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RESUMO  

 

O desenvolvimento de formas farmacêuticas de liberação modificada a partir do 

ibuprofeno apresenta inúmeras vantagens, tais como a maior adesão do paciente ao 

tratamento, redução da frequência de doses, efeito terapêutico prolongado e redução dos 

efeitos tóxicos provocados por superdosagem. Este fármaco apresenta baixa 

solubilidade em água e alta permeabilidade através da barreira intestinal, sendo 

classificado como Classe II no Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB), no 

qual sua dissolução nos fluidos gastrointestinais é um fator limitante para absorção, 

comprometendo a biodisponibilidade. Portanto, é necessário inicialmente melhorar sua 

velocidade de dissolução para, posteriormente, incorporá-lo em um sistema de liberação 

modificada. Dentre diversas tecnologias empregadas para melhora da dissolução, 

destaca-se o desenvolvimento de dispersões sólidas por diferentes médotos. O objetivo 

do presente trabalho foi desenvolver sistemas matriciais de liberação modificada a partir 

de dispersões sólidas de ibuprofeno. As dispersões foram preparadas pelo método de 

fusão, utilizando-se como carreadores os polímeros polietilenoglicol 4000 (PEG 4000) e 

polietilenoglicol 6000 (PEG 6000), tendo sido empregadas diferentes proporções 

carreador:fármaco. Posteriormente, estas foram padronizadas e caracterizadas segundo 

fluxo de pós (método indireto), teor, difração de raios-X (DR-X), espectroscopia na 

região do infravermelho com Transformada de Fourier (IV-TF) e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). Os perfis de dissolução do fármaco puro e das dispersões sólidas 

em tampão fosfato de potássio (pH 6,8) foram avaliados e comparados por meio das 

eficiências de dissolução (ED (%)). O conjunto de resultados obtidos na caracterização 

levou à escolha das dispersões apresentando PEG 4000 como carreador para o 

desenvolvimento dos sistemas matriciais. Como polímero modificador da liberação do 

fármaco, empregou-se a HPMC de alta viscosidade (HPMC K 4M), que foi adicionada 

à cada uma das formulações em concentrações de 10 %, 17,5% e 25%, juntamente com 

outros excipientes. Foi realizado o estudo da cinética de liberação do fármaco a partir 

dos sistemas matriciais empregando-se diferentes modelos matemáticos, tendo os 

resultados obtidos demonstrado que esta é influenciada por diferentes mecanismos. 

Todos os sistemas matriciais desenvolvidos apresentaram valores de ED (%) 

significativamente menores quando comparados às formulações contendo apenas DS 

(sem adição de HPMC) (p<0,05). Estes resultados evidenciam o bom desempenho da 

HPMC K 4M como agente formador de matriz, sendo o polímero bastante eficaz no 

controle da liberação do fármaco.  
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ABSTRACT  

 

The development of modified release dosage forms from ibuprofen presents numerous 

advantages, such as increased patient adherence to treatment, dose frequency reduction, 

prolonged therapeutic effect, and reduction of toxic effects caused by overdosage. This 

drug has low solubility in water and high permeability through the intestinal barrier and 

it is classified as a Class II drug according to the Biopharmaceutical Classification 

System (BCS), in which its dissolution in the gastrointestinal fluids is a limiting factor 

for absorption, compromising bioavailability. Therefore, it is first necessary to improve 

the drug dissolution rate to subsequently incorporate it into a modified release system. 

Among several technologies employed to improve dissolution, the development of solid 

dispersions by different methods stands out. The objective of the present study was to 

develop modified release matrix systems from solid dispersions ibuprofen-containing. 

The dispersions were prepared by the melt method, employing different carrier: drug 

ratios. The polymers polyethylene glycol 4000 (PEG 4000) and polyethylene glycol 

6000 (PEG 6000) were used as carriers. Subsequently, the dispersions were 

standardized and characterized by powder flow (indirect method), X-ray diffraction (X-

RD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR spectroscopy) and scanning 

electron microscopy (SEM). The dissolution profiles of the drug alone and of the solid 

dispersions in potassium phosphate buffer (pH 6.8) were evaluated and compared by the 

dissolution efficiencies (DEs (%)). The set of results obtained in the characterization led 

to the choice of the dispersions presenting PEG 4000 as carrier for the development of 

the matrix systems. Hydroxypropylmethylcellulose of high viscosity (HPMC K 4M) 

was employed as a matrix-forming polymer, which was added to each of the 

formulations in concentrations of 10%, 17.5% and 25% along with other excipients. The 

study of the drug release kinetics from the matrix systems was carried out employing 

different mathematical models, and the results obtained showed that kinetics is 

influenced by different mechanisms. All developed matrix systems presented 

significantly lower DE (%) values when compared to formulations containing SD only 

(without addition of HPMC) (p <0.05). These results demonstrate the good performance 

of HPMC K 4M as a matrix forming agent, and the effectiveness of the polymer in the 

drug release control. 

 

 

 

Keywords: Ibuprofen, solid dispersions, hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) K 

4M, dissolution, modified release  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A velocidade de absorção de uma substância farmacologicamente ativa depende 

do processo de liberação e dissolução desta nos fluidos biológicos. Considerando 

formas farmacêuticas sólidas de uso oral, isto está diretamente relacionado com as 

características físico-químicas do fármaco, especialmente com as características de 

hidrossolubilidade, bem como com a composição e o processo de obtenção da forma 

farmacêutica (ALLEN JR.; POPOVICH; ANSEL, 2013).   

Melhorar a velocidade de dissolução e/ou a solubilidade de um fármaco em água 

continua sendo um dos principais desafios no desenvolvimento farmacotécnico 

(TALUKDER et al., 2011). Algumas alternativas tais como o desenvolvimento de 

dispersões sólidas, micronização, complexação, utilização de transportadores 

hidrofílicos, dentre outras tecnologias, têm sido empregadas na tentativa de contornar 

este problema (LEUNER, 2000).  

As dispersões sólidas foram introduzidas no início da década de 1970 e referem-

se a um grupo de produtos sólidos constituídos por pelo menos dois componentes 

diferentes, em geral, uma matriz hidrofílica e um fármaco hidrofóbico. A matriz pode 

ser cristalina ou amorfa, e o fármaco pode ser disperso molecularmente em partículas 

amorfas ou em partículas cristalinas (DIHENDRA et al., 2009; ARORA et al., 2010).  

Os carreadores empregados para preparo das dispersões normalmente são 

polímeros hidrossolúveis, tais como os polietilenoglicóis (PEGs), as 

polivinilpirrolidonas (PVPs), materiais de baixo peso molecular como açúcares e 

polímeros derivados da celulose. As dispersões sólidas podem ser obtidas por diferentes 

métodos dentre os quais se destacam o método de fusão, o de solvente e o de fusão-

solvente (CRAIG, 2002). 

O mecanismo pelo qual a solubilidade e a velocidade de dissolução do fármaco 

na dispersão sólida são melhorados, inclui a redução do tamanho das partículas para 

tamanho micrométrico ou tamanho molecular, uma vez que quando a dispersão sólida 

está em presença de meio aquoso, o carreador inerte dissolve-se e há liberação do 

fármaco como finas partículas coloidais. A maior área superficial da partícula liberada 

favorece a dissolução da mesma em fluidos aquosos. Além disso, a solubilidade do 

fármaco é aumentada quando o mesmo é alterado da forma cristalina para a amorfa, 
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visto que nesta última não é necessária nenhuma energia para quebrar a rede cristalina 

durante a dissolução (SAREEN; MATHEW; JOSEPH, 2012).  

Uma nova abordagem tecnológica no desenvolvimento de dispersões sólidas 

trata-se da obtenção de dispersões de 4ª geração ou dispersões sólidas de liberação 

controlada, que apresentam dois alvos principais: a melhora da solubilidade do fármaco 

e liberação prolongada de maneira controlada. A dispersão molecular do fármaco pouco 

solúvel em carreador hidrossolúvel aumenta a sua solubilidade, enquanto polímeros 

insolúveis ou intumescíveis em meio aquoso retardam a liberação do mesmo no meio de 

dissolução. A liberação de forma prolongada apresenta inúmeras vantagens, tais como o 

aumento da adesão de pacientes ao tratamento devido à redução da frequência de doses, 

redução dos efeitos colaterais e efeito terapêutico mais constante e prolongado. A 

liberação de fármacos a partir de dispersões sólidas de liberação controlada pode 

acontecer por dois mecanismos: erosão ou difusão. Os principais polímeros utilizados 

para obtenção de dispersões sólidas de 4ª geração incluem a etilcelulose (EC), a 

hidroxipropilcelulose (HPC), a hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), o Eudragit  RS, 

RL e o Carbopol  (VO; PARK; LEE, 2013). 

Uma vez liberado o fármaco a partir da forma farmacêutica sólida, é necessário 

que ocorra sua dissolução para que este seja absorvido. A classificação biofarmacêutica 

de fármacos, que correlaciona a dissolução in vitro com a biodisponibilidade in vivo, 

baseia-se no princípio de que a dissolução do fármaco e a permeabilidade intestinal são 

os parâmetros fundamentais que determinam a velocidade e extensão da absorção 

(AMIDON et al.,1995). De acordo com esta classificação, os fármacos podem ser 

divididos em quatro grupos ou classes, conforme Quadro 1 abaixo: 

     Quadro 1. Classificação Biofarmacêutica de fármacos (AMIDON et al.,1995)  

Classe Solubilidade Permeabilidade 

I alta alta 

II baixa  alta 

III alta baixa 

IV baixa baixa 

 

Os fármacos pertencentes à classe I apresentam alta permeabilidade e alta 

solubilidade, sendo a etapa limitante para a absorção o esvaziamento gástrico quando o 

fármaco se dissolve muito rapidamente, enquanto os fármacos pertencentes à classe II 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez24.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Sareen%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez24.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Sareen%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez24.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Mathew%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez24.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Mathew%20G%5Bauth%5D
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apresentam a dissolução in vivo como etapa limitante para a absorção e, desta forma, é 

possível obter uma correlação in vitro-in vivo a partir dos estudos de dissolução. 

Absorção variável é esperada para os fármacos desta classe devido às muitas variáveis 

de formulação e condições em que o fármaco é submetido no trato gastrointestinal. 

Assim, é necessário que os estudos de dissolução in vitro sejam realizados em meios 

que simulem as diferentes partes do trato gastrointestinal, empregando-se métodos que 

reflitam o processo in vivo. Para os fármacos de classe III, a permeabilidade é a etapa 

limitante para a absorção, que pode ser bastante variável. Uma vez que a dissolução 

para fármacos desta classe é bastante rápida, esta variação está muito mais associada a 

fatores relacionados ao trânsito gastrointestinal variável, ao conteúdo do lúmen 

intestinal e à permeabilidade da membrana intestinal do que a fatores relacionados à 

forma farmacêutica propriamente dita. Os fármacos pertencentes à classe IV geram 

grande problema de biodisponiblidade para formas farmacêuticas de uso oral, pois 

apresentam tanto baixa solubilidade quanto baixa permeabilidade (AMIDON et al., 

1995). 

De acordo com o Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB), o Ibuprofeno 

(IBF) é classificado como um fármaco de classe II (baixa solubilidade e alta 

permeabilidade) e, deste modo, a dissolução do mesmo pode ser considerada um fator 

limitante para o processo de absorção do fármaco, comprometendo assim sua 

biodisponibilidade (RIVERA-LEYVA; GARCÍA-FLORES; MARTÍNES-ALFARO, 

2012), o que justifica o desenvolvimento de dispersões sólidas.  

O IBF é um fármaco antiinflamatório não esteroidal (AINE) derivado do ácido 

propiônico e amplamente utilizado como analgésico e antipirético. Este promove o 

alívio dos sintomas da artrite reumatóide e osteoartrite e também é utilizado no 

tratamento da dismenorréia, dentre outras indicações. O seu valor de pKa é de 4,5 e é 

pouco solúvel em água (0,078 mg/mL) (RIVERA-LEYVA; GARCÍA-FLORES; 

MARTÍNES-ALFARO, 2012). Considerando as aplicações terapêuticas do fármaco, a 

veiculação em um sistema de liberação modificada apresenta diversas vantagens, como 

a manutenção da concentração plasmática por um tempo mais prolongado. 

Entretanto, o desenvolvimento de sistemas de liberação modificada contendo 

fármacos pertencentes à classe II (pouco solúveis em fluidos aquosos) pode levar a uma 

redução significativa da dose absorvida. Assim, antes do desenvolvimento dos sistemas 

de liberação modificada, é necessário resolver o problema da baixa velocidade de 
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dissolução (baixa hidrossolubilidade) do fármaco por meio de alternativas 

farmacotécnicas, tal como o preparo de dispersões sólidas (CHO et al., 2014). 

Este trabalho teve, portanto, como escopo o desenvolvimento de dispersões 

sólidas contendo IBF e a incorporação deste fármaco em sistemas matriciais de 

liberação modificada. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Formas farmacêuticas sólidas orais de liberação modificada 

  

 Quando um fármaco contido em uma forma farmacêutica sólida oral, como por 

exemplo, um comprimido ou uma cápsula, é administrado, deve ser liberado e 

dissolvido nos fluidos gastrointestinais para posterior absorção. Assim, a 

biodisponibilidade de muitos fármacos pouco solúveis é limitada pela velocidade de 

dissolução (DABBAGH & TAGHIPOUR, 2007), o que justifica o desenvolvimento de 

sistemas que favoreçam este processo, tais como o preparo de dispersões sólidas 

empregando-se polímeros hidrofílicos como carreadores.   

As formas farmacêuticas de administração por via oral para efeito sistêmico têm 

sido as mais amplamente exploradas por décadas, sendo o sistema de entrega de 

fármaco tradicionalmente utilizado caracterizado por liberação imediata e administração 

repetida de doses (KARN et al., 2015). 

Estas formas farmacêuticas tradicionais, também denominandas de liberação 

convencional, são desenvolvidas a fim de liberar o princípio ativo rapidamente, uma vez 

que o medicamento tenha sido administrado. Estas formas farmacêuticas convencionais 

apresentam inúmeras desvantagens, dentre as quais podem ser citadas: baixa adesão do 

paciente, grandes chances de perda de doses por parte do paciente como consequência 

da necessidade de administração frequente, superdosagem ou subdosagem do fármaco 

devido à concentração sérica flutuante, dificuldades de se atingir concentração 

plásmática constante, bem como ocorrência de efeitos tóxicos, especialmente no caso de 

fármacos de baixo índice terapêutico, quando a superdosagem é comum (RATILAL et 

al., 2011). Diluentes solúveis, desintegrantes ou outros mecanismos que favoreçam a 

liberação imediata e dissolução do fármaco podem ser utilizados com este objetivo 

(PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). 

O objetivo de desenvolver sistemas de liberação modificada de fármaco é 

reduzir a frequência de doses, aumentar a efetividade do fármaco, reduzir a dose 

necessária, proporcionar concentração sérica constante do princípio ativo e minimizar 

efeitos adversos no paciente (KARNA et al., 2015; RATILAL et al., 2011). 
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O termo liberação modificada é utilizado para descrever formas farmacêuticas 

que apresentam como característica a liberação com base no tempo, na duração e/ou na 

localização. Segundo a United States Pharmacopeia (USP), as formas de liberação 

modificada, são classificadas em liberação prolongada e liberação retardada (ALLEN 

JR; POPOVICH; ANSEL, 2013). 

