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RESUMO 

MOURÃO, S. C. Correlação in vitro – in vivo para formas farmacêuticas sólidas 
de liberação modificada contendo diclofenaco de sódio. 2008. Tese (Doutorado) 
– Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2008. 
 

A correlação in vitro-in vivo (CIVIV) refere-se ao estabelecimento de uma relação 
racional entre as propriedades biológicas, ou parâmetros derivados destas, 
produzidos por uma forma farmacêutica e suas propriedades ou características 
físico-químicas. O estabelecimento desse tipo de correlação de dados pode 
possibilitar a substituição dos estudos in vivo, necessários à demonstração da 
bioequivalência, pelos estudos in vitro, no caso de alterações no processo de 
fabricação pós-registro. Os sistemas matriciais apresentam, como principal exemplo 
de material controlador da liberação, substâncias poliméricas formadoras de 
matrizes hidrofílicas. Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é um excipiente de escolha 
para o preparo de matrizes hidrofílicas, devido à capacidade de formação de gel e 
controle da liberação. O diclofenaco de sódio (DCL) é um antiinflamatório não 
esteroidal com ação analgésica e antipirética. Considerando suas características 
físico-químicas e farmacológicas, é objetivo deste trabalho o estabelecimento de 
uma CIVIV para DCL incorporado em sistemas matriciais. Os comprimidos de DCL 
com HPMC foram desenvolvidos e submetidos aos ensaios de dissolução utilizando 
os aparatos 1, 2, 3 e 4 conforme as especificações farmacopeicas. Foi realizado o 
estudo de biodisponibilidade, seguindo as normas éticas, com as formulações 
selecionadas. A partir dos dados de absorção obtidos pela técnica de deconvolução 
e dos dados de dissolução foi estabelecida a correlação. Os resultados 
demonstraram que o aumento da concentração de HPMC produziu a redução da 
velocidade de dissolução e, dependendo da condição de estudo, estas diferenças 
foram mais ou menos significativas. Os comprimidos com concentração 
intermediária de HPMC (15 a 20%) foram mais sensíveis às alterações de 
formulação e das condições do ensaio de dissolução. As formulações contendo 30% 
de HPMC praticamente não modificaram o perfil de dissolução, mesmo com 
alterações na formulação e condições de estudo. No estudo de biodisponibilidade 
empregado no estabelecimento da CIVIV, foram utilizadas as formulações F1, F2A, 
F3 e o medicamento de referência Voltaren® 50 mg. A fração absorvida percentual 
foi determinada pela técnica de deconvolução. A correlação linear entre a fração 
absorvida e fração dissolvida apresenta um coeficiente de determinação maior do 
que 0,7. Foi observado que os perfis de dissolução são mais discriminativos que os 
perfis de absorção, indicando que uma melhor correlação pode ser obtida através da 
adequação do método de dissolução. 
 

Palavras-Chave: Correlação in vitro-in vivo. Comprimidos matriciais. Estudo de 
biodisponibilidade. Dissolução. Diclofenaco de sódio   
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ABSTRACT 
 

MOURÃO, S. C. Correlação in vitro – in vivo para formas farmacêuticas sólidas 
de liberação modificada contendo diclofenaco de sódio. 2008. Thesis (Doctoral) 
– Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2008.  

 
The term in vitro-in vivo correlation (IVIVC) refers to the establishment of a rational 
relationship between the biological properties, or a parameter derived from a 
biological property produced by a dosage form, and a physicochemical characteristic 
or property of the same dosage form. The establishment of IVIVC enables the 
substitution of in vivo studies for in vitro studies to evaluate bioequivalence, e.g. in 
case of post-approval changes. Matrix tablets employ mainly hydrophilic polymers to 
control drug release. Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) is an excipient of choice 
for preparation of hydrophilic matrices, due to its gel formation and controlled drug 
release capacities. Sodium diclofenac (SD) is a non-steroidal anti-inflammatory drug 
with analgesic and antipyretic effects. Considering its physicochemical and 
pharmacological characteristics, the objective of this work is to establish an IVIVC for 
HPMC matrix tablets containing SD. HPMC matrix tablets with SD were formulated 
and submitted to dissolution testing using apparatus 1, 2, 3 and 4 in accordance with 
pharmacopoeial specifications. The bioavailability study was carried out under ethical 
guidelines, using the selected formulations. The correlation was obtained by plotting 
absorption data, obtained from diclofenac plasmatic curves through a deconvolution 
technique, against  dissolution data. The results showed that the increase of HPMC 
concentration produces a decrease of the drug dissolution rate and these differences 
were more or less significant, depending on the study conditions. Tablets with 
intermediate HPMC concentrations (15 to 20%) were more sensitive to changes in 
dissolution conditions. Formulations containing 30% HPMC do not present changes 
in dissolution profiles, even when the formulation or the study conditions change. 
Formulations F1, F2A, F3 and Voltaren® 50 mg as reference product were used in 
the bioavailability study to establish IVIVC. The linear correlation between  absorbed 
drug fraction and dissolved drug fraction has a determination coefficient  higher than 
0.7. It was observed that the dissolution profiles are more discriminative than the 
absorption profiles, which indicates that a better correlation can be obtained through 
changes of the dissolution method. 
 
Keywords: In vitro-in vivo correlation. Matrix tablet. Bioavailability. Dissolution. 
Sodium diclofenac 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os ensaios de dissolução apresentam várias aplicações no desenvolvimento 

e produção de medicamentos. Podem ser empregados no controle de qualidade, 

nos estudos de estabilidade, para verificar o impacto de alterações na formulação ou 

processo, no desenvolvimento de formulações, para predição da absorção e 

desenvolvimento de correlação in vitro-in vivo (SIEWERT et al., 2002). Em algumas 

situações podem ser utilizados para substituir os estudos de bioequivalência. 

 No Brasil, os estudos de bioequivalência e biodisponibilidade relativa in vivo 

são preconizados para o registro de medicamentos genéricos e similares, com o 

objetivo de assegurar a equivalência terapêutica entre estes e o medicamento de 

referência. Tais estudos comparam, em condições pré-estabelecidas, as 

biodisponibilidades do fármaco após administração extravascular de um 

medicamento teste e um medicamento referência em voluntários (BRASIL, 2007). 

A absorção de fármacos, após administração de medicamentos por via oral, 

depende de uma série de processos. Particularmente, no caso de formas 

farmacêuticas sólidas de liberação convencional, a absorção acontecerá depois de 

adequada desintegração, liberação e dissolução do fármaco. Assim, diversos fatores 

relacionados à forma farmacêutica podem afetar a absorção e, conseqüentemente, a 

biodisponibilidade (PORTA; YAMAMICHI; STORPIRTIS, 2002). 

A dissolução é, portanto, uma propriedade que contribui para a 

biodisponibilidade. Sendo assim, são relevantes os estudos para o desenvolvimento 

de sistemas de dissolução que forneçam informações fundamentais do processo e 

que possam ser correlacionadas com a performance in vivo (BANAKAR, 1992). 
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No sentido de minimizar testes desnecessários em humanos, é importante a 

obtenção de parâmetros que indiquem, por meio dos testes in vitro, o 

comportamento in vivo de determinado medicamento. O estabelecimento desse tipo 

de correlação de dados pode possibilitar a substituição dos estudos in vivo 

necessários à demonstração da bioequivalência, pelos estudos in vitro (UPPOOR, 

2001).  

