeno 
(pH = 7,2) 

 Intervalos de desagregação (min) 

 3 kN 6,5 kN 10 kN 

 início (i) fim (f) f-i início (i) fim (f) f-i início (i) fim (f) f-i 

IBLAC 0,43 1,60 1,17 0,77 1,13 0,36 0,92 2,02 1,10 

IBCMC 0,83 2,63 1,80 0,90 3,05 2,15 1,25 1,68 0,43 

IBβCD MF 2,50 3,05 0,55 0,82 4,13 3,31 3,98 4,00 0,02 

IBβCD CA 0,25 0,33 0,08 0,17 0,70 0,53 0,22 0,56 0,34 

IBβCD ML30 0,00 0,02 0,02 0,75 2,10 1,35 1,65 2,13 0,48 

IBβCD ML70 0,00 0,01 0,01 0,33 1,03 0,70 0,47 1,78 1,31 

IBβCD SA 1,60 3,10 1,50 2,15 2,92 0,77 3,32 3,80 0,48 

IBβCD LI 2,48 2,85 0,37 2,60 3,10 0,50 1,20 3,02 1,82 

 

Relativamente à forma farmacêutica cápsula os intervalos de desagregação para 

os dois fármacos dependeram do pH do meio. O conteúdo influenciou esta 

desagregação, a qual variou entre as diferentes formulações. Os aumentos foram mais 

pronunciados a pH = 7,2 porque as cápsulas de HPMC neste meio apresentaram um 

intervalo de desagregação ligeiramente superior ao pH ácido. Segundo a literatura o pH 

do meio parece não afectar o intumescimento do material polimérico tornando-o 

independente deste parâmetro [Conti e col., 2007]. Na Tabela 4.6 e 4.7 são apresentados 

os resultados obtidos para este ensaio nos diferentes pHs, relativamente às cápsulas 

contendo as diferentes formulações dos dois fármacos. 

 

 

Tabela 4.6 – Intervalos de desagregação a diferentes pHs para as cápsulas contendo 
formulações de Ibuprofeno 

 Intervalos de desagregação (min) 

 pH = 1 pH = 7,2 

 início (i) fim (f) f-i início (i) fim (f) f-i 

Invólucros 2,50 8,00 5,50 3,08 10,00 6,92 

IBLAC 3,46 9,00 5,54 4,50 15,60 11,1 

IBCMC 2,58 13,10 10,52 5,08 29,16 24,08 

IBβCD MF 3,92 12,20 8,28 5,08 16,87 11,79 

IBβCD CA 3,62 10,08 6,46 4,42 20,08 15,66 

IBβCD ML30 4,15 10,38 6,23 3,06 34,86 31,80 

IBβCD ML70 3,30 13,23 9,93 7,17 35,23 28,06 

IBβCD SA 3,90 11,27 7,37 4,75 20,42 15,67 

IBβCD LI 3,48 11,70 8,22 4,00 31,78 27,78 
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Tabela 4.7 – Intervalos de desagregação a diferentes pHs para as cápsulas contendo 
formulações de Indometacina 

 Intervalos de desagregação (min) 

 pH = 1 pH = 7,2 

 início (i) fim (f) f-i início (i) fim (f) f-i 

Invólucros 2,50 8,00 5,50 3,08 10,00 6,92 

INLAC 3,12 9,73 6,61 3,83 18,62 14,79 

INCMC 2,87 8,93 6,06 3,83 21,75 17,92 

INβCD MF 3,10 11,92 8,82 3,83 13,83 10,00 

INβCD CA 3,58 13,65 10,07 4,08 13,45 9,37 

INβCD ML30 3,53 8,85 5,32 5,80 24,25 18,45 

INβCD ML70 3,17 10,25 7,08 3,93 26,77 22,84 

INβCD SA 3,58 14,15 10,57 4,08 14,43 10,35 

INβCD LI 3,87 12,78 9,00 3,43 15,12 11,69 

 

Os intervalos de desagregação para outras formulações tais como 

minicomprimidos com formulação idêntica à dos peletes, formulações comerciais de IB 

e de IN e comprimidos e cápsulas com dosagem equivalente às dosagens comerciais são 

apresentados na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Intervalos de desagregação para outras formulações 

 Intervalos de desagregação (min) 

 pH =1 

 início (i) fim (f) f-i 

Formulações com IB    

Minicomprimidos    

CMIBLAC 0,02 0,03 0,01 

CMIBCD 1,00 6,57 5,57 

CMIB ML70  0,07 0,32 0,25 

    

Comprimidos    

IB Com 1  26,23 43,48 17,25 

IB Com 2  1,26 1,70 0,43 

[IBLAC]ª ) 0,85 1,03 0,18 

[IBβCD ML70]ª) 0,87 1,70 0,83 

[IBβCD LI]ª) > 60,00 >60,00  

    

Formulação com IN    

Caps HPMC c/ IN comercial 3,32 18,93 15,61 
a) dosagem comercial    
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Os minicomprimidos (CMIBCD) obtidos a 10 kN com a formulação idêntica aos 

peletes apresentaram intervalos de desagregação superiores às outras duas formulações 

de minicomprimidos. Relacionando com a resistência ao esmagamento  

(Tabela 3.25, alínea 3.5.4.3 a), Capítulo 3) estes resultados em relação às duas 

formulações contendo βCD são antagónicas. O minicomprimidos mais resistentes 

desagregaram mais rapidamente provavelmente porque apresentaram maior porosidade. 

Não se pode descurar e já foi frisado que a manipulação da βCD nos processos de 

preparação de complexos também alterou a sua forma e estrutura que pode ter 

desencadeado comportamentos não previstos [Pande e Shangraw, 1995, Wu e col., 

2001]. Além disso este valor é inferior aos obtidos para os minicomprimidos produzidos 

a partir das formulações MF porque a presença do CMC nas formulações promoveu a 

sua desagregação [Tsai e col., 1998]. Outro valor reportou-se ao IB Com 1, do qual não 

se fez qualquer comentário, em virtude de ser uma fórmula comercial, sobre a qual não 

se tem conhecimento total da formulação e do processo de produção. Por último é de 

realçar o comprimido obtido a partir da formulação [IBβCD LI] a 10 kN que originou 

um período de desagregação superior a 1 h (Figura 4.1). As razões que explicaram este 

período elevado relacionaram-se com as características das partículas resultado dos 

métodos de preparação dos complexos com os respectivos processos de remoção de 

água que já foram descritos anteriormente [Mura e col., 2001; Cirri e col., 2005]. 

 

 
 

Figura 4.1 – Comprimidos [IBβCD LI] depois de 1 h de ensaio 

 

A forma farmacêutica pelete (PL e PL ML70) manteve-se íntegra durante todo o 

período de tempo que decorreu o ensaio de dissolução. O ensaio de desagregação para 

esta forma farmacêutica não foi realizado por não se justificar, visto manter-se íntegro 

durante todo o período que decorreu o ensaio de dissolução [Gainotti e col., 2004;  

F.P. 8, 2005, formas farmacêuticas]. 

 

 

 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 205 
 

 

4.2.2.3 – Ensaio de dissolução 

Os ensaios de dissolução realizados sobre as diferentes formulações a dois 

valores de pH serão discutidos a seguir. 

 

4.2.2.3.1 - Minicomprimidos e cápsulas de Ibuprofeno 
 

4.2.2.3.1.1 – Ensaios a valores de pH = 1 
 

a) Minicomprimidos 
 

a1) 3 kN 
A pH = 1 o IB é praticamente insolúvel, alínea 4.2.2.1, Capítulo 4  

[Higgins e col., 2001, F.P. 8, 2005, (1.4) monografia]. Na Figura 4.2 estão 

representados os perfis de dissolução dos minicomprimidos obtidos a partir de misturas 

de pó com IB e misturas de pó com complexos de IB compactados a uma força de 3 kN. 

Qualquer aumento na sua solubilidade ou na rapidez da dissolução é uma consequência 

de uma melhoria de solubilidade motivada pela sua complexação com a βCD  

[Mura e col., 1998]. Pelo facto das condições de ensaio terem sido estabelecidas como 

condições “sink”, a diferença observada entre os perfis indicaram uma maior rapidez na 

dissolução do fármaco a partir dos minicomprimidos obtidos a partir das misturas de pó 

contendo complexo de IB. A existência de complexo é a causa do aumento de 

velocidade com que o IB se dissolveu no respectivo meio. Todas as formulações 

contendo complexos alcançaram os 100 % de libertação antes dos 100 min. Com as 

outras formulações que serviram de referência comparativa (LAC, CMC e MF) este 

valor só foi alcançado para o LAC e CMC ao fim de 1440 min, enquanto para a MF 

ocorreu depois dos 180 min. No período em que ocorreu a libertação do IB dos 

minicomprimidos obtidos a partir da formulação MF também ocorreu a dissolução da 

βCD. A dissolução do agente complexante foi mais rápida do que a do fármaco, para 

este pH, podendo assim actuar como uma camada hidrodinâmica na vizinhaça do IB 

resultando num processo de complexação “ in situ”. O resultado desta interacção é um 

aumento na rapidez da quantidade de fármaco dissolvida [Mura e col., 2001; Cirri e col., 

2005]. Além disso, a própria βCD pode aumentar a molhabilidade do IB por redução da 

tensão interfacial entre o solvente e o fármaco melhorando a sua solubilidade  

[Waleczek e col., 2003]. Estas foram as razões que explicaram a libertação mais rápida 
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do IB dos minicomprimidos obtidos a partir das formulações MF, quando comparada 

com a ocorrida a partir dos minicomprimidos obtidos com as formulações LAC e CMC. 
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Figura 4.2 – Perfis de dissolução para os minicomprimidos de Ibuprofeno produzidos a  
3 kN (pH = 1) 

 

A análise dos perfis de dissolução apresentados na Figura 4.2 foi feita 

relativamente à quantidade de fármaco libertada, massa (%) no tempo 30, 60 e 180 min, 

à eficácia de dissolução (ED) em % ao fim de um tempo 30, 60 e 180 min e ao factor de 

semelhança f2 (alínea 1.5.3, Capítulo 1) tomando como referência a MF  

[Guidance for Industry, 1997; Costa e Lobo, 2001; Cirri e col., 2005]. Os valores 

obtidos para estes parâmetros são apresentados na Tabela 4.9. 
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Através dos valores apresentados na tabela pôde-se observar que a ED nos 

primeiros 30 min apresentou valores semelhantes para os minicomprimidos ML30, 

ML70 e CA. Os valores para os minicomprimidos SA e LI para este tempo são 

inferiores pelas razões apresentadas nos ensaios de desagregação e dependentes da 

própria desagregação (maiores períodos de desagregação). Os maiores valores de 

libertação destes minicomprimidos em relação às referências comparativas é resultado 

do IB se encontrar complexado com βCD melhorando assim a sua rapidez de dissolução 

[Loftsson e col., 2005; Brewster e Loftsson, 2007]. Os minicomprimidos LA, CMC e 

MF apresentaram valores inferiores porque o IB nestas formulações não está 

complexado, resultando numa menor velocidade de dissolução. Com o decorrer do 

tempo o valor de ED para os minicomprimidos obtidos a partir das formulações 

contendo complexos de IB vai aumentando, tendendo para o valor de 100, o que 

demonstrou a libertação total do fármaco a partir da forma farmacêutica. Os valores de 

ED para os outros minicomprimidos também aumentaram, não sendo, no entanto, tão 

expressivos como no caso anterior. Relativamente ao f2 considerou-se como referência a 

MF e foi definido como intervalo de análise comparativa o período de 180 min  

(tempo ao fim do qual praticamente a totalidade do fármaco sob a forma de complexo 

está dissolvida). Os resultados obtidos para este parâmetro demonstraram que os perfis 

de dissolução dos minicomprimidos produzidos a partir das formulações contendo 

complexos não eram semelhantes ao perfil da MF apresentando valores menores que 50. 

Os minicomprimidos obtidos a partir da formulação LAC apresentaram perfis 

semelhantes à MF (f2 = 50,44, Tabela 4.9). O perfil dos minicomprimidos obtidos a 

Tabela 4.9 – Parâmetros de dissolução utilizados para os minicomprimidos de 
Ibuprofeno (3 kN, pH = 1) 

 Tempo (min)ª) ED (%) f2 (%) 

 30 60 180 30 60 180 (MF/Y) 

IB LAC 30,75 ± 3,81 50,57 ± 2,55 77,78 ± 3,71 16,47 28,59 54,26 50,44 

IB CMC 16,50 ± 2,67 25,93 ± 2,03 51,89 ± 1,96 10,00 15,37 32,29 29,47 

IBβCD MF 22,09 ± 2,24 46,04 ± 2,89 95,58 ± 1,77 11,69 23,04 59,59 100,00 

IBβCD CA 89,07 ± 5,30 95,79 ± 1,45 99,89 ± 0,25 63,91 78,56 91,45 15,33 

IBβCD ML30 95,79 ± 1,71 99,67 ± 0,09 100,56  ± 0,09 73,33 85,65 95,34 12,60 

IBβCD ML70 95,81 ± 1,25 99,09 ± 0,45 100,20 ± 0,18 71,71 84,66 94,76 12,96 

IBβCD SA 70,99 ± 4,10 92,09 ± 2,78 99,12 ± 1,81 46,47 64,35 86,64 21,31 

IBβCD LI 56,67 ± 3,61 85,75 ± 3,39 100,21 ± 0,55 32,56 52,51 82,84 27,17 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
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partir da formulação CMC não é semelhante ao da MF porque a CMC ao não se 

dissolver nos meios utilizados (intumescimento das fibras de celulose) pode dificultar a 

libertação do IB originando um perfil com menor velocidade de libertação do que o da 

MF (Figura 4.2) [Tsai e col., 1998; Wu e col., 2001]. As quantidades libertadas (%) aos 

30, 60 e 180 min vieram corroborar o exposto para os outros parâmetros de dissolução. 

Nesta análise, pôde-se observar que os minicomprimidos com formulações contendo 

complexos libertaram o IB mais rapidamente. Esta libertação aumentou com o tempo 

alcançando os 100% aos 180 min. A MF também alcançou neste período de tempo 

praticamente a totalidade da libertação do fármaco, pelas razões já focadas 

anteriormente (aumento da molhabilidade e ocorrência de complexação durante o ensaio 

de dissolução) [Mura e col., 2001]. Como se trabalhou em condições “sink”, a libertação 

do IB dos outros minicomprimidos obtidos a partir das formulações LAC e CMC 

também alcançou os 100% ao fim de 1440 min (Anexo 4.3). As ligeiras diferenças 

encontradas nos perfis de dissolução das várias formulações contendo complexos 

podem ter sido resultado das suas diferentes propriedades físico-químicas derivadas dos 

dois métodos de preparação de complexos e respectivos processos de remoção de água 

[Cirri e col.,2005].  

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.1 a). Para um α = 0,05, a quantidade libertada (%) para o tempo de 30 min 

para os minicomprimidos obtidos a partir das formulações CA e ML não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD). O resultado dos 

minicomprimidos obtidos a partir da formulação MF não apresentou diferenças 

estatisticamente significativas em relação aos resultados dos minicomprimidos obtidos a 

partir das formulações LAC e CMC. No tempo 60 min, os minicomprimidos obtidos a 

partir das formulações CA e ML não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre si. Neste tempo os minicomprimidos obtidos a partir das 

formulações MF e LAC não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre si. O mesmo ocorreu entre os minicomprimidos obtidos a partir das formulações 

SA e LI. Também se observou que os minicomprimidos obtidos a partir das formulações 

CA e SA não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. Com o 

decorrer da libertação e atingindo-se o tempo 180 min é possível observar que todos os 

minicomprimidos obtidos a partir das formulações contendo complexos  

(CA, ML, SA e LI) não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. 

Este resultado veio corroborar que a complexação do IB com a βCD não dependeu da 
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quantidade de água utilizada no processo de complexação. As diferenças encontradas 

nos primeiros tempos estão relacionadas com as características dos pós obtidos pelas 

diferentes técnicas de secagem e com a pulverização, subsequente, que algumas 

mistuars de pós foram sujeitas para assegurar a granulometria definida [Parrot, 1986; 

Cirri e col., 2005]. 

Da análise da Tabela 4.9, pôde-se concluir que os minicomprimidos obtidos a 

partir das formulações contendo complexos, libertaram o IB com maior velocidade, 

sendo essa libertação mais notória nas formulações CA e ML devido, a uma maior 

facilidade de desagregação do que as formulações SA e LI e às características físico-

químicas das partículas dependentes das técnicas (métodos e processos de remoção de 

água) de obtenção dos complexos. Além disso, pôde-se corrroborar que todas as 

formulações com complexos contiveram praticamente a mesma percentagem de IB 

complexado, conforme descrito no Capítulo 2 [Cirri e col., 2005; Miller e col., 2007]. 

 

a2) 6,5 kN 
Na Figura 4.3 estão representados os perfis de dissolução dos minicomprimidos 

obtidos a partir de misturas de pó com IB e misturas de pó com complexos de IB a uma 

força de 6,5 kN. 
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Figura 4.3 – Perfis de dissolução para os minicomprimidos de Ibuprofeno produzidos a 
6,5 kN (pH = 1) 

 

Os perfis de dissolução apresentados na Figura 4.3 demonstraram que os 

minicomprimidos obtidos a partir das formulações contendo complexos de IB libertaram 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 210 
 

o fármaco mais rapidamente que os minicomprimidos obtidos a partir das formulações 

referência (LAC, CMC e MF) [Mura e col., 1998; Hussein e col., 2007]. Os 

minicomprimidos com libertação mais rápida foram os obtidos a partir das formulações 

CA e ML70. 

Nesta força de compactação os resultados encontrados para os parâmetros de 

dissolução utilizados são apresentados na Tabela 4.10. 

 

 

A ED (alínea 1.5.3, Capítulo 1) para o tempo 30 min apresentou valores 

similares entre os minicomprimidos obtidos a partir da formulação CA e ML70. 

Relativamente a este parâmetro o valor dos minicomprimidos obtidos a partir da 

formulação ML30 afastou-se dos valores anteriores sem razão explicativa aparente. Este 

valor foi equiparável ao valor dos minicomprimidos obtidos a partir da formulação SA. 