As formas farmacêuticas de liberação retardada visam à proteção da mucosa 

gástrica contra a ação irritante do fármaco, a proteção do fármaco contra a destruição 

pelo suco gástrico e a proteção de fármacos com melhor absorção em regiões definidas 

do intestino, caracterizam-se por prolongar o intervalo de tempo entre a administração e 

a detecção do fármaco na corrente sanguínea. A liberação retardada pode ser empregada 

em formas farmacêuticas de ação repetida ou de múltiplas doses (múltipla ação). Estas 

formas farmacêuticas são adequadas para fármacos que são absorvidos de forma regular 

e excretados rapidamente e são caracterizadas pela liberação inicial de uma dose 

individual do fármaco logo após a administração, que corresponde à área mais externa 

da forma farmacêutica. As outras doses (de liberação retardada) são liberadas cerca de 4 

a 6 horas após administração, possibilitando a manutenção do efeito terapêutico por 

tempo maior do que as formas de liberação convencional (ALBANEZ, 2012; ALLEN 

JR; POPOVICH; ANSEL, 2013).  

As formas farmacêuticas de liberação prolongada proporcionam a imediata 

liberação do fármaco, produzindo o efeito terapêutico desejado, seguido da liberação 

gradual de quantidades adicionais do princípio ativo de forma a manter o efeito por 

período determinado. Quando os níveis plasmáticos constantes de fármaco são 

atingidos, estas formas farmacêuticas podem ser consideradas de liberação sustentada 

(ALLEN JR; POPOVICH; ANSEL, 2013). A Figura 1 ilustra os perfis de concentração 

plasmática após administração dos diferentes tipos de formas farmacêuticas, de 

liberação convencional e de liberação modificada (ALBANEZ, 2012). 
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Figura 1: Perfis plásmáticos de diferentes formas farmacêuticas, de liberação 

convencional e de liberação modificada (ALBANEZ, 2012) 

 

Fatores como custo, perfil de liberação desejado, propriedades do fármaco, entre 

outros devem ser levados em consideração para a escolha do método mais adequado de 

preparo destas formas farmacêuticas de liberação modificada. Entretanto, qualquer que 

seja o método selecionado, é necessário o uso de excipientes específicos. Em geral, 

trata-se de polímeros com características e propriedades tais como capacidade de 

formação de matrizes ou membranas microporosas ou semipermeáveis, capacidade de 

intumescimento quando em contato com a água e capacidade de complexação com 

fármacos, sendo de grande importância a biocompatibilidade e biodegradabilidade dos 

polímeros empregados (PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). 

2.2 Sistemas matriciais poliméricos 

 

Os sistemas matriciais poliméricos hidrofílicos são os mais utilizados para 

obtenção de formulações farmacêuticas destinadas à liberação modificada por sua 

grande versatilidade, eficácia, baixo custo e facilidade de produção com equipamentos e 

técnicas convencionais, além da possilbilidade de incorporação de quantidades 

consideravelmente elevadas de fármaco (LOPES, 2006; NOKHODCHI et al., 2012).  

Um sistema matricial trata-se de um sistema que controla a liberação de 

fármacos que se encontram molecularmente dispersos ou dissolvidos em um suporte 
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resistente à desintegração. O suporte em questão pode ser um polímero ou outro agente 

formador da matriz. É importante conhecer as características como a natureza química 

do suporte, o estado físico da substância ativa (dispersão molecular ou partículas de pó), 

a geometria da matriz e as alterações do volume em função do tempo, as vias de 

administração e o modelo de cinética de liberação para a seleção da matriz ideal 

(LOPES, 2006).  

     De acordo com o tipo de material que compõe as matrizes, estas podem ser 

classificadas em hidrofílicas ou hidrofóbicas, sendo ambas passíveis de sofrer erosão. 

Os sistemas matriciais podem controlar a liberação dos fármacos pelos processos de 

erosão, difusão e intumescimento, sendo possível muitas vezes a coexistência de dois ou 

até dos três fenômenos mencionados (Figura 2) (NOKHODCHI et al., 2012). 

. 

 

Figura 2: Mecanismos exemplificativos de liberação de fármaco a partir de sistemas 

matriciais (NOKHODCHI et al., 2012). 
 

Nas matrizes hidrofóbicas constituídas por ceras ou nas matrizes constituídas por 

polímeros insolúveis em água (matrizes inertes), o fármaco é liberado por difusão 

através de poros formados na matriz, podendo coexistir o mecanismo de erosão. Se 

nessas matrizes ocorre apenas o mecanismo de difusão, estas originam estruturas 

porosas nas quais o fármaco encontra-se disperso, mantendo a mesma superfície 

aparente (interface sólido/líquido de dissolução) ao longo de toda a etapa de dissolução 

(LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 
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A liberação dos fármacos a partir de sistemas matriciais hidrofílicos envolve as 

etapas de penetração do líquido de dissolução ou fluido biológico na forma 

farmacêutica, dissolução do fármaco no sistema matricial, difusão do fármaco para o 

exterior do sistema e dissolução ou erosão da matriz polimérica (LOPES, 2016). Uma 

vez no trato gastrointestinal, ao entrar em contato com os fluidos biológicos, o polímero 

existente na superfície da forma farmacêutica é hidratado e intumesce. Forma-se então 

uma camada gelificada, que posteriormente é dissolvida, até sofrer erosão dando origem 

a outras camadas ou frentes gelificadas, que se dissolvem na superfície da forma 

farmacêutica e assim, o processo se repete de forma sucessiva. O fármaco vai sendo 

liberado por difusão a partir destas camadas e/ou por erosão do sistema matricial 

(Figura 3) (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

 

 

Figura 3: Esquema ilustrativo apresentando as frentes de intumescimento, difusão e 

erosão durante a liberação de fármacos a partir de sistemas matriciais intumescíveis: 

zona 1: polímero seco; zonas 2 e 3: polímero no estado maleável (LOPES; LOBO; 

COSTA, 2005). 

 

Os materiais que podem ser utilizados para compor matrizes hidrofílicas são 

divididos em 3 (três) grupos: derivados da celulose como a metilcelulose (MC), a 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), a hidroxietilcelulose (HEC), a 

hidroxipropilcelulose (HPC) e a carboximetilcelulose (CMC), polímeros não-

celulósicos naturais ou semi-sintéticos como agar-agar, alginatos, gomas e quitosana e 

polímeros do ácido acrílico como os carbômeros (LOPES, 2016). 
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Os polímeros derivados da celulose têm sido bastante empregados pela indústria 

farmacêutica, sendo utilizados como aglutinantes, no revestimento de comprimidos ou 

como agentes moduladores da liberação de fármaco. Um dos polímeros mais utilizados 

em formulações para uso oral pertecentes a este grupo é a hidroxipropilmetilcelulose 

(HPMC) (LOPES; LOBO; COSTA, 2005).  

A hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) (Figura 4) é um polímero não iônico 

derivado de éter de celulose, de cor branca ou levemente acinzentada, não apresentando 

odor ou sabor, sendo solúvel em água e, muito empregado no preparo de formulações 

de liberação modificada. Encontra-se disponível em graus contendo de 16,5% a 30% de 

grupos metoxi e 4% a 32% de grupos hidroxipropoxi, com a viscosidade variando de 

acordo com a concentração dos grupos citados (ISHIKAWA et al., 2000). 

 

 

Figura 4: Estrutura Química da HPMC 

A HPMC é utilizada como agente espessante, ligante, formador de filme e 

material constituinte de matriz hidrofílica. É comercializada como Methocel® e 

Metolose® pelas empresas “Dow Chemical Company” e “Shin Etsu Chemical 

Company”, respectivamente, estando disponível em diferentes graus de viscosidade que 

variam de 4000 a 100000 mPas. Segundo a Farmacopéia Americana (USP), a HPMC é 

nomeada de acordo com o tipo de substituição, sendo a designação seguida de um 

número de quatro dígitos (Quadro 2). Os dois primeiros dígitos se referem a 

portecentagem aproximada de grupos metoxi e os dois últimos à porcentagem 

aproximada de grupos hidroxipropoxi, calculados em base de peso seco (após secagem 

de 2 horas a 105ºC). A HPMC apresenta grande variedade, de acordo com a viscosidade 

e a proporção entre os grupos substituintes metoxila e hidroxipropila. As características 

físico-químicas, tais como a massa molecular, o grau de substituição e a própria 

viscosidade determinam o grau de hidratação do polímero (WEN; PARK, 2011; 

COELHO, 2007). 
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Quadro 2: Tipos de HPMC Comercial e respectivas Nomenclaturas USP (WEN; PARK, 

2011; COELHO, 2007) 

 

Hipromelose 

Tipo 

 

Methocel® 

 

Metolose® 

Conteúdo 

Grupos 

Metoxi (%) 

Conteúdo 

Grupos 

Hidroxipropoxi 

(%) 

1828   16,5-20,0 23,0-32,0 

2208 K 90SH 19,0-24,0 7,0-12,0 

2906 F 65SH 27,0-30,0 4,0-7,5 

2910 E 60SH 28,0-30,0 7,0-12,0 

 

A cinética de liberação do fármaco incorporado no sistema matricial sofre 

influência direta de uma das principais características da HPMC, sua capacidade de 

intumescimento/relaxamento. Além disso, a possibilidade de incorporar elevadas 

quantidades de substâncias ativas e o fato de não ter sua hidratação alterada por 

mudanças de pH ao longo do trato gastrointestinal (tornando os sistemas independentes 

de pH), faz da HPMC muitas vezes, polímero de escolha para o desenvolvimento de 

sistemas de liberação modificada (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

A penetração da água no sistema matricial hidrofílico polimérico faz com que o 

polímero constituinte do mesmo passe de seu estado vítreo altamente emaranhado para 

o estado maleável, permitindo a liberação do fármaco incorporado na matriz. A água 

atua como um agente plastificante, cujas moléculas, por serem pequenas, ficam 

entremeadas nas cadeias poliméricas, mantendo-as afastadas e reduzindo as forças 

intermoleculares polímero-polímero, o que faz com que as cadeias tenham sua 

mobilidade aumentada (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

Os sistemas matriciais à base de HPMC permitem a obtenção de perfis de 

liberação reprodutivos e ótimo controle de liberação de fármaco. Estes sistemas, ao 

absorverem água, intumescem e a liberação de fármaco ocorre por difusão e/ou erosão 

da camada de gel. A hidratação e a formação de gel dependem dos substituintes e do 

peso molecular do polímero. Considerando os tipos de HPMC segundo a classificação 

USP 2006, a hidratação e formação de gel seguem a seguinte ordem: HPMC 2208 > 

HPMC 2910 > HPMC 2906. Os dois primeiros polímeros são mais empregados devido 

a sua maior hidratação e gelificação em relação aos demais tipos (WEN & PARK, 2011; 

COELHO, 2007)  
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A HPMC pode ser empregada como matriz para liberação controlada tanto de 

fármacos hidrofílicos como hidrofóbicos. No caso da incorporação de fármacos 

hidrofóbicos na matriz, a solubilidade destes deve ser considerada primeiro, 

necessitando inicialmente, aumentar a solubilidade dos mesmos em meio aquoso para 

posterior incorporação em sistema de liberação modificada (WEN & PARK, 2011). 

 

2.3 Ibuprofeno: um antiinflamatório não esteroidal 

 

Os antiinflamatórios não esteroidais (AINES) pertencem a um dos grupos de 

fármacos mais utilizados no mundo. Contudo, a utilização destes fármacos não é livre 

de riscos, sendo possível a ocorrência de lesões no trato gastrointestinal uma das 

principais razões de sua toxicidade. A frequência com que esses efeitos são observados 

depende do indivíduo fazer parte ou não de um grupo de risco, considerando os 

seguintes fatores de risco: o uso concomitante de outros fármacos antiinflamatórios não 

esteroidais ou corticóides em pacientes com mais de 60 (sessenta) anos, histórico de 

úlcera duodenal, consumo de bebida alcoólica, fumo ou uso de anticoagulantes orais 

(RODRÍGUEZ-TÉLLEZ et al., 2001). 

O Ibuprofeno (Figura 5) é um fármaco antiinflamatório não esteroidal utilizado 

para o alívio de dor e tratamentos de tendinite e inflamação provocadas por artrite e 

gota, sendo também utilizado para reduzir febre, aliviar dores de cabeça e dores 

musculares, dores menstruais, dores provenientes de resfriado, dores nas costas e após 

cirurgia ou procendimentos dentários. Este fármaco faz parte da lista de medicamento 

essenciais da Organização Mundial de Sáude (OMS), caracterizando-se, dentre outros 

fármacos, como imprescindível em termos de cuidados com a saúde básica. O fármaco é 

inibidor não seletivo das enzimas ciclooxigenases (COXs), inibindo as duas isoformas, 

a COX-1 e a COX-2. Enquanto a inibição da segunda é responsável pela atividade 

analgésica, antipirética e antiinflamatória, a inibição da primeira é responsável pela 

ocorrência de efeitos colaterais indesejados no trato gastrontestinal e agregação 

plaquetária (GUPTA et al., 2011).  
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Figura 5: Estrutura química do Ibuprofeno 

 No Brasil, o Ibuprofeno é amplamente comercializado em diferentes formas 

farmacêuticas. Diversos medicamentos de referência, similares e genéricos apresentam 

Ibuprofeno como princípio ativo. No Quadro 3, encontram-se os medicamentos de 

referência que apresentam Ibuprofeno como princípio ativo e podem ser 

comercializados no Brasil, ou seja, encontram-se registrados junto ao órgão sanitário 

competente do Ministério da Saúde, a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

Quadro 3. Medicamentos comerciais apresentando Ibuprofeno como princípio ativo 

Fármaco Detentor do registro Nome Comercial 

ibuprofeno Cosmed Alivium  

ibuprofeno Pfizer Motrin  

ibuprofeno Wyeth Advil  

ibuprofeno Abbott Dalsy  

ibuprofeno arginina Zambon Spidufen  

FONTE: Portal Anvisa (em 20/06/18). 

A incorporação do Ibuprofeno em um sistema de liberação modificada pode 

trazer benefícios, como a redução dos efeitos colaterais, visto que o fármaco fica menor 

tempo em contato direto com o trato gastrointestinal. Além disso, a liberação 

prolongada do ibuprofeno pode aumentar a eficácia por possibilitar a obtenção de níveis 

séricos de fármaco constantes e ainda melhorar a adesão do paciente devido a redução 

da frequência de administração de doses (TABANDEH & MORTAZAVI, 2014). 

O Ibuprofeno é um fármaco de classe II do Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica, o qual apresenta baixa solubilidade e alta permeabilidade. Isto torna a 
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dissolução do fármaco como a etapa limitante para a absorção, comprometendo a 

biodisponibilidade e consequentemente o efeito terapêutico. Desta forma, é de grande 

importância o emprego de tecnologias que aumentem a solubilidade do IBF em fluidos 

aquosos. Há várias técnicas empregadas para este objetivo, tais como a micronização, a 

formação de sal, o preparo de formulações contendo profármacos, os complexos de 

inclusão, as microcápsulas, assim como o prepraro de emulsões, nanoemulsões, 

nanopartículas lipídicas sólidas, dentre outras (NEWA et al., 2008a; ALAGDAR, 2017). 