A correlação in vitro-in vivo (CIVIV) refere-se ao estabelecimento de uma 

relação racional entre as propriedades biológicas, ou parâmetros derivados destas, 

produzidos por uma forma farmacêutica e suas propriedades ou características 

físico-químicas (BRASIL, 2002). O principal objetivo do estabelecimento da 

correlação in vitro-in vivo (CIVIV) é a substituição da biodisponibilidade in vivo pelos 

estudos in vitro, servindo de fundamento para as bioisenções. Pode ser empregada 

na etapa de desenvolvimento, reduzindo o número de testes em humanos durante 

esta etapa, e auxiliar no estabelecimento das especificações da dissolução e 

validação do método (EMAMI, 2006). 

São definidos três níveis de CIVIV, A, B e C. O nível A de correlação é o mais 

alto que pode ser obtido e representa uma relação ponto a ponto entre a dissolução 

in vitro do fármaco, a partir de forma farmacêutica, e a velocidade de entrada do 

mesmo no organismo in vivo. Neste nível, as curvas de dissolução in vivo e in vitro 

são sobreponíveis (BRASIL, 2002). Quando, no desenvolvimento da correlação, 

essas curvas não forem sobreponíveis, algumas estratégias podem ser adotadas, 

como a otimização do ensaio de dissolução por meio da variação das condições 

experimentais (DUNNE; O’HARA; DEVANE, 1999).  

A obtenção de uma correlação nível A, permite a previsão do desempenho 

biológico de um medicamento em situações nas quais ocorreram pequenas 



 

 

21

 

alterações no processo de produção, após o seu registro. Neste caso, não haveria 

necessidade de novos estudos de biodisponibilidade em seres humanos (EMAMI, 

2006). 

A correlação de nível B utiliza os princípios da análise estatística de 

momentos, como o tempo médio de dissolução in vitro que é comparado ao tempo 

médio de residência (TMR) ou ao tempo médio de dissolução (TMD) in vivo. A 

correlação de nível C relaciona um ponto de dissolução in vitro, como o tempo 

necessário para dissolução de 50% (t50%) ou 90% (t90%) do fármaco presente na 

forma farmacêutica, a um parâmetro farmacocinético in vivo, como a área sob curva 

de concentração plasmática em função do tempo (ASC), o pico de concentração 

máxima (Cmax) ou o tempo para atingir Cmax (Tmax) (BRASIL, 2002). 

Para obtenção de uma adequada correlação in vitro-in vivo, alguns fatores 

devem ser considerados. Inicialmente, é importante que a etapa limitante da 

absorção do fármaco seja o processo de dissolução. Desse modo, é possível 

esperar uma correlação in vitro-in vivo para fármacos pertencentes à classe II da 

classificação biofarmacêutica (baixa solubilidade e alta permeabilidade) e para 

sistemas de liberação controlada de fármacos, uma vez que, nestes dois casos, a 

etapa limitante do processo de absorção do fármaco é a dissolução. Os fármacos de 

classe I (alta solubilidade e alta permeabilidade) poderiam apresentar uma 

adequada CIVIV, desde que formulados em sistemas de liberação controlada 

(AMIDON et al., 1995). 

 Os sistemas de liberação controlada de fármacos vêm como uma ferramenta 

farmacotécnica para a otimização do efeito terapêutico, por meio da maximização da 

biodisponibilidade de fármacos convencionais e redução dos efeitos colaterais. Entre 

esses sistemas, destacam-se os comprimidos matriciais, considerados como 
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estratégia mais simples para sistemas de liberação controlada, que consiste, 

basicamente, na compressão de uma mistura de ingrediente ativo, material 

controlador da liberação e outros aditivos (BANKER; ANDERSON, 2001). 

 Para compor os sistemas matriciais, pode-se utilizar substâncias poliméricas 

formadores de matrizes hidrofílicas como material controlador da liberação. Neste 

grupo, encontram-se os derivados da celulose e entre estes a 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC). HPMC é um excipiente bastante empregado para 

o preparo de matrizes hidrofílicas devido à alta capacidade de intumescimento e 

formação de gel para controle da liberação (SIEPMANN; PEPPAS, 2001). 

 O diclofenaco de sódio é um potente antiinflamatório não esteroidal, com 

propriedades analgésica e antipirética. Quimicamente é um derivado ácido 

fenilacético com valor de pKa de 3,8, praticamente insolúvel em soluções ácidas, 

mas solúvel no fluido intestinal e água (SAVASER; ÖZKAN; ISIMER, 2005; 

CHUASUWAN et al., 2008). 

 Como antiinflamatório, apresenta irritação gástrica. Em função disto e do 

tempo de meia vida curto, o DCL é um potencial candidato para o desenvolvimento 

de formulações de liberação controlada, de modo a aumentar a eficácia e adesão ao 

tratamento (RANI; MISHRA, 2004). 

 De fato, o diclofenaco de sódio é um fármaco que apresenta as propriedades 

de liberação e dissolução a partir de sistemas matriciais bastante estudadas, seja 

por ser um fármaco modelo ou por ser um efetivo candidato a um sistema de 

liberação controlada. Entretanto, não é relatado um sistema de dissolução que 

possa ser efetivamente correlacionado com as propriedades biológicas da forma 

farmacêutica. Desse modo, esse trabalho se propõe a realizar o estudo de 
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biodisponibilidade de formulações matriciais contendo diclofenaco de sódio e 

desenvolver uma correlação in vitro-in vivo.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Estabelecer a possível correlação in vitro – in vivo para formas farmacêuticas sólidas 

de liberação modificada contendo diclofenaco de sódio a partir dos resultados dos 

ensaios de dissolução (estudo in vitro) e dos estudos de biodisponibilidade (estudo 

in vivo). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Desenvolver formulação de comprimidos de hidroxipropilmetilcelulose contendo 

diclofenaco de sódio. 

- Obter os parâmetros de dissolução por meio da avaliação do perfil de dissolução 

dos comprimidos. 

- Obter os parâmetros farmacocinéticos por meio dos estudos de biodisponibilidade. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Ensaio de dissolução 

 

 Dissolução é definida como um processo no qual uma substância sólida se 

dissolve e é, fundamentalmente, controlada pela afinidade entre o sólido e o 

solvente (ABDOU, 1989; BANAKAR, 1992). Frost (2004) complementa, definindo o 

processo como a quantidade conhecida de um fármaco que passa a solução por 

unidade de tempo, sob condições padronizadas. 

 O ensaio de dissolução é um teste farmacopeico que avalia a liberação de 

fármacos, a partir de sua forma farmacêutica. Os testes de dissolução foram 

desenvolvidos para quantificar a velocidade e extensão da liberação, especialmente 

de cápsulas e comprimidos de liberação imediata ou controlada (AZARMI; ROA; 

LÖBENBERG, 2007). 

O ensaio de dissolução faz parte do desenvolvimento de formulações e é 

empregado como ferramenta para o controle de qualidade (QURESHI; SHABNAM, 

2001; SIEWERT et al., 2003). Quando utilizado no controle de qualidade, o objetivo 

é assegurar a qualidade do lote e detectar possíveis desvios (AZARMI; ROA; 

LÖBENBERG, 2007). 

Na monografia farmacopeica são especificadas as condições do ensaio de 

dissolução e o critério de aceitação. Em alguns casos, como a metformina, são 

descritas mais de uma condição (USP, 2006). Sendo equivalentes biológicos, os 

medicamentos podem atender a qualquer uma das especificações, evidenciando 

que a dissolução depende da formulação e não somente das características físico-

química do fármaco. 
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 De acordo com a forma farmacêutica, as condições do ensaio de dissolução 

podem ser variadas. Para formas farmacêuticas sólidas, podem-se utilizar os 

aparatos cesto, pá, cilindros recíprocos ou células de fluxo (SIEWERT et al., 2003; 

AZARMI; ROA; LÖBENBERG, 2007). O Quadro 3.1 sumariza algumas 

características e especificações dos aparatos farmacopeicos. 