Com o decorrer do tempo, estes valores começaram a aproximar-se, encontrando-se aos 

180 min perto dos 100%. A interpretação feita para os minicomprimidos obtidos a partir 

das formulações referência (LAC, CMC e MF) é idêntica à descrita para a força de 

compactação de 3 kN. Relativamente ao parâmetro de similaridade f2  

(alínea 1.5.3, Capítulo 1) os minicomprimidos obtidos a partir das formulações 

contendo complexos de IB, à excepção dos minicomprimidos obtidos a partir da 

formulação LI apresentaram valores muito inferiores a 50. Estes resultados 

demonstraram que os minicomprimidos com complexos de IB apresentaram perfis de 

libertação distintos dos minicomprimidos obtidos com a formulação MF, o que 

corroborou que os complexos aumentaram a rapidez de dissolução do fármaco  

[Mura e col, 1998; Ghorab e Adeyeye, 2003]. O valor relativo aos minicomprimidos 

Tabela 4.10 – Parâmetros de dissolução utilizados para os minicomprimidos de 
Ibuprofeno (6,5 kN, pH = 1) 

  tempo (min)ª)   ED (%)  f2 (%) 

 30 60 180 30 60 180 (MF/Y) 

IBLAC 29,05 ± 3,63 47,58 ± 3,73 77,99 ± 3,24 14,06 26,59 52,97 40,03 

IBCMC 16,58 ± 0,66 25,91 ± 1,40 51,74 ± 1,48 9,10 15,19 32,71 23,38 

IBβCD MF 32,14 ± 3,67 59,01 ± 3,46 99,81 ± 0,80 17,68 31,43 69,99 100,00 

IBβCD CA 99,06 ± 0,07 99,65 ± 0,07 100,54 ± 0,08 77,50 88,46 96,27 14,76 

IBβCD ML30 69,58 ± 0,59 87,67± 2,29 100,32 ± 0,23 43,97 61,90 85,71 28,79 

IBβCD ML70 91,30 ± 0,19 98,53 ± 1,87 100,54 ± 0,13 61,10 78,69 92,91 19,25 

IBβCD SA 74,36 ± 3,04 91,92 ± 3,38 99,53 ± 0,23 44,21 64,66 86,49 26,78 

IBβCD LI 42,06 ± 2,28 76,68 ± 2,43 100,32 ± 0,22 24,02 42,23 78,31 48,34 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
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obtidos a partir da formulação LI para o parâmetro f2  situou-se próximo de 50 

demonstrando semelhança ao perfil MF. A possível explicação para este facto, visto 

estes minicomprimidos terem sido obtidos de uma formulação com complexos, residiu 

numa maior dificuldade da sua desagregação que condicionou a libertação do fármaco a 

partir deles. (Tabela 3.19, Capítulo 3 e Tabela 4.4, Capítulo 4). Os minicomprimidos 

obtidos a partir das formulações CMC, devido às características insolúveis do 

excipiente, demoraram a libertar o fármaco originando perfis que mostraram uma 

libertação mais lenta. O valor f2 demonstrou este facto quando comparado com os 

valores dos minicomprimidos obtidos com a MF. Tal como na força de compactação  

3 kN os minicomprimidos obtidos com a formulação MF demonstraram com o decorrer 

do tempo um aumento na rapidez de libertação, indicativo da ocorrência de alguma 

inclusão durante o próprio ensaio de dissolução e/ou um aumento da molhabilidade 

[Mura e col., 2001].  

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.1 a). Para um α = 0,05, a quantidade libertada (%) para o tempo de 30 min 

para os minicomprimidos obtidos a partir das formulações SA e ML não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD). O resultado dos 

minicomprimidos obtidos a partir da formulação MF não mostrou diferença 

estatisticamente significativa relativamente ao resultado obtido a partir da formulação 

LAC. No tempo 60 min, os minicomprimidos obtidos a partir das formulações  

CA e ML70 não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. Neste 

tempo os dois outros grupos (ML30, SA e ML70, SA) não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os compoenentes de cada grupo. Relativamente à 

libertação do IB a partir dos minicomprimidos, formulação MF, verificou-se para este 

período de tempo que o valor da mesma passou a apresentar diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao valor dos minicomprimidos, formulação LAC. A explicação 

para este caso já foi descrita anteriormente [Mura e col., 1998]. Com o decorrer da 

libertação e atingindo-se o tempo 180 min é possível observar que todos os 

minicomprimidos obtidos a partir das formulações contendo complexos (CA, ML, SA e 

LI) e MF não apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Este facto vem 

uma vez mais corroborar a conclusão de que o processo de inclusão do IB na cavidade 

da βCD não dependeu da quantidade de água utilizada, caso contrário seriam 

expectáveis diferenças significativas na libertação do fármaco. As diferenças 

encontradas nos primeiros tempos estiveram relacionadas com as características dos pós 
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obtidos pelas diferentes técnicas de secagem, com a pulverização de algumas misturas 

de pó que asseguraram a granulometria previamente definida e com os fenómenos que 

se desenvolveram durante a compactação (compressão e consolidação, alínea 1.4.3, 

Capítulo 1) [Marshal, 1986; Parrot, 1986; Tsai e col., 1998; Cirri e col., 2005]. 

 

a3) 10 kN 
Na Figura 4.4 estão representados os perfis de dissolução dos minicomprimidos 

obtidos a partir de misturas de pó com IB e misturas de pó com complexos de IB 

produzidos a uma força de compactação de 10 kN. 
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Figura 4.4 – Perfis de dissolução para os minicomprimidos de Ibuprofeno produzidos a 
10 kN (pH = 1) 

 

Tal como nos casos anteriores os perfis de dissolução apresentados na  

Figura 4.4 demonstraram que os minicomprimidos obtidos a partir das formulações 

contendo complexos de IB libertaram o fármaco mais rapidamente que os 

minicomprimidos obtidos a partir das formulações referência (LAC, CMC e MF)  

[Mura e col., 2001; Cirri e col., 2005]. Nesta força de compactação os minicomprimidos 

com libertação mais rápida foram os obtidos a partir das formulações CA, ML30 e 

ML70. Os minicomprimidos obtidos com as formulações SA e LI apresentaram uma 

maior resistência tênsil (Tabela 3.19, Capítulo 3) o que poderá justificar uma libertação 

mais lenta [Wu e col., 2001].  

 

 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 213 
 

 

 

Nesta força de compactação os resultados encontrados para os parâmetros de 

dissolução utilizados são apresentados na Tabela 4.11. A ED (alínea 1.5.3, Capítulo 1) 

para o tempo 30 min apresentou valores similares entre os minicomprimidos obtidos a 

partir da formulação CA e ML70. Relativamente a este parâmetro o valor dos 

minicomprimidos obtidos a partir da formulação ML30 afastou-se ligeiramente dos 

valores anteriores. Com o decorrer do tempo estes valores começaram a aproximar-se 

encontrando-se aos 180 min em redor dos 90%. A interpretação feita para os 

minicomprimidos obtidos a partir das formulações referência (LAC, CMC e MF) é 

idêntica à descrita para as forças de compactação anteriores [Mura e col., 1998;  

Tsai e col., 1998; Cirri e col., 2005]. Relativamente ao parâmetro de similaridade f2 

(alínea 1.5.3, Capítulo 1) os minicomprimidos obtidos a partir das formulações 

contendo complexos de IB apresentaram valores muito inferiores a 50. Estes resultados 

demonstraram que os minicomprimidos com complexos de IB apresentaram perfis de 

libertação distintos dos minicomprimidos obtidos com a formulação MF. O valor 

relativo aos minicomprimidos obtidos a partir da formulação LAC aproximou-se do 

limite mínimo apresentando um f2 = 44,39 (Tabela 4.11). Os minicomprimidos obtidos a 

partir da formulação CMC demoraram mais tempo a libertar o fármaco, conforme já 

justificado nos casos anteriores, originando perfis que demostraram uma libertação mais 

lenta [Wu e col., 2001]. O valor f2 demonstrou este facto quando comparado com os 

valores dos minicomprimidos obtidos com a formulação MF. Tal como nas forças de 

compactação anteriores, os minicomprimidos obtidos com a formulação MF 

Tabela 4.11 – Parâmetros de dissolução utilizados para os minicomprimidos de 
Ibuprofeno (10 kN, pH = 1) 

  Tempo (min)ª)  ED (%) f2(%) 

 30 60 180 30 60 180 (MF/Y) 

IBLAC 31,87 ± 0,48 47,55 ± 3,41 77,90 ± 1,11 18,21 29,10 53,78 44,39 

IBCMC 17,71 ± 1,45 30,66 ± 2,09 61,49 ± 2,30 9,70 17,26 38,32 32,87 

IBβCD MF 19,70 ± 0,84 47,96 ± 1,61 98,75 ± 0,98 9,74 21,60 61,30 100,00 

IBβCD CA 96,64 ± 3,70 99,51 ± 0,34 100,39 ± 0,35 68,94 83,67 94,57 12,98 

IBβCD ML30 83,20 ± 3,08 97,40 ± 3,36 100,40 ± 0,01 49,83 70,77 85,67 17,94 

IBβCD ML70 89,07 ± 3,56 99,54 ± 0,16 100,53 ± 0,03 59,47 77,51 92,60 15,27 

IBβCD SA 57,74 ± 5,30 78,52 ± 2,21 100,21 ± 0,15 37,65 53,41 80,78 27,24 

IBβCD LI 45,69 ± 0,60 80,01 ± 1,77 100,50 ± 0,54 25,89 44,42 79,61 32,30 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
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demonstraram um aumento na rapidez de libertação já justificado nas outras forças de 

compactação [Mura e col., 1998; Mura e col., 2001; Cirri e col., 2005]. 

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.1 a). Para um α = 0,05, a quantidade libertada (%) para o tempo de 30 min 

para os minicomprimidos obtidos a partir das formulações SA e ML70 não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD). O 

resultado dos minicomprimidos obtidos a partir da formulação MF não apresentou 

diferenças estatisticamente significativas do resultado obtido com os minicomprimidos 

produzidos com as formulações CMC. Neste tempo, os minicomprimidos obtidos a 

partir das formulações ML30 e ML70 não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas tal como os minicomprimidos obtidos a partir das formulações LAC e LI. 

No tempo 60 min os minicomprimidos obtidos a partir das formulações CA, ML30 e 

ML70 não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. Uma vez 

mais estes resultados vêm corroborar a conclusão de que o processo de inclusão do IB 

na cavidade da βCD não dependeu da quantidade de água utilizada. Também neste 

tempo, o grupo de minicomprimidos obtidos a partir da formulação LAC e MF não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. Com o decorrer da 

libertação e atingindo-se o tempo 180 min foi possível observar que todos os 

minicomprimidos obtidos a partir das formulações contendo complexos (CA, ML, SA e 

LI) e MF não apresentaram diferenças estatisticamente significativas. As diferenças 

encontradas nos primeiros tempos são resultado das razões já especificadas para as 

forças de compactação anteriores [Marshal, 1986; Parrot, 1986; Wu e col., 2001;  

Cirri e col., 2005]. 

 

b) Cápsulas 

Na Figura 4.5 estão apresentados os perfis de dissolução das cápsulas de HPMC 

[Toshiyuki e col., 2002] correspondentes a todas as formulações em estudo. Através 

deste gráfico pôde-se observar que as cápsulas contendo as formulações com 

complexos de IB libertaram mais rapidamente que as cápsulas com formulações 

referência (LAC, CMC e MF). 
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Figura 4.5 – Perfis de dissolução para as cápsulas de Ibuprofeno (pH = 1) 

 

A observação destes perfis, comparativamente com os que foram obtidos com os 

minicomprimidos produzidos com diferentes cargas, permitiu concluir que a 

compactação originou formas farmacêuticas com libertação mais lenta para as 

formulações SA e LI. As razões deste fenómeno resultaram, como já foi descrito, das 

diferentes propriedades físico-químicas das partículas resultado dos vários processos de 

remoção de água e da pulverização de algumas misturas de pó para assegurarem a 

granulometria previamente definida [Parrot, 1986; Cirri e col., 2005]. 

 

 

Tabela 4.12 – Parâmetros de dissolução utilizados para as cápsulas de Ibuprofeno 
(pH = 1) 

  Tempo (min)ª)  ED (%) f2(%) 

 30 60 180 30 60 180 (MF/Y) 

IBLAC 37,85 ± 1,03 61,47 ± 1,71 87,39 ± 4,39 17,99 33,92 63,66 60,94 

IBCMC 34,66 ±1,19 57,24 ± 1,11 86,86 ± 3,11 17,67 31,98 61,33 56,38 

IBβCD MF 33,07± 5,02 63,02 ± 5,60 97,88 ± 2,39 14,86 32,36 68,32 100,00 

IBβCD CA 72,69 ± 5,11 89,73 ± 3,01 100,62 ± 0,06 37,37 60,43 85,30 29,31 

IBβCD ML30 70,25 ± 5,89 89,72 ± 3,46 99,00 ± 2,84 43,80 62,43 85,43 28,52 

IBβCD ML70 59,52 ± 2,30 91,33 ± 0,81 100,68 ± 0,05 31,81 54,76 84,05 34,02 

IBβCD SA 81,09 ± 0,99 95,96 ± 2,09 100,77 ± 0,06 52,68 71,12 90,16 23,01 

IBβCD LI 63,51 ± 1,37 89,39 ± 0,82 100,56 ± 0,29 31,48 55,01 84,17 33,52 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
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Relativamente à forma farmacêutica cápsula os parâmetros de dissolução 

considerados são apresentados na Tabela 4.12. A ED (alínea 1.5.3, Capítulo 1) para o 

tempo 30 min apresentou valores similares entre as cápsulas contendo as formulações 

CA e ML30 e netre ML70 e LI. Outro grupo de valores semelhantes para este tempo 

correspondeu às cápsulas contendo as formulações de referência (LAC, CMC e MF). 

Para o tempo de 60 min poderam-se definir dois grupos de valores semelhantes entre os 

seus componentes constituídos, um deles, pelas cápsulas contendo formulações com 

complexos de IB (CA, ML30, ML70, SA e LI) e o outro, pelas cápsulas das 

formulações referência. Esta situação é observável também no tempo 180 min quando 

os valores da ED para as formulações contendo complexos tenderam para os 90%. As 

cápsulas obtidas a partir das formulações referência (LAC, CMC e MF) apresentaram 

valores mais baixos resultado da não existência de IB sob a forma de  

“complexo de inclusão” [Mura e col., 1998; Cirri e col., 2005]. Relativamente ao 

parâmetro de similaridade f2 (alínea 1.5.3, Capítulo 1) as cápsulas obtidas a partir das 

formulações contendo complexos de IB apresentaram valores muito inferiores a 50. 

Estes resultados demonstraram que as cápsulas com complexos de IB apresentaram 

perfis de libertação distintos das cápsulas contendo a formulação MF pelas razões já 

apresentadas [Mura e col., 2001]. Relativamente às cápsulas contendo formulações 

LAC e CMC os valores para este parâmetro indicaram que estes perfis foram 

semelhantes ao perfil da cápsula contendo a formulação MF. Estes resultados vieram de 

novo confirmar a existência de complexos de IB nas formulações CA, ML, SA e LI. 

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.1 b). Para um α = 0,05, a quantidade libertada (%) para o tempo de 30 min 

para as cápsulas obtidas a partir das formulações CA e SA não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD). Para este tempo existiram 

outros grupos que não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os 

seus componentes (CA, ML30, LI; LI, ML70; LAC, CMC, MF). No tempo 60 min as 

cápsulas obtidas a partir das formulações CA, ML30, ML70, SA e LI não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas entre si. Também neste tempo, o grupo das 

cápsulas produzidas a partir da formulação LAC, CMC e MF não apresentou diferenças 

estatisticamente significativas entre si. Com o decorrer da libertação e atingindo-se o 

tempo 180 min é possível observar que todas as cápsulas obtidas a partir das 

formulações contendo complexos (CA, ML, SA e LI) e a partir da formulação MF não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si [Mura e col., 2001]. 
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Neste ensaio, provou-se de novo que ocorreu complexação na formulação MF que a 

afastou das formulações referência (LAC, CMC) e a aproximou das formulações com 

complexos (CA, ML, SA, LI) [Mura e col., 1998; Cirri e col., 2005]. As diferenças 

encontradas nos primeiros tempos já foram justificadas como sendo consequência das 

diferentes caracterísitcas dos pós (forma e estado cristalino e/ou amorfo das partículas) 

derivadas dos métodos de preparação de complexos e dos vários processos de remoção 

de água e da pulverização de algumas misturas de pó para assegurarem a granulometria 

previamente definida [Parrot, 1986; Cirri e col., 2005]. 

 

c) Minicomprimidos e cápsulas 

Na Figura 4.6 estão apresentados os vários perfis de dissolução dos 

minicomprimidos e cápsulas agrupados por formulação. O objectivo destes gráficos foi 

analisar a influência da força de compactação sobre a libertação do IB a partir das 

formas farmacêutricas estudadas. O gráfico que apresentou maiores diferenças entre as 

cápsulas e os minicomprimidos correspondeu à formulação CMC. A razão desta 

diferença residiu no facto da compactação criar uma estrutura mais compacta, insolúvel 

que dificultou a penetração do meio de dissolução, implicando uma maior lentidão na 

libertação do fármaco, quando comparado com a formulação de pó contida no interior 

da cápsula [Tsai e col., 1998; Mura e col., 2001; Wu e col., 2001]. Outras diferenças 

menos acentuadas são derivadas das características das partículas, conforme já discutido 

e das cargas usadas na compactação. Os minicomprimidos obtidos com as forças de 

compactação mais elevadas apresentaram maiores valores de resistência tênsil e maiores 

intervalos de desagregação (Tabela 3.19, Capítulo 3, Tabela 4.4 e 4.6, Capítulo 4). No 

entanto, forças elevadas além de provocarem fenómenos de descoroação poderão 

também ter originado irregularidades não visíveis à vista desarmada (falhas) que se 

terão reflectido no comportamento dos diferentes minicomprimidos [Marshal, 1986]. 
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Figura 4.6 - Perfis de dissolução dos minicomprimidos e cápsulas agrupados por 
formulação (pH = 1) 

 

CMC

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100 150 200
Tempo (min)

Ib
up

ro
fe

no
 (

%
)

10000 N
6500 N
3000 N
CAPs

MF

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100 150 200
Tempo (min)

Ib
up

ro
fe

no
 (

%
)

10000 N
6500 N
3000 N
CAPs

LAC

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100 150 200
Tempo (min)

Ib
up

ro
fe

no
 (

%
)

10000 N
6500 N
3000 N
CAPs

CA

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100 150 200
Tempo (min)

Ib
up

ro
fe

no
 (

%
)

10000 N
6500 N
3000 N
CAPs

ML30

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100 150 200
Tempo (min)

Ib
up

ro
fe

no
 (

%
)

10000 N
6500 N
3000 N
CAPs

ML70

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100 150 200
Tempo (min)

Ib
up

ro
fe

no
 (

%
)

10000 N
6500 N
3000 N
CAPs

SA

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100 150 200
Tempo (min)

Ib
up

ro
fe

no
 (

%
)

10000 N
6500 N
3000 N
CAPs

LI

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100 150 200
Tempo (min)

Ib
up

ro
fe

no
 (

%
)

10000 N
6500 N
3000 N
CAPs



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 219 
 

 
4.2.2.3.1.2 – Ensaios a valores de pH = 7,2 
 

a) Minicomprimidos 
 

a1) 3 kN 
A pH = 7,2 o IB é pouco solúvel, alínea 4.2.2.1, Capítulo 4 [Higgins e col., 

2001, F.P. 8, 2005, (1.4) monografia]. Na Figura 4.7 estão representados os perfis de 

dissolução dos minicomprimidos obtidos a partir de misturas de pó com IB e misturas 

de pó com complexos de IB a uma força de compactação de 3 kN. A este valor de pH 

não ocorreram grandes diferenças entre os minicomprimidos obtidos a partir das 

formulações contendo complexos (CA, ML, SA, LI) e os minicomprimidos obtidos a 

partir das formulações referência (LAC, CMC, MF). 
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Figura 4.7 – Perfis de dissolução para os minicomprimidos de Ibuprofeno produzidos a 3 
kN (pH = 7,2) 

 

Através dos valores apresentados na Tabela 4.13 pôde-se observar que a ED 

(alínea 1.5.3, Capítulo 1) nos primeiros 30 min apresentou valores semelhantes entre os 

minicomprimidos obtidos a partir das formulações contendo complexos e os 

minicomprimidos obtidos a partir das formulações referência. Os valores para os tempos 

60 e 180 min tornaram-se ainda mais semelhantes demonstrando uma ED praticamente 

idêntica entre todos os minicomprimidos e tendendo para os 100%. A explicação deste 

facto assentou numa maior solubilidade do IB puro no pH utilizado, o que o tornou 

equiparável ao IB complexado. Relativamente ao f2 (alínea 1.5.3, Capítulo 1) e tendo 
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como referência a MF foi definido como intervalo de análise comparativa o período de 

180 min, como já referido anteriormente. Os resultados obtidos demonstraram que os 

perfis de dissolução dos minicomprimidos produzidos a partir de quase todas as 

formulações exceptuando a CMC e SA (valores f2 ≈ 50, Tabela 4.13) são semelhantes 

ao perfil dos minicomprimidos obtidos a partir da formulação MF. O aumento da 

solubilidade do IB puro como uma consequência do aumento do pH, explicou esta 

semelhança entre os vários perfis de dissolução dos minicomprimidos obtidos, quer a 

partir das formulações contendo complexos quer das formulações referência. As 

quantidades libertadas (%) aos 30, 60 e 180 min vieram corroborar o exposto para os 

outros parâmetros. Nesta análise pôde-se observar que os minicomprimidos de todas as 

formulações libertaram praticamente a mesma quantidade alcançando os 100% ao 180 

min. 