Nesse contexto, o preparo de dispersões sólidas vem sendo bastante estudado. 

2.4 Dispersões Sólidas 

 

A solubilidade aquosa de um fármaco é imprescindível para ocorrer a absorção e 

obtenção de resposta clínica aos medicamentos administrados por via oral. O preparo de 

dispersões sólidas (DS) é uma das técnicas que podem ser empregadas para melhorar a 

solubilidade de fármacos de natureza lipofílica em fluidos aquosos. As DS são sistemas 

constituídos por dois componentes e consistem basicamente em um carreador 

hidrofílico, no qual um fármaco pouco solúvel é incorporado. O fármaco pode 

apresentar-se molecularmente disperso ou na forma de nanocristais ou nanopartículas 

amorfas. A melhora da dissolução do fármaco pode ser atribuída ao seu estado amorfo, 

tamanho de partícula reduzido, aumento da área de superfície de contato do fármaco 

com o meio de dissolução e aumento da molhabilidade do fármaco proporcionado pelo 

carreador hidrofílico (GUPTA et al., 2011). 

 Embora as dispersões sejam constituídas por sistemas relativamente simples, 

dependendo da composição e modo de preparo, estruturas de múltiplas formas podem 

ser originadas. Quando a concentração do fármaco se encontra abaixo do equilíbrio de 

solubilidade deste no polímero, ele se apresenta molecularmente disperso na matriz 

polimérica, formando uma solução homogênea e termodinamicamente estável (Figura 

6A), sendo esta a situação ideal. Porém, para a maior parte dos sistemas fármaco- 

polímero, isso não acontece, ocorrendo apenas em concentrações muito baixas de 

fármaco ou em altas temperaturas. Quando a temperatura é reduzida, a mistura se torna 

uma solução supersaturada e o fármaco precipita, saindo do sistema. Isso resulta num 

sistema fármaco-polímero em que o fármaco precipita na forma cristalizada (Figura 6B) 

ou em um sistema fármaco-polímero contendo domínios ricos em fármaco amorfo 

dispersos na matriz polimérica (Figura 6C) (HUANG & DAI, 2014). 
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Figura 6: Ilustração representativa de um sistema de dispersões sólidas mostrando as 

três situações possíveis: A-situação ideal com fármaco disperso molecularmente de 

forma homogênea, B- Fármaco precipitado sob a forma cristalina fora da dispersão, C- 

Formação de domínios ricos em fármaco amorfo dispersos na matriz polimérica 

(HUANG & DAI, 2014) 

 

A primeira geração de DSs foi preparada empregando-se carreadores cristalinos, 

como ureia e açúcares que favoreciam a formação de DSs cristalinas. Estas dispersões, 

contudo, por serem estáveis termodinamicamente, acabavam prejudicando a 

velocidade de liberação do fármaco.  Desta forma, chegou-se à conclusão de que a 

obtenção de DSs no estado amorfo seria mais interessante do ponto de vista de 

eficácia. Então, foi iniciada a segunda geração das DSs, caracterizada pela preparação 

de sistemas em que o fármaco encontrava-se molecularmente disperso de forma 

irregular em carreador amorfo. Os polímeros hidrofílicos como a polivinilpirrolidona 

(PVP) e os polietilenoglicóis (PEG), derivados celulósicos como a 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), assim como a etilcelulose (EC) e a 

hidroxipropilcelulose (HPC) passaram a ser empregados no preparo destas dispersões.   

A instabilidade física, contudo, apresentava-se como uma desvantagem desse 

tipo de dispersão, pois aumentava as chances de recristalização, reduzindo o tempo de 

vida útil da dispersão. A instabilidade relatada pode ser facilmente evidenciada por 

difração de raios-X. A terceira geração das dispersões sólidas surgiu quando os 

estudos mostraram que o perfil de dissolução poderia ser melhorado através da adição 
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de surfactantes ou de agentes com propriedade emulsionante (ALVES et al., 2012). 

Recentemente, foram introduzidas as dispersões sólidas de quarta geração ou 

dispersões sólidas de liberação controlada, empregando-se polímeros como agentes 

modificadores da liberação do fármaco (VO; PARK; LEE, 2013).  

  Apesar de muitos estudos a respeito do desenvolvimento de dispersões sólidas, 

o número de produtos disponíveis no mercado contendo-as é considerado pequeno. 

Isto ocorre principalmente devido à dificuldade de scale-up de formulações 

desenvolvidas a partir das dispersões, a escolha do método de preparo adequado, a 

dosagem na formulação e à instabilidade físico-química durante o processo de 

produção ou armazenamento, promovendo à separação de fases e à cristalização do 

fármaco. Nos últimos anos, foram poucos os medicamentos comercializados contendo 

dispersões sólidas (ALMEIDA, 2009; VO; PARK; LEE, 2013). A Tabela 1 apresenta 

alguns medicamentos comercializados contendo dispersões sólidas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

34 

 

Tabela 1. Medicamentos comercializados contendo dispersões sólidas  

Medicamento Fármaco Carreador Forma 

farmacêutica 

*Certican® Everolimo HPMC comprimido 

Cesamet® Nabilona PVP comprimido 

Gris-PEG® Griseofulvina PEG comprimido 

Isoptin® SR-E Verapamil HPC/HPMC comprimido 

Nivadil® Nivaldipina HPMC comprimido 

Rezulin® Troglitazona HPMC comprimido 

*Kaletra® 
Lopinavir, 

Ritonavir 
PVPVA comprimido 

*Intelence® Etravirina HPMC comprimido 

*Zelboraf® Vemurafenibe HPMCAS comprimido 

Incivek® Telaprevir HPMCAS-M comprimido 

*Crestor® Rosuvastatina HPMC comprimido 

Afeditab® CR Nifedipina Polaxamer/PVP comprimido 

Fenoglide® Fenofibrato PEG comprimido 

*Prograf® Tacrolimo HPMC cápsula 

*Sporanox® Itraconazol HPMC cápsula 

FONTE: Adaptado de VO; PARK; LEE, 2013 

*Medicamentos com registro em vigor, disponíveis para comercialização no Brasil 

segundo consulta ao banco de dados online da ANVISA em 26/05/18 

(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/) 
  

 O preparo de dispersões sólidas baseadas em sistemas matriciais constituídos 

por polímeros insolúveis em água ou intumescíveis (especialmente com viscosidade 

elevada) é uma ótima alternativa para a obtenção de produtos de liberação controlada.  

A dissolução do princípio ativo na dispersão sólida é afetada pela presença dos 

carreadores, que incluem polímeros como a etilcelulose, a hidroxipropilcelulose, a 

hidroxipropilmetilcelulose, dentre outros. As dispersões sólidas de liberação 

controlada, nas quais o fármaco se encontra molecularmente disperso de forma 

homogênea, apresentam uma grande vantagem sobre outros sistemas de liberação 

controlada, tais como os sistemas do tipo reservatório, que é evitar o risco de liberação 

brusca do princípio ativo, o chamado efeito burst (GIRI at al., 2012).  

Os métodos mais comuns para o preparo de dispersões sólidas são o método de 

fusão e o método de evaporação de solvente.  No método de evaporação de solvente, o 
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fármaco é dissolvido em solvente adequado e disperso na solução contendo o carreador. 

Posteriormente, procede-se à secagem do solvente em evaporador rotatório, forno, por 

spray dryer ou fluido supercrítico (SIMÕES, 2015). O método de fusão, utilizado neste 

trabalho, é especialmente aplicável a fármacos termoestáveis. O método apresenta ainda 

a vantagem de dispensar a utilização de solventes tóxicos no preparo das dispersões. No 

método de fusão, o carreador e o fármaco são aquecidos à temperatura ligeiramente 

superior aos seus pontos de fusão, sendo o fármaco incorporado no carreador fundido. O 

sistema permanece em aquecimento até obtenção de uma solução homogênea, macro e 

microscopicamente (ALVES at al., 2012). 

 No estudo realizado por Newa e colaboradores (2008b), foram preparadas 

dispersões sólidas contendo Ibuprofeno pelo método de fusão à baixa temperatura, 

utilizando-se o polietilenoglicol 20000 (PEG 20000) como carreador hidrofílico. As 

dispersões preparadas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier e análise térmica 

diferencial, e a liberação in vitro do fármaco foi avaliada, cujos resultados indicaram o 

preparo das dispersões sólidas como promissor, melhorando a dissolução do fármaco e a 

velocidade de absorção do mesmo após administração por via oral. 

 Em outro estudo, realizado por Dabbagh e Taghipour (2007), investigou-se a 

melhora das características físico-químicas do IBF por meio do preparo de dispersões 

sólidas, e foi empregado o método de solventes ou fusão-solventes. Foram utilizados 

como polímeros carreadores, o PEG 6000 (polietilenoglicol 6000), polivinipirrolidona 

(PVP), Eudragit® ou hidroxipropilmetilcelulose (HPMC). O estudo de fluxo dos pós 

mostrou que as dispersões apresentaram melhores resultados que a mistura física dos 

componentes (fármaco e carreador).  Estudos de dissolução in vitro de comprimidos 

preparados a partir das dispersões apresentaram dissolução do IBF retardada nas 

formulações contendo Eudragit® ou HPMC, por interação iônica do fármaco com o 

polímero e formação de gel, respectivamente, enquanto a dissolução a partir das 

formulações contendo polietilenoglicol (PEG) como carreador apresentou-se mais 

rápida quando comparada à da mistura física fármaco/carreador.  

 A liberação controlada de IBF também foi investigada por Tavares et al. (2017). 

Estes pesquisadores desenvolveram filmes constituídos pelo biopolímero quitosana e 

argila montmorilonita, preparados pelo método de evaporação de solvente, e 

constataram em seus estudos que a combinação da quitosana com a argila resultou em 
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sistemas homogêneos com boa dispersão do IBF, que contribuiu para o controle da 

liberação do fármaco, conforme observado nos ensaios de dissolução in vitro. 

 Swain e colaboradores (2011) prepararam dispersões sólidas de liberação 

sustentada utilizando cloridrato de verapamil como fármaco de escolha, e como 

carreadores os polímeros Eudragit RSPO® e HPMC K 4M. Os resultados obtidos 

indicaram melhor perfil de liberação sustentada do cloridrato de verapamil quando o 

fármaco estava contido em dispersões sólidas preparadas com os polímeros, comparado 

aos perfis da mistura física fármaco-polímero. Além disso, o estudo realizado concluiu 

que o HPMC K 4M agiu como melhor agente retardante da liberação do fármaco 

modelo (SWAIN at al., 2011). 

 Considerando ser o ibuprofeno um fármaco pouco solúvel em fluidos aquosos, 

cujo aumento da solubilidade se faz primordial, e as inúmeras vantagens que a 

incorporação de fármacos em sistemas de liberação modificada oferece, esse trabalho 

teve por objetivo o desenvolvimento e a incorporação de dispersões sólidas de IBF em 

sistemas matriciais. 
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3. OBJETIVOS 

3.1Objetivo Geral 

 

 Obter sistemas matriciais de liberação modificada a partir de dispersões sólidas de 

Ibuprofeno; 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Preparar e caracterizar dispersões sólidas contendo Ibuprofeno farmacotecnicamente 

viáveis; 

 Desenvolver sistemas matriciais de liberação modificada a partir das dispersões 

sólidas preparadas; 

 Realizar ensaios de dissolução in vitro dos sistemas matriciais desenvolvidos e 

comparar os perfis de dissolução;  

 Avaliar a cinética de liberação do fármaco a partir dos sistemas matriciais, utilizando 

diferentes modelos matemáticos; 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Materiais 

4.1.1 Matéria-prima 

 

 Álcool etílico absoluto 99,5º - Jalles Machado; lote 067-99 

 Celulose microcristalina MC 102 - Genix ; lote Q1001012 

 Fosfato de Potássio Monobásico anidro - Synth , lote 212831 

 Hidróxido de sódio –  Neon , lote 36503 

 HPMC K 4M - Colorcon ; lote D180E8A002 

 Ibuprofeno (45 GRADE) USP33- Farmos ; lote 0115/12  

 Lactose M 200 -Viafarma ; lote 035913  

 PEG 4000 - Viafarma ; lote 00815C85906 

 PEG 6000 - Farmos ; lote 060404C32437 

 

4.1.2 Equipamentos e acessórios 

 

 Analisador térmico – TA Instruments , modelo DSC Q1000 

 Balanças analíticas - Gehaka , modelo AG-200; Shimadzu , modelo AUY220 

 Cubeta de quartzo de 1cm de caminho óptico 

 Destilador de água - Gehaka ,  modelo OS10LXE 

 Difratômetro de raios-X – Bruker  AXS, modelo D8 Advance 

 Dissolutor - Nova Ética , modelo 299 

 Espectrofotômetro UV-vis - Shimadzu , modelo UV-1601 

 Espectrômetro de infravermelho – Varian ,  modelo FT-IR 660; 

espectrofotômetro Thermo , modelo Nicolet FTIR iS50 

 Estufa – Quimis , modelo B 142 

 Microscópio eletrônico de varredura – JEOL , modelo JSM-6510LV 

 pHmetro digital de bancada – Quimis , modelo Q400AS 

 Pipeta analítica - Gilson , pipetman NEO  

 Placa de aquecimento – Ética , modelo 2081 

 Prensa - Shimadzu  
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 Seringas plásticas descartáveis de 5 mL - Descarpack  

 Tamises com aberturas nominais de 1mm, 250µm e coletores 

 

4.2 Métodos 

4.2.1 Desenvolvimento de método analítico para quantificação do fármaco Ibuprofeno  

 

 A quantificação do fármaco nas dispersões sólidas e nos ensaios de dissolução in 

vitro destas foi determinada através de espectrofotometria de absorção na região do UV-

vis, utilizando o comprimento de onda de 264 nm. Jain e colaboradores (2010) 

utilizaram o mesmo comprimento de onda para quantificação de IBF em seu trabalho.  

Para quantificação do IBF nos ensaios de dissolução dos sistemas matriciais, nos 

quais a quantidade de fármaco dissolvido no meio é pequena, principalmente nos 

primeiros minutos dos ensaios, o comprimento de onde de 221 nm foi empregado, por 

ser o de maior sensibilidade para a quantificação do fármaco, conforme observado por 

Vidal e Alegre (2013).  

 

4.2.1.1 Determinação da especificidade do método 

 

 Inicialmente preparou-se uma solução do fármaco (matéria-prima) em solução 

de NaOH 0,1M na concentração de 10 mg/mL. Em seguida, diluiu-se uma alíquota da 

solução preparada em tampão fosfato de potássio pH 6,8 para a obtenção de solução na 

concentração final de 0,05 mg/mL que foi filtrada (utilizando-se filtros com porosidade 

de 0,45 µm) e submetida a uma varredura espectral na faixa de comprimentos de onda 

de 200 nm a 300 nm. 