Os aparatos 1 (cesta) e 2 (pá) são clássicos e são os aparatos recomendados 

e, rotineiramente utilizados, para formas sólidas (WEI; LÖBENBERG, 2006; 

PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). São basicamente constituídos por uma cuba 

imersa em um banho com temperatura controlada, que contém o meio de dissolução 

e pelos elementos de agitação na forma de cesto ou de pá (USP, 2006). 

O aparato 1 foi o primeiro a ser introduzido nos compêndios oficiais 

(DOKOUMETZIDIS; MACHERAS, 2006). Apresenta a vantagem de manter a forma 

farmacêutica limitada em uma área, estando totalmente em contato com o meio de 

dissolução. É especialmente recomendado para formas farmacêuticas que flutuam, 

como as cápsulas (MARCOLONGO, 2003). Como desvantagens, são relatadas a 

possibilidade de aderência de material às aberturas do cesto, a sensibilidade do 

método aos gases e formação de bolhas e a flutuação das formas farmacêuticas no 

interior do cesto, o que pode resultar na variabilidade nos resultados (BORST; 

UGWU; BECKET, 1997). 
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Aparato Constituição 

Aparato 1 - Cuba cilíndrica de vidro com fundo arredondado, capacidade nominal de 

1000mL, 160 a 210 mm de altura e diâmetro interno de 98-106 mm 

- Haste rotatória de aço inoxidável 

- Cesto cilíndrico de aço inoxidável, com abertura nominal de malha 

padronizada, posicionada a uma distância de 25 ± 2 mm do fundo da 

cuba 

Aparato 2 - Cuba cilíndrica de vidro com fundo arredondado, capacidade nominal de 

1000mL, 160 a 210 mm de altura e diâmetro interno de 98-106 mm 

- Haste rotatória de aço inoxidável contendo, na parte inferior, 2 lâminas 

revestidas de material inerte, que formam um ângulo de 180o, 

posicionada a uma distância de 25 ± 2 mm do fundo da cuba 

Aparato 3 - Cilindros de vidro, contendo telas constituídas de material inerte na 

porção inferior e superior 

- Cubas cilíndricas dispostas em fileiras 

Aparato 4 - Célula de fluxo composto de material transparente e inerte montada 

verticalmente com um sistema de filtro que evita a saída de partículas não 

dissolvidas 

- Reservatório para o meio de dissolução 

- Bomba para movimentar o meio de dissolução 

Fonte: MARCOLONGO, 2003; FROST, 2004; USP 29, 2006 

Quadro 3.1 Constituição dos aparatos 1, 2, 3 e 4, descritos na USP (2006) 

 

Em relação ao aparato 2, tem sido evidenciado, na literatura, trabalhos que 

discutem a variabilidade do ensaio resultante deste aparato (BAXTER; KUKURA; 

MUZZIO, 2006; BAI; ARMENANTE, 2008). Uma das causas relatadas é a não 

uniformidade de fluxo, especialmente na parte inferior da cuba. Baseado nisto, Bai e 
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Armenante (2008) observaram que a posição da forma farmacêutica, no interior da 

cuba, é crítica para a variabilidade do ensaio.  

O aparato 3 consiste em um banho de aquecimento, contendo as cubas com 

meio de dissolução dispostas em fileiras (cilindros externos). Há ainda uma fileira de 

cilindros internos, montados em hastes, que contém o produto a ser analisado e se 

desloca entre as fileiras de cilindros externos, fazendo o movimento de imersão e 

emersão nas cubas. Deste modo, a forma farmacêutica é transferida, em tempo 

programado, para condições diferentes, podendo mimetizar a variação inerente do 

trato gastrintestinal (BORST; UGWU; BECKET, 1997).  

O aparato 4 (célula de fluxo) consiste em uma célula de fluxo por onde o meio 

de dissolução é bombeado no interior da célula em uma velocidade constante. Em 

geral, utiliza-se uma velocidade de 4, 8 ou 16 mL por minuto (USP, 2006). Em um 

estudo com a metoclopramida em matrizes hidrofóbicas, foram verificados perfis de 

dissolução com diferenças significativas, em função da variação à velocidade de 

fluxo, sendo este considerado um fator mais significativo do que a variação de pH 

(FRUTOS et al., 2001).  

A grande vantagem do aparato 4 é manter as condições sink, inclusive para 

fármacos que saturam rapidamente mesmo em grandes volumes de meio, pois o 

meio de dissolução pode ser constantemente renovado. Além disso, o sistema 

oferece outras vantagens, como permitir a mudança de pH durante a dissolução e 

minimizar problemas quanto à posição da forma farmacêutica no meio de dissolução 

(ABDOU, 1989; BANAKAR, 1992). 

No teste de dissolução, é importante considerar os fatores fisiológicos. Entre 

os fatores importantes, têm-se a composição e volume do meio e as condições 

hidrodinâmicas (DRESSMAN et al., 1998). Entre os meios de dissolução 
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farmacopeicos, inclui-se água, solução de HCl, soluções tampões, soluções com 

tensoativos, fluido gástrico simulado com ou sem enzimas e fluido intestinal 

simulado com ou sem enzimas (USP, 2006).  

 Para o controle de qualidade de um lote, o critério de aceitação do ensaio de 

dissolução é descrito como a quantidade mínima dissolvida no tempo final, sendo 

uma especificação de um único ponto (USP, 2006). Qureshi e McGilveray (1999) 

apontam que este tipo de critério não considera a variabilidade entre as unidades de 

dosagem.  

 O ensaio de dissolução, como método de análise do controle de qualidade, 

deve ser validado e o equipamento qualificado. A validação inclui a determinação da 

especificidade, precisão, exatidão, estabilidade. Além destes, também é avaliado o 

sistema de filtração, sistema de automação e a influência dos gases dissolvidos 

(MARCOLONGO, 2003). A qualificação deve atender às especificações de 

instalação, operação e desempenho (FROST, 2004).  

 No desenvolvimento dos testes de dissolução, deve ser considerada a 

capacidade do método em distinguir diferenças entre variáveis de processo e de 

formulação, ter relevância in vivo e ser adequado à rotina do controle de qualidade 

(DICKINSON et al., 2008). Algumas vezes, os métodos de dissolução, na fase de 

desenvolvimento, podem ser diferentes daqueles empregados na rotina do controle 

de qualidade, por não serem adequados simultaneamente às duas finalidades 

(SIEWERT et al., 2003). 

 Outro problema dos ensaios de dissolução refere-se à baixa repetibilidade e 

reprodutibilidade dos testes, sendo inclusive referenciada em relação aos 

comprimidos utilizados na calibração dos equipamentos de dissolução (QURESHI; 

McGILVERAY, 1999; QURESHI; SHABNAM, 2001). 
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Muitas variáveis experimentais, como as relacionadas ao equipamento, 

analista e método podem afetar os resultados da dissolução (DENG et al., 2008). 

Entre essas fontes de variabilidade, as mais significantes podem ser relacionadas 

aos parâmetros geométricos da cuba, tais como, irregularidades nas dimensões e o 

mecanismo de agitação (QUERESHI; SHABNAM, 2001; BAXTER; KUKURA; 

MUZZIO, 2006; DENG et al., 2008). 