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.2 a) . Para um α = 0,05, a quantidade libertada (%) ao tempo de 30 min para 

os minicomprimidos obtidos a partir das formulações MF, CA, ML30, ML70 e LI não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD). Para 

este tempo existe outro grupo de minicomprimidos que não apresentou diferenças 

estatisticamente significativas e que é composto pelas formulações LAC, MF, ML30, 

ML70 e LI. Os minicomprimidos da formulação CMC e da formulação SA 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si e em relação aos 

minicomprimidos de todas as outras formulações. No tempo 60 min, verificou-se a 

existência de dois grupos (LAC, CMC, ML30, SA e LAC, MF, CA, ML30, ML70, SA, 

LI) de minicomprimidos em que os seus componentes não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si. Com o decorrer da libertação e atingindo-se o 

tempo 180 min é possível observar que todos os minicomprimidos obtidos a partir das 

várias formulações se dividiram em três grupos (LAC, CMC, SA; LAC, MF, ML30, 

ML70, SA, LI; MF, CA, ML30, ML70, SA, LI) em que os componentes não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. 

As pequenas diferenças entre os vários perfis resultaram das características das 

partículas, da pulverização de algumas misturas de pó e dos fenómenos de compactação 

(deformação e/ou fragmentação do material e estabelecimento de ligações)  

[Marshal, 1986; Parrot, 1986; Tsai e col., 1998; Cirri e col., 2005]. 
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Da análise desta Tabela 4.13 pôde-se concluir que o IB libertado dos 

minicomprimidos obtidos a partir de todas as formulações se dissolveu praticamente na 

mesma ordem de magnitude, quer o que se encontrava na forma pura quer na forma de 

“complexo de inclusão”, devido ao aumento velocidade de libertação e da solubilidade 

do IB puro como consequência do aumento de pH [Higgins e col., 2001; Potthast e col., 

2005]. 

 

a2) 6,5 kN 
Na Figura 4.8 estão representados os perfis de dissolução dos minicomprimidos 

obtidos a partir de misturas de pó com IB e misturas de pó com complexos de IB a uma 

força de compactação de 6,5 kN. Tal como no caso anterior, os perfis dos diferentes 

minicomprimidos à excepção dos obtidos com a formulação CMC são muito 

semelhantes pelas razões apontadas para este pH (aumento do pH ocasionou um 

aumento da solubilidade do IB puro) [Higgins e col., 2001; Potthast e col., 2005]. 

Tabela 4.13 – Parâmetros de dissolução utilizados para os minicomprimidos de 
Ibuprofeno (3 kN, pH = 7,2) 

  Tempo (min)ª)   ED (%)  f2 (%) 

 30 60 180 30 60 180 (MF/Y) 

IBLAC 94,62 ± 1,87 96,31 ± 2,69 98,73 ± 1,33 78,14 86,81 94,20 60,89 

IBCMC 83,34 ± 1,17 91,94 ± 1,89 97,96 ± 0,59 58,07 73,42 88,31 46,12 

IBβCD MF 97,51 ± 0,35 98,70 ± 0,98 99,94 ± 0,70 73,33 85,84 94,97 100,00 

IBβCD CA 98,91 ± 0,12 99,60 ± 0,04 100,57 ± 0,14 81,51 90,42 96,94 56,94 

IBβCD ML30 95,14 ± 2,20 96,93 ± 1,62 99,89 ± 0,07 78,41 87,14 94,81 60,98 

IBβCD ML70 96,42 ± 1,72 98,28 ± 0,82 99,89 ± 0,09 79,70 88,51 95,54 84,24 

IBβCD SA 89,54 ± 1,05 94,24 ± 3,88 99,15 ± 0,47 64,98 78,67 91,38 48,60 

IBβCD LI 96,72 ± 1,71 98,58 ± 0,22 99,72 ± 0,20 67,81 82,88 93,75 66,86 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
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Figura 4.8 - Perfis de dissolução para os minicomprimidos de Ibuprofeno produzidos a 
6,5 kN (pH = 7,2) 

 

Através dos valores apresentados na Tabela 4.14 pode-se observar que a ED 

(alínea 1.5.3, Capítulo 1) nos vários tempos 30, 60 e 180 min não apresentou para cada 

tempo grandes diferenças entre os minicomprimidos obtidos a partir das formulações 

contendo complexos e os minicomprimidos obtidos a partir das formulações referência. 

A análise feita a estes valores é idêntica ao caso anterior. Relativamente ao f2  

(alínea 1.5.3, Capítulo 1) os resultados obtidos demonstraram que os perfis de 

dissolução dos minicomprimidos produzidos a partir das formulações ML30 e LI são 

semelhantes com o perfil dos minicomprimidos obtidos a partir da formulação MF. Os 

minicomprimidos obtidos a partir das formulações referência ou das formulações 

contendo complexos apresentaram valores de f2 < 50 (Tabela 4.14). Os valores para este 

parâmetro ligeiramente inferiores a 50, resultaram da libertação do IB a partir da 

formulação referência MF nas primeiras colheitas, apresentar valores baixos, 

provavelmente consequência de uma desagregação mais lenta. Alguns dos 

minicomprimidos das formulações contendo complexos (CA, ML70 e SA) apresentaram 

também para a primeira tomada de ensaio valores baixos o que originou um valor mais 

baixo para este parâmetro (f2). Tal como no caso dos minicomprimidos obtidos a partir 

da formulação MF, esta ocorrência pode ter sido consequência de uma desagregação 

mais lenta. As quantidades libertadas (%) aos 30, 60 e 180 min estão perto do valor 

máximo (100%) devido a uma maior solubilidade do IB puro. 

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.2 a). Para um α = 0,05, a quantidade libertada (%) para o tempo de 30 min 
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para os minicomprimidos obtidos a partir das formulações MF, CA, ML70 e LI não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD). Para 

este tempo, existiu outro grupo de minicomprimidos que não apresentou diferenças 

estatisticamente significativas entre si e que era composto pelas formulações LAC, MF, 

CA, ML30, ML70 e SA. Os minicomprimidos da formulação CMC apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas relativamente aos minicomprimidos de todas 

as outras formulações. A razão desta diferença poderá estar relacionada com uma 

desagregação inicial mais lenta dificultando a libertação/dissolução do IB  

[Wu e col., 2001]. No tempo 60 min verificou-se a existência de dois grupos (MF, CA, 

ML30, ML70, SA, LI; LAC, MF, CA, ML30, ML70, SA) de minicomprimidos em que 

os seus componentes não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre 

si. Tal como no tempo anterior, os minicomprimidos da formulação CMC apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas relativamente aos minicomprimidos de todas 

as outras formulações. Com o decorrer da libertação e atingindo-se o tempo de 180 min 

é possível observar que todos os minicomprimidos obtidos a partir das várias 

formulações se dividiram em dois grupos (LAC, CMC, MF, CA, ML30, ML70, SA; 

CMC, CA, ML30, ML70, SA, LI) em que os componentes não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si. 

A análise dos valores relativos às quantidades libertadas nos vários tempos, com 

excepção da formulação CMC, permitiu concluir que o IB se dissolveu praticamente na 

mesma ordem de magnitude, quer se encontrasse na forma pura, quer na forma de 

“complexo de inclusão” pelas razões já apontadas de pH [Higgins e col., 2001; Potthast 

e col., 2005]. Os valores mais baixos apresentados nas primeiras colheitas pelos 

minicomprimidos produzidos a partir das formulações contendo CMC poderão ter 

resultado de uma desagregação mais lenta, pelo facto deste valor tender para 100% nas 

colheitas posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 224 
 

 

 

c) 10 kN 
Na Figura 4.9 estão representados os perfis obtidos a partir dos 

minicomprimidos das várias formulações. Como para os casos anteriores, as pequenas 

diferenças observadas em algum dos perfis foram resultado da pulverização das 

misturas de pó, de fenómenos que occorreram durante a compactação e das 

características das partículas de pó [Marshal, 1986; Parrot, 1986; Cirri e col. 2005]. A 

força utilizada na obtenção desta série de minicomprimidos foi bastante elevada, 

podendo ter originado uma ligeira diminuição na velocidade de libertação do IB a partir 

dos mesmos, quando comparada com os obtidos com forças de compactação menores 

Esta força poderá ter provocado alterações (falhas) na estrutura dos minicomprimidos 

que se poderão ter reflectido na libertação do fármaco a partir desta forma farmacêutica 

sólida [Parrot, 1990; Wu e col., 2001]. 

 

Tabela 4.14 – Parâmetros de dissolução utilizados para os minicomprimidos de 
Ibuprofeno (6,5 kN, pH = 7,2) 

  Tempo (min)a)   ED (%)  f2 (%) 

 30 60 180 30 60 180 (MF/Y) 

IBLAC 93,82 ± 0,48 94,68 ± 0,67 98,56 ± 0,94 77,20 85,75 92,99 46,94 

IBCMC 74,87 ± 2,19 89,44 ± 3,90 99,44 ± 0,27 53,57 67,93 87,44 45,25 

IBβCD MF 96,03 ± 1,04 96,78 ± 0,80 98,56 ± 0,80 65,42 80,97 92,21 100,00 

IBβCD CA 97,59 ± 0,85 98,26 ± 0,77 99,79 ± 0,72 80,72 89,34 95,96 43,71 

IBβCD ML30 94,67 ± 0,54 97,74 ± 0,55 99,64 ± 0,33 74,16 85,43 94,33 53,27 

IBβCD ML70 97,61 ± 0,78 98,69 ± 0,67 100,14 ± 0,17 79,71 89,01 96,10 44,94 

IBβCD SA 93,65 ± 3,04 96,77 ± 1,44 99,17 ± 1,18 60,26 78,18 91,53 48,60 

IBβCD LI 99,04 ± 0,41 99,82 ± 0,07 100,69 ± 0,06 68,91 84,17 94,94 73,42 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
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Figura 4.9 - Perfis de dissolução para os minicomprimidos de Ibuprofeno produzidos a 
10 kN (pH = 7,2) 

 

Os valores para os diferentes parâmetros de dissolução apresentados na  

Tabela 4.15, tal como os casos anteriores, demonstraram que os perfis de dissolução 

apresentaram resultados semelhantes. A ED (alínea 1.5.3, Capítulo 1) aumentou com o 

decorrer do ensaio tendendo para os 100% aos 180 min sem diferenças acentuadas, à 

excepção dos minicomprimidos para a formulação SA, que apresentaram um valor baixo 

para os 30 min, quando comparado com os outros valores obtidos para todos os 

minicomprimidos neste tempo. Este caso, poderá ter resultado de uma desagregação 

mais lenta. Conforme já mencionado, todas as misturas de pó correspondentes às 

diferentes formulações foram compactadas sem terem sido adicionadas de qualquer 

adjuvante de compactação, o que poderá ter causado esporadicamente minicomprimidos 

com irregularidades (falhas). Relativamente ao parâmetro f2 (alínea 1.5.3, Capítulo 1), 

os perfis dos minicomprimidos obtidos com as formulações CMC, ML30 e LI são 

semelhantes ao dos minicomprimidos obtidos a partir da formulação MF. Os outros 

perfis apresentaram valores de f2 ≈ 50 (Tabela 4.15). Estes resultados não significaram 

que estes minicomprimidos libertassem mais lentamente o IB que os minicomprimidos 

de referência (MF) como se pôde verificar pelos registos da Figura 4.9. As quantidades 

libertadas (%) aos 30, 60 e 180 min estão perto do valor máximo (100%) à excepção dos 

minicomprimidos obtidos a partir da formulação SA que apresentaram um valor inferior 

para a primeira tomada de ensaio . 

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.2 a). Para um α = 0,05, a quantidade libertada de IB (%) ao tempo de 30 min 
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para os minicomprimidos obtidos a partir das formulações LAC, MF, CA, ML70 não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD). Para 

este mesmo tempo, os valores obtidos com os minicomprimidos produzidos a partir das 

formulações LAC, MF, ML30, ML70 e LI não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre si. Outro grupo sem diferenças estatisticamente significativas 

reportou-se aos minicomprimidos produzidos a partir das formulações CMC e ML30. A 

formulação SA originou minicomprimidos que mostraram valores com diferenças 

estatisticamente significativas em relação aos grupos anteriores. No tempo 60 min 

verificou-se a existência de três grupos (LAC, MF, CA, ML30, ML70, LI; LAC, MF, 

ML30, ML70, LI, SA; LAC, CMC, MF, ML30, ML70, SA) de minicomprimidos em 

que os seus componentes não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre si. Com o decorrer da libertação e atingindo-se o tempo 180 min é possível 

observar que todos os minicomprimidos obtidos a partir das várias formulações se 

dividiram em três grupos (LAC, CMC, MF, CA, ML70, LI; LAC, CMC, MF, ML30, 

ML70, LI; LAC, CMC, MF, ML30, ML70, SA) em que os componentes não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. 

 

 

Estes ensaios de dissolução realizados sobre os minicomprimidos obtidos a partir 

das diferentes formulações contendo complexos e das formulações referência 

demonstraram poucas diferenças entre os respectivos perfis. Esta situação é explicável 

pelo aumento de solubilidade do IB que a pH = 7,2 se dissolveu praticamente na mesma 

ordem de magnitude que o IB complexado com a βCD. As diferenças que ocorreram 

nas várias forças de compactação são resultantes dos próprios fenómenos que se 

Tabela 4.15 – Parâmetros de dissolução utilizados para os minicomprimidos de 
Ibuprofeno (10 kN, pH = 7,2) 

  Tempo (min)ª)   ED (%)  f2 (%) 

 30 60 180 30 60 180 (MF/Y) 

IBLAC 93,90 ± 1,14 97,27 ± 0,99 99,70 ± 0,41 76,13 85,91 94,51 48,32 

IBCMC 86,51 ± 1,71 94,29 ± 1,35 99,43 ± 0,28 61,57 76,40 90,86 61,20 

IBβCD MF 96,58 ± 1,26 98,10 ± 0,66 99,37 ± 0,62 65,41 81,42 93,08 100,00 

IBβCD CA 98,86 ± 0,27 99,63 ± 0,07 100,52 ± 0,07 81,79 90,57 96,95 42,67 

IBβCD ML30 92,43 ± 1,73 97,00 ± 0,54 99,02 ± 0,34 71,27 83,22 93,10 55,53 

IBβCD ML70 95,82 ± 0,75 97,71 ± 0,96 99,65 ± 0,53 77,21 87,13 95,01 47,75 

IBβCD SA 76,07 ± 5,04 94,77 ± 3,29 98,79 ± 0,92 48,26 67,99 87,57 48,60 

IBβCD LI 94,95 ± 1,95 98,70 ± 0,70 100,39 ± 0,07 64,36 80,96 93,38 92,47 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
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desenvolveram durante esta operação, das caraterísticas das partículas de pó e da 

ausência de qualquer adjuvante de compactação nas formulações, entre outras  

[Marshal, 1986; Tsai e col., 1998; Mura e col., 2001; Cirri e col., 2005]. 

 

b) Cápsulas 

Na Figura 4.10 estão apresentados os perfis de dissolução das cápsulas de 

HPMC [Toshiyuki e col., 2002] correspondentes a todas as formulações em estudo. 

Através deste gráfico, pôde-se observar que as cápsulas contendo as formulações com 

complexos e as cápsulas com as formulações referência não apresentaram grandes 

diferenças. O factor que influenciou o início da libertação do fármaco foi a 

desagregação da cápsula. Nos ensaios destinados a analisar esta característica foi 

possível observar que as cápsulas de HPMC demoraram mais tempo a desagregar em 

meio pH = 7,2 do que em meio ácido. Depois de ocorrer a ruptura do invólucro o seu 

conteúdo fica em contacto com o meio iniciando-se a libertação/dissolução do IB. 
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Figura 4.10 – Perfis de dissolução para as cápsulas de Ibuprofeno (pH = 7,2) 

 

Na Tabela 4.16 são apresentados os valores para os vários parâmetros de 

dissolução que têm sido utilizados durante este estudo. A ED (alínea 1.5.3, Capítulo 1) 

para o tempo de 30 min apresentou dois valores mais baixos (CA, ML70) que podem ter 

sido consequência da desagregação da própria cápsula. Os outros valores, apesar de 

mais elevados são, no entanto, inferiores aos obtidos para os minicomprimidos. A razão 

desta diferença poderá ter sido devida à libertação da formulação a partir do invólucro. 
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Nalguns ensaios, ocorreu aderência das misturas de pó às paredes internas das cápsulas 

já mesmo depois delas terem experimentado ruptura, o que dificultou a libertação. Com 

o decorrer do tempo a ED aumentou até alcançar os 100% aos 180 min. A ligeira 

diferença em relação às análises anteriores poderão ter sido resultado do que se acabou 

de explicar relativamente à aderência dos pós nas paredes das cápsulas. O factor de 

semelhança f2 (alínea 1.5.3, Capítulo 1) apresentou valores superiores a 50 para as 

cápsulas com as formulações LAC e SA. Todas as outras cápsulas contendo as diversas 

formulações apresentaram valores inferiores a este limite, indicando perfis ligeiramente 

diferentes do perfil de referência (MF). As quantidades libertadas (%) aos 30, 60 e  

180 min apresentaram valores elevados a tenderem para o valor máximo (100%), à 

excepção das cápsulas contendo a formulação ML70, que apresentaram um valor baixo 

no primeiro tempo de análise pelas razões já enunciadas. 

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.2 b). Para um α = 0,05, a quantidade libertada de IB (%) ao tempo de 30 min 

para as cápsulas contendo as formulações LAC, CMC, MF, CA, ML30, SA, LI não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD). Para 

este tempo, o valor obtido com as cápsulas contendo a formulação ML70 não 

apresentou diferença estatisticamente significativa em relação aos valores obtidos com 

as outras cápsulas. No tempo 60 min verificou-se a existência de três grupos de 

cápsulas (CMC, CA, LI; CMC, MF, LI; LAC, MF, ML30, ML70, SA) em que os seus 

componentes não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. Com 

o decorrer da libertação e atingindo-se o tempo 180 min foi possível observar que todas 

as cápsulas obtidas a partir das várias formulações se dividiram em três grupos (CMC, 

MF, CA, LI; LAC, CMC, MF, ML70, SA, LI; LAC, CMC, MF, ML30, ML70, SA) em 

que os omponentes não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. 
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As cápsulas a pH = 7,2 demostraram alguns problemas de ruptura e libertação 

do IB, que acabou por influenciar alguns dos resultados não tendo, no entanto, alterado 

o resultado final, como é observável pelas Figuras e Tabelas que têm vindo a ser 

apresentadas. Os fenómenos resultantes das diferentes características dos pós também 

ocorreram não tendo, no entanto, o relevo como para o pH = 1 [Cirri e col., 2005]. 