 Para verificar a presença de possíveis interferentes de formulação na 

quantificação do fármaco foi determinada a especificidade do método empregado. Para 

tal, o espectro de absorção do fármaco foi comparado com o espectro de absorção do 

branco, ambos obtidos na faixa de 200 nm a 300 nm. O branco ou placebo (solução sem 

o fármaco), contendo apenas uma mistura de todos os excipientes utilizados no preparo 

das dispersões sólidas e dos sistemas matriciais, foi preparado da mesma forma e na 
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mesma concentração que a solução do fármaco, sendo filtrado posteriormente antes de 

se realizar a varredura. 

4.2.1.2 Quantificação de Ibuprofeno nas dispersões sólidas 

  

 Para quantificação do Ibuprofeno nas dispersões sólidas, foi construída a curva 

analítica do fármaco (matéria-prima) em NaOH 0,1M. Para tal, preparou-se uma 

solução do fármaco em NaOH 0,1M na concentração de 10 mg/mL e, posteriormente, 

foram feitas diluições a partir desta solução em NaOH 0,1M, obtendo-se as seguintes 

concentrações: 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,12 e 0,16 mg/mL. A curva analítica foi obtida na 

faixa de concentrações de interesse versus as respectivas absorvâncias, utilizando o 

comprimento de onda de 264 nm e representa a média de três valores de absorvância 

obtidos para cada concentração.  

4.2.1.3 Quantificação do Ibuprofeno nos ensaios de dissolução das DS em tampão 

fosfato de potássio pH 6,8 

 

 Para quantificação de Ibuprofeno liberado a partir das dispersões sólidas nos 

ensaios de dissolução foi plotada uma nova curva analítica de Ibuprofeno em tampão 

fosfato de potássio pH 6,8, utilizando-se as concentrações 0,02, 0,04, 0,1, 0,16, 0,22, 

0,26 e 0,30 mg/mL versus a faixa de absorvância para a curva. As leituras foram 

realizadas no comprimento de onda de 264 nm. As diluições foram analisadas em 

triplicata e a curva obtida representa a média de três valores de absorvância obtidos para 

cada concentração.  

4.2.1.4 Quantificação do Ibuprofeno nos ensaios de dissolução dos sistemas matriciais 

de liberação modificada em tampão Fosfato de potássio pH 6,8 

 

 Para quantificação de Ibuprofeno liberado a partir dos sistemas matriciais de 

liberação modificada nos ensaios de dissolução, foi plotada uma nova curva analítica de 

Ibuprofeno em tampão fosfato de potássio pH 6,8, utilizando-se as concentrações 0,002, 

0,005, 0,015, 0,03, 0,04, 0,061 e 0,081 mg/mL versus a faixa de absorvância para a 

curva. As leituras, contudo, foram realizadas no comprimento de onda de 221 nm. As 
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diluições foram analisadas em triplicata e a curva gerada representa a média de três 

valores de absorvância obtidos para cada concentração. 

4.2.2 Preparo das dispersões sólidas 

 

 As dispersões sólidas contendo Ibuprofeno (IBF) foram preparadas pelo método 

de fusão, utilizando-se as seguintes proporções carreador:fármaco: 1:1, 2:1, 1:2, 2:0,5 e 

1:1,5. Polietilenoglicóis (PEGs) de diferentes pesos moleculares (PEG 6000 e PEG 

4000) foram empregados como carreadores inertes para as formulações, respeitando-se 

cada uma das proporções propostas, citadas acima, de forma a se obter 10 formulações 

(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 e F10), conforme a Tabela 2. Foram preparados 60 g 

de cada uma das formulações empregando-se metodologia também utilizada por 

Alagdar e colaboradores (2017) com adaptações. 

 Para o preparo das dispersões, o fármaco foi solubilizado nos carreadores 

previamente fundidos à temperatura de 70ºC, com auxílio de um bastão de vidro 

(manualmente) de forma que se obtivesse um sistema líquido límpido e homogêneo. 

Procedeu-se o resfriamento das dispersões à temperatura ambiente e posteriormente 

triturou-se cada uma das formulações obtidas com auxílio de gral e pistilo. Padronizou-

se o tamanho de partícula dos pós por tamisação, empregando-se tamis com abertura 

nominal de 250 μm. 

 

Tabela 2. Proporção carreador:fármaco utilizada para o preparo das dispersões sólidas 

 Proporção PEG 

4000:IBF 

Proporção PEG 

6000:IBF 

F1 1:1 ----- 

F2 ----- 1:1 

F3 2:1 ----- 

F4 ----- 2:1 

F5 1:2 ----- 

F6 ----- 1:2 

F7 2:0,5 ----- 

F8 ----- 2:0,5 

F9 1:1,5 ----- 

F10 ----- 1:1,5 
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4.2.3 Cálculo dos teores de Ibuprofeno nas dispersões sólidas 

 

Para obtenção do teor de Ibuprofeno nas dispersões sólidas, prepararam-se 

soluções contendo cada uma das dispersões com concentração teórica correspondente a 

10mg/mL de fármaco em NaOH 0,1M. Foram feitas diluições em NaOH 0,1M a partir 

destas soluções para a obtenção de soluções de concentração teórica final de 

0,08mg/mL. As absorvâncias das soluções foram lidas em 264 nm. As concentrações 

reais de fármaco nas soluções foram obtidas utilizando-se a equação da curva analítica 

descrita no item 4.2.1.2 e os teores do fármaco nas dispersões foram calculados 

utilizando a equação 1: 

 

                    T(%) = 100CR/CT    Equação 1 

 

onde:  CR é a concentração real obtida; CT é a concentração teórica das soluções 

preparadas. 

 

4.2.4 Caracterização das dispersões sólidas 

 

O fármaco, os polímeros utilizados como carreadores, as misturas físicas 

carreador:fármaco e cada uma das formulações de dispersões sólidas foram 

caracterizados por difração de raios-X (DRX), análise térmica explanatória diferencial 

(DSC), espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (IV-

TF) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os fluxos de pó para o fármaco e 

cada uma das dispersões sólidas preparadas foram avaliados por metodologia indireta 

utilizando o cálculo do Índice de Carr (%).  

A caracterização do IBF (matéria-prima) empregado neste trabalho é 

fundamental, uma vez que as caracerísticas do fármaco, tais como polimorfismo, 

tamanho de partícula e morfologia, podem variar de acordo com o fabricante e estas 

influenciam diretamente nas propriedades de fluxo e dissolução do fármaco e, desta 

forma na eficácia de um medicamento desenvolvido a partir deste (ANDRIOLI et al., 

2014). 

As caracterizações por DRX foram realizadas no Laboratório de Difração de 

Raios-X (LDRX), do Instituto de Física da UFF. As análises de DSC foram realizadas 
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no Laboratório de Apoio Instrumental (LAPIN 1), no Instituto de Macromoléculas 

(IMA) da UFRJ. As caracterizações por espectroscopia na região do IV com 

Transformada de Fourier foram realizadas no Laboratório Multiusuário de 

Espectroscopia (LAME), no Instituto de Química da UFF e as análises por MEV 

foram realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura (LABMEV), 

no Instituto de Química da UERJ. As caracterizações procedidas nas amostras tiveram 

como objetivo avaliar interações entre o fármaco e os carreadores, e caracterizar a 

amorfização do fármaco.   

Ensaios de dissolução de cada uma das dispersões preparadas e do fármaco puro 

(pó) foram realizados, conforme descrito no item 4.2.6, e os perfis de liberação obtidos 

foram comparados através das Eficiências de Dissolução - EDs (%), calculadas pelo 

método dos trapezóides, segundo proposto por Khan e Rhodes (1975).  

 

4.2.4.1 Avaliação do fluxo de pós através do cálculo do Índice de Carr (%) 

 

 Para análise de fluxo de pós do fármaco puro e de cada uma das DS preparadas, 

foi empregada metodologia indireta através do cálculo do Índice de Carr (IC (%)). Para 

isso, inicialmente pesou-se 2 g de cada uma das amostras, que foram transferidas para 

provetas de 10 mL. A densidade aparente (ρa) foi calculada pela razão entre a massa 

transferida para a proveta (m) e o volume ocupado pelo pó (vi), segundo a equação 2: 

 

ρa = m/vi   Equação 2 

 

 Posteriormente, foram efetuadas batidas manuais da base da proveta contra uma 

superfície plana até que não fossem mais observadas alterações de volume. O volume 

final foi lido e foi calculada a densidade compactada (ρc), que consiste na razão entre a 

massa transferida para a proveta (m) e o volume final lido (vf). A densidade compactada 

é dada pela equação 3: 

 

ρc= m/vf   Equação 3 

 

Os valores de IC (%) para cada uma das formulações foi calculado através da 

equação 4: 
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  IC (%) = (ρc-ρa) / ρc×100      Equação 4 

   

 

4.2.4.2 Espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier  

 

As amostras de IBF puro, as dispersões sólidas apresentando a maior proporção 

fármaco:carreador (F5 e F6) e as misturas físicas de fármaco com carreador na mesma 

proporção presente nestas dispersões foram submetidas à análise de espectroscopia na 

região do infravermelho com Transformada de Fourier (IV-TF). Para tal, 5 mg das 

amostras foram reservados. As análises foram realizadas na região mediana do 

infravermelho (600 – 4000 cm-1) e foi empregada a técnica de reflexão total atenuada 

(ATR), na qual as amostras são colocadas diretamente sobre um cristal de diamante 

coberto com seleneto de zinco (ALAGDAR et al., 2017). Foram utilizados nas análises 

o espectrômetro de infravermelho Varian , modelo FT-IR 660 e o espectrofotômetro 

Thermo , modelo Nicolet FTIR iS50. 

 

4.2.4.3 Análise de difração de raios-X (DR-X) 

 

As análises de difração de raios-X foram realizadas em um difratômetro 

Bruker , modelo D8-Advanced, utilizando-se cerca de 20 mg de cada uma das 

amostras, empregando-se metodologia também utilizada por Baek e colaboradores 

(2012), com modificações. As análises foram procedidas com passo de 0,02°, tempo de 

incidência dos raios-X de 0,1s, rotação de 15 rpm, no intervalo 2θ de 5– 60°. 

4.2.4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 A Microscopia Eletrônica de Varredura foi realizada utilizando-se um 

microscópio eletrônico JEOL , modelo JSM-6510LV. Foi colocada quantidade de 

cada uma das amostras suficiente para cobrir uma fita adesiva dupla-face colocada em 

porta amostras de metal (STUBS). Em seguida, as amostras foram metalizadas com 
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carbono em equipamento de metalização Denton Vacuum Desk V, para posteriormente 

serem visualizadas no microscópio. Chen e colaboradores (2012) também empregaram 

MEV para caracterizar o Ibuprofeno e dispersões sólidas contendo o fármaco. 

4.2.4.5 Análise térmica explanatória diferencial (DSC) 

 

  A análise térmica diferencial foi procedida nas mesmas amostras submetidas às 

demais análises seguindo a metodologia empregada por Chen et al (2012), com 

modificações.  Foram pesados 5 mg de cada uma das amostras e estas foram colocadas 

em cadinho de alumínio e inseridas em um analisador térmico TA Instruments , 

modelo DSC Q1000. A análise foi realizada sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com 

vazão de 50 mL/min. O aquecimento se deu de 0ºC a 200°C a uma taxa de 10°C/min. 

4.2.5 Desenvolvimento dos sistemas matriciais de liberação modificada 

 

Após a obtenção, caracterização e análise dos perfis de dissolução das 

dispersões, para dar prosseguimento ao trabalho e desenvolver os sistemas matriciais 

de liberação modificada, foram selecionadas 3 formulações. A estas formulações 

foram adicionados e misturados excipientes farmacêuticos com auxílio de gral e pistilo 

a fim de se obter sistemas sólidos de liberação modificada. Foram incluídos diluentes 

(lactose e celulose) em igual proporção entre si e o polímero modificador da liberação 

do fármaco. O polímero que foi empregado foi a hidroxipropilmetilcelulose de alta 

viscosidade (HPMC K 4M), em diferentes proporções (10%, 17,5% e 25%) a cada 

uma das 3 formulações, obtendo-se 9 formulações ao final do processo.   

Para o desenvolvimento dos sistemas matriciais foram preparados inicialmente 

20g de granulado de cada uma das formulações através do processo de granulação por 

via úmida, utilizando-se álcool etílico absoluto 99,5º como agente aglutinante. O 

álcool foi adicionado à mistura de cada uma das dispersões sólidas com os excipientes 

em quantidade suficiente para umidecer a mistura de pós. Em seguida, foi produzido o 

granulado através da passagem da mistura úmida obtida por tamis com abertura 

nominal de 1 mm. Os grânulos foram secos em estufa à temperatura de 40º C e 

padronizados em tamises de 1mm.  

O granulado obtido foi, então, prensado manualmente com auxílio de uma 

prensa Shimadzu , empregando-se força de 3 kN para que fossem obtidas pastilhas 
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de formato cilíndrico, uma a uma, com massa individual de 450 mg e diâmetro de 12,5 

mm, cada qual contendo 150 mg de fármaco, independente da proporção de HPMC e 

da proporção fármaco: carreador da dispersão empregada no preparo.  

As pastilhas contendo somente as dispersões de escolha e os diluentes, sem 

adição de HPMC, também foram preparadas da mesma forma que os sistemas 

matriciais para efeitos de comparação entre as formulações. Para os ensaios de 

dissolução, foi empregada a metodologia descrita no item seguinte (item 4.2.6). 

 

4.2.6 Ensaios de dissolução do fármaco, das dispersões sólidas e dos sistemas 

matriciais de liberação modificada  

 

Os perfis de dissolução do fármaco (pó), das diferentes formulações de 

dispersões sólidas e dos sistemas matriciais desenvolvidos a partir destas foram 

obtidos realizando-se ensaios de dissolução, utilizando 900 mL de tampão fosfato de 

potássio, pH 6,8 como meio de dissolução, aparato 2 (pá) na velocidade de agitação de 

50 rpm e temperatura de 37º ± 0,5º C. Em cada análise foram utilizadas 3 amostras, 

sendo calculado o teor de fármaco liberado em alíquotas de 5mL retiradas em diversos 

tempos entre 5 e 120 minutos, com reposição de meio em cada coleta.  

Para análise mais ampla dos perfis de liberação a partir dos sistemas matriciais, 

foi escolhido o sistema que apresentava dispersão sólida com a maior proporção 

fármaco:carreador, aumentando-se o tempo de dissolução de 120 min para 360 min 

para melhor avaliação da cinética de liberação.  

A quantificação do fármaco foi realizada por espectrofotometria de UV-vis, por 

meio de método analítico previamente desenvolvido (itens 4.2.1.3 e 4.2.1.4), sendo as 

leituras das absorvâncias efetuadas nos comprimentos de onda de 264 nm para os 

ensaios com o fármaco puro e com as dispersões e 221 nm para os ensaios realizados 

com os sistemas matriciais de liberação modificada.  