Em um estudo com comprimidos de prednisona 10 mg, utilizando aparato 2, 

verificou-se que alterações na centralização da cuba foram a causa da variabilidade 

(GAO et al., 2007). Adicionalmente, também já havia sido testada uma alteração 

simulada da dimensão da cuba, que impactou em diferenças nos perfis de 

dissolução, e que pode ser devido à distúrbios hidrodinâmicos no meio de 

dissolução (QUERESHI; SHABNAM, 2001). 

Na etapa de desenvolvimento, a seleção de excipientes e de formulações 

utiliza, como um dos critérios, o ensaio de dissolução. Entretanto, este deve ser 

realizado em condições adequadas, de modo a produzir perfis reprodutivos 

(DRESSMAN et al., 1998). Além da característica de reprodutibilidade, as condições 

experimentais do método de dissolução devem ser suficientemente discriminativas 

para detecção de variáveis na formulação e produção, que poderiam afetar o 

desempenho biofarmacêutico do produto (SIEWERT et al., 2003). 

Siewert et al. (2002) verificaram, em um estudo interlaboratorial com 

comprimidos de glibenclamida de liberação imediata, que o teste de dissolução é 

uma técnica adequada para detectar os possíveis impactos das mudanças na 

formulação e no processo.  

Em resumo, o teste de dissolução pode ser empregado para avaliar a 

qualidade, lote a lote, do produto, para verificar o impacto de alterações na 
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formulação ou processo, no desenvolvimento de formulações, nos estudos de 

estabilidade, para predição da absorção e desenvolvimento de correlação in vitro-in 

vivo (SHAH et al., 1997; SIEWERT et al., 2002; DUMONT; BERRY; NICKERSON, 

2007). 

Para caracterizar um produto farmacêutico, de modo a relacionar com os 

aspectos de biodisponibilidade, a forma, mais adequada, seria por meio da 

comparação dos perfis de dissolução (YUKSEL; KANIK; BAYKARA, 2000). 

Considerando o registro de medicamentos, a comparação de perfis de dissolução é 

útil nos casos em que se deseja conhecer o comportamento de dois produtos antes 

de submetê-los a ensaios de biodisponibilidade relativa/bioequivalência, para isentar 

as menores dosagens desses estudos e nos casos de alterações pós-registro 

(BRASIL, 2004). 

Os métodos para comparação dos perfis de dissolução podem ser 

classificados em métodos estatísticos, modelo independente e modelo dependente. 

Os métodos estatísticos são baseados na análise de variância (ANOVA) de um 

único ponto ou de mais de um ponto da dissolução. 

A análise pela ANOVA é capaz de mostrar diferenças entre os perfis. Os 

modelos dependentes são baseados em funções matemáticas que descrevem o 

perfil de dissolução (YUKSEL; KANIK; BAYKARA, 2000). 

Entre os modelos matemáticos usualmente utilizados para caracterização da 

dissolução de formas sólidas, podem ser citados os modelos cinéticos de ordem 

zero, primeira ordem, Higuchi, Hixson-Crowell e Korsmeyer-Peppas (COSTA; LOBO, 

2001; FRUTOS et al., 2001).  

A porcentagem do fármaco dissolvido versus tempo representa o modelo de 

zero ordem e versus a raiz quadrada do tempo representa o modelo de Higuchi. O 
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modelo de primeira ordem é o logaritmo da porcentagem dissolvida versus tempo, 

enquanto que a diferença entre a raiz cúbica da quantidade total e a raiz cúbica da 

quantidade liberada versus tempo, representa o modelo de Hixson-Crowell. O 

modelo proposto por Korsmeyer-Peppas descreve o mecanismo de liberação dos 

fármacos do sistema matricial, por meio do expoente de liberação (n).  Em todos os 

casos, K é a constante da velocidade (Quadro 3.2). 

 

Modelo Equação 

Zero ordem Qt = K0 t – Q0 

Primeira ordem ln Qt = K1 t – ln Q0 

Higuchi Qt = KH t
1/2 

Hixson-Crowell Q0
1/3 – Qt

1/3 = Ks t 

Korsmeyer-Peppas Qt / Q∞ = KK tn 

 Fonte: COSTA; LOBO, 2001 

Quadro 3.2 Equações dos modelos cinéticos  

 

 

 Cada modelo pode caracterizar um tipo de liberação e pode ser melhor 

empregado para determinadas formas farmacêuticas. Por exemplo, os sistemas 

matriciais podem ser descritos por modelo de ordem zero, modelo de Higuchi ou 

Hixson-Crowell (COSTA; LOBO, 2001). 

O expoente de liberação do modelo de Korsmeyer-Peppas pode caracterizar 

os diferentes mecanismos de liberação. Assim sendo, tem-se uma difusão fickiana 

se n = 0,5 e um modelo não-fickiano, se n está entre 0,5 e 1 ou se n = 1. Quando n = 

0,5, a liberação do fármaco é controlada pela difusão, sendo dependente do tempo e 

quando n = 1,0, a liberação do fármaco é controlada pelo intumescimento e tempo-

independente com cinéticas de ordem zero. Valores de n entre 0,5 e 1,0 podem 

indicar a superposição dos dois fenômenos, chamados de transporte anômalo. É 
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importante considerar que o valor limite do expoente é válido para certas formas 

geométricas. Para esferas e cilindro, diferentes valores podem ser considerados 

(SIEPMANN; PEPPAS, 2001). 

A ANVISA preconiza que, em estudos de dissolução de fármacos, sejam 

feitos tratamentos matemáticos dos dados de dissolução para comparação dos 

perfis das formulações, utilizando modelos-independentes como o fator de 

diferenciação (f1) e o fator de semelhança (f2) (BRASIL, 2004). 

O fator f1 calcula a diferença percentual entre os dois perfis avaliados a cada 

tempo de leitura. Corresponde a uma medida do erro relativo entre os dois perfis e é 

representado pela equação abaixo: 
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Onde n é o número de tempos de coleta, Rt é a quantidade dissolvida (%) do 

produto de referência no tempo t e Tt é a quantidade dissolvida (%) do produto em 

estudo no mesmo tempo.  

 

O fator f2 corresponde a uma medida de semelhança entre as porcentagens 

dissolvidas de ambos os perfis, conforme equação seguinte: 
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Onde n é o número de tempos de coleta, Rt é a quantidade dissolvida (%) do 

produto de referência no tempo t e Tt é a quantidade dissolvida (%) do produto em 

estudo no mesmo tempo.  
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Alguns critérios devem ser considerados para a aplicação destes métodos. 

Nos casos em que a dissolução for muito rápida, apresentando valor igual ou 

superior a 85% de fármaco dissolvido em 15 minutos, os fatores f1 e f2 perdem o 

seu poder discriminativo. É adequado o uso de, no mínimo, cinco tempos de 

dissolução, nos quais não mais de um ponto ultrapasse 85% do teor inicial. De modo 

a considerar os perfis de dissolução como similares, o valor de f1 deve estar entre 0 

e 15 e o valor de f2 deve estar entre 50 e 100 (BRASIL, 2004).  

O fator de similaridade (f2) foi melhor que o tempo de dissolução em um 

ponto (t50 ou t90) para distinção dos perfis em um estudo de comparação com 

fármacos de diferentes solubilidades (PILLAY; FASSIH, 1998).  

Por outro lado, é considerado que ANOVA e modelos dependentes têm 

limites mais estreitos e são mais discriminativos que f1 e f2. Com teste post hoc a 

ANOVA fornece a possibilidade de comparação dos dados de dissolução ponto a 

ponto, parecendo ser o método mais informativo em comparação com outros 

(YUKSEL; KANIK; BAYKARA, 2000). 