 

c) Minicomprimidos e cápsulas 

Na Figura 4.11 estão apresentados os vários perfis de dissolução dos 

minicomprimidos e cápsulas agrupados por formulação para o pH = 7,2. O objectivo 

destes gráficos foi analisar a influência da força de compactação sobre a libertação do 

IB a partir das formas farmacêuticas estudadas, como para o caso pH = 1. 

O gráfico com diferenças maiores entre as cápsulas e os minicomprimidos 

correspondeu à formulação CA e ML70. A razão desta diferença residiu no facto da 

desagregação das cápsulas por vezes ter ocorrido de uma forma irregular (aderência do 

pó às paredes do invólucro). Relativamente às várias forças de compactação usadas não 

se encontraram diferenças evidentes para este meio de dissolução o que permitiu 

concluir que as mesmas não influenciaram a libertação/disolução do IB. 

 

 

Tabela 4.16 – Parâmetros de dissolução utilizados para as cápsulas de Ibuprofeno 
(pH = 7,2) 

  Tempo (min)ª)   ED (%)  f2 (%) 

 30 60 180 30 60 180 (MF/Y) 

IBLAC 92,08 ± 1,32 94,47 ± 1,17 96,19 ± 1,42 44,36 68,86 86,64 65,03 

IBCMC 95,01 ± 1,76 97,93 ± 0,81 99,10 ± 1,06 60,32 78,47 91,96 38,67 

IBβCD MF 89,62 ± 3,50 95,36 ± 2,02 98,76 ± 1,22 39,17 66,45 87,45 100,00 

IBβCD CA 86,09 ± 6,86 99,04 ± 1,04 100,42 ± 0,21 20,92 58,70 86,19 36,18 

IBβCD ML30 85,15 ± 5,33 93,02 ± 0,46 95,51 ± 1,05 43,18 66,99 85,35 48,75 

IBβCD ML70 57,21 ± 1,89 93,38 ± 0,89 95,93 ± 1,61 20,04 51,53 80,43 36,09 

IBβCD SA 84,93 ± 2,11 92,81 ± 1,24 95,84 ± 2,74 33,26 61,97 83,60 55,32 

IBβCD LI 94,83 ± 3,21 98,24 ± 1,16 99,77 ± 0,63 53,13 75,12 91,04 49,02 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
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Figura 4.11 - Perfis de dissolução dos minicomprimidos e cápsulas agrupados por 
formulação (pH = 7,2) 
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4.2.2.3.2 – Minicomprimidos e peletes, comprimidos e peletes comerciais 

 

4.2.2.3.2.1 – Ensaios a valores de pH = 1 
 

a) Minicomprimidos e peletes com a mesma composição 

Na Figura 4.12 estão representados os perfis de dissolução, de peletes e 

minicomprimidos com a mesma composição (alínea 3.4.4, Capítulo 3), obtidos em 

condições “sink”. As designações aqui representadas corresponderam às seguintes 

(CMIBLAC = C/LAC; CMIBCD = C/CD; CMIBML70 = C/ML70). A análise dos 

perfis relativos aos peletes produzidos com e sem a mistura com “complexo de 

inclusão” (ML70) permitiu observar que os mesmos apresentaram semelhança entre 

eles. Assim, foi possível argumentar que durante a preparação da massa para extrusar 

conseguiu-se promover a inclusão como se de uma operação de malaxagem se tratasse. 

Este facto, veio também apoiar a tese deste trabalho que postula que para ocorrer 

complexação é necessária unicamente uma quantidade mínima de água. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200

Tempo (min)

Ib
up

ro
fe

no
 (

%
)

C/LAC

C/CD

C/ML70

PL

PL ML70

 

Figura 4.12 – Perfis de dissolução dos minicomprimidos e peletes de Ibuprofeno com a 
mesma composição (pH =1) 

 

Os perfis correspondentes aos minicomprimidos obtidos a partir das formulações 

C/LAC e C/CD mostraram semelhança nos primeiros 60 min diferenciando-se com o 

decorrer do tempo. Os minicomprimidos C/LAC libertaram mais rapidamente nos 
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primeiros tempos devido à sua desagregação ser mais rápida do que a dos 

minicomprimidos C/CD (estrutura mais resistente, Tabela 3.25). O aumento verificado 

na velocidade de libertação do IB a partir dos minicomprimidos C/CD pode ser 

explicada pela ocorrência de complexação durante o respectivo ensaio, conforme já 

focado para o caso das MF [Mura e col., 1998; Mura e col., 2001; Hussein e col., 2007]. 

O perfil dos minicomprimidos obtidos a partir da formulação C/ML70 apresentou a 

melhor libertação. Este resultado está relacionado com a formulação IBβCDML70, a 

qual tem demonstrado sob a forma de minicomprimidos originar desagregações céleres. 

A forma de obtenção desta mistura contendo complexos (malaxagem) conferiu, às 

partículas, características que proporcionaram uma fácil desagregação. Provavelmente 

originou minicomprimidos mais porosos, que permitiram a infiltração mais fácil do 

meio de dissolução, com consequente desagregação [Pande e Shangraw, 1995;  

Cirri e col., 2005]. 

Na Tabela 4.17 estão representados os resultados relativos aos parâmetros de 

dissolução em análise.  

 

Tabela 4.17 – Parâmetros de dissolução utilizados para os minicomprimidos e 
peletes de Ibuprofeno com a mesma composição (pH = 1) 

  Tempo (min)ª)   ED (%)  f2 (%) 

 30 60 180 30 60 180 (LAC/Y) (PL/Y) 

C/LAC 66,23 ± 0,58 75,40 ± 1,18 82,03 ± 2,67 44,55 58,05 73,07 100,00 n.d. 

C/CD 54,41 ± 5,17 73,72 ± 2,27 97,45 ± 2,38 31,70 48,74 77,11 45,49 n.d. 

C/ML70 91,77 ± 0,85 95,35 ± 1,14 99,77 ± 0,71 71,95 82,71 93,37 30,20 n.d. 

PL 17,71 ± 1,14 32,19 ± 1,65 64,10 ± 2,60 9,47 17,57 39,85 20,42 100,00 

PL ML70 22,87 ± 1,01 31,91 ± 0,79 60,15 ± 1,95 14,69 21,16 39,69 21,56 68,12 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
n.d. – não determinado 

 

A ED (alínea 1.5.3, Capítulo 1) apresentou para o tempo de 30 min valores 

distintos, resultado dos fenómenos discutidos na análise do gráfico. Estes valores vão 

aumentando à medida que a libertação do IB vai ocorrendo com o decorrer do tempo. 

Aos 180 min os valores correspondentes aos minicomprimidos obtidos das formulações 

C/CD e C/ML70 tornaram-se semelhantes pelas razões já relatadas para os casos das 

formulações MF quando se encontram em solução[Tsaie col., 1998; Wu e col., 2001]. A 

este tempo a formulação C/LAC apresentou um valor mais baixo devido à inexistência 

de IB sob a forma de “complexo de inclusão” (velocidade de dissolução mais lenta). Do 

mesmo modo, os valores dos peletes que possuiram uma ligeira diferença nos primeiros 
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tempos, acabaram por praticamente alcançar o mesmo valor demonstrando que as duas 

formulações apresentaram semelhanças quanto à sua composição relativamente ao 

“complexo de inclusão”. Relativamente ao f2 (alínea 1.5.3, Capítulo 1), os valores 

encontrados para este parâmetro demonstraram que os perfis de todas as preparações 

não apresentaram semelhança ao perfil da referência (C/LAC). Esta situação resultou da 

referência não apresentar na sua composição o IB complexado, nem CD livre, que 

permitisse a complexação durante o decorrer do ensaio [Mura e col., 2001]. A 

comparação dos perfis das preparações peletes entre si, demonstrou que os mesmos são 

semelhantes, com um valor de f2 superior ao limite mínimo de 50. As quantidades 

libertadas (%) aos 30, 60 e 180 min apresentaram valores elevados, a tenderem para o 

valor máximo (100%) aos 180 min, correspondente às preparações contendo complexos 

de IB (C/CD, C/ML70), enquanto com a preparação referência (C/LAC) essa situação 

ocorreu depois deste tempo [Gainotti e col., 2004]. Os peletes como correspoderam a 

formas farmacêuticas de libertação prolongada o valor de 100% de libertação do 

fármaco foi alcançado no período de tempo superior (1440 min) como se pôde observar 

na Figura 4.13 [Lutchman e col., 2005]. 
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Figura 4.13 – Perfis de dissolução dos minicomprimidos e peletes de Iburpofeno com a 
mesma composição (1440 min, pH =1) 

 

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.3 a). Para um α = 0,05, a quantidade libertada de IB (%) para o tempo de  

30 min, para as duas variedades de peletes, não apresentou diferenças estatisticamente 
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significativas. (teste Tukey HSD). Todas as outras preparações apresentaram valores 

estatisticamente diferentes entre si. No tempo 60 min verificou-se a existência de dois 

grupos com resultados que não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre os seus componentes (PL, PL ML70; C/LAC, C/CD). Estes resultados 

confirmaram que, apesar da composição ser semelhante, a forma farmacêutica 

influenciou a libertação/dissolução do IB. Os minicomprimidos obtidos a partir da 

formulação CMIBML70 (C/ML70) apresentaram valores estatisticamente diferentes 

destes grupos. As razões para este facto foram consequência da existência do IB sob a 

forma de complexo. Na comparação com a forma farmacêutica peletes a sua libertação é 

mais rápida devido à sua fácil desagregação em contraste com esta forma farmacêutica 

que não desagrega (libertação prolongada). Com o decorrer da libertação e atingindo-se 

o tempo de 180 min foi possível observar a manutenção do grupo dos peletes com 

valores sem diferenças estatisticamente significativas entre si. O desaparecimento do 

grupo (C/LAC, C/CD) com o aparecimento de um novo grupo (C/CD, C/ML70), 

demonstrou que os minicomprimidos obtidos a partir das formulações C/CD e C/ML70 

passram a não apresentar diferenças estatisticamente significativas entre si. A razão 

deste facto é explicada pela ocorrência de complexação durante o decorrer do ensaio 

para a formulação C/CD (CMIBCD) [Mura e col, 2001. 

Da análise destes resultados é possível concluir que duas formas farmacêuticas 

(peletes e minicomprimidos) com a mesma composição originaram diferentes perfis de 

dissolução [Tomer e col., 2002; Gainotti e col., 2004]. Relativamente às formulações 

contendo o IB, sob a forma de complexos com βCD, tem vindo a ser demonstrado ao 

longo deste estudo, que as mesmas aumentaram a solubilidade do IB e melhoraram a 

sua velocidade de dissolução [Loftsson e col., 2005; Brewster e Loftsson, 2007]. 

 

b) Comprimidos e peletes dosagem comercial 

Na Figura 4.14 estão apresentados os vários perfis de dissolução dos 

comprimidos e peletes com dosagem comercial (alínea 3.4.4, Capítulo 3). O objectivo 

deste gráfico foi analisar o aumento de solubilidade do IB complexado com a βCD e a 

libertação do mesmo a partir de diferentes formas farmacêuticas. Duas variedades de 

comprimidos comerciais (genérico, Com 1 e marca, Com 2) foram usadas, neste ensaio, 

para uma análise comparativa. 
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Figura 4.14 - Perfis de dissolução dos comprimidos e peletes com dosagem comercial e 
de comprimidos comerciais (pH = 1) 

 

Da análise dos respectivos perfis pôde-se concluir que o IB sob a forma de 

complexo ([ML70] e [LI]) apresentou uma maior solubilidade do que o IB não 

complexado ([LAC]). A diferença entre os comprimidos das duas formulações em que o 

IB está sob a forma de complexo com βCD resultou da dificuldade de desagregação do 

comprimido [LI] que ao fim de 1 h ainda mantinha praticamente mais de metade da sua 

estrutura íntegra (Figura 4.1, Capítulo 4). Além disso, as características das partículas, 

resultado dos processos de remoção de água, também são responsáveis pela maior ou 

menos resistência do compacto e consequentemente por uma libertação diferenciada 

[Cirri e col., 2005]. O comprimido [ML70] desagregou rapidamente. Relativamente aos 

comprimidos comerciais (Com1 e Com 2) pôde-se observar que os seus perfis 

demonstraram uma menor solubilidade que os comprimidos contendo complexo, mais 

propriamente o comprimido [ML70]. Estes comprimidos apresentaram uma resistência 

maior que o [ML70] e menor que o [LI]. Os seus perfis assemelharam-se mais ao perfil 

do comprimido [LAC]. Assim, pela observação destes perfis, pôde-se concluir que a 

complexação do IB com βCD aumentou a sua solubilidade. Os perfis dos peletes  

[PL, PL ML70] apresentaram semelhanças entre si. Esta observação permitiu concluir, 

para as condições deste estudo e com este fármaco modelo, que o processo de 

complexação prévio com vista à obtenção de complexos para incorporação na massa 

para extrusar, deixa de ser necessária, visto a inclusão ocorrer durante a preparação da 

mesma, conforme já citado. 
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Na tabela 4.18 estão representados os vários parâmetros de dissolução que 

foram utilizados para caracterizar os perfis de dissolução dos peletes e dos 

comprimidos, dosagem comercial e comprimidos comerciais. 

 

 

Através dos valores apresentados na Tabela 4.18 pôde-se observar que a ED 

(alínea 1.5.3, Capítulo 1) nos primeiros 30 min apresentou valores com grandes 

diferenças entre os comprimidos [ML70] e os comprimidos obtidos a partir das 

formulações [LAC] e [LI] e os comprimidos comerciais (Com 1 e Com 2). A explicação 

para estas diferenças assentou na existência de complexo nos comprimidos [ML70] e na 

sua desagregação imediata, quando em contacto com o meio de dissolução  

[Pande e Shangraw, 1995; Cirri e col., 2005]. A existência de complexo distinguiu-os 

dos Com 1 e Com 2 e do comprimido referência [LAC] e a desagregação imediata com 

exposição das partículas de IBβCD ao meio de dissolução, diferenciou-os dos 

comprimidos contendo complexo produzidos a partir da formulação [LI]  

(Tabela 4.8, Capítulo 4). Para este tempo, o valor de ED determinada para os peletes, 

demonstrou que os mesmos não apresentaram diferenças relevantes. Os valores 

encontrados para os tempos 60 e 180 min relativamente a todas as formulações 

demonstraram um aumento dos mesmos, mantendo no entanto as diferenças iniciais. Os 

comprimidos da formulação [LI] e os peletes ([PL], [PL ML70]), dado o facto de 

conterem IB complexado com βCD, tornaram mais evidente estes aumentos, os quais 

tenderam para os 100%, ao fim de 1440 min (Figura 4.15). 

 

 

Tabela 4.18 – Parâmetros de dissolução utilizados para os comprimidos e os peletes com 
dosagem comercial e os comprimidos comerciais (pH = 1) 

 Tempo (min)a) ED (%) f2 (%) 

 30 60 180 30 60 180 ([LAC]/Y) ([PL]/Y]) 

[IBLAC] 7,58 ± 0,21 12,84 ± 0,86 23,46 ± 0,66 4,04 7,20 14,84 100,00 n.d. 

[IBβCD ML70] 89,26 ± 1,85 97,06 ± 1,66 99,09 ± 1,66 61,58 77,52 91,25 5,52 n.d. 

[IBβCD LI] 6,71 ± 0,66 21,88 ± 0,59 86,10 ± 0,97 3,31 8,33 43,66 25,97 n.d. 

IB Com 1 16,84 ± 0,74 25,26 ± 0,36 29,85 ± 0,21 7,47 14,62 24,09 51,31 n.d. 

IB Com 2 10,94 ± 0,20 18,85 ± 0,79 30,03 ± 1,30 5,78 10,48 20,51 63,37 n.d. 

[PL] 20,29 ± 0,08 32,22 ± 1,11 54,05 ± 1,28 11,19 18,83 37,57 34,02 100,00 

[PL ML70] 23,07 ± 0,41 36,66 ± 0,30 71,10 ± 2,68 13,26 21,70 44,39 27,97 56,80 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
n.d. – não determinado 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 237 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 500 1000 1500

Tempo (min)

Ib
up

ro
fe

no
 (

%
)

[LAC]

[ML70]

[LI]

Com 1

Com 2

[PL]

[PL ML70]

 

4.15 – Perfis de dissolução dos comprimidos e peletes com dosagem comercial e de 
comprimidos comerciais (1440 min, pH = 1) 

 

 Este facto comprovou que o IB contido nestas preparações, tal como nos 

comprimidos obtidos da formulação ML70 está na forma de complexo, numa 

percentagem bastante elevada, conforme se constatou no Capítulo 2. Os peletes 

demostraram uma libertação prolongada do IB ao longo do tempo [Gainotti e col., 2004; 

Lutchman e col., 2005]. Relativamente ao f2 (alínea 1.5.3, Capítulo 1) considerou-se 

como referência os comprimidos obtidos da formulação [LAC] e manteve-se o intervalo 

de análise comparativa de 180 min. Os resultados obtidos demonstraram que os perfis 

de dissolução de todas as preparações, à excepção dos perfis dos comprimidos 

comerciais, não são semelhantes ao perfil de referência. Esta observação corroborou, de 

novo, a existência de complexo nas preparações comprimidos [ML70] e [LI] e peletes 

[PL] e [PL ML70]. Este parâmetro foi utilizado comparativamente entre duas formas 

farmacêuticas diferentes (comprimidos e peletes) para analisar a semelhança dos seus 

perfis, a qual não se verificou, como era de esperar [De Brabander e col., 2000;  

Tomer e col., 2001]. Os perfis produzidos pelas duas variedades de peletes 

demonstraram através do valor f2 que os mesmos são semelhantes entre si, o que 

corroborou que o humedecimento da mistura de pós com água, para a produção da 

massa para ser extrusada, promoveu a complexação. As quantidades libertadas (%) aos 

30, 60 e 180 min apresentaram as mesmas diferenças já discutidas nos outros 

parâmetros. Nesta análise pôde-se observar que os comprimidos e peletes, contendo 
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complexos, apresentaram valores relativamente às quantidades libertadas de IB que 

tenderam para os 100%. Este valor foi alcançado perto dos 60 min para os comprimidos 

obtidos a partir da formulação ML70, depois dos 180 min para os comprimidos obtidos 

a partir da formulação LI e perto dos 1440 min para os peletes (preparações de 

libertação prolongada). Os valores para os comprimidos comerciais e para os 

comprimidos referência (LAC) demonstraram alcançar um patamar perto dos 180 min 

que se manteve até ao final do ensaio (Figura 4.15). Este patamar resultou da saturação 

do meio pelo o IB contido nestas preparações, visto neste ensaio não se terem cumprido 

as condições “sink”. Perante estes resultados, pôde-se afirmar que os complexos de IB 

com βCD melhoraram a sua solubilidade, conforme já provado no Capitulo 2 e 

corroborado neste ensaio de dissolução comparativo [Loftsson e Duchêne, 2007; Miller 

e col., 2007]. 