Para todos os estudos de dissolução realizados foram obtidos perfis que foram 

comparados por meio das eficiências de dissolução - EDs (%). Os perfis de liberação 

foram utilizados para avaliação da cinética de liberação do fármaco, tendo sido 

empregados os seguintes modelos matemáticos para estudo: ordem zero, primeira 

ordem, Higuchi, Hixson-Crowell e Korsmeyer-Peppas (COSTA & LOBO, 2001). Os 

efeitos das variáveis de formulação foram avaliados.  
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4.2.7 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram tratados com auxílio dos softwares BioEstat 5.0 e 

Statistica 7.0, utilizando-se o teste t de Student para comparações entre dois grupos ou 

os testes One-Way ANOVA e ANOVA fatorial para comparações entre três ou mais 

grupos. Os testes ANOVA foram seguidos do teste de comparações múltiplas de 

Bonferroni para identificação dos grupos que apresentaram diferença estatística. Para 

todas as análises, as diferenças foram consideradas significativas para valores de 

p<0,05.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1  Determinação de método analítico para quantificação do fármaco Ibuprofeno  

5.1.1 Determinação da especificidade do método analítico 

    

            As varreduras espectrais procedidas na solução de fármaco em tampão fosfato 

de potássio pH 6,8 (0,05mg/mL) e na solução branco contendo apenas os excipientes 

empregados no preparo das dispersões sólidas e dos sistemas matriciais apresentaram 

como resultado os espectros de absorção presentes na Figura 7. 

 

 

Figura 7. Espectros de absorção na região do ultravioleta do Ibuprofeno e do branco 

(mistura de excipientes) em tampão fosfato de potássio pH 6,8  

 

 A observação dos espectros de absorção da solução contendo fármaco e da 

solução branco obtidos na faixa de comprimento de onda de 200 nm a 300 nm permitiu 

constatar que nos comprimentos de 221 nm, 264 nm e 272 nm há absorção do 

Ibuprofeno e não há absorção dos excipientes de formulação empregados no preparo das 

dispersões sólidas e dos sistemas matriciais, sendo estes comprimentos, portanto, 

seletivos para determinação do fármaco. 
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Verificou-se ainda que no comprimento de onda de 205 nm o valor de 

absorvância para a solução de IBF foi bastante elevado. Contudo, este comprimento não 

é adequado para as análises devido à absorção da solução branco na mesma região, 

conforme mostra a figura acima, não sendo este comprimento de onda seletivo para a 

quantificação do fármaco. 

 O comprimento de onda de 221 nm demostrou ser o mais sensível para a 

quantificação do IBF, conforme observado por Vidal e Alegre (2010), sendo 

interessante seu uso para análises nas quais a concentração de fármaco dissolvido seja 

muito baixa e não detectada nos demais comprimentos.  Assim, ao contrário do 

procedido nas demais análises, nas quais se empregou o comprimento de onda de 264 

nm para a quantificação de IBF, nos ensaios de liberação in vitro a partir dos sistemas 

matriciais, o comprimento de 221 nm foi empregado, uma vez a quantidade de fármaco 

dissolvido no meio por unidade de tempo tende a ser muito pequena neste caso, 

especialmente no início dos ensaios.  

                           

5.1.2 Quantificação do fármaco Ibuprofeno nas dispersões sólidas 

   

 A curva analítica obtida da análise de Ibuprofeno na faixa de concentração 0,04, 

0,06, 0,08, 0,1, 0,12 e 0,16 mg/mL versus a faixa de absorvâncias apresentou a equação 

de reta y= 1,8276x + 0,0145 com coeficiente de determinação R2 = 0,9998, conforme 

ilustrado na Figura 8.  
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Figura 8. Curva Analítica de Ibuprofeno em NaOH 0,1M obtida por espectrofotometria 

de absorção na região do UV-Vis no comprimento de onda de 264 nm 

 

5.1.3 Quantificação do fármaco Ibuprofeno nos ensaios de dissolução das dispersões 

sólidas 

 

 Para a quantificação de Ibuprofeno nos ensaios de dissolução das dispersões 

sólidas, foi plotada uma curva analítica de Ibuprofeno em tampão fosfato de potássio 

pH 6,8 no comprimento de onda de 264 nm, apresentada na Figura 9, utilizando-se as 

concentrações 0,02, 0,04, 0,1, 0,16, 0,22, 0,26 e 0,3 mg/mL versus a faixa de 

absorbâncias.  A relação linear foi encontrada entre as absorbâncias e as concentrações 

de Ibuprofeno na faixa de concentração avaliada, com o respectivo valor do coeficiente 

de determinação R2 = 0,9996.  
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Figura 9. Curva Analítica de Ibuprofeno em tampão fosfato de potássio pH 6,8 obtida 

por espectrofotometria de absorção na região do UV-Vis no comprimento de onda de 

264nm 

 

           O comprimento de onda de 264nm foi escolhido neste caso, pois as dispersões 

sólidas são sistemas de liberação imediata, sendo a quantidade de fármaco liberada por 

unidade de tempo suficientemente elevada para ser quantificada neste comprimento de 

onda (de menor sensibilidade em relação ao comprimento de onda de 221 nm. O uso de 

comprimentos de onda com maior sensibilidade torna necessário diluições das amostras 

para quantificação do fármaco.  Chen e colaboradores (2012) também utilizaram o 

comprimento de onda de 264 nm para quantificar o IBF em ensaios de dissolução de 

dispersões sólidas contendo o fármaco, porém apresentando ureia como carreador. 

  

5.1.4 Quantificação do fármaco Ibuprofeno nos ensaios de dissolução dos sistemas 

matriciais de liberação modificada 

 

 A curva analítica de IBF em tampão fosfato de potássio pH 6,8, utilizando-se 

comprimento de onda de 221 nm, foi obtida para quantificação do fármaco nos ensaios 

de dissolução dos sistemas matriciais de liberação modificada. Tavares e colaboradores 

(2017) quantificaram o IBF em ensaios de dissolução de formulações de liberação 
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controlada utilizando comprimento de onda muito próximo a este (222 nm). Tabandeh e 

Mortazavi (2014) também quantificaram IBF presente em comprimidos de liberação 

sustentada empregando comprimento de onda de 221 nm nas duas primeiras horas de 

dissolução. Nestes ensaios de dissolução, a quantidade de fármaco liberada por unidade 

de tempo é significativamente menor que nos ensaios de formulações destinadas a 

liberação imediata, sendo desejável emprego de comprimento de onda de maior 

sensibilidade para leitura das absorvâncias das amostras coletadas durante os ensaios. A 

linearidade do método foi demonstrada através da plotagem de uma curva analítica 

utilizando-se as concentrações 0,02, 0,04, 0,1, 0,16, 0,22, 0,26 e 0,3mg/mL versus a 

faixa de absorvâncias. A relação linear foi encontrada entre as absorvâncias e as 

concentrações de Ibuprofeno na faixa de concentração avaliada, com os respectivos 

valores do coeficiente de determinação R2 = 0,9954. A Figura 10 apresenta a curva 

analítica obtida. 

 

 

Figura 10. Curva Analítica de Ibuprofeno em tampão fosfato de potássio pH 6,8 obtida 

por espectrofotometria de absorção na região do UV-Vis no comprimento de onda de 

221nm 

 

5.2 Cálculo do teor de Ibuprofeno nas dispersões sólidas 

 

As dispersões preparadas tiveram os respectivos teores avaliados por 

espectrofotometria de absorção na região do UV-vis, cujas absorvâncias foram obtidas 
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em 264 nm, conforme descrito no item 4.2.3. Foi utilizada a equação da curva analítica 

apresentada no item 5.1.2 para quantificação do fármaco.  

A Tabela 3 apresenta os teores médios obtidos a partir de três determinações de 

cada formulação de dispersões sólidas com os respectivos desvios padrões. 

 

Tabela 3. Teores das dispersões sólidas preparadas e respectivos desvios padrões 

Dispersão Sólida Teor (%) ± DP 

F1 97,00 ± 2,76 

F2 94,73 ± 0,68 

F3 98,60 ± 3,37 

F4 98,14 ± 4,16 

F5 99,51 ± 1,18 

F6 97,92 ± 3,08 

F7 97,26 ± 1,04 

F8 99,06 ± 2,59 

F9 98,83 ± 1,81 

F10 96,32 ± 4,45 

DP= desvio padrão; n=3 

 

Os teores de IBF obtidos para todas as DS foram altos, sendo superiores a 90%, 

variando de 94,73 % ± 0,68 a 99,51% ± 1,18. A Farmacopeia Brasileira (2010) 

estabelece critérios de aceitação para teores do fármaco apenas na forma farmacêutica 

sólida acabada (comprimido), devendo ficar entre 90,0% e 110, 0%.  

5.3 Caracterização das Dispersões Sólidas 

5.3.1 Análise de fluxo de pós através do cálculo do Índice de Carr – IC (%) 

 

 Para caracterização das dispersões segundo seu fluxo, utilizou-se como 

metodologia o cálculo do Índice de Carr – IC (%). O Índice de Carr (%) consiste em um 

método de avaliação indireto das propriedades de fluxo dos pós, sendo calculado 

utilizando-se a densidade aparente (ρa) e a densidade compactada (ρc) do pó (item 

4.2.3.1).  
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 Quanto menores os valores de IC (%), melhores as propriedades de fluxo de um 

determinado pó. Valores de IC (%) < 10% correspondem a um excelente fluxo, 

enquanto valores de IC (%) entre 11% e 15% correspondem a fluxo bom; valores de IC 

(%) entre 16% e 20% correspondem a fluxo fraco; valores de IC (%) entre 21% e 31% 

correspondem a fluxo pobre; e valores de IC (%) entre 16% e 31% correspondem a 

fluxo pobre (pós coesivos). Valores superiores a 32% correspondem a fluxo muito 

pobre (ALLEN JR; POPOVICH; ANSEL, 2013; GARCIA; PEREIRA; DIAS, 2012). 

  Os ensaios para a obtenção do Índice de Carr (%) para cada uma das 

formulações foram realizados em duplicata e os valores médios (ICm (%)) encontram-

se apresentados na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4. Valores de Índice de Carr médios (%) e respectivos desvios padrões para cada 

uma das formulações de dispersões sólidas obtidas 

Dispersão Sólida ICm (%) ± DP 

F1 32,8 ± 0,76 

F2 34,5 ± 2,44 

F3 29,2 ± 0,89 

F4 17,8 ± 0,56 

F5 18,0 ± 3,75 

F6 25,0 ± 1,26 

F7 19,1 ± 1,29 

F8 28,1 ± 0,99 

F9 22,5 ± 1,39 

F10 22,0 ± 2,83 

DP= desvio padrão; n=2 

 

 Como pode ser observado, os valores de ICm (%) dos pós variaram entre 17,8% 

± 0,56 (formulação F4) e 34,5% ± 2,44 (Formulação F2), correspondendo a fluxo de pós 

de fraco a muito pobre. O valor de IC (%) calculado para o Ibuprofeno matéria-prima 

foi de 29,8%, podendo ser considerado pobre.  

Alguns fatores podem descrever os resultados de fluxo insatisfatórios 

apresentados pelas DS, como a natureza adesiva dos polímeros empregados como 

carreadores. No entanto, é importante observar que embora os fluxos das formulações 

tenham sido considerados ruins, estes foram melhores, em sua maioria, comparados ao 

do fármaco. Além disso, inúmeras técnicas podem ser empregadas para melhorar o 

escoamento dos pós antes do processo de compressão favorecendo o fluxo, tais como o 
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aumento da granulometria e a adição de adjuvantes (LAMOLHA & SERRA, 2007) tais 

como dióxido de silício coloidal e talco às formulações. 

 O tratamento estatístico dos valores de ICm (%) das DS preparadas utilizado-se 

PEG 4000 como carreador (F1, F3, F5, F7 e F9) e das DS preparadas utilizando-se PEG 

6000 como carreador (F2, F4, F6, F8 e F10) foi realizado utilizando-se o software 

BioEstat 5.0 para determinar a existência de diferença estatística significativa entre os 

conjuntos de dados dos referidos grupos.  

 Assim, inicialmente foi realizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk. 

Posteriormente, os dados foram apresentados na forma de média e desvio padrão. 

Enquanto, as diferenças entre os grupos de dados foram determinadas através do teste t 

de Student para as amostras relacionadas (formulações com a mesma proporção 

polímero:fármaco, preparadas a partir de polímeros diferentes). O nível de significância 

para todos os testes foi p<0,05. O Resultado do teste de Normalidade Shapiro-Wilk e os 

valores de média e desvio padrão dos conjuntos de dados estão apresentados na Tabela 

5. 

 

Tabela 5. Resultado do teste de Normalidade Shapiro-Wilk, médias e desvios padrões 

dos ICm (%) das formulações contendo PEG 4000 e PEG 6000 

Resultados: Estatística descritiva e 

Teste de Normalidade Shapiro-Wilk 

ICm (%)   PEG 

4000 

ICm (%)  PEG 

6000 

Tamanho da amostra 5 5 

Média 24,32 25,48 

Desvio padrão 6,45 6,31 

                         p 

  
 

0,4312 0,9767 

 

 Os valores de p obtidos para os conjuntos de dados no teste de Normalidade, 

conforme mostra a tabela acima, foram maiores que 0,05. Sendo assim, assume-se a 

normalidade dos dados.  

O valor de p obtido no teste t de Student para amostras relacionadas foi de 

0,7622, sendo maior que 0,05, ou seja, não existe diferença estatística significativa entre 

as médias dos valores de IC (%) das dispersões preparadas com PEG 4000 e dos valores 

de IC (%) das dispersões preparadas com PEG 6000. 
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5.3.2 Caracterização do Ibuprofeno, misturas físicas fármaco:carreador e dispersões 

sólidas por espectroscopia na região do infravermelho com Transformada de Fourier 

(IV-TF) 

 

 Para as caracterizações do fármaco, das misturas físicas fármaco:carreador e de 

cada uma das dispersões sólidas por espectroscopia na região do IV-TF, foram 

reservados 5 mg das amostras. Para estas caracterizações, assim como para as 

caracterizações realizadas empregando-se as demais técnicas, foram selecionadas as 

formulações com maior proporção de fármaco em relação ao carreador, ou seja, com a 

proporção carreador:fármaco 1:2 (dispersões F5 e F6). Tal escolha foi feita em virtude 

da alta concentração de fármaco nestas dispersões, tornando-as mais suscetíveis à 

instabilidade do que as demais. As misturas físicas de fármaco:carreador na mesma 

proporção que as dispersões selecionadas foram preparadas para caracterização para fins 

de efeito comparativo. Para tal, o carreador foi previamente triturado com auxílio de 

gral e pistilo e misturado ao fármaco com posterior agitação manual da mistura. Os 

espectros obtidos nas análises das amostras foram compilados e podem ser observados 

na Figura 11.  
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Figura 11. Espectros de espectroscopia na região do IV com Transformada de Fourier 

das amostras de IBF matéria-prima, das misturas físicas de PEG 4000:IBF (1:2), PEG 

6000:IBF (1:2), dos PEGs 4000 e 6000 puros e das dispersões sólidas F5 e F6 

 

 A presença de uma banda de absorção forte em 1708 cm-1 (νC=O) associada à 

uma banda de absorção larga entre 2800 cm-1 e 3000 cm-1 (νO-H), evidencia a presença 

da função ácido carboxílico do fármaco. A presença de outras bandas de absorção entre 

2840 cm-1 e 3000 cm-1 se sobrepondo a esta banda larga é característica de νCsp3-H, 

enquanto as absorções em 1507 e 1461 cm-1 (νC=C, ArH) são características da 

presença de anel aromático. A absorção em 866 cm-1 (δC-H, ArH) indica o padrão 1,4-

dissubstituído (LOPES & FASCIO, 2004). Pere (2014) obteve em seu trabalho 

resultados semelhantes na caracterização do IBF por espectroscopia na região do IV-TF.    