Entre os modelos, pode ser incluída a eficiência de dissolução (ED) sugerida 

por Khan e Rhodes (1975), que representa um dos parâmetros utilizados na 

comparação entre formulações. A ED é definida como a área sob a curva de 

dissolução no tempo t, expresso com a porcentagem da área do retângulo, descrita 

como 100% de dissolução neste mesmo tempo t e pode ser calculada pela equação 

abaixo: 

100(%)
100

0 ×
×

∫ ×

=
TY

dtY

ED

T

 

Onde Y é a percentagem de fármaco liberado em função do tempo, T é o 

tempo total de ensaio e Y100 é a quantidade percentual total de fármaco na forma 
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farmacêutica, ou seja, 100%. 

 

Considera-se que a ED é um parâmetro relacionado com a quantidade real de 

fármaco dissolvida no meio e que estes valores poderiam ser melhor relacionados 

com a performance in vivo. Também foi observado, em um estudo comparativo de 

perfis de dissolução, que a ED detectou diferenças não observadas pela aplicação 

dos fatores de similaridade (f2) e diferença (f1) (SERRA; STOPIRTIS, 2007). 

 

3.2 Estudos de biodisponibilidade 

 

O FDA (Food and Drug Administration), agência regulatória americana, 

conceitua o termo biodisponibilidade como a velocidade e a extensão em que um 

fármaco é absorvido e se torna disponível no local de ação (CHEN et al., 2001). 

A legislação brasileira define que a biodisponibilidade indica a velocidade e a 

extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma farmacêutica, a partir de 

sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina 

(BRASIL, 2007a).  

O registro de medicamentos genéricos ou similares exige a realização do 

estudo de bioequivalência, que seria o estudo comparativo da biodisponibilidade 

entre um produto teste e um produto referência (BRASIL, 2007a; BRASIL 2007b; 

STORPIRTIS et al., 2004).  

Os estudos de biodisponibilidade e bioequivalência avaliam o impacto da 

formulação na velocidade e extensão de absorção dos fármacos. Para maioria dos 

produtos, as conclusões de eficácia clínica e segurança são baseadas nos 

parâmetros farmacocinéticos, derivados da curva de concentração plasmática em 
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função do tempo (BLUME; SCHUG, 1999; CHEN; LESKO; WILLIAMS, 2001). A 

bioequivalência de um medicamento assume que, entre o medicamento teste e 

referência, o mesmo efeito é produzido visto este ser em função da concentração 

com que a substância ativa atinge a circulação (KARALIS et al., 2008). 

Os processos farmacocinéticos (absorção, distribuição, metabolismo e 

eliminação) são responsáveis pela concentração do fármaco nas diferentes partes 

do organismo. O estudo farmacocinético orienta o regime posológico de um 

medicamento (RANG et al., 2007). 

A absorção dos fármacos é um processo influenciado por fatores relacionados 

à formulação, além das propriedades físico-químicas dos fármacos e dos fatores 

fisiológicos (AULTON, 2005). Entre os fatores fisiológicos, incluem-se a velocidade 

de esvaziamento gástrico, a motilidade intestinal, pH do trato gastrintestinal, 

metabolismo de primeira passagem, entre outros (KARALIS, et al., 2008). 

 Dos fatores relacionados às propriedades físico-químicas dos fármacos têm-

se os aspectos que influenciam na velocidade de dissolução e permeabilidade dos 

fármacos, tais como, o tamanho de partícula, solubilidade e o polimorfismo 

(STOPIRTIS et al., 2004; AULTON, 2005). 

 Considerando as formas farmacêuticas sólidas, os excipientes podem 

controlar e regular a velocidade de desagregação e dissolução com impacto na 

biodisponibilidade do produto (PIFFERI; SANTORO; PEDRANI, 1999). O estudo de 

bioequivalência com um medicamento de referência garante a equivalência 

terapêutica.  

 Os estudos de biodisponibilidade relativa e bioequivalência de medicamentos 

envolvem as etapas clínica, analítica e estatística. Os estudos convencionais são do 

tipo aberto, aleatório e cruzado, nos quais os voluntários recebem os medicamentos 
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teste e referência, em ocasiões separadas. O intervalo entre os períodos deverá ser 

de, no mínimo, sete meias-vidas de eliminação do fármaco (BRASIL, 2006). 

 De acordo com a RE 1170/06 (BRASIL, 2006), para a avaliação da 

bioequivalência devem ser empregados os parâmetros: 

- a área sob a curva de concentração sangüínea versus tempo, 
calculada pelo método dos trapezóides, do tempo zero ao tempo t 
(ASC0-t), onde t é o tempo relativo à última concentração do fármaco 
determinada experimentalmente (acima do limite de quantificação); 
- a área sob a curva de concentração sangüínea versus tempo, 
calculada do tempo zero ao tempo infinito (ASC0-inf), onde ASC0-inf = 
ASC0-t + Ct/k, onde Ct é a última concentração do fármaco 
determinada experimentalmente (acima do limite de quantificação) e 
k é a constante de eliminação da fase terminal. A ASC0-t deve ser 
igual ou superior a 80% da ASC0-inf, exceto nos casos em que se 
utiliza ASC truncada;  
- o pico de concentração máxima (Cmax) do fármaco e/ou metabólito e 
o tempo para atingir este pico (Tmax) devem ser obtidos diretamente, 
sem interpolação dos dados; 
- a meia-vida de eliminação (t1/2) do fármaco e/ou metabólito também 
deve ser determinada, embora não haja necessidade de tratamento 
estatístico. 

  

A avaliação da bioequivalência se dá pela comparação dos parâmetros de 

ASC0-t e (Cmax). Considerando um intervalo de confiança de 90%, dois medicamentos 

serão considerados bioequivalentes se os valores extremos do intervalo de 

confiança da razão das médias geométricas (ASC0-t teste/ASC0-t referência e Cmax teste/Cmax 

referência) forem maiores que 0,8 e menores que 1,25 (BRASIL, 2006).  

 Um grande desafio no estudo de bioequivalência refere-se ao 

desenvolvimento de métodos bioanalíticos. Os métodos bioanalíticos empregados 

nos estudos de bioequivalência e em outras áreas, desempenham um papel 

importante na pesquisa e desenvolvimento farmacêutico e os dados produzidos 

devem ser aceitáveis dentro dos padrões científicos. Deste modo, os métodos 

bioanalíticos devem ser apropriadamente validados, de modo a serem aceitos pelas 

agências regulatórias (BRAGGIO et al., 1996; VISWANATHAN et al., 2007). 
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 Dos parâmetros a serem considerados na validação analítica têm-se: a 

estabilidade do analito, especificidade, limite de quantificação, precisão, exatidão, 

linearidade e recuperação (BANSAL; DiSTEFANO, 2007; DADGAR et al., 1995; 

BRASIL, 2003). Embora todos estes conceitos sejam aceitos na área farmacêutica, 

é importante a padronização dos procedimentos entre diferentes laboratórios 

(BRAGGIO et al., 1996). 

 

3.3 Correlação in vitro-in vivo 

 

 A importância da velocidade de dissolução no comportamento clínico de 

fármacos tem sido reconhecida. Esta significância é baseada no fato de que o 

fármaco deve estar na forma de solução para ser absorvido e estar disponível na 

circulação sistêmica (QURESHI; McGILVERAY, 1999; SERRA; STORPIRTIS, 2007).  