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.3 b). Para um α = 0,05, as quantidades libertadas (%) para o tempo de 30 min 

para os comprimidos obtidos a partir das formulações LAC e LI não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD). Todas as outras 

preparações apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. No tempo 

60 min todas as preparações apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre si. Com o decorrer da libertação e atingindo o tempo de 180 min foi possível 

observar que só os comprimidos comerciais não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si. 

Da análise Tabela 4.18 pôde-se concluir que o IB sob a forma de complexo 

apresentou uma maior solubilidade e que é possível promover a inclusão de IB na 

cavidade da βCD durante a preparação da massa para fazer extrusão. 

 

4.2.2.3.3 - Cápsulas de HPMC de IN e IN comercial 
 

As cápsulas utilizadas neste ensaio continham metade da dose do produto 

comercial que também foi utilizado em cápsulas de HPMC para análise comparativa. 

 

4.2.2.3.3.1 – Ensaios a valores de pH = 1 

A IN a este pH é praticamente insolúvel, alínea 4.2.2.1, Capítulo 4  

[O'Brien e col., 1984; F.P. 8, 2005, (1.4) monografia]. Na Figura 4.16 estão 

representados os perfis de dissolução das cápsulas de HPMC contendo as diferentes 

formulações com e sem complexos e a formulação comercial. Através da análise dos 
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respectivos perfis pôde-se constatar que as cápsulas contendo as formulações referência 

(LAC, CMC, MF) apresentaram perfis com velocidades de libertação ligeiramente 

menores do que as cápsulas com as outras formulações [Jambhekar e col., 2004]. No 

entanto, para a formulação MF a partir dos 120 min observou-se um aumento que pôde 

ser explicado pela ocorrência de complexação durante o ensaio de dissolução  

[Mura e col., 2001]. A formulação comercial apresentou um perfil com uma maior 

velocidade de libertação explicável, provavelmente, pela existência na formulação de 

um agente tensio-activo de características solubilizantes (lecitina) [Müller e col., 2004]. 

Pela análise global destes perfis, o aumento de solubilidade da IN, com recurso à 

complexação com βCD, não trouxe vantagens relevantes nesta propriedade, 

principalmente quando comparada com a formulação comercial. 
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Figura 4.16 – Perfis de dissolução para as cápsulas e para a formulação comercial de 
Indometacina (pH = 1) 

 

Na Tabela 4.19, estão representados vários parâmetros de dissolução que foram 

utilizados para caracterizar os perfis de dissolução das cápsulas, contendo as diversas 

formulações em estudo e a formulação comercial. 
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A ED (alínea 1.5.3, Capítulo 1) para o tempo de 30 min apresentou dois grupos 

com valores aproximados, que englobaram num deles a LAC, CMC, MF e no outro a 

CA, ML50, ML70, SA, LI. Este agrupamento demonstrou que as formulações 

constantes deste segundo grupo contêm complexos de IN. O valor deste parâmetro para 

a formulação comercial demonstrou que a mesma apresentou uma maior velocidade de 

libertação e uma maior solubilidade consequência, em princípio, da presença do 

solubilizante. A ED para todas as formulações aumentou com o decorrer do ensaio 

mantendo, no entanto, as diferenças iniciais. Os valores para este parâmetro ficaram 

muito distantes do valor máximo de 100%. A explicação para este facto assentou na 

baixa percentagem de inclusão para a IN (alínea 2.2.2.8, Capítulo 2) o que ocasionou 

que as misturas resultantes dos processos de complexação contivesse uma fracção 

bastante significativa deste fármaco não complexado. Como é praticamente insolúvel a 

pH = 1 (alínea 4.2.2.1, Capítulo 4) o meio de dissolução acabou por saturar impedindo 

que a libertação/dissolução alcançasse os 100%. Relativamente ao f2 (alínea 1.5.3, 

Capítulo 1) e tomando como referência a MF foi observável, à excepção da Com, que 

todos os outros valores das formulações em estudo se encontraram acima do valor 50, 

indicativo de semelhança entre os diferentes perfis. A semelhança entre as misturas 

contendo complexos com as misturas referência, resultou do baixo rendimento de 

inclusão verificado para este fármaco nas condições utililizadas nos processos de 

complexação (alínea 2.2.1.2.3, Capítulo 2). No entanto, este parâmetro apresentou para 

a formulação comercial um valor inferior demonstrando um perfil não semelhante 

Tabela 4.19 – Parâmetros de dissolução utilizados para as cápsulas e formulação 
comercial de Indometacina (pH = 1) 

  Tempo (min)ª)   ED (%)  f2 (%) 

 30 60 180 30 60 180 (MF/Y) 

INLAC 1,77 ± 0,29 2,98 ± 0,44 6,92 ± 1,30 0,91 1,65 3,96 92,20 

INCMC 1,44 ± 0,21 2,87± 0,12 6,54 ± 1,22 0,77 1,47 3,68 90,31 

INβCD MF 1,80 ± 0,21 3,04 ± 0,65 9,81 ± 0,83 0,95 1,73 4,52 100,00 

INβCD CA 2,97 ± 0,14 5,25 ± 0,74 12,92 ± 0,98 1,67 2,89 6,99 80,45 

INβCD ML50 4,99 ± 0,55 7,57 ± 0,44 13,28 ± 1,96 2,85 4,60 8,54 70,19 

INβCD ML70 5,13 ± 0,09 7,75 ± 0,74 14,71 ± 2,04 2,94 4,70 9,29 67,22 

INβCD SA 5,06 ± 0,53 7,19 ± 0,14 11,93 ± 2,44 3,23 4,74 8,22 66,73 

INβCD LI 3,44 ± 0,94 5,91 ± 1,50 11,59 ± 1,25 2,02 3,37 7,18 95,80 

IN Com 13,59 ± 0,31 18,77 ± 0,87 26,93 ± 2,23 8,28 12,27 19,45 42,54 
média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
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devido em princípio à presença do solubilizante. As quantidades libertadas (%) aos 30, 

60 e 180 min vão aumentando com o decorrer do tempo não alcançando, no entanto, o 

valor de 100%, por saturação do meio de dissolução (Figura 4.17). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 500 1000 1500
Tempo (min)

In
do

m
et

ac
in

a 
(%

)

LAC

CMC

MF

CA

ML50

ML70

SA

LI

Com

 

Figura 4.17 – Perfis de dissolução para as cápsulas e para a formulação comercial de 
Indometacina (1440 min, pH = 1) 

 

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.4. Para um α = 0,05, a quantidade libertada de IN (%) para o tempo de 30 min 

a partir das cápsulas contendo as formulações ML50, ML70 e SA não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD). Para o mesmo 

tempo as formulações LAC, MF e CA também não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si, o mesmo acontecendo para as formulações  

CA, LI e LAC, CMC, MF. A formulação comercial apresentou diferenças 

estatisticamente significativas em relação a todas as outras formulações em estudo. No 

tempo 60 min as formulações ML50, ML70, SA e LI não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si, verificando-se o mesmo para as formulações  

CA, SA, LI e LAC, CMC, MF. A formulação comercial neste tempo continuou a 

apresentar um valor estatisticamente diferente de todos os valores das outras 

formulações. Com o decorrer da libertação e atingindo-se o tempo de 180 min foi 

possível observar que todas as cápsulas obtidas a partir das várias formulações se 

dividiram em quatro grupos (CA, ML50, ML70, SA, LI; MF, CA, ML50, SA, LI; LAC, 

MF, LI; LAC, CMC, MF) em que os componentes de cada grupo não apresentaram 
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diferenças estatisticamente significativas entre si. A formulação comercial manteve-se 

com um valor estatisticamente diferente de todos os outros valores correspondentes às 

diferentes formulações. 

 

4.2.2.3.3.2 – Ensaios a valores de pH = 7,2 

 A este pH a IN comportou-se como uma substância pouco solúvel a muito pouco 

solúvel (alínea 4.2.2.1, Capítulo 4) [O'Brien e col. 1984; F.P. 8, 2005,  

(1.4) monografia]. Na Figura 4.18 estão representados os perfis de libertação das 

cápsulas de HPMC contendo as diferentes formulações de IN. Como se pôde observar o 

aumento de pH ocasionou uma melhoria substancial na solubilidade da IN. Todas as 

formulações apresentaram os perfis praticamente semelhantes, os quais alcançaram os 

100% de libertação perto dos 180 min. Neste valor de pH não foi analisada a formulação 

comercial, porque o interesse comparativo residiu na análise das várias formulações a 

valor de pH = 1, onde a solubilidade deste fármaco é limitada. 
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Figura 4.18 – Perfis de dissolução para as cápsulas de Indometacina (pH = 7,2) 

 

Através da Tabela 4.20, pôde-se observar o comportamento das cápsulas de 

HPMC contendo as diferentes formulações relativamente aos parâmetros de dissolução 

que estão a ser utilizados neste estudo. A ED (alínea 1.5.3, Capítulo 1) para os 30 min 

mostrou valores ligeiramente superiores para as diferentes formulações contendo 

complexos. Este resultado pode ser provavelmente explicado por uma libertação mais 
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rápida promovida pela pequena quantidade de IN complexada. Com o decorrer do 

tempo, os valores vão aumentando para todas as formulações diminuindo, no entanto, a 

diferença entre as formulações com e sem complexos, como se pôde constatar através 

dos valores apresentados aos 180 min. Relativamente ao f2 (alínea 1.5.3, Capítulo 1) e 

tendo como referência a cápsula contendo a formulação MF pôde-se observar que os 

perfis resultantes das cápsulas contendo as formulações LAC, CMC, CA e LI 

apresentaram semelhanças com o seu perfil. As cápsulas contendo as outras 

formulações apresentaram perfis com valores de f2 ligeiramente inferiores a 50. Estes 

resultados são consequência de uma libertação ligeiramente mais rápida da IN, 

provavalmente, como “complexo de inclusão”. As diferentes características das 

partículas resultantes dos dois métodos de preparação dos complexos, com os 

respectivos processos de remoção de água, entre outras, poderão ser a causa destas 

pequenas variações nas formulações contendo complexos [Mura e col, 2001;  

Cirri e col., 2005]. As quantidades libertadas (%) aos 30, 60 e 180 min vão aumentando 

com o decorrer do tempo tendendo para o valor de 100% perto dos 180 min. As ligeiras 

diferenças verificadas ao tempo 30 min entre as formulações referência (LAC, CMC, 

MF) e as outras formulações poderão ser explicadas pela existência nestas últimas de IN 

sob a forma de complexo proporcionando uma dissolução mais rápida. As diferenças 

encontradas dentro de cada grupo de formulações resultaram, como já citado, das 

caraterísticas das partículas dependentes dos métodos de obtenção de complexos e seus 

respectivos processos de remoção de água [Casella e col., 1998; Jambhekar e col., 2004; 

Cirri e col., 2005]. 

As tabelas referentes aos resultados tratados estatisticamente são apresentadas no 

Anexo 4.2.5. Para um α = 0,05, a quantidade libertada de IN (%) para o tempo de 30 min 

para as cápsulas obtidos a partir das formulações CA, ML50, ML70 e SA não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas entre si (teste Tukey HSD) . Para o 

mesmo tempo as formulações CA, ML70, SA e LI não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas, acontecendo o mesmo para as formulações LAC, CMC e 

LI e para as formulações LAC, CMC e MF. No tempo 60 min as formulações CA, 

ML50, ML70, SA e LI não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre 

si. Neste tempo, os outros grupos formados pelas formulações CA, CMC e pelas 

formulações LAC, CMC, MF não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas dentro de cada grupo. Aos 180 min, observou-se que as  

cápsulas de HPMC contendo as formulações em estudo para este valor de pH, não 
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apresentaram diferenças estatisticamente significativas relativamente à libertação da IN 

a partir das formulações CMC, CA, ML50, ML70, SA, LI. Neste mesmo tempo, as 

formulações LAC, MF, CA e ML70 também não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si para o parâmetro em estudo. 

 

 

Através deste ensaio foi possível observar o aumento de solubilidade da IN com 

o aumento do pH. Foram observadas pequenas diferenças entre as formulações 

referência e as formulações com complexos que podem ser explicadas pela existência de 

pequenas quantidades de “complexo de inclusão” e pelas características naturais das 

partículas de cada pó ou adquiridas durante as operações a que foram sujeitas nos 

métodos de complexação e respectivos processos de remoção de água  

[Mura e col., 1998; Mura e col, 2001; Cirri e col., 2005; Stewart e Zhao, 2005]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.20 – Parâmetros de dissolução utilizados para as cápsulas de IN  
(pH = 7,2) 

  Tempo (min)ª)   ED (%)  f2 (%)  

 30 60 180 30 60 180 (MF/Y) 

IBLAC 49,90 ± 3,41 78,88 ± 1,18 94,57 ± 2,49 18,88 42,63 74,10 72,17 

IBCMC 50,62 ± 6,28 81,36 ± 1,42 99,45 ± 0,42 19,61 43,92 77,22 69,23 

IBβCD MF 48,89 ± 4,94 77,28 ± 3,23 94,82 ± 1,73 22,85 43,95 74,96 100,00 

IBβCD CA 62,02 ± 1,53 85,05 ± 1,36 97,71 ± 1,13 32,35 53,90 80,74 52,35 

IBβCD ML50 72,22 ± 0,20 89,67 ± 0,90 99,34 ± 0,55 34,55 58,61 83,78 42,58 

IBβCD ML70 70,65 ± 5,65 89,18 ± 2,00 97,19 ± 0,65 34,20 57,98 82,63 44,42 

IBβCD SA 67,03 ± 1,47 87,32 ± 2,11 98,49 ± 1,27 35,72 57,14 82,61 46,02 

IBβCD LI 60,47 ± 1,45 87,86 ± 2,03 100,53 ± 0,17 28,67 52,30 82,64 53,12 
a) média ± dp (n = 3) 
Y – formulação 
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4.3 – Conclusões 
 

Através dos ensaios de dissolução realizados sobre as diferentes formulações 

respeitante aos dois fármacos (IB, IN) a diferentes pH (1 e 7,2) foi possível observar o 

efeito do processo de complexação sobre o aumento da solubilidade (condições não 

“sink”)e velocidade de dissolução dos respectivos fármacos (condições “sink”). Além 

das alterações que as partículas experimentaram quando foram sujeitas ao processo de 

complexação com as diferentes técnicas de remoção de água (estado cristalino e/ou 

amorfo, teor de humidade, forma), bem como dos fenómenos resultantes da 

compactação para o caso dos minicomprimidos e comprimidos (resistência estrutural), 

que de uma forma ou outra influenciaram a libertação e consequente dissolução, foi 

também vísivel um aumento e uma melhoria na solubilidade dos dois fármacos em 

estudo. Este aumento foi bastante notório para o IB e menos evidente para a IN, como 

se pôde observar pelos diferentes perfis (pH = 1), constantes dos gráficos apresentados. 

As várias comparações feitas entre as formulações contendo complexos e formulações 

referência, utilizando os parâmetros de dissolução [ED, f2 e mtmin] demostraram uma 

velocidade de libertação maior para as formulações contendo complexos. Relativamente 

à formulação referência MF constatou-se um aumento na velocidade de libertação 

(visível em condições “sink”) e um aumento de solubilidade quando comparada com as 

outras formulações referência justificável pela ocorrência de complexão durante o 

decorrer do próprio ensaio. A comparação das formulações em estudo com formulações 

comerciais demonstrou a mais valia do processo de complexação, relativamente ao IB e 

o dessinteresse do mesmo processo relativamente à IN. Também neste estudo foi 

possível observar experimentalmente que durante a preparação da massa para a extrusão 

ocorreu complexação na mesma magnitude que na operação de malaxagem. Este facto 

evita a operação prévia de complexação quando se pretender fazer peletes com 

complexos de βCD. 

Assim, com base em todos os resultados obtidos nestes ensaios é possível 

corroborar a conclusão tecida no Capítulo 2 que a complexação ocorreu para os dois 

fármacos modelo utilizados neste trabalho prático. Foi possível também corroborar para 

cada fármaco individualmente, que as várias misturas de pó contendo complexos, 

obtidas pelos dois métodos de preparação com diferentes processos de remoção de água, 

originaram praticamente a mesma quantidade de fármaco incluído. Esta observação, já 
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focada no Capítulo 2, provou uma das hipóteses formuladas para este trabalho e que 

consistiu em afirmar que nas condições utilizadas neste estudo existe uma quantidade 

mínima de água necessária para ocorrer a complexação. 
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Considerações Finais 
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A hipótese de trabalho que esteve na base deste estudo foi desenvolvida pela 

obtenção dos resultados pretendidos, relativamente à demonstração experimental do 

aumento da solubilidade aquosa de fármacos pouco solúveis em água por complexação 

com a β-ciclodextrina (para as misturas com complexos de ibuprofeno, a pH = 1, 

verificou-se um aumento de aproximadamente 6 vezes quando comparado com os 

valores obtidos com o fármaco puro a este pH; para as misturas de indometacina nas 

mesmas condições este aumento estimou-se em aproximadamente 3 vezes). Além deste 

objectivo alcançado, foi também observado que nas condições deste estudo, foi 

necessário uma quantidade mínima de água (para o ibuprofeno 30% de água e para a 

indometacina 50%, m/m) para promover o mesmo rendimento de complexação qualquer 

que tenha sido o método utilizado com os respectivos processos de remoção de água. 

Os complexos de cada fármaco obtidos através dos dois métodos de preparação 

com os respectivos processos de secagem, referenciados no Capítulo 2, foram 

analisados pelas várias técnicas descritas que comprovaram tratar-se de novas entidades 

físicas denominadas “complexos de inclusão”. Estas novas entidades apresentaram um 

espectro ultravioleta semelhante ao dos fármacos referência, o que corroborou a 

existência de “complexo de inclusão”, dado a β-ciclodextrina não absorver naquele 

intervalo de comprimneto de onda. Esta confirmação foi feita conjuntamente com as 

outras técnicas de caracterização utilizadas. A análise por calorimetria diferencial de 

varrimento demonstrou para todas as misturas de cada fármaco, à excepção da mistura 

IBβCD SA, a existência da endotérmica de desidratação da β-ciclodextrina e uma 

endotérmica correspondente ao fármaco livre. Esta última endotérmica foi menos 

pronunciada nas misturas contendo complexo de ibuprofeno do que nas misturas com 

complexo de indometacina, demonstrando uma eficácia de complexação maior para o 

ibuprofeno. A ausência do pico correspondente ao ibuprofeno livre, na mistura  

IBβCD SA, poderá ter resultado da sua degradação devido às condições do ensaio 

(temperaturas superiores ao ponto de fusão no processo de remoção de água por 

secagem por aspersão). Através da radiação infravermelha, com transformada de 

Fourier, foi possível também registar o espectro das várias misturas de pó com 

complexos, os quais foram comparados com os espectros dos fármacos referência e com 

o espectro da β-ciclodextrina. Nestes espectros foi possível observar o desaparecimento 

ou o desvio das bandas do grupo carbonilo. Para o ibuprofeno, o registo da banda 

desviada do grupo carbonilo, comprovou a occorrência de inclusão. Para a 
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indometacina, o desaparecimento da banda correspondente a este grupo indicou a 

formação de complexo. As misturas com complexos, foram também analisadas por 

ressonância magnética nuclear, comprovando um desvio acentuado nos picos do 

espectro relativo aos protões internos, 'H(3)' e 'H(5)', da β-ciclodextrina indicativo da 

existência de complexos. Este desvio foi muito mais significativo nas misturas contendo 

complexos de ibuprofeno relativamente às da indometacina, pela razão já descrita. 