O espectro do PEG 4000 apresentou picos de absorção em 2884 cm-1 (νCsp3-H) 

e 1097 cm-1 (νC-O), respectivamente. O PEG 6000 apresentou bandas muito 

semelhantes às do PEG 4000, conforme esperado, destacando-se no espectro picos de 

absorção em 2882 cm-1 (νCsp3-H) e 1097 cm-1 (νC-O), respectivamente (LOPES & 

FASCIO, 2004).  

Nos espectros das misturas físicas carreador:fármaco, observam-se apenas as 

bandas de absorção correspondentes ao fármaco, o que pode ser decorrente da maior 
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proporção de fármaco na mistura e também de uma possível segregação do fármaco na 

amostra submetida à análise. 

A análise comparativa dos espectros das misturas físicas e das dispersões sólidas 

com o fármaco matéria-prima e com os espectros de cada um dos carreadores sugere 

que não houve alterações significativas nas bandas de absorção características do 

fármaco na mistura física ou nas dispersões, indicando não haver interações químicas ou 

incompatibilidades entre o fármaco e os carreadores empregados no preparo das 

dispersões. O mesmo foi observado por Alagdar et al. (2017) em seu trabalho, no qual 

os pesquisadores prepararam dispersões sólidas contendo IBF pelo método de fusão, 

empregando como carreador binário PEG 4000:EC. A DS foi preparada na seguinte 

proporção fármaco:carreadores: 1: 1,5: 1 (IBF: PEG 4000: EC). O espectro obtido não 

apresentou alterações significativas nos picos característicos do Ibuprofeno na dispersão 

sólida, quando comparados aos picos presentes no espectro do fármaco puro e no 

espectro da mistura física fármaco:carreadores. 

 

5.3.3 Caracterização do Ibuprofeno, misturas físicas fármaco:carreador e dispersões 

sólidas por difração de raios-X (DRX) 

 

 Para as caracterizações do fármaco, das misturas físicas fármaco:carreador e de 

cada uma das dispersões sólidas, foram reservados 20 mg das amostras. As mesmas 

amostras selecionadas para as análises descritas no item 5.3.2 foram submetidas à 

análise por difração de raios-X. Os difratogramas obtidos nas análises foram 

compilados e são mostrados na Figura 12.  
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Figura 12. Difratogramas das amostras das misturas físicas de PEG 4000:IBF (1:2), 

PEG 6000:IBF (1:2), IBF matéria-prima e das dispersões sólidas F5 e F6 

 

 O difratograma do Ibuprofeno matéria-prima demonstra que o fármaco encontra-

se no estado cristalino, sendo observados picos estreitos e agudos nos ângulos de 

difração 2θ:  6,09º; 12,15º; 16,55º; 17,60º; 20,21º e 22,34º. O PEG 4000 e o PEG 6000 

apresentam-se como polímeros semicristalinos, sendo observados nos respectivos 

difratogramas picos de difração intensos, agudos, porém mais largos quando 

comparados aos picos apresentados no difratograma do fármaco puro. Os difratogramas 

do PEG 4000 e do PEG 6000 apresentam picos intensos nos ângulos de difração 2θ: 

19,29º e 23,31º e 19,27º e 23,37º, respectivamente. Os picos característicos do fármaco 

e dos carreadores podem ser observados tanto nos difratogramas das misturas físicas 

fármaco:carreador quanto nos difratogramas das dispersões sólidas. Contudo, observa-

se que os picos correspondentes ao fármaco puro apresentam-se com intensidades 

reduzidas nas misturas físicas e, sobretudo nas dispersões, demonstrando uma maior 

amorfização do fármaco ainda que parte dele se apresente no estado cristalino.  

 Estes resultados estão de acordo com o observado por Jain e colaboradores 

(2010) em seus estudos, nos quais foram preparadas dispersões sólidas ternárias 

contendo Ibuprofeno pelo método de solventes e fusão-solventes, utilizando-se PEG 
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4000 como carreador e Tween  80 como tensoativo. Segundo o trabalho realizado por 

estes pesquisadores, os resultados das análises de difração de raios-X procedidas nas 

amostras de fármaco puro e das misturas físicas demonstraram a natureza cristalina do 

fármaco, uma vez que os difratogramas apresentaram os picos intensos característicos 

do Ibuprofeno. Os difratogramas das dispersões sólidas continuaram apresentando picos 

característicos do fármaco, porém estes picos se mostraram mais alargados, o que foi 

atribuído pelos autores à maior amorfização do fármaco na dispersão, o que segundo 

eles também poderia ser a razão para o aumento da velocidade de dissolução do fármaco 

nas dispersões.  

 Hussain e colaboradores (2011) prepararam dispersões sólidas a partir do 

Ibuprofeno e diferentes fosfolipídios pelo método de solventes utilizando etanol ou 

clorofórmio no preparo das dispersões. Estes pesquisadores constataram, em seus 

estudos, um significativo incremento na dissolução do Ibuprofeno quando nas 

dispersões sólidas em comparação com o fármaco puro, especialmente nas dispersões na 

qual o dimiristoilfosfatidil glicerol (DMPG) foi o fosfolipídio utilizado. Os 

difratogramas obtidos nas análises do fármaco e de dispersão sólida IBF:DMPG 9:1 

demonstraram a natureza cristalina do Ibuprofeno puro e também na dispersão sólida, o 

que indicou que o aumento na velocidade de dissolução do fármaco poderia ser 

atribuído à maior superfície de contato deste na dispersão e não à modificação do estado 

amorfo para o cristalino.  

 Lee e colaboradores (2013) em seus estudos prepararam dispersões sólidas 

contendo carvedilol pelo método de spray drying utilizando a polivinilpirrolidona K30 

(PVP K30) como polímero carreador e o Tween 80® como tensoativo. Foi demonstrado 

que ao contrário das dispersões convencionais, o método utilizado por eles levou ao 

preparo de dispersões nas quais não houve alteração na cristalinidade do fármaco. A 

difração de raios-X mostrou que os picos característicos do fármaco puro observados 

nos ângulos de difração examinados permaneceram presentes na mistura física 

fármaco:polímero e também na dispersão sólida. Esta observação, quando associada aos 

resultados de DSC e MEV obtidos pelos autores através das análises das mesmas 

amostras, permitiu concluir que o fármaco apresentava-se ainda no estado cristalino nas 

dispersões, e atribuir o aumento da solubilidade do carvedilol ao fato de o polímero 

apresentar-se aderido à superfície do fármaco, aumentando a sua hidrofilicidade. 

 Nos estudos de Li e colaboradores (2010), foram preparadas dispersões sólidas 

contendo sibutramina base pelo método de spray drying. As dispersões sólidas foram 
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preparadas com água, hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), polaxamer e ácido cítrico. 

Os estudos de difratometria de raios-X demonstraram a cristalinidade do fármaco puro, 

através dos picos apresentados no respectivo difratograma. Os mesmos picos 

encontram-se presentes no difratograma da mistura física dos componentes da 

dispersão. No difratograma da dispersão sólida, é possível observar alguns dos picos 

presentes no difratograma do fármaco puro enquanto outros não. Os autores perceberam 

que ao contrário das dispersões sólidas convencionais, as dispersões preparadas por eles 

apresentavam-se parcialmente amorfas e parcialmente na forma cristalina inalterada. 

Assim, o incremento na dissolução foi atribuído não só à passagem do fármaco do 

estado cristalino para o amorfo, como também à aderência dos carreadores hidrofílicos à 

superfície do fármaco pouco solúvel, da mesma forma que nos estudos de Lee e 

colaboradores (2013). 

 No presente trabalho, os picos característicos do Ibuprofeno permaneceram 

presentes nos difratogramas das dispersões sólidas preparadas, contudo com 

intensidades bem menores, demonstrando ainda alguma cristalinidade do fármaco. 

Entretanto, a amorfização do IBF ainda que parcial associada ao aumento da superfície 

de contato do Ibuprofeno nas dispersões preparadas pode explicar o aumento da 

velocidade de dissolução do fármaco nestas dispersões (item 5.3.6). 

5.3.4 Caracterização do Ibuprofeno, misturas físicas fármaco:carreador e dispersões 

sólidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 Para avaliação da morfologia de superfície do fármaco puro, das misturas físicas 

fármaco:carreador e das dispersões sólidas, as amostras selecionadas para as 

caracterizações foram submetidas à microscopia eletrônica de varredura. As 

fotomicrografias obtidas nas análises podem ser observadas nas Figuras 13, 14, 15 e 16.  
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Figura 13. Fotomicrografias das amostras de IBF (__), PEG 4000 (__), misturas física de 

IBF:PEG4000 2:1 (__) e DS F5 (__) obtidas por microscopia eletrônica de varredura com 

aumento de 150x. 
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Figura 14. Fotomicrografias das amostras de IBF (__), PEG 6000 (__), misturas físicas de 

IBF:PEG 6000 2:1 (__) e DS F6 (__) obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

com aumento de 150x. 

 

 

Figura 15. Fotomicrografias das amostras de IBF (__) e DS F5 (__) obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura com aumento de 700x. 
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Figura 16. Fotomicrografias das amostras de IBF (__) e DS F6 (__) obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura com aumento de 700x. 

 

 Como pode ser observado nas imagens, o fármaco ibuprofeno puro apresenta-se 

nitidamente na forma cristalina, sendo observados cristais assemelhados a pequenas 

agulhas. O carreador PEG 4000 apresenta-se sob forma de pequenos blocos, de formato 

paralepipedal, com bordos bem definidos e regulares. Enquanto, o PEG 6000 apresenta-

se como blocos de formatos irregulares e tamanhos distintos. Nas misturas físicas 

fármaco: carreador, é possível observar que o fármaco exibe as mesmas características 

observadas na amostra contendo apenas Ibuprofeno puro. Nas dispersões, entretanto, 

especialmente na dispersão F5, não é possível distinguir o fármaco do polímero. As 

amostras das dispersões apresentam-se como massas homogêneas, nas quais o fármaco 

encontra-se finamente disperso ou aderido à superfície dos carreadores. As Figuras 15 e 

16 mostram as imagens das amostras de fármaco puro e DS F5, e fármaco puro e DS 

F6, respectivamente, observadas em detalhe, com aumento de 700x. As imagens deixam 

clara as diferenças nas morfologias de superfície das DS e do fármaco puro. 

 Kumar e Mishra (2006) prepararam dispersões sólidas de Meloxicam em PEG 

6000 pelo método de solventes e observaram através das imagens obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura que o fármaco puro apresentava-se originalmente 

na forma cristalina, como aglomerados de agulhas finas de superfície plana. Em relação 

ao PEG 6000, este apresentou a forma de aglomerados de cristais de tamanhos e 

formatos irregulares como também observado no presente trabalho. Nas dispersões 

sólidas, constatou-se que o fármaco encontrava-se finamente e uniformemente disperso 

ou aderido à superfície do carreador, tendo sido verificado, ainda, que a dispersão com a 

menor proporção fármaco:carreador (com concentração de fármaco de 5%) apresentava-
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se como uma solução sólida, estando a maior parte do fármaco totalmente solubilizado 

no polímero. Cabe salientar, contudo, que a dispersão sólida na qual isto foi observado 

apresentava proporção de fármaco muito inferior à do carreador. No presente trabalho, 

altas concentrações de fármaco foram empregadas no preparo das dispersões, sendo 

necessários outros estudos, com dispersões apresentando maiores concentrações de 

carreador para que se possa estabelecer uma possível correlação entre a proporção 

carreador:fármaco e o grau de amorfização das DS observado nas fotomicrografias 

obtidas por MEV. 

 Chen e colaboradores (2012) também prepararam dispersões sólidas contendo 

Ibuprofeno pelo método de fusão, porém utilizando ureia como carreador, e observaram 

em imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura que ao contrário do 

Ibuprofeno puro, que se apresentava na forma cristalina como agulhas, as dispersões 

sólidas se mostravam como uma massa homogênea e uniforme de superfície enrugada, 

na qual o fármaco encontrava-se disperso. 

 Essas observações, assim como as realizadas neste trabalho, demonstram o 

aumento da superfície de contato do fármaco, que quando nas dispersões sólidas, passa 

a se apresentar finamente disperso na superfície dos carreadores. 

 

5.3.5 Caracterização do Ibuprofeno, misturas físicas fármaco:carreador e dispersões 

sólidas por análise térmica explanatória diferencial (DSC) 

 

 Foi procedida análise térmica explanatória diferencial nas amostras de fármaco 

puro, nos PEGs 4000 e 6000, nas misturas físicas carreador:fármaco (1:2) e nas 

dispersões sólidas com maior proporção fármaco:carreador (dispersões F5 e F6).  

 Os resultados das análises mostram que o termograma do Ibuprofeno puro 

apresenta um pico endotérmico estreito e agudo na temperatura de 76,22º C, com 

entalpia de fusão de 141,0 J/g. Os termogramas dos PEGs 4000 e 6000 apresentam, 

respectivamente, picos endotérmicos na temperatura de 61,59ºC, com entalpia de fusão 

de 201,6 J/g e na temperatura de 63,20ºC, com entalpia de fusão de 198,0 J/g, conforme 

pode ser observado na Figura 17. 
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Figura 17. Termogramas do IBF, e dos PEGs 4000 e 6000, mostrando os respectivos 

picos endotérmicos. 

 

 Os termogramas das misturas físicas, conforme esperado, apresentam dois picos 

endotérmicos, correspondentes ao fármaco e ao carreador, presentes na mistura.  

 O termograma da mistura física PEG 4000:IBF (1:2) apresenta um pico 

endotérmico alargado na temperatura de 59,84ºC , correspondente ao PEG 4000 e um 

pico estreito e agudo na temperatura de 75,30ºC, correspondente ao IBF.  O termograma 

da mistura física PEG 6000: IBF (1:2) apresenta um pico endotérmico alargado na 

temperatura de 56,98ºC, correspondente ao PEG 6000 e um pico estreito e agudo na 

temperatura de 76,27ºC, correspondente ao IBF (Figura 18). 
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Figura 18. Termogramas das misturas físicas PEG 4000:IBF (1:2) e PEG 6000:IBF 

(1:2), mostrando os picos endotérmicos correspondentes a cada um dos componentes da 

mistura. 

 

 Nos termogramas das dispersões sólidas F5 e F6 (figura 19), que apresentam 

PEG 4000:IBF (1:2) e PEG 6000:IBF (1:2), respectivamente, é possível observar que os 

picos endotérmicos correspondentes ao fármaco puro e aos carreadores puros 

apresentados na Figura 17, encontram-se ausentes ou deslocados.  

 No termograma da dispersão sólida F5, observa-se um único pico agudo e 

estreito na temperatura de 48,95ºC, temperatura de fusão mais baixa do que a do 

fármaco puro e do PEG 4000 puro. No termograma da dispersão sólida F6, são 

observados dois picos endotérmicos deslocados em relação aos picos correspondentes 

ao fármaco puro e ao PEG 6000 puro, nas temperaturas de 50,87ºC e 68,24ºC. 
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Figura 19. Termograma das dispersões sólidas F5 e F6. 