No âmbito da pesquisa e desenvolvimento farmacêutico, o objetivo do teste 

de dissolução é fornecer uma estimativa preditiva da liberação do fármaco em 

relação ao desempenho in vivo da forma farmacêutica (AZARMI; ROA; 

LÖBENBERG, 2007). 

 Considerando as propriedades do teste de dissolução, as agências 

regulatórias e indústrias farmacêuticas têm sugerido um aumento da finalidade deste 

ensaio, estendendo para aprovações de produtos de mercado, especialmente em 

relação às autorizações pós-registro, de modo a aumentar a sua disponibilidade 

econômica. Nesta situação, o teste de dissolução poderia substituir o teste in vivo 

(QURESHI; McGILVERAY, 1999). 

 A correlação in vitro-in vivo (CIVIV) refere-se ao estabelecimento de uma 

relação racional entre as propriedades biológicas, ou parâmetros derivados destas, 
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produzidas por uma forma farmacêutica e suas propriedades ou características 

físico-químicas (BRASIL, 2002). O FDA define como um modelo matemático 

preditivo que descreve a relação entre as propriedades in vitro e a resposta in vivo 

de uma forma farmacêutica (EMAMI, 2006). 

 O principal objetivo da CIVIV é substituir a biodisponibilidade in vivo e, deste 

modo, embasar as bioisenções (EMAMI, 2006). Existem três níveis de CIVIV. A 

correlação nível A representa uma relação ponto a ponto entre a dissolução in vitro 

do fármaco, a partir da forma farmacêutica e a velocidade de entrada do mesmo no 

organismo in vivo (BRASIL, 2002). A correlação nível A é a mais informativa e a 

mais útil do ponto de vista regulatório (UPOOR, 2001). 

 O método para desenvolver uma correlação nível A é estimar a absorção ou 

dissolução in vivo, usando técnicas como o método de Wagner-Nelson ou Loo-

Riegelman ou deconvolução numérica para cada formulação e sujeito (EMAMI, 

2006). 

O modelo de Wagner-Nelson é um modelo dependente utilizado para 

modelos mono-compartimental. Não utiliza dos dados intravenoso e pode ser sujeito 

a uma interpretação errônea na fase terminal onde a velocidade de absorção é 

menor que a velocidade de eliminação (EMAMI, 2006). A fração absorvida 

acumulada é calculada pela equação:  

 

Onde CT é a concentração no tempo T, KE é a constante da velocidade de 

eliminação.  
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O modelo de Loo-Riegelman também é um modelo dependente mas aplicado 

a modelos cinéticos multicompartimetais. Necessita dos dados de concentração 

plasmática da absorção oral e IV em um mesmo sujeito. A fração absorvida é 

calculada pela equação: 

 

 

Onde CT é a concentração plasmática no tempo T; (Xp)T  éa quantidade de 

fármaco no compartimento periférico; VC é o volume aparente do compartimento 

central; K10 é a constante de primeira ordem da velocidade de eliminação do 

compratimento central. 

 

O método de deconvolução utiliza dos dados de uma formulação de absorção 

instantânea e da formulação oral em um mesmo sujeito. Não considera o número de 

compartimentos e assume uma distribuição e eliminação linear (EMAMI, 2006). 

O estudo de biodisponibilidade para desenvolvimento de CIVIV deve ser 

adequadamente desenhado. O número aceitável de voluntários é de 6 à 36 (EMAMI, 

2006). O estudo deve ser preferencialmente cruzado, mas outros modelo também 

são aceitos (UPOOR, 2001; EMAMI, 2006) 

Na correlação nível A, as curvas de dissolução in vitro e in vivo são 

diretamente sobreponíveis (BRASIL, 2006) e, neste caso, existe a possibilidade de 

substituição do estudo in vivo pelo estudo in vitro. Assim, as alterações como troca 

do local de fabricação, processo, fornecedor de matéria-prima, modificações na 

formulação, entre outras, podem ser justificadas sem a necessidade de testes em 

humanos (EMAMI, 2006). 
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Quando, no desenvolvimento da correlação, essas curvas não forem 

sobreponíveis, algumas estratégias podem ser adotadas, como a otimização do 

ensaio de dissolução por meio da variação das condições experimentais ou o 

desenvolvimento de modelos matemáticos alternativos para descrição da relação 

entre as curvas (DUNNE; O’HARA; DEVANE, 1999). 

 Nesta mesma perspectiva do uso dos ensaios de dissolução como substitutos 

dos estudos in vivo, os trabalhos podem ser conduzidos no sentido de desenvolver 

métodos que mimetizem as condições in vivo (condições hidrodinâmicas do trato 

gastrintestinal) e de estabelecer relação entre dissolução e biodisponibilidade 

baseadas, por exemplo, na modelagem computacional da absorção (DICKINSON et 

al., 2008). 

A correlação de nível B utiliza os princípios da análise de momento estatístico. 

A média do tempo de dissolução in vitro é comparada ao tempo de residência médio 

(TRM) ou ao tempo de dissolução médio (TDM) in vivo. A correlação nível B, apesar 

de utilizar todos os pontos dos dados in vitro e in vivo, não é considerada uma 

correlação ponto a ponto, porque não reflete inteiramente a curva de nível 

plasmático. Em termos regulatórios, a correlação nível B não é considerada para 

avaliação das alterações de formulação ou processo (UPOOR, 2001; BRASIL, 2002; 

EMAMI, 2006). 

A correlação nível C relaciona um ponto de dissolução (t50%, t90%, etc) a um 

parâmetro farmacocinético, tal como ASC, Cmax ou Tmax e representa uma correlação 

de um único ponto. Não reflete o formato completo da curva de concentração 

plasmática versus tempo, um fator crítico para definir o desempenho dos produtos 

de liberação modificada (BRASIL, 2006). A correlação nível C pode não ser aceita 
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pelas agências regulatórias, entretanto, pode ser útil no desenvolvimento de 

produtos ou novas formulações (UPOOR, 2001; EMAMI, 2006; PAPP et al., 2008). 

A correlação nível C múltipla relaciona um ou mais parâmetros 

farmacocinéticos com a quantidade dissolvida em vários tempos do perfil de 

dissolução. Este tipo de correlação pode justificar as bioisenções. A correlação deve 

ser demonstrada a cada ponto com o mesmo parâmetro. Quando este nível de 

correlação é desenvolvido, muito provavelmente é possível uma correlação nível A 

(UPOOR, 2001; EMAMI, 2006). 

Varshosaz et al. (2000) estabeleceram uma correlação entre os parâmetros 

farmacocinéticos F0,5% (fração absorvida em 0,5 h), ASC0-t, ASC0-∞ e Cmax e os dados 

de dissolução D30%, D60% (fração dissolvida em 30 e 60 minutos) e t25% (tempo de 

dissolução de 25%) do medicamento teofilina. Os métodos de dissolução utilizando 

aparato 1 ou aparato 2, utilizados na rotina do controle de qualidade, foram capazes 

de prever os parâmetros farmacocinéticos. 

A CIVIV pode ser desenvolvida usando duas ou mais formulações com 

diferentes velocidades de liberação. A partir dos perfis plasmáticos obtidos do 

estudo de biodisponibilidade, a absorção in vivo é estimada por meio do processo de 

deconvolução. Os dados de absorção in vivo são, então, plotados contra os dados 

de dissolução in vitro, obtendo-se assim a possível correlação (UPOOR, 2001). 

A confirmação da CIVIV se dá pela avaliação da predictabilidade. 