Relativamente à difracção de raios-X, as misturas contendo complexos de ambos os 

fármacos, apresentaram padrões com novas bandas não existentes nos padrões 

referência o que comprovou a ocorrência de uma nova entidade o “complexo de 

inclusão”. Todas as misturas foram também analisadas por microscopia óptica e 

microscopia electrónica o que permitiu visualizar partículas com aspecto e forma 

variadas que as distinguiram das amostras referência. Esta variação, foi consequência da 

existência de uma nova entidade, mais visível nas misturas contendo complexos de 

ibuprofeno, além da influência que os métodos de obtenção com respectivos processos 

de remoção de água e pulverização causaram nas partículas dos pós. As misturas de pós 

foram também doseadas, demostrando um teor em fármaco aproximadamente de 100%, 

à excepção da mistura IBβCD SA (76,97%) pela razão já citada. A solubilidade de todas 

as misturas relativas aos dois fármacos e aos fármacos puros foi aferida em várias 

soluções de ácido clorídrico e tampão de fosfato com diferentes valores de pH 

apresentando percentagens de fármaco dissolvido muito próximas umas das outras. As 

misturas lavadas com o solvente orgânico, éter dietílico, foram sujeitas a alguns dos 

testes utilizados neste estudo (calorimetria diferencial de varrimento, espectroscopia de 

ultravioleta, infravermelho com transformada de Fourier, ressonância magnética 

nuclear e difracção de raios-X), com o objectivo de corroborar a existência de 

“complexo de inclusão”. Assim, conseguiu-se provar que os sinais obtidos nos testes 

realizados sobre as misturas não lavadas, não foram causados unicamente pelos 

fármacos não incluídos (inclusão ≠ 100%). A ausência da endotérmica respeitante ao 

fármaco puro nos termogramas confirmou a inexistência de fármaco livre. Os resultados 

obtidos com as várias misturas (lavadas e não lavadas) foram analisados conjuntamente 

com os outros métodos provando assim a existência de "complexo de inclusão". Todas 

as análises de caracterização dos fármacos modelo e das misturas obtidas a partir deles 

foram realizadas em comparação com os fármacos puros referências (Farmacopeia 

Europeia) e com a mistura física. 
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Terminada a primeira parte deste estudo e perante os resultados alcançados ficou 

evidente o cumprimento da hipótese formulada inicialmente para este trabalho e que 

consistiu na promoção do aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis para a 

sua administração oral em formas farmacêuticas de libertação imediata e/ou controlada. 

Nesta primeira parte ficou também comprovada através dos resultados obtidos outra 

hipótese, a qual formula, que para se alcançar o máximo de rendimento no processo de 

complexação é apenas necessário um valor mínimo de água. 

A segunda parte deste trabalho utilizou todas as misturas produzidas 

anteriormente, mais duas referências (lactose e celulose microcristalina em vez da  

β-ciclodextrina), como matérias-primas para a produção de formas farmacêuticas 

sólidas (minicomprimidos, comprimidos, cápsulas e peletes). Antes da produção das 

respectivas formas farmacêuticas todas as misturas foram analisadas recorrendo a 

ensaios farmacotécnicos. O teor de humidade foi determinado a duas temperaturas  

(50 e 100ºC) demonstrando assim, a provável existência de humidade nos poros mais 

internos dos materiais, dado a diferença de valores encontrados. Às temperaturas de 

secagem mais elevadas as moléculas de água de hidratação da β-ciclodextrina também 

poderão ter sido removidas. Estes dois factores poderão ter sido os responsáveis pelo 

maior teor de humidade verificado nas misturas, para a temperatura de secagem de 

100ºC. Entre as várias misturas foi possível observar que este parâmetro se apresentou 

mais baixo para as misturas obtidas pelos processos de remoção de água por secagem 

por aspersão e por liofilização. Estes processos de secagem demonstraram remover 

mais eficientemente a água sob a forma de humidade. Comparando o teor de humidade 

para ambos os fármacos observou-se um valor para este parâmetro superior para as 

misturas com indometacina. A explicação para este facto assentou numa maior 

quantidade de moléculas de água de hidratação nas cavidades da β-ciclodextrina para as 

misturas contendo indometacina, visto nestes pós e relativamente a este fármaco ter 

havido um menor rendimento no processo de inclusão. Logo, mais moléculas de agente 

complexante ficaram livres em que as moléculas de água de hidratação não foram 

removidas pela acção do fármaco, porque não houve inclusão. Todas as misturas de pós 

foram caracterizadas por cromatografia de camada fina comparativamente a fármacos 

referência onde ficou demonstrado a identificação dos fármacos modelo utilizados e a 

ausência de produtos de degradação ou impurezas. Estas misturas apresentaram valores 

para os parâmetros farmacotécnicos que as classificaram como materiais com mau 

escoamento. As misturas de pós com piores características denotando materiais com 
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maior porosidade interpartículas foram as obtidas pelos processos de secagem por 

aspersão e por liofilização. Além dos resultados que demostraram ser estas duas 

técnicas as que provocaram materiais mais difíceis de manipular farmacotecnicamente, 

a observação experimental veio corroborar precisamente este facto. Estas misturas de 

pós criaram maiores dificuldades no enchimento da matriz da máquina de compressão e 

na subsequente ejecção dos minicomprimidos obtidos. Todas as misturas de pós 

contendo complexos de ibuprofeno foram compactadas com diferentes cargas 

originando minicomprimidos cujas características farmacotécnicas foram analisadas. Os 

minicomprimidos mais resistentes foram os obtidos a partir das misturas resultantes dos 

processos de remoção de água por secagem por aspersão e por liofilização. Estes 

resultados são uma consequência destes processos originarem misturas de pó com 

características amorfas que proporcionaram uma melhor compactação (compressão e 

consolidação). Todos os minicomprimidos produzidos apresentaram-se íntegros, no 

entanto, os minicomprimidos obtidos a partir da mistura contendo lactose demonstraram 

fracas características de coesão devido aos baixos valores de resistência ao 

esmagamento (dureza). Estes minicomprimidos nas diferentes forças de compactação 

foram os que proporcionaram maiores quebras durante a ejecção, devido a sua fácil 

desintegração. Na força de compactação inferior houve alguma dificuldade de produção 

desta forma farmacêutica a partir da respectiva mistura. Para as forças mais elevadas, 

com maior incidência nas misturas obtidas pelos processos de remoção de água por 

secagem por aspersão e por liofilização, observou-se além do já citado para estas 

misturas, uma tendência para o descoroamento dos minicomprimidos. Esta observação 

foi justificada pela utilização de uma força elevada. Apesar dos problemas que 

acompanharam a produção de minicomprimidos contendo ibuprofeno foi possível 

produzir, com as diferentes forças de compactação a quantidade necessária para os 

testes que consistiram do plano deste estudo. Alguns dos minicomprimidos 

apresentaram pequenas irregularidades (falhas) mais pronunciadas nas forças de 

compactação mais elevadas. As misturas com ibuprofeno e os minicomprimidos 

produzidos a partir delas foram analisadas por ressonância magnética nuclear do estado 

sólido e por difractometria de raios-X demonstrando que a força de compactação não 

alterou a estrutura molecular dos componentes nem o seu estado cristalino. Outra forma 

farmacêutica produzida a partir de misturas contendo complexos de ibuprofeno foram 

os peletes. Através da forma farmacêutica peletes, produzida a partir dos componentes 

da formulação pesados individualmente e adicionados de água, que sob mistura, 
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originaram a massa húmida pronta para a extrusão, foi possível demonstrar a ocorrência 

de inclusão durante o processo de preparação da pasta. Estes peletes foram comparados 

com outros com a mesma composição mas obtidos a partir da formulação  

IBβCD ML70. Os resultados obtidos com estas duas formulações demostraram que se 

pode eliminar a operação prévia de formação dos complexos, visto esta ocorrer durante 

a preparação da massa para extrusar. Esta constatação apoia a segunda hipótese desta 

Tese relativamente à quantidade mínima de água necessária para proporcionar o 

máximo de rendimento de inclusão. Paralelamente a esta produção de peletes foram 

produzidos minicomprimidos com a mesma composição da forma farmacêutica citada, 

os quais demonstraram desde a resistência ao esmagamento até à dissolução 

características completamente distintas, o que corroborou tratar-se de duas formas 

farmacêuticas distintas. A partir das misturas contendo ibuprofeno também foram 

produzidos comprimidos com a dosagem equivalente a comprimidos (marca e genérico) 

disponíveis no mercado nacional. Estes comprimidos tiveram como objectivo 

demonstrar o aumento de solubilidade do fármaco, sob a forma de complexo, 

relativamente ao fármaco puro. As formas farmacêuticas citadas para as misturas 

contendo ibuprofeno não foram produzidas a partir das formulações contendo 

indometacina, pelo dessinteresse que este fármaco demonstrou na sua aplicabilidade 

como complexo de inclusão em formas farmacêuticas sólidas, dado o seu baixo 

rendimento de inclusão. A análise das misturas contendo indometacina acondicionadas 

em cápsulas de HPMC foi feita unicamente através do ensaio de dissolução, o qual 

comprovou a pouca praticabilidade do processo de complexação para este fármaco, 

principalmente quando comparadas com a formulação comercial. As misturas contendo 

ibuprofeno também foram sujeitas ao mesmo ensaio, nas mesmas condições. No 

Capítulo 3 deste estudo, ficou demonstrado a praticabilidade de produção de formas 

farmacêuticas sólidas a partir de misturas contendo complexos de inclusão sem qualquer 

adição de excipientes (desagregantes, aglutinantes, deslizantes, anti-aderentes), o que 

permitiu concluir a viabilidade da β-ciclodextrina como agente de compressão directa. 

Deste modo, foi alcançada a comprovação da terceira hipótese desta Tese que consistiu 

na produção de formas farmacêuticas sólidas a partir das misturas produzidas neste 

estudo, sem recurso a excipientes adicionais. Ficou assim provado a compressibilidade 

da β-ciclodextrina. 

Todas as formas farmacêuticas produzidas foram sujeitas aos ensaios de 

desagregação/dissolução em dois meios diferentes, com pH = 1 e 7,2. Relativamente aos 
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ensaios de desagregação a pH = 1 foi possível observar neste estudo que os 

minicomprimidos e comprimidos produzidos a partir das misturas com ibuprofeno, 

obtidas por remoção de água por secagem por aspersão e por liofilização, apresentaram 

maiores intervalos para este parâmetro, os quais estão em consonância com os elevados 

valores obtidos no ensaio de resistência ao esmagamento (predominância de material 

amorfo mais irregular implica comprimidos mais resistentes). Nos ensaios de dissolução 

realizado em condições “sink”a pH = 1 foi possível concluir que o ibuprofeno libertado 

dos minicomprimidos obtidos a partir das misturas contendo este fármaco, sob a forma 

de complexo, se dissolveu mais rapidamente quando comparado com os 

minicomprimidos obtidos a partir das misturas referência, demonstrando uma maior 

facilidade de dissolução do ibuprofeno como complexo, relativamente à forma pura. A 

comparação dos perfis de dissolução entre as diferentes misturas contendo complexos 

permitiu concluir que as ligeiras diferenças entre eles são consequência das 

características das partículas, resultado dos dois métodos de preparação e respectivos 

processos de secagem utilizados neste estudo. Em condições de ensaio idênticas às 

anteriores, os comprimidos, em dosagem equivalente à comercial, demonstraram perfis 

de dissolução com quantidades dissolvidas muito superiores aos comprimidos 

comerciais, demonstrando de novo que o objectivo deste estudo foi alcançado. 

Relativamente aos perfis de dissolução do ibuprofeno a partir das formulações pelete 

pôde-se observar a similaridade existente entre eles, o que corroborou o afirmado 

anteriormente quanto à ocorrência de inclusão durante a preparação da massa para a 

extrusão. Os mesmos perfis comprovaram a libertação prolongada que caracteriza este 

tipo de forma farmacêutica. Os minicomprimidos com composição igual aos peletes 

demonstraram uma rápida desagregação e consequente dissolução, destacando-se os 

minicomprimidos obtidos a partir da mistura IBβCD ML70, pela existência de 

ibuprofeno sob a forma de complexo. Os perfis de dissolução obtidos para a forma 

farmacêutica cápsulas, contendo as misturas de pó e misturas de pó com complexo 

corroboraram, as duas primeiras hipóteses que foram formuladas no início deste estudo 

(aumento de solubilidade e quantidade mínima de solvente). É de realçar que as 

cápsulas contendo complexos de ibuprofeno demonstraram que a força de compactação 

(carga crescente) é menos influente que as características das partículas constituintes 

das várias misturas de pó. Todos os resultados apresentados no Capítulo 4 vieram 

corroborar os resultados obtidos desde o início deste estudo e provaram que as ligeiras 

diferenças observadas nos perfis das várias formas farmacêuticas resultaram 
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principalmente das características das partículas dependentes dos métodos de 

preparação e respectivos processos de remoção de água. A libertação rápida que todas 

as formas farmacêuticas experimentaram não originaram pontos suficientes para 

permitir a aplicação de modelos matemáticos. Os parâmetros utilizados tais como 

eficácia de dissolução, quantidade libertada até um determinado tempo t e factor de 

semelhança (f2) possibilitaram caracterizar todos os perfis demonstrando ter-se 

alcançado os objectivos deste estudo. 

Assim pôde-se concluir que a β-ciclodextrina actuou como um agente 

complexante promovendo o aumento de solubilidade de fármacos modelo, pouco 

solúveis em água, e que a transformação das misturas obtidas, a partir dos dois métodos 

de preparação com os respectivos processos de remoção de água em formas 

farmacêuticas sólidas foi exequível sem adição de qualquer outro excipiente. Além 

disto, foi também possível provar pela primeira vez que para se produzir complexos 

com este agente complexante, nas condições deste estudo, é unicamente necessária uma 

quantidade mínima de água que assegura o máximo de rendimento de inclusão, 

independentemente do método de preparação utilizado, o que torna este processo mais 

ecológico e viável em meio industrial. 

A utilização de dois fármacos, que numa perspectiva terapêutica pouco 

acrescentaram ao nosso conhecimento, permitiram, no entanto, por consideração das 

suas propriedades físico-químicas diferenciadas, chegar aos resultados que provaram as 

hipóteses inicialmente formuladas para este estudo e assim proporcionar possíveis 

extrapolações para outros fármacos, com baixas solubilidades, que venham a ser 

considerados. 
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Trabalho futuro 
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I – Realização de ensaios "in vivo" com as formas farmacêuticas obtidas a partir das 

misturas produzidas neste estudo para complementar num ambiente mais complexo e 

variável as observações obtidas “in vitro” 

 

II – Identificação de modelos que permitam fazer extrapolações para outros fármacos, 

i.e., identificação e proventura desenvolvimento de modelos matemáticos que permitam 

a antecipação de resultados laboratoriais 

 

III – Definir com maior precisão a quantidade mínima de água necessária para alcançar 

a complexação máxima para vários fármacos e ciclodextrinas 

 

IV – Caracterizar mais eficientemente as potencialidades das ciclodextrinas 

individualmente ou em combinação com outros excipientes nos processos de 

compactação, por forma a não só melhorar os problemas de solubilidade de fármacos 

pouco solúveis, como também melhorar a compressibilidade de misturas em que esteja 

presente 

 

V – Utilização de outros excipientes conjuntamente com a β-ciclodextrina na  

extrusão-esferonização para melhorar a plasticidade das misturas e maximizar a relação 

fármaco:ciclodextrina para uma determinada quantidade de água 

 

VI – Estudo de outros métodos para cálculo da constante de associação (Kc) e, assim, 

contribuir para a elaboração dos modelos 

 

VII – Análise termodinâmica no equílibrio do processo de associação de forma a 

permitir uma melhor interpretação da interacção fármaco com a ciclodextrina 

 

VIII – Identificar as melhores condições (quantidade de água, pH e temperatura) para 

um determinado fármaco para maximizar a formação do complexo de inclusão 
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Capítulo 1 
 
Anexo 1.1 – Informação para a concepção das fases de pré-formulação 

de um novo fármaco [Fiese e Hagen, 1986] 
 

  I – Identificação do composto 

  II – Estrutura 

  III – Fórmula e peso molecular 

  IV – Indicação terapêutica 

dose provável em uso humano 

forma farmacêutica desejada 

modelos de biodisponibilidade 

produtos competitivos 

V – Problemas potenciais  

VI – Lotes iniciais para o granel 

número do lote 

solvente de cristalização 

tamanho de partículas 

ponto de fusão 

% de produtos voláteis 

observações 

VII – Métodos analíticos 

doseamento por cromatografia líquida de alta pressão 

doseamento por cromatografia de camada fina 

espectroscopia ultravioleta/visível 

via de síntese 

possíveis produtos de degradação 

VIII – Datas relevantes 

aumento de escala do granel 

início dos estudos de toxicologia 

preparação dos lotes clínicos 

pedido de novo fármaco em fase de investigação 

teste fase I 

IX – Problemas críticos para o desenvolvimento 
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Capítulo 2 

 
Anexo 2.1 – Curvas de calibração (gráficos) 
 
Soluções hidroalcoólicas (1:1)(v/v) 
 
a) Ibuprofeno (λ = 221 nm) 
 
y – absorvência (u.a.) 
x – concentração (mg/ml) 
 
 
 

 
 

 

Solução HCl 0,1 M (pH = 1) + álcool etílico 96% (v/v) 

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

Ibuprofeno (mg/ml)

A
b

so
rv

ên
ci

a 
(u

.a
.)

 

0,0020 0,081 

0,0060 0,244 

0,0100 0,414 

0,0160 0,640 

0,0200 0,801 

  

  

  

   

y = 39,859x + 0,0055 
R2 = 0,9996  

 

Solução tampão de fosfato (pH = 2) + álcool etílico 96% (v/v) 

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.005 0.01 0.015 0.02

Ibuprofeno (mg/ml)

A
bs

or
vê

nc
ia

 (
u.

a.
)

 

0,0013 0,053 

0,0020 0,077 

0,0060 0,230 

0,0100 0,401 

0,0140 0,565 

0,0180 0,721 

  

  

   

y = 40,335x - 0,0039 
R2 = 0,9996R2 = 0,9996  
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Solução aquosa (pH ≈ 5) + álcool etílico 96% (v/v) 

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

Ibuprofeno (mg/ml)

A
bs

o
rv

ên
ci

a 
(u

.a
)

 

0,0020 0,101 

0,0040 0,175 

0,0060 0,264 

0,0080 0,344 

0,0101 0,428 

0,0120 0,520 

0,0160 0,674 

0,0201 0,826 

   

y = 40,713x + 0,0179 
R2 = 0,9993 

 

Solução tampão de fosfato (pH = 7) + álcool etílico 96% (v/v) 

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.005 0.01 0.015 0.02

Ibuprofeno (mg/ml)

A
bs

o
rv

ên
ci

a 
(u

.a
.)

 

0,0010 0,043 

0,0020 0,083 

0,0060 0,280 

0,0100 0,479 

0,0140 0,672 

0,0180 0,890 

  

  

   

y = 49,671x + 0,0149 
R2 = 0,9996 
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b) Indometacina (λ = 265 nm) 
 
y – absorvência (u.a.) 
x – concentração (mg/ml) 

 
 

 
 

Solução HCl 0,1 M (pH = 1) + álcool etílico 96% (v/v) 

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.005 0.01 0.015 0.02

Indometacina (mg/ml)
A

bs
or

vê
nc

ia
 (

u
.a

.)
 