 

 Considerando sistemas sólidos binários fármaco-polímero, quando o fármaco é 

solúvel no polímero à temperatura de fusão deste, ou vice-versa, os sistemas podem 

formar misturas eutéticas. Para que um fármaco apresente alta solubilidade em um 

determinado polímero fundido, é necessário que o fármaco tenha baixa afinidade pelo 

estado cristalino e/ou alta afinidade pelo polímero.  Por apresentar baixo ponto de fusão 

e, consequentemente, baixa afinidade pelo estado cristalino, o Ibuprofeno apresenta alta 

afinidade pelo polímero fundido, podendo formar com este um sistema eutético (NEWA 

et al., 2008a; NEWA et al., 2008c). 

 Uma vez formada uma mistura líquida fármaco:polímero, se esta apresentar 

composição diferente da mistura eutética, quando resfriada, o componente em excesso 

na mistura se solidifica progressivamente, fazendo com que o líquido remanescente se 

torne rico no outro componente. Quando a composição da mistura eutética é atingida, a 

fase líquida restante então se solidifica sob a forma de uma fina dispersão. Assim, 

espera-se que o termograma de um sistema binário onde um dos componentes da 

mistura encontra-se em excesso, apresente dois picos endotérmicos, um correspondente 

ao componente que se apresenta em excesso, que se solidifica em um primeiro 

momento, e o outro correspondente à mistura eutética (NEWA et al., 2008a; NEWA et 

al., 2008c). 
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 A análise do termograma correspondente à dispersão sólida F5 (DS F5), 

apresentado na Figura 19 permite observar um único pico endotérmico na temperatura 

de 48,95ºC, temperatura de fusão inferior à do fármaco puro e do carreador (PEG 4000). 

Assim, pode-se inferir que este endoterma corresponda à mistura eutética fármaco: 

polímero. Nenhum outro pico é observado no termograma, o que permite concluir que o 

fármaco encontra-se totamente disperso no polímero. No termograma da dispersão 

sólida F6 (DS F6), observa-se a presença de dois picos endotérmicos, um mais intenso e 

agudo na temperatura de 50,87 ºC, correspondente à mistura eutética e o outro mais 

alargado, de menor intensidade na temperatura de 68,24º C, correspondente ao fármaco 

em excesso na mistura. Essa observação permite inferir que o PEG 4000, carreador 

utilizado no preparo da dispersão F5, foi capaz de incorporar maior quantidade de 

fármaco do que o PEG 6000, carreador utilizado no preparo da dispersão F6. Assim, 

deduz-se que na dispersão sólida F5, todo o fármaco apresenta-se finamente disperso no 

carreador, o que não ocorre na dispersão sólida F6. Estes resultados corroboram com os 

resultados obtidos através da miscroscopia eletrônica de varredura, nos quais as imagens 

mostram a dispersão sólida F5 como uma massa homogênea, na qual o fármaco 

apresenta-se totalmente disperso no carreador não sendo possível distinguir o fármaco 

do polímero. 

 

5.3.6 Ensaios de dissolução do Ibuprofeno e das dispersões sólidas 

 

 Os perfis de dissolução do IBF puro e das dispersões sólidas foram obtidos e 

podem ser observados na Figura 20. Para os estudos de dissolução foram utilizados 200 

mg do fármaco puro e a quantidade de cada uma das dispersões sólidas equivalente a 

200 mg do fármaco para fins comparativos. Das 10 formulações de dispersões 

preparadas, seis foram selecionadas para os ensaios de dissolução, quais sejam as que 

apresentavam maior proporção fármaco:carreador (F1, F2, F5, F6, F9 e F10), uma vez 

que do ponto de vista tecnológico, a viabilidade de desenvolvimento de formas 

farmacêuticas sólidas a partir destas é maior, sendo mais adequadas para o posterior 

preparo dos sistemas matriciais de liberação modificada.  

 Nas análises foram utilizadas três amostras de cada uma das formulações de 

dispersão e também de fármaco puro. A quantidade de fármaco liberada durante os 
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ensaios foi calculada nas alíquotas retiradas em diversos tempos entre 5 e 120 minutos, 

com reposição do tampão fosfato após cada coleta.  

 A quantificação do fármaco foi realizada por espectrofotometria de UV, sendo 

as leituras das absorvâncias efetuadas no comprimento de onda de 264 nm. Os perfis de 

liberação de fármaco obtidos podem ser observados na Figura 20. 

         

 

Figura 20. Perfis de dissolução do fármaco Ibuprofeno puro e das diferentes 

formulações de dispersões sólidas contendo Ibuprofeno em tampão fosfato de potássio 

pH 6,8; n=3 

 

 

O cálculo das eficiências de dissolução (EDs (%)) foi feito empregando-se o 

método dos trapezóides, a partir dos valores de área sob a curva (ASC) dos perfis de 

dissolução do IBF e das DS obtidos no intervalo de tempo (t) em que os ensaios foram 

realizados (valores médios na Tabela 6). As EDs (%) foram calculadas através da razão 

entre esta área e a área total do retângulo (ASCR) definida pela ordenada (100% de 

dissolução) e pela abcissa (tempo total dos ensaios) (KHAN & RHODES, 1975). A 

equação 5 foi usada para o cálculo das EDs (%):  

 

  ED (%)= ASC(0-t)/ASCR x 100   Equação 5   
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Tabela 6. Média das eficiências de dissolução (%) do fármaco e das formulações de 

dispersão com seus respectivos desvios padrões       

Formulações       EDm (%) ± DP 

DS F1 97,10 ± 2,35B 

DS F2 98,11 ± 1,20B 

DS F5 98,17 ± 1,57B 

DS F6 93,63 ± 3,44B 

DS F9 95,09 ± 1,37B 

DS F10 91,03 ± 4,04B 

IBF 77,91 ± 8,43A 

DP= Desvio Padrão (n=3) 

Valores seguidos da mesma letra não diferem estatisticamente, sendo as eficiências de 
dissolução consideradas equivalentes (p>0,05) 

 

 Como pode ser observado na Figura 20 e na Tabela 6, ocorreu um incremento da 

dissolução do fármaco a partir das dispersões sólidas. As eficiências de dissolução do 

fármaco quando nas dispersões aumentaram de forma expressiva quando comparadas à 

eficiência de dissolução do fármaco puro, conforme esperado, sendo tais diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,05). Todas as dispersões apresentaram eficiências 

superiores em relação ao fármaco puro, sendo as respectivas médias superiores a 90% 

para todas as formulações de dispersão. No entanto, não houve diferença estatística 

significativa entre as eficiências de dissolução das dispersões entre si, podendo os 

valores obtidos serem considerados estatisticamente equivalentes (p>0,05). Assim, 

apesar de haver diferenças na amorfização e incorporação do fármaco, é possível inferir 

que o carreador utilizado e a proporção carreador:fármaco não influenciaram 

significativamente a dissolução do fármaco.   

   Newa e colaboradores (2008a, 2008c) também prepararam dispersões sólidas 

contendo ibuprofeno pelo método de fusão à baixa temperatura, utilizando PEG 4000 e 

PEG 6000 como carreadores nas seguintes proporções fármaco:carreador: 4:1, 2:1, 1:1, 

1:3, 1:5, 1:7 e 1:10. Estes pesquisadores observaram, analisando os perfis de dissolução 

das dispersões em tampão fosfato pH 6,8, que houve incremento na velocidade de 

dissolução do fármaco com aumento da proporção de carreador, o que difere dos 

resultados aqui apresentados. Contudo, da mesma forma que os resultados obtidos neste 
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trabalho, houve incremento nas velocidades de dissolução das dispersões em relação ao 

fármaco puro, independente do carreador utilizado. 

 Ofokansi e outros pesquisadores (2016) prepararam dispersões sólidas contendo 

ibuprofeno pelo método de fusão utilizando PEG 8000 como carreador nas seguintes 

proporções fármaco:carreador: 1:1, 1:2, 1:3 e 1:4.  Os perfis de dissolução do fármaco 

puro e das dispersões sólidas obtidos em fluido gástrico simulado (pH 1,2) e fluido 

intestinal simulado (pH 7,4) foram comparados. Os pesquisadores constataram em seu 

estudo que houve aumento significativo da velocidade de dissolução do ibuprofeno a 

partir das dispersões sólidas (p<0,05) quando comparada à velocidade de dissolução do 

fármaco puro, tendo sido a dissolução em fluido intestinal simulado melhor do que a 

dissolução em fluido gástrico simulado. Estes resultados, desconsiderando os meios 

empregados para dissolução, também se encontram de acordo com os resultados 

apresentados neste trabalho. 

 Considerando que no presente trabalho não houve influência do carreador nas 

eficiências de dissolução das dispersões sólidas obtidas, foram utilizadas como critérios 

para seleção do carreador mais adequado as características físico-químicas intrínsecas 

dos PEGs, tais como a maior solubilidade em água e menor ponto de fusão do polímero 

de menor peso molecular. Estas características, associadas ao conjunto de resultados 

obtidos na caracterização das dispersões, levou à escolha das formulações contendo 

PEG 4000 (F1, F5 e F9) para a etapa seguinte - o desenvolvimento dos sistemas 

matriciais de liberação modificada.  

 

5.3.7 Desenvolvimento dos sistemas matriciais de liberação modificada a partir das 

dispersões sólidas de escolha e ensaios de dissolução 

 

 Os sistemas matriciais de liberação modificada foram desenvolvidos segundo 

metodologia descrita no item 4.2.5, adicionando-se a cada uma das formulações de 

dispersão de escolha os diluentes celulose e lactose, e o agente modificador da liberação 

do fármaco (HPMC K 4M) em diferentes proporções (10%, 17,5% e 25%), obtendo-se 

o total de nove formulações (F1 10%, F1 17,5%, F1 25%, F5 10%, F5 17,5%, F5 25%, 

F9 10%, F9 17,5% e F9 25%) (Tabela 7).  
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Tabela 7. Formulações dos sistemas matriciais desenvolvidos com respectivos 

componentes e proporções 

Formulação Componentes (%) 

DS HPMC K4M Celulose Lactose 

F1 10% 66,66 10,00 11,67 11,67 

F1 17,5% 66,66 17,50 7,92 7,92 

F1 25% 66,66 25,00 4,16 4,16 

F5 10% 50,00 10,00 20,00 20,00 

F5 17,5% 50,00 17,50 16,25 16,25 

F5 25% 50,00 25,00 12,50 12,50 

F9 10% 55,55 10,00 17,22 17,22 

F9 17,5% 55,55 17,50 13,47 13,47 

F9 25% 55,55 25,00 9,72 9,72 

 

 As pastilhas foram preparadas uma a uma, com auxílio de uma prensa Shimadzu, 

empregando-se força de 3 kN, com massa individual de 450 mg cada, todas contendo o 

equivalente a 150 mg de fármaco independente da dispersão utilizada no preparo. 

 Para avaliação do efeito modificador da liberação do fármaco decorrente da 

adição do HPMC K 4M às formulações, desconsiderando o retardo na liberação 

provocado pela força de coesão entre as partículas, resultante da força mecânica de 

compressão aplicada para a obtenção do sistema matricial, foram preparadas pastilhas 

contendo apenas cada uma das dispersões, sem qualquer quantidade de HPMC K 4M. 

 As pastilhas preparadas podem ser observadas na Figura 21. 

 

 

Figura 21. Imagem mostrando um dos sistemas matriciais desenvolvidos (pastilhas da 

formulação F5 HPMC 25%). Fonte: próprio autor. 

              

Foram realizados ensaios de dissolução para cada um dos sistemas matriciais 

desenvolvidos e para as formulações contendo apenas dispersões sólidas (sem adição de 
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HPMC) (Figura 22), conforme descrito no item 4.2.5. Ao final dos ensaios de 

dissolução, observou-se que os sistemas matriciais apresentaram-se íntegros, não tendo 

sofrido desintegração, tal como esperado. Foi observada a presença de uma camada 

geleificada envolvendo cada um dos sistemas submetidos aos ensaios. Os perfis de 

liberação obtidos foram compilados e podem ser observados nas Figuras 24, 25 e 26. Os 

resultados apresentados representam a média de três ensaios para cada uma das 

formulações. 

   

 

Figura 22. Ensaio de dissolução realizado em triplicata com dois dos sistemas matriciais 

desenvolvidos a partir da DS F5 (F5 HPMC 10 % e F5 HPMC 17,5 %) em tampão 

fosfato de potássio (pH 6,8) à temperatura de 37 ºC, com velocidade de rotação de 50 

rpm. 
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Figura 23. Imagem mostrando um dos sistemas matriciais desenvolvido a partir da DS 

F5 (F5 HPMC 25%) apresentando-se íntegro após o término do ensaio de dissolução 

realizado em tampão fosfato de potássio (pH 6,8), à temperatura de 37 ºC, com 

velocidade de rotação de 50 rpm; t=120min. 
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Figura 24. Perfis de liberação do IBF a partir das pastilhas contendo apenas a DS F1 e 

dos sistemas matriciais desenvolvidos com esta formulação em tampão fosfato de 

potássio pH 6,8; n=3; t=120 min. 

 

 
Figura 25. Perfis de liberação do IBF a partir das pastilhas contendo apenas a DS F5 e 

dos sistemas matriciais desenvolvidos com esta formulação em tampão fosfato de 

potássio pH 6,8; n=3; t=120 min. 
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Figura 26. Perfis de liberação do IBF a partir das pastilhas contendo apenas a DS F9 e 

dos sistemas matriciais desenvolvidos com esta formulação em tampão fosfato de 

potássio pH 6,8; n=3; t=120 min. 

 

 Os perfis de liberação obtidos como resultados dos ensaios de dissolução foram 

comparados através das eficiências de dissolução calculadas para cada uma das 

formulações pelo método dos trapezóides. As eficiências de dissolução médias EDms 

(%) encontram-se na Tabela 8. 
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Tabela 8. Eficiências de dissolução médias das pastilhas contendo dispersões sólidas 

sem adição de HPMC e dos sistemas matriciais desenvolvidos a partir da adição de 

HPMC em diferentes proporções com seus respectivos desvios padrões.  