Dependendo da finalidade da CIVIV e do índice terapêutico do fármaco, a avaliação 

pode ser feita pela predictabilidade interna e/ou externa. A predictabilidade interna é 

baseada nos dados iniciais para o desenvolvimento da CIVIV e a externa é baseada 

em dados adicionais (UPOOR, 2001; EMAMI, 2006). Em outras palavras, pode-se 

empregar os dados utilizados para o desenvolvimento da CIVIV para estabelecer a 
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curva de biodisponibilidade teórica e confirmar com a curva obtida (predictabilidade 

interna) ou confirmar o perfil de biodisponibilidade, obtido pelos cálculos 

matemáticos, de outra formulação, através do estudo de biodisponibilidade 

(predictabilidade externa) 

A não liberação e/ou não dissolução dos fármacos, em tempo e local 

apropriado, no trato gastrintestinal são um dos fatores que podem limitar a absorção 

de fármacos. Outros fatores seriam a estabilidade dos fármacos, a capacidade de 

atravessar as membranas e metabolismo pré-sistêmico (DRESSMAN et al., 1998). 

Desde que, para o desenvolvimento de uma CIVIV, a etapa da liberação / 

dissolução deve ser a etapa limitante para o fármaco alcançar a circulação 

sanguínea (UPOOR, 2001), o Sistema de Classificação Biofarmacêutica, 

desenvolvido por Amidon et al. (1995) pode ser utilizado como base para prever a 

possibilidade CIVIV e justificar as bioisenções. 

 O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) estabelece a relação entre 

as características físico-químicas dos fármacos e a absorção. O SCB tem como 

objetivo, fornecer subsídios para aplicação da dissolução como substituto da 

avaliação da qualidade clínica (DICKINSON et al., 2008). Por meio das medidas de 

permeabilidade e de solubilidade, o sistema pode predizer a farmacocinética in vivo 

e auxiliar na isenção de estudos de bioequivalência (KARALIS et al., 2008). 

 De acordo com o SCB, a substância é categorizada conforme a solubilidade 

aquosa e permeabilidade intestinal (AMIDON et al., 1995), resumindo os fatores 

limitantes da absorção em duas propriedades (DRESSMAN et al., 1998). 

As classes propostas pelo SCB são: 

- classe I: alta solubilidade e alta permeabildade  

- classe II: baixa solubilidade e alta permeabilidade 
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- classe III: alta solubilidade e baixa permeabilidade 

- classe IV: baixa solubilidade e baixa permeabilidade 

 A solubilidade é baseada na mais alta dose do produto de liberação imediata. 

O fármaco é considerado solúvel, se esta dose for solúvel em 250 mL ou menos em 

uma faixa de pH de 1,0 a 7,5. A classificação da permeabilidade é baseada na 

extensão de absorção em humanos ou nas medidas de velocidade de transferência 

de massa por meio de membrana. Modelos in vitro ou animais também são 

utilizados para prever a permeabilidade. A permeabilidade é considerada alta se a 

absorção intestinal for maior que 90% (YU et al., 2002). 

 Para os fármacos de classe I (alta solubilidade e alta permeabilidade), em 

sistemas de liberação imediata, portanto, com rápida dissolução a partir da forma 

farmacêutica (85% em menos de 15 min), sugere-se que o estudo in vitro garanta a 

bioequivalência (AMIDON et al., 1985), pois confirma a rápida dissolução 

(DRESSMAN et al., 1998). Nesta classe é possível a bioisenção (DICKINSON et al., 

2008).  

 A CIVIV também pode ser obtida, se a velocidade de dissolução for menor 

que a velocidade de esvaziamento gástrico, pois, nestes termos, a etapa limitante da 

absorção é a dissolução (AMIDON et al., 1995). Deste modo, os fármacos de classe 

I, em sistemas de liberação controlada, também são candidatos potenciais ao 

desenvolvimento de CIVIV. 

Para as outras classes, o estudo de bioequivalência é geralmente necessário. 

Entretanto, algumas mudanças de processo e formulação com baixa probabilidade 

de afetar a dissolução e absorção, podem ser asseguradas pela dissolução 

(DICKINSON et al., 2008). 
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Na classe II, a etapa limitante é a dissolução que pode ser devido à relação 

dose / solubilidade ou à problemas cinéticos, que aí pode ser relacionada à 

velocidade de dissolução (DRESSMAN et al., 1998). Neste segundo caso, a CIVIV é 

esperada se a dissolução in vitro refletir a dissolução in vivo. A obtenção da CIVIV 

pode ser dependente do desenvolvimento e avaliação das condições do ensaio de 

dissolução in vitro (AMIDON et al., 1995; DRESSMAN et al., 1998). 

Na classe III e IV que apresentam baixa permeabilidade, o estabelecimento 

da CIVIV é limitado ou não é esperado (AMIDON et al., 1995). Em função dos 

fármacos de classe III apresentarem alta solubilidade, a bioisenção desta classe 

também vem sendo discutida (LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004). 

O SCB é utilizado para descrever os fatores chaves para a predição da 

absorção de fármacos e identificar como mudanças na formulação ou processo 

poderiam afetar a farmacocinética e, consequentemente, a segurança e eficácia 

(DICKINSON et al., 2008). 

 As condições fisiológicas do local de administração devem ser consideradas 

na seleção das condições do teste de dissolução. A complexidade do mecanismo de 

liberação e a falta de conhecimento sobre as condições, nas quais ocorre a 

liberação, podem ser uma dificuldade para o delineamento do teste in vitro para 

correlação in vivo (SIEWERT et al., 2003). 

Considerando este desafio, alguns estudos apontam o estabelecimento de 

CIVIV para diversos fármacos. Wei e Löbenberg (2006) estabeleceram uma CIVIV 

nível A para a glibenclamida (baixa solubilidade) utilizando, no ensaio de dissolução, 

o aparato 2, fluido intestinal simulado como meio de dissolução e variação de pH. 
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Scholz et al. (2003) também verificaram que, desde que otimizadas a 

composição do meio, o aparato 2 pode simular as condições hidrodinâmicas e 

estabeleceram uma boa correlação para a felodipina. 

 No estudo de desenvolvimento de uma formulação de liberação controlada 

contendo glipizida, foi estabelecida uma correlação nível A, a partir de estudos de 

dissolução utilizando o aparato 2 a 100 rpm e tampão fosfato pH 6,8 como meio e 

estudos de biodisponibilidade em coelhos (SANKALIA; SANKALIA; MASHRU, 2008). 

Para substituição dos testes in vivo pelos testes in vitro, a CIVIV deve ser 

preditiva do desempenho in vivo da forma farmacêutica (UPOOR, 2001). Além da 

substituição do teste de bioequivalência pelo teste da dissolução, a CIVIV pode ser 

empregada no estabelecimento das especificações do ensaio de dissolução e na 

validação do método (EMAMI, 2006). 

 

3.4 Sistemas matriciais 

 

Os comprimidos matriciais são uma das estratégias menos complicadas para 

a fabricação de formas farmacêuticas de liberação controlada, que se refere à 

compressão de misturas compostas por fármaco, um material retardante 

(controlador da liberação) e adjuvantes para formar um comprimido (BANKER; 

ANDERSON, 2001). Um sistema matricial é definido como um sistema que controla 

a liberação de uma ou mais substâncias ativas, dispersas ou dissolvidas, em um 

suporte resistente à desintegração (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

 Dependendo do tipo de substância empregada como material retardante têm-

se os diferentes tipos de mecanismos de liberação (erosão, difusão 

intumescimento). Por vezes, esses mecanismos ocorrem em conjunto, tendo em um 
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dado momento, o predomínio de algum deles (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). Os 

materiais retardantes classificam-se em: 

- matrizes insolúveis e inertes: polietileno, cloreto de polivinila, copolímero acrilato-

metacrilato, etilcelulose; 

- matrizes insolúveis e erodíveis: cera de carnaúba, óleo de rícino hidrogenado, 

triglicerídios; 

- matrizes hidrofílicas: metilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, 

carboximetilcelulose sódica, carboxipolimetileno, galactomanose, alginato de sódio. 