0,0004 0,017 

0,0016 0,078 

0,0040 0,200 

0,0080 0,403 

0,0162 0,795 

  

  

  

   

y = 49,450x + 0,0004 
R2 = 0,9998 

 

Solução tampão de fosfato (pH = 2) + álcool etílico 96% (v/v) 

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.005 0.01 0.015 0.02

Indometacina (mg/ml)

A
b

so
rv

ên
ci

a 
(u

.a
.)

 

0,0020 0,097 

0,0060 0,300 

0,0101 0,471 

0,0140 0,657 

0,0181 0,835 

  

  

  

   

y = 45,645x + 0,0135 
R2 = 0,9995 
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Solução tampão de fosfato (pH = 7) + álcool etílico 96% (v/v) 

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.005 0.01 0.015 0.02

Indometacina (mg/ml)

A
b

so
rv

ê
nc

ia
 (

u.
a

.)

 

0,0011 0,057 

0,0020 0,103 

0,0043 0,226 

0,0090 0,449 

0,0132 0,682 

0,0179 0,950 

  

  

   

y = 52,630x - 0,0054 
R2 = 0,9992 

 

Solução aquosa (pH ≈5) + álcool etílico 96% (v/v) 

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.005 0.01 0.015 0.02

Indometacina (mg/ml)

A
b

so
rv

ên
ci

a 
(u

.a
.)

 

0,0020 0,095 

0,0040 0,196 

0,0060 0,289 

0,0080 0,394 

0,0100 0,483 

0,0120 0,600 

0,0160 0,788 

  

   

y = 49,664x - 0,0058 
R2 = 0,9996 
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Anexo 2.2 – Espectros infravermelho com transformada de Fourier 
 
a) Ibuprofeno 
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b) Indometacina 
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Capítulo 4 
 
Anexo 4.1 – Curvas de calibração (gráficos) 
 
a) Ibuprofeno (λ = 221 nm) 
 
 y – absorvência (u.a.) 
x – concentração (mg/ml) 

 

 

 
 

Solução HCl 0,1 M (pH = 1)  

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

Ibuprofeno (mg/ml)

A
bs

o
rv

ên
ci

a 
(u

.a
.)

 

0,0015 0,052 

0,0031 0,104 

0,0045 0,132 

0,0062 0,180 

0,0076 0,226 

0,0090 0,272 

  

  

   

y = 37,027x + 0,0170 
R2 = 0,9991 

 

Solução de tampão de fosfato (pH = 7,2)  

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

Ibuprofeno (mg/ml)

A
bs

or
vê

nc
ia

 (
u.

a
.)

 

0,0015 0,103 

0,0029 0,156 

0,0044 0,226 

0,0058 0,291 

0,0076 0,377 

0,0088 0,430 

  

  

   

y = 45,561x + 0,0283 
R2 = 0,9992 
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b) Indometacina (λ = 265 nm) 
 
y – absorvência (u.a.) 
x – concentração (mg/ml) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solução HCl 0,1 M (pH = 1)  

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.005 0.01 0.015 0.02

Indometacina (mg/ml)
A

bs
or

vê
nc

ia
 (

u.
a

.)

 

0,002 0,093 

0,006 0,279 

0,010 0,467 

0,014 0,660 

  

  

  

  

   

y = 46,441x + 0,0019 
R2 = 0,9999 

 

 
 
 
 

Solução tampão de fosfato (pH = 7,2)  

Concentração 
(mg/ml) 

Absorvência 
(u.a.) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.005 0.01 0.015 0.02

Indometacina (mg/ml)

A
b

so
rv

ên
ci

a 
(u

.a.)

 

0,0024 0,132 

0,0047 0,239 

0,0071 0,375 

0,0094 0,485 

0,0122 0,643 

0,0142 0,737 

  

  

   

y = 52,032x + 0,0012 
R2 = 0,9994 
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Anexo 4.2 – Resultados estatísticos 
 
Anexo 4.2.1 – Minicomprimidos de IB e cápsulas contendo IB (pH = 1) 
 
a) Minicomprimidos 
 
a1) 3 kN 
 
T = 30 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,335 3 . ,858 3 ,262 

CMC ,214 3 . ,990 3 ,804 

MF ,378 3 . ,767 3 ,038 

CA ,279 3 . ,939 3 ,525 

ML30 ,259 3 . ,959 3 ,612 

ML70 ,316 3 . ,889 3 ,352 

SA ,210 3 . ,991 3 ,819 

LI ,202 3 . ,994 3 ,853 

a. Lilliefors Significance Correction     

 

 
 

 
 
 
 

 

Teste de homogeneidade de variâncias  

t30m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,291 7 16 ,315 
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ANOVA  

t30m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 23173,596 7 3310,514 297,397 ,000 

Within Groups 178,106 16 11,132   
Total 23351,702 23    

 
 

t30m 
Tukey HSD      

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

CMC 3 16,5027     

MF 3 22,0943 22,0943    

LAC 3  30,7480    

LI 3   56,6713   

SA 3    70,9937  

CA 3     89,0667 

ML30 3     95,7943 

ML70 3     95,8137 

Sig.  ,481 ,085 1,000 1,000 ,272 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
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T = 60 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m LAC ,352 3 . ,825 3 ,176 

CMC ,326 3 . ,873 3 ,305 

MF ,202 3 . ,994 3 ,854 

CA ,326 3 . ,874 3 ,306 

ML30 ,249 3 . ,967 3 ,652 

ML70 ,225 3 . ,984 3 ,755 

SA ,189 3 . ,998 3 ,907 

LI ,222 3 . ,986 3 ,770 
a. Lilliefors Significance Correction     

 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,873 7 16 ,141 
 

ANOVA  

t60m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17609,421 7 2515,632 496,126 ,000 

Within Groups 81,129 16 5,071   

Total 17690,550 23    
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t60m 
Tukey HSD      

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

CMC 3 25,9253     

MF 3  46,0377    

LAC 3  50,5663    

LI 3   85,7470   

SA 3   92,0887 92,0887  

CA 3    95,7883 95,7883 

ML70 3     99,0913 

ML30 3     99,6743 

Sig.  1,000 ,277 ,051 ,504 ,447 
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T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m LAC ,383 3 . ,754 3 ,010 

CMC ,344 3 . ,841 3 ,218 

MF ,302 3 . ,911 3 ,421 

CA ,373 3 . ,779 3 ,064 

ML30 ,249 3 . ,968 3 ,656 

ML70 ,240 3 . ,974 3 ,692 

SA ,383 3 . ,755 3 ,011 

LI ,331 3 . ,866 3 ,283 
a. Lilliefors Significance Correction     

     

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 
t180m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

7,766 7 16 ,000 
 

ANOVA  

t180m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6390,607 7 912,944 298,940 ,000 

Within Groups 48,863 16 3,054   

Total 6439,470 23    
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t180m 
Tukey HSD     

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

CMC 3 51,8897    

LAC 3  77,7837   

MF 3   95,5807  

SD 3   99,1237 99,1237 

CA 3   99,8910 99,8910 

ML70 3   100,2000 100,2000 

LI 3   100,2077 100,2077 

ML30 3    100,5613 

Sig.  1,000 1,000 ,075 ,967 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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a2) 6,5 kN 
 
T = 30 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,367 3 . ,793 3 ,099 

CMC ,266 3 . ,952 3 ,579 

MF ,181 3 . ,999 3 ,940 

CA ,328 3 . ,871 3 ,298 

ML30 ,296 3 . ,918 3 ,446 

ML70 ,177 3 . 1,000 3 ,965 

SA ,205 3 . ,993 3 ,842 

LI ,199 3 . ,995 3 ,865 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

  
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,186 7 16 ,093 
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ANOVA  

t30m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 19983,206 7 2854,744 489,369 ,000 

Within Groups 93,336 16 5,834   

Total 20076,542 23    

  

 
 

t30m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

CMC 3 16,5803      

LAC 3  29,0547     

MF 3  32,1380     

LI 3   42,0560    

ML30 3    69,5803   

SA 3    74,3650   

ML70 3     91,2963  

CA 3      99,0633 

Sig.  1,000 ,764 1,000 ,293 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 60 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m LAC ,202 3 . ,994 3 ,852 

CMC ,223 3 . ,985 3 ,764 

MF ,272 3 . ,946 3 ,554 

CA ,325 3 . ,875 3 ,310 

ML30 ,249 3 . ,968 3 ,656 

ML70 ,365 3 . ,798 3 ,111 

SA ,332 3 . ,863 3 ,275 

LI ,306 3 . ,904 3 ,399 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,838 7 16 ,148 
 

ANOVA  

t60m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15022,611 7 2146,087 318,675 ,000 

Within Groups 107,750 16 6,734   

Total 15130,361 23    
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t60m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

CMC 3 25,9070       

LAC 3  47,5797      

MF 3   59,0137     

LI 3    76,6787    

ML30 3     87,6733   

SA 3     91,9167 91,9167  

ML70 3      98,5327 98,5327 

CA 3       99,6547 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 ,509 ,093 ,999 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m LAC ,260 3 . ,958 3 ,606 

CMC ,381 3 . ,758 3 ,019 

MF ,348 3 . ,833 3 ,196 

CA ,326 3 . ,874 3 ,307 

ML30 ,208 3 . ,992 3 ,826 

ML70 ,373 3 . ,780 3 ,067 

SA ,176 3 . 1,000 3 ,976 

LI ,358 3 . ,812 3 ,143 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

 
Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6,408 7 16 ,001 

 
ANOVA 

t180m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6645,873 7 949,410 563,013 ,000 

Within Groups 26,981 16 1,686   

Total 6672,854 23    



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 303 
 

 
 
 

t180m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

CMC 3 51,7420   

LAC 3  77,9950  

SA 3   99,5263 

MF 3   99,8057 

LI 3   100,3167 

ML30 3   100,3243 

ML70 3   100,5353 

CA 3   100,5413 

Sig.  1,000 1,000 ,974 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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a3) 10 kN 
 
T = 30 min 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,208 3 . ,992 3 ,830 

CMC ,291 3 . ,925 3 ,469 

MF ,373 3 . ,779 3 ,066 

CA ,364 3 . ,800 3 ,115 

ML30 ,223 3 . ,985 3 ,766 

ML70 ,197 3 . ,996 3 ,874 

SA ,232 3 . ,980 3 ,728 

LI ,212 3 . ,990 3 ,811 
a. Lilliefors Significance Correction     

     

 

 
 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,893 7 16 ,137 
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ANOVA  

t30m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 21469,014 7 3067,002 273,768 ,000 

Within Groups 179,247 16 11,203   
Total 21648,260 23    

 
 
 
 

t30m 
Tukey HSD      

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

CMC 3 17,7137     

MF 3 19,2203     

LAC 3  31,8720    

LI 3  38,9573    

SA 3   57,7370   

ML30 3    83,2030  

ML70 3    89,0747 89,0747 

CA 3     96,6357 

Sig.  ,999 ,228 1,000 ,428 ,172 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
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T = 60 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m LAC ,312 3 . ,896 3 ,372 

CMC ,247 3 . ,969 3 ,664 

MF ,365 3 . ,798 3 ,109 

CA ,252 3 . ,966 3 ,643 

ML30 ,367 3 . ,793 3 ,098 

ML70 ,328 3 . ,870 3 ,295 

SA ,236 3 . ,977 3 ,708 

LI ,272 3 . ,947 3 ,555 
a. Lilliefors Significance Correction     

 
 

 
Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,579 7 16 ,016 

 
ANOVA  

t60m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15373,711 7 2196,244 476,226 ,000 

Within Groups 73,788 16 4,612   

Total 15447,499 23    
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t60m 
Tukey HSD      

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

CMC 3 30,6610     

LAC 3  47,5540    

MF 3  48,3753    

LI 3   63,5493   

SA 3    78,5243  

ML30 3     97,4047 

CA 3     99,5073 

ML70 3     99,5443 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 ,914 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
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T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m LAC ,343 3 . ,844 3 ,224 

CMC ,376 3 . ,771 3 ,046 

MF ,320 3 . ,883 3 ,334 

CA ,252 3 . ,965 3 ,642 

ML30 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

ML70 ,359 3 . ,810 3 ,138 

SA ,381 3 . ,759 3 ,019 

LI ,369 3 . ,789 3 ,089 
a. Lilliefors Significance Correction     

 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

10,244 7 16 ,000 

 
ANOVA  

t180m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4586,306 7 655,187 685,769 ,000 

Within Groups 15,286 16 ,955   

Total 4601,593 23    
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t180m 
Tukey HSD    

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

CMC 3 61,4877   

LAC 3  77,9030  

MF 3   99,3067 

LI 3   100,1810 

SA 3   100,2110 

CA 3   100,3933 

ML30 3   100,3960 

ML70 3   100,5320 

Sig.  1,000 1,000 ,779 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 310 
 

 
 
b) Cápsulas 
 
T = 30 min  
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,296 3 . ,919 3 ,448 

CMC ,215 3 . ,989 3 ,800 

MF ,304 3 . ,908 3 ,410 

CA ,320 3 . ,883 3 ,333 

ML30 ,265 3 . ,954 3 ,585 

ML70 ,255 3 . ,962 3 ,627 

SA ,254 3 . ,964 3 ,635 

LI ,220 3 . ,987 3 ,780 
a. Lilliefors Significance Correction     

     

 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,695 7 16 ,014 
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ANOVA  

t30m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7462,675 7 1066,096 88,268 ,000 

Within Groups 193,248 16 12,078   
Total 7655,923 23    

 
 
 
 

t30m 
Tukey HSD     

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

MF 3 33,0697    

CMC 3 34,6597    

LAC 3 37,8510    

ML70 3  59,5190   

LI 3  63,5073 63,5073  

ML30 3   70,2540  

CA 3   72,6853 72,6853 

SA 3    81,0863 

Sig.  ,696 ,842 ,076 ,124 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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T = 60 m 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m LAC ,334 3 . ,859 3 ,265 

CMC ,273 3 . ,946 3 ,552 

MF ,211 3 . ,991 3 ,815 

CA ,383 3 . ,754 3 ,009 

ML30 ,380 3 . ,761 3 ,024 

ML70 ,368 3 . ,790 3 ,090 

SA ,200 3 . ,995 3 ,863 

LI ,189 3 . ,998 3 ,906 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,621 7 16 ,052 
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ANOVA  

t60m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5429,423 7 775,632 99,761 ,000 

Within Groups 124,398 16 7,775   

Total 5553,822 23    

 
 
 
 

t60m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

CMC 3 57,2380  

LAC 3 61,4690  

MF 3 63,0153  

LI 3  89,3933 

ML30 3  89,7227 

CA 3  89,7280 

ML70 3  91,3283 

SA 3  95,9583 

Sig.  ,248 ,141 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 180 m 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m LAC ,378 3 . ,767 3 ,037 

CMC ,290 3 . ,925 3 ,472 

MF ,344 3 . ,842 3 ,218 

CA ,211 3 . ,991 3 ,817 

ML30 ,381 3 . ,760 3 ,022 

ML70 ,343 3 . ,843 3 ,222 

SA ,203 3 . ,994 3 ,848 

LI ,350 3 . ,828 3 ,185 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

7,916 7 16 ,000 

 
ANOVA  

t180m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 758,668 7 108,381 20,255 ,000 

Within Groups 85,615 16 5,351   

Total 844,283 23    
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t180m 

Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

CMC 3 86,8553  

LAC 3 87,3910  

MF 3  97,8797 

ML30 3  99,0027 

LI 3  100,5553 

CA 3  100,6237 

ML70 3  100,6797 

SA 3  100,7653 

Sig.  1,000 ,783 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Anexo 4.2.2 – Minicomprimidos de IB e cápsulas de HPMC contendo IB (pH = 7,2) 
 
a) Minicomprimidos 
 
3 kN 
 
T = 30 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,213 3 . ,990 3 ,808 

CMC ,364 3 . ,799 3 ,112 

MF ,334 3 . ,859 3 ,266 

CA ,374 3 . ,777 3 ,061 

ML30 ,199 3 . ,995 3 ,865 

ML70 ,232 3 . ,980 3 ,729 

SA ,380 3 . ,763 3 ,029 

LI ,376 3 . ,772 3 ,050 
a. Lilliefors Significance Correction     

 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,804 7 16 ,156 
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ANOVA  

t30m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 554,988 7 79,284 37,623 ,000 

Within Groups 33,717 16 2,107   

Total 588,705 23    

 
 
 
 

t30m 
Tukey HSD     

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

CMC 3 83,3383    

SA 3  89,5400   

LAC 3   94,6210  

ML30 3   95,1357 95,1357 

ML70 3   96,4247 96,4247 

LI 3   96,7217 96,7217 

MF 3   97,5113 97,5113 

CA 3    98,9140 

Sig.  1,000 1,000 ,287 ,083 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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T = 60 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m LAC ,319 3 . ,885 3 ,340 

CMC ,232 3 . ,980 3 ,726 

MF ,251 3 . ,966 3 ,646 

CA ,351 3 . ,827 3 ,182 

ML30 ,275 3 . ,943 3 ,539 

ML70 ,346 3 . ,838 3 ,208 

SA ,330 3 . ,866 3 ,285 

LI ,250 3 . ,967 3 ,650 
a. Lilliefors Significance Correction     

 

 
Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5,093 7 16 ,003 

 
ANOVA  

t60m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 141,644 7 20,235 5,359 ,003 

Within Groups 60,415 16 3,776   

Total 202,060 23    
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t60m 
Tukey HSD   

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

CMC 3 91,9427  

SA 3 94,2407 94,2407 

LAC 3 96,3087 96,3087 

ML30 3 96,9283 96,9283 

ML70 3  98,2840 

LI 3  98,5770 

MF 3  98,7053 

CA 3  99,5977 

Sig.  ,090 ,059 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 320 
 

 
T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,213 3 . ,990 3 ,808 

CMC ,364 3 . ,799 3 ,112 

MF ,334 3 . ,859 3 ,266 

CA ,374 3 . ,777 3 ,061 

ML30 ,199 3 . ,995 3 ,865 

ML70 ,232 3 . ,980 3 ,729 

SA ,380 3 . ,763 3 ,029 

LI ,376 3 . ,772 3 ,050 
a. Lilliefors Significance Correction     

 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5,263 7 16 ,003 

 
ANOVA  

t180m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14,365 7 2,052 5,637 ,002 

Within Groups 5,825 16 ,364   

Total 20,189 23    

 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 321 
 

 
 

t180m 
Tukey HSD    

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

CMC 3 97,9583   

LAC 3 98,7253 98,7253  

SA 3 99,1547 99,1547 99,1547 

LI 3  99,7157 99,7157 

ML30 3  99,8897 99,8897 

ML70 3  99,8910 99,8910 

MF 3  99,9380 99,9380 

CA 3   100,5733 

Sig.  ,292 ,278 ,142 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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6,5 kN 
 
T = 30 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,202 3 . ,994 3 ,855 

CMC ,316 3 . ,890 3 ,353 

MF ,177 3 . 1,000 3 ,964 

CA ,339 3 . ,851 3 ,242 

ML30 ,193 3 . ,997 3 ,889 

ML70 ,221 3 . ,986 3 ,773 

SA ,270 3 . ,948 3 ,561 

LI ,380 3 . ,762 3 ,026 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,831 7 16 ,012 
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ANOVA  

t30m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1256,979 7 179,568 83,705 ,000 

Within Groups 34,324 16 2,145   

Total 1291,303 23    

 
 