Formulações EDm(%) ± DP 

F1 s/ HPMC 30,07 ± 2,95A 

F1 10% 15,45 ± 1,18B 

F1 17,5% 9,48 ± 0,76CD 

F1 25% 8,18 ± 0,51CG 

F5 s/ HPMC 44,62 ± 2,56H 

F5 10% 13,09 ± 0,71BDG 

F5 17,5% 10,39 ± 0,84CG 

F5 25% 7,67 ± 1,29C 

F9 s/ HPMC 37,67 ± 2,29E 

F9 10% 22,82 ± 2,37F 

F9 17,5% 9,37 ± 0,79CG 

F9 25% 8,35 ± 0,46CG 

DP= desvio padrão (n=3) 
Valores seguidos do mesmo conjunto de letras não diferem estatisticamente, sendo as 

eficiências de dissolução consideradas equivalentes (p>0,05) 

 

   

A análise estatística dos resultados demonstrou que todos os sistemas matriciais 

desenvolvidos, independente da proporção de HPMC na formulação, apresentaram 

redução significativa na liberação de fármaco por unidade de tempo (p<0,05) em 

relação às formulações contendo apenas as dispersões sólidas (sem adição da HPMC K 

4M). Os resultados também demonstraram que as formulações contendo apenas as 

dispersões sólidas (F1 s/HPMC, F5 s/ HPMC e F9 s/ HPMC) apresentaram EDs (%) 

estatisticamente diferentes entre si (p<0,05), tendo sido observado que a eficiência foi 

significamente maior para a formulação contendo a dispersão sólida com maior 

proporção de fármaco em relação ao carreador (F5 s/ HPMC), e menor para a 

formulação contendo a dispersão sólida com a menor proporção de fármaco em relação 

ao carreador (F1s/HPMC). Assim, para pastilhas sem HPMC, os valores de EDs (%) 

seguiram ordem crescente quanto maior a proporção de fármaco nas dispersões. 
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 Foi observado ainda que os sistemas matriciais desenvolvidos a partir das 

dispersões F1, F5 e F9 (com respectivas proporções carreador:fármaco 1:1, 1:2 e 1:1,5), 

apresentaram valores de EDs (%) equivalentes para as formulações contendo as maiores 

proporções de HPMC (F1 17,5% e F1 25%; F5 17,5% e F5 25%; F9 17,5% e F9 25%), 

sendo o valor de p>0,05. Além disso, independente da proporção carreador:fármaco da 

dispersão empregada, os valores de EDs (%) não diferiram estatisticamente (p>0,05) 

para as formulações apresentando as duas maiores proporções de HPMC. Assim, os 

valores de EDs (%) das formulações F1 17,5%, F5 17,5% e F9 17,5% são equivalentes 

entre si. O mesmo ocorre com os valores de EDs (%) das formulações F1 25%, F5 25% 

e F9 25%. Tal observação permite inferir que para as formulações com as maiores 

concentrações de HPMC, a dissolução independe da proporção carreador:fármaco da 

dispersão empregada, sendo a liberação do fármaco controlada apenas pela formulação 

e não pela solubilidade do fármaco na DS. 

 Para melhor compreender os mecanismos de liberação do fármaco a partir dos 

sistemas matriciais desenvolvidos e avaliar a cinética de liberação deste, um novo 

ensaio de dissolução foi realizado em um período de tempo maior (360 min), para 

obtenção de perfis mais representativos.  

 Para o novo ensaio, foram selecionadas as formulações desenvolvidas a partir 

das dispersões F5 por apresentarem a maior proporção fármaco:carreador, e por terem 

apresentado perfis de dissolução equidistantes para os sistemas matriciais desenvolvidos 

a partir das diferentes concentrações de HPMC, tendo a análise estatística demonstrado 

que ao contrário dos demais sistemas, os sistemas desenvolvidos a partir da DS F5 

apresentaram valores de EDs (%) equivalentes (p>0,05) também entre as formulações 

com as concentrações de HPMC de 10% e de 17,5%. Os perfis de dissolução foram 

compilados e encontram-se na Figura 27. As EDs (%) foram calculadas e estão 

apresentadas na Tabela 9. 
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Figura 27. Perfis de liberação do IBF a partir das pastilhas contendo apenas a DS F5 e 

dos sistemas matriciais desenvolvidos com esta formulação em tampão fosfato de 

potássio pH 6,8; n=3; t=360min. 

 

Tabela 9. Eficiências de dissolução médias das pastilhas contendo a DS F5 sem adição 

de HPMC e dos sistemas matriciais desenvolvidos a partir da adição de HPMC em 

diferentes proporções com seus respectivos desvios padrões. 

Formulações EDm (%)± DP 

DS F5 72,72 ± 2,59A 

F5 HPMC 10% 

F5 HPMC 17,5% 

24,60 ± 1,11B 

19,92 ± 0,24BD 

F5 HPMC 25% 15,49 ± 0,46D 

DP= desvio padrão (n=3) 
Valores seguidos de letras diferentes diferem estatisticamente (p<0,05) 
 

 

 Os valores de EDs (%) obtidos para as formulações desenvolvidas a partir da DS 

F5 após os novos ensaios de dissolução diferiram estatisticamente (p<0,05) apenas entre 

os sistemas matriciais F5 HPMC 10% e F5 HPMC 25%, corroborando o resultado 

anterior. 

         Os perfis resultantes destes novos ensaios de dissolução foram linearizados 

empregando-se diferentes modelos matemáticos para o estudo da cinética de liberação 

in vitro do fármaco a partir das formulações desenvolvidas. Desta forma, foram obtidos 
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os respectivos coeficientes de determinação (R2), constantes de liberação (K) e 

expoentes de liberação (n). Os resultados encontram-se apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Comportamentos cinéticos de liberação in vitro do Ibuprofeno a partir das 

formulações estudadas. Modelos matemáticos e seus respectivos parâmetros: 

Coeficiente de determinação (R2), constante de velocidade de liberação (K) e expoente 

de liberação (n). 

Modelos Matemáticos 

Formulações Ordem zero Primeira 

Ordem 

Higuchi Hixson- Crowell Korsmeyers-Peppas 

Equação Qt=Q0 + K0t lnQt = lnQ0+ K1t Qt = KH √t Q0
1/3 – Q1

1/3= Kst  Qt/Q∞=KKtn 

Variáveis K0 R2 K1 R2 KH R2 KHC R2 Kk R2 n 

F5 s/ HPMC 

 

0,684 0,962 0,023 0,806 9,179 0,987 -0,016 0,994 0,969 0,975 0,948 

F5 10% 0,106 0,971 0,007 0,828 1,934 0,999 -0,002 0,98 1,813 0,999 0,508 

F5 17,5% 0,106 0,985 0,011 0,776 1,906 0,988 -0,002 0,991 0,384 0,948 0,77 

F5 25% 0,090 0,991 0,016 0,718 1,615 0,984 -0,002 0,995 0,040 0,969 1,177 

Os valores em negrito destacam os valores de R2 mais representativos. 

 Segundo Costa e Lobo (2001), vários fatores influenciam na cinética de 

liberação dos fármacos, tais como o tipo de fármaco, a forma polimórfica, a 

cristalinidade, o tamanho de partícula, a solubilidade e a quantidade de fármaco presente 

na forma farmacêutica. 

       Vários modelos matemáticos foram desenvolvidos para descrever os diferentes 

mecanismos de liberação de fármaco. Os modelos de ordem zero, de primeira ordem, de 

Higuchi, de Hixson-Crowell e de Korsmeyers-Peppas são alguns dos mais utilizados 

(COSTA & LOBO, 2001). 

      O modelo de ordem zero descreve a liberação de fármacos a partir de formas 

farmacêuticas que não se desagregam. Nestas, o fármaco é liberado lentamente e 

assume-se que a área superficial de contato da forma farmacêutica com o meio de 

dissolução não muda. Este modelo é ideal, portanto, para descrever a dissolução de 

fármacos a partir de alguns tipos de formas farmacêuticas de liberação modificada, cujo 

objetivo seja proporcionar ação farmacológica prolongada. Nesse modelo se enquadram 
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alguns sistemas transdérmicos, sistemas osmóticos, sistemas matriciais contendo 

fármacos pouco solúveis, dentre outros (COSTA & LOBO, 2001). 

     O modelo de primeira ordem é utilizado para descrever a dissolução de fármacos 

quando a quantidade liberada diminui ao longo do tempo, sendo proporcional à 

quantidade restante na forma farmacêutica. Esse tipo de liberação é típico de formas 

farmacêuticas compostas por matrizes porosas contendo fármacos solúveis no meio de 

dissolução (CASCONE, 2017). 

       Higuchi desenvolveu um modelo baseado na Lei de Fick, que descreve a 

liberação de fármaco por um processo de difusão, no qual o fármaco vai do local de 

maior concentração para o de menor concentração. Este modelo prevê que a quantidade 

de fármaco liberada varia linearmente com a raiz quadrada do tempo.  A equação de 

Higuchi demonstra de forma ideal a liberação a partir de sistemas matriciais contendo 

fármacos solúveis (RAMTEKE et al., 2014; MANADAS, PINA, VEIGA, 2002). 

       O modelo de Hixson-Crowell, por sua vez, considera que a área superficial da 

partícula é proporcional à raiz cúbica do seu volume. Assim a redução do tamanho de 

partícula do fármaco ao longo da dissolução, segundo este modelo, influencia 

diretamente na cinética de liberação (HIXSON & CROWELL, 1931). 

      Quando não se conhece completamente o mecanismo de liberação do princípio 

ativo a partir da forma farmacêutica ou quando existe a influência de mecanismos 

distintos na cinética de liberação do fármaco, utiliza-se como ferramenta matemática a 

equação de Korsmeyer-Peppas. O expoente “n” presente na equação indica o 

mecanismo que melhor se aplica ou que exerce influência mais significativa na 

liberação do ativo. Para formas farmacêuticas de formato cilíndrico, como comprimidos 

ou pastilhas, tais como as utilizadas neste trabalho, tem-se que o mecanismo 

predominante de liberação obedece à lei de Fick para valores de n=0,45, é anômalo para 

valores de “n” entre 0,45 e 0,89 ou superiores a 0,89 e segue cinética de liberação de 

ordem zero quando n=0,89, sendo típica de sistemas matriciais que entumescem 

(COSTA & LOBO, 2001; MANADAS, PINA; VEIGA, 2002).  

        A análise dos perfis de liberação das formulações estudadas aplicando-se os 

diferentes modelos matemáticos descritos acima demonstrou que para o sistema 

matricial contendo HPMC 10%, o modelo que mais se adequa à liberação do fármaco é 

o de Higuchi (com valor de R2 de 0,999), sendo a difusão baseada na Lei de Fick o 

principal mecanismo de liberação do IBF. O modelo de Hixson-Crowell apresentou os 

maiores coeficientes de correlação para a formulação contendo apenas a DS F5 e os 
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sistemas matriciais contendo HPMC 17,5% e HPMC 25% (valores de R2 de 0,994, 

0,991 e 0,995, respectivamente). Assim, para estas formulações, a variação da área 

superficial das partículas e de seu diâmetro ao longo da dissolução teve grande 

influência na cinética de liberação do ativo. 

      A observação da Tabela 10 permite verificar ainda que os demais modelos 

utilizados, com exceção do modelo de primeira ordem, também apresentaram 

coeficientes de correlação (R2) elevados e próximos entre si para todos os sistemas 

matriciais. A cinética de liberação dos sistemas se adequa, portanto, a todos estes 

modelos. Assim, fazem sentido os valores elevados de coeficientes de correlação 

obtidos ao se aplicar os dados ao modelo de Kosmeyer-Peppas, uma vez que este 

modelo é apropriado para descrever a liberação de fármaco quando há influência de 

múltiplos fatores, estando envolvido mais de um mecanismo. 

     Os resultados obtidos no presente estudo corroboram os obtidos por Qazi et al. 

(2013) quando estudaram a cinética de liberação do Cloridrato de Diltiazem a partir de 

sistemas matriciais. Estes pesquisadores também utilizaram HPMC K 4M como 

polímero formador de matriz, porém em concentrações que variaram de 20% a 50%. A 

análise dos dados realizada por eles, a partir dos perfis de dissolução obtidos, 

demonstrou que a liberação do Cloridrato de Diltiazem se adequou mais ao modelo de 

Higuchi, tendo sido obtidos os maiores coeficientes de correlação para este modelo. O 

modelo de Hixson-Crowell também apresentou coeficientes de correlação elevados. 

Assim, a difusão baseada na Lei de Fick e a variação de tamanho e área superficial da 

partícula durante a dissolução foram consideradas determinantes na cinética de 

liberação do fármaco. Ao se aplicar os dados à equação de Korsmeyer-Peppas, foram 

obtidos altos coeficentes de correlação revelando-se boa adequação a este modelo. Os 

valores obtidos para o expoente “n” indicaram mecanismo de liberação anômala, sendo 

a cinética de liberação, portanto, descrita por dois mecanismos, o de difusão e o de 

relaxamento do polímero. Esta mesma inferência pode ser feita no presente trabalho a 

partir dos resultados obtidos. Diferente do presente trabalho, o modelo de ordem zero 

apresentou, em geral, coeficientes de correlação considerados baixos para as 

formulações segundo os pesquisadores. 

Cabe salientar que muitos fatores estão envolvidos e costumam influenciar a 

liberação de fármacos a partir das formas farmacêuticas (COSTA & LOBO, 2001). 

Assim sendo, a descrição fidedigna da cinética de liberação através de um único modelo 

se torna muito difícil, sendo bastante razoável que haja adequação dos perfis de 



  

84 

 

liberação a mais de um modelo como se observa no presente trabalho e como obervado 

também no estudo realizado por Qazi e colaboradores (2013). 
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6. CONCLUSÃO 

  

    O desenvolvimento de formas farmacêuticas de liberação modificada a partir de 

fármacos pouco solúveis é um desafio na área da tecnologia farmacêutica, pois pode 

comprometer significativamente a biodisponibilidade do fármaco e, 

consequentemente, o efeito terapêutico do mesmo. Este trabalho apresenta como 

alternativa para o problema em questão, o aumento da velocidade de dissolução do 

Ibuprofeno através do preparo de dispersões sólidas antes da incorporação do 

fármaco em um sistema de liberação modificada, o que contribui para garantir a 

eficácia terapêutica observada em formas farmacêuticas de liberação convencional. 

 

    No presente trabalho, foram desenvolvidos com êxito sistemas matriciais de 

liberação modificada a partir de dispersões sólidas de Ibuprofeno, empregando-se a 

HPMC K 4M em três diferentes concentrações (10%, 17,5% e 25%) como polímero 

formador de matriz. 

 

    O conjunto de resultados obtido nas caracterizações das DS preparadas com o PEG 

4000 e o PEG 6000 através das técnicas de espectroscopia na região do IV-TF, DR-

X, MEV e DSC levou à escolha das dispersões apresentando PEG 4000 como 

carreador hidrofílico para o desenvolvimento dos sistemas matriciais propostos neste 

trabalho, especialmente devido à maior capacidade de incorporação do fármaco 

demosntrada pelo PEG 4000 e à morfologia de superfície da DS desenvolvida a 

partir deste, na qual o fármaco encontrava-se uniformemente disperso no polímero.  

 

    Todos os sistemas matriciais desenvolvidos apresentaram valores de EDs (%) 

significativamente inferiores (p<0,05) aos das formulações contendo apenas as 

dispersões sólidas, e o HPMC K 4M demonstrou boa capacidade de controle da 

liberação do fármaco. 

 

    O estudo da cinética de liberação do fármaco a partir dos sistemas matriciais 

desenvolvidos com DS F5 demonstrou que esta é influenciada por múltiplos 

mecanismos, e os valores do expoente “n” obtidos ao aplicar o modelo de 
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Kosmeyers-Peppas aos perfis de dissolução, indicaram ser a liberação do fármaco 

controlada tanto por difusão quanto pelo relaxamento do polímero. 

 

    Como perspectivas futuras para este trabalho, pretende-se desenvolver sistemas 

matriciais de liberação modificada a partir de dispersões sólidas, empregando-se 

outros polímeros formadores de matriz, de forma que os resultados aqui apresentados 

possam ser comparados e o melhor sistema eleito. Pretende-se ainda adequar o 

processo de produção para a obtenção de uma forma farmacêutica acabada 

(comprimido). 
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