 
 

t30m 

Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

CMC 3 74,8740   

SA 3  93,6483  

LAC 3  93,8227  

ML30 3  94,6720  

MF 3  96,0297 96,0297 

CA 3  97,5870 97,5870 

ML70 3  97,6063 97,6063 

LI 3   99,0377 

Sig.  1,000 ,066 ,256 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 60 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m LAC ,316 3 . ,889 3 ,352 

CMC ,375 3 . ,774 3 ,055 

MF ,267 3 . ,952 3 ,576 

CA ,373 3 . ,778 3 ,064 

ML30 ,371 3 . ,784 3 ,076 

ML70 ,250 3 . ,967 3 ,651 

SA ,292 3 . ,923 3 ,464 

LI ,274 3 . ,944 3 ,544 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

8,344 7 16 ,000 

 
ANOVA  

t60m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 221,071 7 31,582 12,802 ,000 

Within Groups 39,471 16 2,467   

Total 260,543 23    
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t60m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

CMC 3 89,4410   

LAC 3  94,6817  

SA 3  96,7667 96,7667 

MF 3  96,7830 96,7830 

ML30 3  97,7383 97,7383 

CA 3  98,2590 98,2590 

ML70 3  98,6857 98,6857 

LI 3   99,8170 

Sig.  1,000 ,093 ,314 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m LAC ,328 3 . ,870 3 ,296 

CMC ,364 3 . ,801 3 ,116 

MF ,180 3 . ,999 3 ,946 

CA ,310 3 . ,899 3 ,384 

ML30 ,280 3 . ,937 3 ,517 

ML70 ,233 3 . ,979 3 ,725 

SA ,376 3 . ,772 3 ,050 

LI ,214 3 . ,990 3 ,804 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,867 7 16 ,012 

 
ANOVA  

t180m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11,488 7 1,641 3,574 ,017 

Within Groups 7,348 16 ,459   

Total 18,836 23    
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t180m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

LAC 3 98,5563  

MF 3 98,5570  

SA 3 99,1703 99,1703 

CMC 3 99,4443 99,4443 

ML30 3 99,6423 99,6423 

CA 3 99,7873 99,7873 

ML70 3 100,1423 100,1423 

LI 3  100,6927 

Sig.  ,146 ,176 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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10 kN 
 
T = 30 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,357 3 . ,815 3 ,150 

CMC ,298 3 . ,916 3 ,438 

MF ,257 3 . ,961 3 ,620 

CA ,298 3 . ,916 3 ,439 

ML30 ,328 3 . ,871 3 ,298 

ML70 ,185 3 . ,998 3 ,925 

SA ,185 3 . ,998 3 ,926 

LI ,188 3 . ,998 3 ,911 
a. Lilliefors Significance Correction     

 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,208 7 16 ,090 
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ANOVA  

t30m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1137,255 7 162,465 33,684 ,000 

Within Groups 77,171 16 4,823   

Total 1214,427 23    

 
 
 
 

t30m 
Tukey HSD     

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

SA 3 76,0657    

CMC 3  86,5110   

ML30 3  92,4317 92,4317  

LAC 3   93,8953 93,8953 

LI 3   94,9547 94,9547 

ML70 3   95,8203 95,8203 

MF 3   96,5757 96,5757 

CA 3    98,8637 

Sig.  1,000 ,067 ,345 ,171 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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T = 60 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m LAC ,229 3 . ,982 3 ,741 

CMC ,307 3 . ,903 3 ,396 

MF ,352 3 . ,824 3 ,174 

CA ,364 3 . ,801 3 ,116 

ML30 ,314 3 . ,893 3 ,365 

ML70 ,346 3 . ,837 3 ,206 

SA ,319 3 . ,885 3 ,339 

LI ,352 3 . ,825 3 ,176 
a. Lilliefors Significance Correction     

 
 
 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5,720 7 16 ,002 
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ANOVA  

t60m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 70,974 7 10,139 5,147 ,003 

Within Groups 31,522 16 1,970   

Total 102,496 23    

 
 
 
 
 

t60m 
Tukey HSD    

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

CMC 3 94,2860   

SA 3 94,7710 94,7710  

ML30 3 96,9997 96,9997 96,9997 

LAC 3 97,2710 97,2710 97,2710 

ML70 3 97,7123 97,7123 97,7123 

MF 3 98,0960 98,0960 98,0960 

LI 3  98,7017 98,7017 

CA 3   99,6297 

Sig.  ,065 ,053 ,353 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m LAC ,338 3 . ,852 3 ,246 

CMC ,356 3 . ,817 3 ,155 

MF ,270 3 . ,949 3 ,565 

CA ,366 3 . ,795 3 ,102 

ML30 ,365 3 . ,796 3 ,106 

ML70 ,360 3 . ,808 3 ,133 

SA ,312 3 . ,895 3 ,371 

LI ,175 3 . 1,000 3 ,992 
a. Lilliefors Significance Correction     

 
 
 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4,060 7 16 ,010 
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ANOVA  

t180m      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,645 7 1,092 4,634 ,005 

Within Groups 3,770 16 ,236   

Total 11,415 23    

 
 
 
 

t180m 
Tukey HSD    

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

SA 3 98,7883   

ML30 3 99,0233 99,0233  

MF 3 99,3660 99,3660 99,3660 

CMC 3 99,4333 99,4333 99,4333 

ML70 3 99,6493 99,6493 99,6493 

LAC 3 99,7017 99,7017 99,7017 

LI 3  100,3893 100,3893 

CA 3   100,5160 

Sig.  ,348 ,051 ,137 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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b) Cápsulas 
 
T = 30 min 
 

 
Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,231 3 . ,980 3 ,730 

CMC ,353 3 . ,824 3 ,173 

MF ,345 3 . ,840 3 ,214 

CA ,305 3 . ,906 3 ,405 

ML30 ,209 3 . ,991 3 ,823 

ML70 ,235 3 . ,977 3 ,712 

SA ,350 3 . ,829 3 ,185 

LI ,227 3 . ,983 3 ,747 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,385 7 16 ,071 
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ANOVA  

t30m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3116,800 7 445,257 32,089 ,000 

Within Groups 222,009 16 13,876   

Total 3338,809 23    

 
 
 
 

t30m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

ML70 3 57,2070  

SA 3  84,9257 

ML30 3  85,1547 

CA 3  86,0860 

MF 3  89,6217 

LAC 3  92,0783 

LI 3  94,8307 

CMC 3  95,0093 

Sig.  1,000 ,066 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 60 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m LAC ,308 3 . ,902 3 ,391 

CMC ,311 3 . ,898 3 ,378 

MF ,337 3 . ,854 3 ,251 

CA ,346 3 . ,837 3 ,207 

ML30 ,185 3 . ,998 3 ,924 

ML70 ,280 3 . ,938 3 ,519 

SA ,361 3 . ,807 3 ,132 

LI ,208 3 . ,992 3 ,828 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,766 7 16 ,164 

 
ANOVA  

t60m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 134,488 7 19,213 13,858 ,000 

Within Groups 22,182 16 1,386   

Total 156,670 23    
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t60m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

SA 3 92,8100   

ML30 3 93,0227   

ML70 3 93,3843   

LAC 3 94,4720   

MF 3 95,3553 95,3553  

CMC 3  97,9323 97,9323 

LI 3  98,2360 98,2360 

CA 3   99,0367 

Sig.  ,209 ,116 ,935 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m LAC ,335 3 . ,858 3 ,261 

CMC ,380 3 . ,761 3 ,024 

MF ,228 3 . ,982 3 ,744 

CA ,184 3 . ,999 3 ,927 

ML30 ,316 3 . ,889 3 ,351 

ML70 ,330 3 . ,867 3 ,287 

SA ,276 3 . ,942 3 ,536 

LI ,324 3 . ,877 3 ,316 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,798 7 16 ,042 
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ANOVA  

t180m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 85,454 7 12,208 6,009 ,001 

Within Groups 32,506 16 2,032   

Total 117,961 23    

 
 
 
 

t180m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

ML30 3 95,5060   

SA 3 95,8430 95,8430  

ML70 3 95,9257 95,9257  

LAC 3 96,1870 96,1870  

MF 3 98,7603 98,7603 98,7603 

CMC 3 99,1010 99,1010 99,1010 

LI 3  99,7747 99,7747 

CA 3   100,4193 

Sig.  ,099 ,058 ,833 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Anexo 4.2.3 – Minicomprimidos e peletes de IB, comprimidos e peletes de IB com 

dosagem comercial (pH = 1) 
 

a) Minicomprimidos e Peletes 
 
T = 30 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m C/LAC ,223 3 . ,985 3 ,766 

C/CD ,181 3 . ,999 3 ,939 

C/ML70 ,332 3 . ,864 3 ,279 

PL ,217 3 . ,988 3 ,790 

PL ML70 ,298 3 . ,916 3 ,437 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,776 4 10 ,087 
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ANOVA  

t30m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11415,008 4 2853,752 473,404 ,000 

Within Groups 60,282 10 6,028   

Total 11475,290 14    

 
 
 
 

t30m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

PL 3 17,7073    

PL ML70 3 22,8693    

C/CD 3  54,4073   

C/LAC 3   66,2333  

C/ML70 3    91,7727 

Sig.  ,149 1,000 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 60 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m C/LAC ,330 3 . ,867 3 ,286 

C/CD ,354 3 . ,821 3 ,166 

C/ML70 ,195 3 . ,996 3 ,883 

PL ,357 3 . ,814 3 ,149 

PL ML70 ,216 3 . ,989 3 ,795 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,966 4 10 ,176 

 
ANOVA  

t60m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9668,679 4 2417,170 1081,288 ,000 

Within Groups 22,355 10 2,235   

Total 9691,033 14    
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t60m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

PL ML70 3 31,9093   

PL 3 32,1880   

C/CD 3  73,7240  

C/LAC 3  75,4040  

C/ML70 3   95,3463 

Sig.  ,999 ,655 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m C/LAC ,279 3 . ,939 3 ,525 

C/CD ,302 3 . ,910 3 ,418 

C/ML70 ,322 3 . ,880 3 ,325 

PL ,349 3 . ,832 3 ,194 

PL ML70 ,252 3 . ,966 3 ,643 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,453 4 10 ,287 

 
ANOVA  

t180m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4031,109 4 1007,777 211,268 ,000 

Within Groups 47,701 10 4,770   

Total 4078,810 14    
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t180m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

PL ML70 3 60,1537   

PL 3 64,1027   

C/LAC 3  82,0283  

C/CD 3   97,4530 

C/ML70 3   99,7697 

Sig.  ,249 1,000 ,698 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis em complexos com a β-ciclodextrina 

 Pág. 346 
 

 
b) Comprimidos e peletes de IB com dosagem comercial 

 
T = 30 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,282 3 . ,936 3 ,510 

ML70 ,287 3 . ,929 3 ,486 

LI ,265 3 . ,954 3 ,585 

Com 1 ,246 3 . ,970 3 ,667 

Com 2 ,281 3 . ,937 3 ,515 

PL ,374 3 . ,776 3 ,059 

PLML70 ,205 3 . ,993 3 ,839 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4,921 6 14 ,007 
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ANOVA  

t30m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15172,338 6 2528,723 3590,901 ,000 

Within Groups 9,859 14 ,704   

Total 15182,197 20    

 
 
 
 

t30m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

LI 3 6,7147      

LAC 3 7,5830      

Com 2 3  10,9447     

Com 1 3   16,8427    

PL 3    20,2880   

PLML70 3     23,0707  

ML70 3      89,2630 

Sig.  ,856 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 60 min 
 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m LAC ,348 3 . ,832 3 ,195 

ML70 ,326 3 . ,873 3 ,304 

LI ,192 3 . ,997 3 ,893 

Com 1 ,202 3 . ,994 3 ,851 

Com 2 ,205 3 . ,993 3 ,840 

PL ,264 3 . ,955 3 ,591 

PLML70 ,291 3 . ,925 3 ,469 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,576 6 14 ,068 

 
ANOVA  

t60m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14640,522 6 2440,087 2864,514 ,000 

Within Groups 11,926 14 ,852   

Total 14652,448 20    
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t60m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

LAC 3 12,8413       

Com 2 3  18,8520      

LI 3   21,8790     

Com 1 3    25,2647    

PL 3     32,2193   

PLML70 3      36,6610  

ML70 3       97,0563 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m LAC ,293 3 . ,923 3 ,461 

ML70 ,342 3 . ,845 3 ,226 

LI ,275 3 . ,943 3 ,542 

Com 1 ,214 3 . ,989 3 ,803 

Com 2 ,242 3 . ,973 3 ,686 

PL ,340 3 . ,849 3 ,239 

PLML70 ,296 3 . ,918 3 ,447 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,131 6 14 ,037 
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ANOVA  

t180m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16234,426 6 2705,738 1289,350 ,000 

Within Groups 29,379 14 2,099   

Total 16263,805 20    

 
 
 
 
 

t180m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

LAC 3 23,4600      

Com 1 3  29,8500     

Com 2 3  30,0290     

PL 3   54,0470    

PLML70 3    71,0970   

LI 3     86,1027  

ML70 3      99,0907 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Anexo 4.2.4 – Cápsulas HPMC contendo IN e IN comercial (pH = 1) 
 
T = 30 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,242 3 . ,973 3 ,682 

CMC ,376 3 . ,772 3 ,049 

MF ,382 3 . ,756 3 ,014 

CA ,253 3 . ,964 3 ,637 

ML50 ,245 3 . ,971 3 ,672 

ML70 ,260 3 . ,958 3 ,607 

SA ,328 3 . ,871 3 ,298 

LI ,313 3 . ,894 3 ,368 

IN Com ,198 3 . ,995 3 ,871 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,851 8 18 ,008 
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ANOVA  

t30m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 333,697 8 41,712 213,232 ,000 

Within Groups 3,521 18 ,196   

Total 337,218 26    

 
 
 
 

t30m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

CMC 3 1,4410     

LAC 3 1,7663 1,7663    

MF 3 1,7987 1,7987    

CA 3  2,9700 2,9700   

LI 3   3,4353   

ML50 3    4,9933  

SA 3    5,0577  

ML70 3    5,1310  

IN Com 3     13,5933 

Sig.  ,982 ,070 ,922 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 60 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t60m LAC ,382 3 . ,757 3 ,015 

CMC ,373 3 . ,779 3 ,065 

MF ,199 3 . ,995 3 ,865 

CA ,175 3 . 1,000 3 ,992 

ML50 ,203 3 . ,994 3 ,849 

ML70 ,321 3 . ,882 3 ,331 

SA ,205 3 . ,993 3 ,839 

LI ,366 3 . ,795 3 ,102 

IN Com ,241 3 . ,973 3 ,687 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t60m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,178 8 18 ,020 
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ANOVA  

t60m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 576,601 8 72,075 130,824 ,000 

Within Groups 9,917 18 ,551   

Total 586,518 26    

 
 
 
 

t60m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

CMC 3 2,8697    

LAC 3 2,9800    

MF 3 3,0370    

CA 3  5,2507   

LI 3  5,9087 5,9087  

SA 3  7,1933 7,1933  

ML50 3   7,5673  

ML70 3   7,7457  

IN Com 3    18,7653 

Sig.  1,000 ,088 ,122 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m LAC ,383 3 . ,754 3 ,010 

CMC ,217 3 . ,988 3 ,789 

MF ,349 3 . ,832 3 ,193 

CA ,304 3 . ,908 3 ,410 

ML50 ,332 3 . ,863 3 ,276 

ML70 ,324 3 . ,877 3 ,316 

SA ,317 3 . ,888 3 ,349 

LI ,380 3 . ,763 3 ,029 

IN Com ,279 3 . ,939 3 ,522 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,420 8 18 ,254 
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ANOVA  

t180m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 865,296 8 108,162 38,480 ,000 

Within Groups 50,596 18 2,811   

Total 915,892 26    

 
 
 
 

t180m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

CMC 3 6,5420     

LAC 3 6,9243 6,9243    

MF 3 9,8083 9,8083 9,8083   

LI 3  11,5947 11,5947 11,5947  

SA 3   11,9267 11,9267  

CA 3   12,9203 12,9203  

ML50 3   13,2837 13,2837  

ML70 3    14,7137  

IN Com 3     26,9317 

Sig.  ,347 ,060 ,277 ,402 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Anexo 4.2.5 – Cápsulas de HPMC contendo IN (pH = 7,2) 
 
T = 30 min 
 

 
Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t30m LAC ,266 3 . ,953 3 ,581 

CMC ,277 3 . ,941 3 ,530 

MF ,257 3 . ,961 3 ,620 

CA ,336 3 . ,856 3 ,258 

ML50 ,226 3 . ,984 3 ,754 

ML70 ,330 3 . ,867 3 ,286 

SA ,330 3 . ,867 3 ,287 

LI ,337 3 . ,855 3 ,253 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t30m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,575 7 16 ,017 
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ANOVA  

t30m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1888,726 7 269,818 18,912 ,000 

Within Groups 228,275 16 14,267   

Total 2117,001 23    

 
 
 
 

t30m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

MF 3 48,8923    

LAC 3 49,8987 49,8987   

CMC 3 50,6160 50,6160   

LI 3  60,4740 60,4740  

CA 3   62,0250 62,0250 

SA 3   67,0277 67,0277 

ML70 3   70,6497 70,6497 

ML50 3    72,2220 

Sig.  ,999 ,053 ,068 ,067 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 60 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

T60m LAC ,202 3 . ,994 3 ,852 

CMC ,263 3 . ,955 3 ,594 

MF ,374 3 . ,778 3 ,062 

CA ,291 3 . ,925 3 ,471 

ML50 ,339 3 . ,850 3 ,240 

ML70 ,188 3 . ,998 3 ,909 

SA ,221 3 . ,986 3 ,773 

LI ,235 3 . ,978 3 ,715 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

T60m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,357 7 16 ,288 
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ANOVA  

T60m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 484,994 7 69,285 19,081 ,000 

Within Groups 58,096 16 3,631   

Total 543,090 23    

 
 
 
 

T60m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

MF 3 77,2840   

LAC 3 78,8830   

CMC 3 81,3607 81,3607  

CA 3  85,0497 85,0497 

SA 3   87,3193 

LI 3   87,8557 

ML70 3   89,1847 

ML50 3   89,6747 

Sig.  ,218 ,317 ,121 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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T = 180 min 
 

Testes de normalidade 

 

formulas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

t180m LAC ,305 3 . ,905 3 ,403 

CMC ,190 3 . ,997 3 ,902 

MF ,270 3 . ,949 3 ,565 

CA ,317 3 . ,888 3 ,348 

ML50 ,360 3 . ,808 3 ,133 

ML70 ,219 3 . ,987 3 ,782 

SA ,233 3 . ,979 3 ,724 

LI ,337 3 . ,853 3 ,249 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

 
 
 

Teste de homogeneidade de variâncias 

t180m 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,617 7 16 ,016 
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ANOVA  

t180m 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 98,085 7 14,012 8,620 ,000 

Within Groups 26,007 16 1,625   

Total 124,092 23    

 
 
 
 

t180m 
Tukey HSDa 

Formulas N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

LAC 3 94,5670  

MF 3 94,8237  

ML70 3 97,1890 97,1890 

CA 3 97,7087 97,7087 

SA 3  98,4933 

ML50 3  99,3393 

CMC 3  99,4530 

LI 3  100,5260 

Sig.  ,112 ,080 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Anexo 4.3 – Perfis de dissolução (Gráficos, 1440 min) 
 
 

Minicomprimidos de Ibuprofeno (pH = 1) 
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Minicomprimidos de Ibuprofeno (pH = 7,2) 
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Cápsulas de Indometacina (pH = 7,2) 
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