 Nas matrizes insolúveis e inertes, as quais podem ser referidas como 

sistemas monolíticos ou ainda sistemas matriciais plásticos, o agente ativo é 

dissolvido ou disperso em uma barreira de difusão inerte. O fármaco é misturado 

com um polímero inerte que não interage com os fluidos biológicos (FRUTOS et al., 

2001). Polímeros inertes podem servir como alternativa para os polímeros 

hidrofílicos, pois também são estáveis em diferentes pHs e frente à umidade 

(LOPES et al., 2007). 

Durante o processo de dissolução, a superfície aparente (interface 

sólido/líquido de dissolução) dos sistemas matriciais inerte é mantida constante, ou 

seja, os comprimidos não se alteram ao longo do trato gastrintestinal, sendo 

eliminados praticamente intactos (LOPES; LOBO; COSTA, 2005).  

Em função das características de controle da liberação, é possível a inclusão 

de polímeros inertes em outros tipos de sistemas matriciais. A inclusão de HPMC em 

formulação de comprimidos com etilcelulose proporcionou mais eficiência no 

controle da liberação de ibuprofeno (KHAN; MEIDAN, 2007). Do mesmo modo, a 

combinação de etilcelulose com polímeros hidrofílicos também demonstrou melhor 
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sustentação da liberação de zidovudina do que comprimidos compostos apenas por 

polímeros hidrofílicos (KUKSAL et al., 2006). 

Tiwary et al. (2003), também observaram o aumento do controle da liberação 

do tramadol quando incluído a etilcelulose em comprimidos de HPMC e justifica esse 

fato à redução da penetração de moléculas do solvente, em função da presença da 

etilcelulose, conduzindo a uma redução da difusão do fármaco. De acordo com 

Reza, Quadir e Haide (2003) a penetração do líquido no interior da matriz é o passo 

limitante para a liberação de fármacos em sistemas compostos por polímeros 

insolúveis e inertes. 

A dissolução dos fármacos nas matrizes inertes ocorre após penetração do 

líquido de dissolução nos poros do sistema matricial, seguindo-se pela difusão lenta 

do fármaco dissolvido nos canalículos. A penetração da água pode ser promovida 

pela adição de agentes molhantes (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

Deste modo, a porosidade é crítica e pode influenciar na liberação. Foi 

observado, em comprimidos de etilcelulose contendo diferentes tipos de fármaco, 

que, conforme a dureza do comprimido é aumentada, a velocidade de dissolução é 

reduzida. Isso pode ser devido ao fato de que o aumento da força de compressão 

reduz a porosidade, dificultando a penetração do líquido e a difusão do fármaco 

(AGRAWAL; NEAU; BONATE, 2003). 

O outro tipo de constituinte dos sistemas matriciais são materiais insolúveis 

em água potencialmente erodíveis, como cera de carnaúba e triglicerídios. Sendo o 

mecanismo de liberação através de poros ou erosão e os materiais insolúveis, a 

adição de tensoativos ou a combinação com polímeros hidrofílicos podem auxiliar na 

liberação de fármacos (BANKER; ANDERSON et al., 2001). Esses sistemas 

controlam a liberação essencialmente por mecanismos de difusão, através dos 
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poros ou por erosão, prevalecendo um ou outro mecanismo de acordo com 

propriedades do fármaco e excipiente (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

Em um estudo com a isoniazida, em matrizes compostas por óleo de rícino, 

foi verificado que a liberação ocorre em dois estágios. O primeiro estágio é a 

formação dos canais e penetração do solvente que proporciona um lag time na 

liberação do fármaco. O segundo estágio apresenta cinética de ordem zero e a 

constante da velocidade de liberação é em função do coeficiente de permeabilidade, 

espessura da camada e porosidade da matriz (YONEZAWA et al., 2002). 

Quanto a técnica de preparação, esse tipo de sistema pode ser obtido a partir 

da granulação por fusão ou a partir da mistura física entre o material retardante e 

outros componentes (YONEZAWA et al., 2001). Em um estudo utilizando matrizes 

hidrofóbicas como carreador para teofilina e cloridrato de fenilpropanolamina, foi 

verificado que a granulação por fusão reduz a velocidade de liberação, em 

comparação com o processo de mistura física. O tratamento térmico pode produzir 

matrizes com maior grau de tortuosidade, que influencia na penetração do líquido de 

dissolução (ZHANG; SCHWARTZ, 2003). 

Dentre os sistemas matriciais, as matrizes hidrofílicas são os sistemas mais 

estudados. São usualmente compostos por polímeros não digeríveis e com 

capacidade para formação de géis in situ (BANKER; ANDERSON, 2001). O controle 

da liberação de matrizes hidrofílicas é dado pela sua propriedade de 

intumescimento. A camada gelatinosa formada, funciona como uma barreira, 

controlando a penetração de água e a velocidade de liberação de fármacos (LOPES; 

LOBO; COSTA, 2005). 

Os sistemas matriciais, em particular as matrizes hidrofílicas, são comumente 

empregados em função das vantagens relacionadas à sua produção, que incluem 
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formulações simples, com polímeros usuais e seguros, associados a uma tecnologia 

de compressão bem estabelecida. Além disso, as matrizes hidrofílicas são versáteis, 

no sentido que podem ser utilizadas em outras vias de administração, tais como, 

bucal, vaginal e retal e ainda podem ser formuladas em sistemas multicamadas (LI 

et al., 2005). 

Na liberação de fármacos, a partir de sistemas compostos por polímeros 

hidrofílicos, observa-se o transporte do meio de dissolução para a matriz polimérica 

que intumesce e forma a camada de gel. O fármaco se difunde pelo polímero 

intumescido que, por sua vez, sofre erosão (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). A 

extensão com que a difusão ou erosão controla a liberação do fármaco depende do 

polímero selecionado e também da proporção entre fármaco e polímero (BANKER; 

ANDERSON, 2001).  

Deste modo, polímeros com mais alta propriedade de formar gel têm um 

maior potencial para o controle ou sustentação da liberação de fármacos 

hidrossolúveis, conforme observado no estudo comparativo com comprimidos 

contendo cloridrato de verapamil e diferentes polímeros hidrofílicos (SIAHI et al., 

2005). 

 Para um adequado controle da liberação, a rápida hidratação é necessária 

para a formação da camada gel protetora que, por sua vez, previne a desintegração 

e controla a penetração de água e a dissolução do fármaco. Apesar disso, este fato, 

por si só, não assegura a não dissolução prematura dos fármacos e componentes e 

vale considerar que o fármaco, localizado na superfície do comprimido, é 

imediatamente liberado (LI et al., 2005). 

Uma outra observação é que o tamanho e a forma do sistema matricial 

influenciam o tempo de liberação a partir de sistemas hidrofílicos, visto que a 
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liberação é frequentemente acompanhada pela dissolução ou intumescimento da 

matriz (YONEZAWA et. al, 2001). Também é verificada mudança na espessura da 

camada gel. Inicialmente, essa camada é aumentada pelo intumescimento e após 

um período de espessura constante é reduzida em função da desintegração das 

cadeias poliméricas (LI; GU, 2007; LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

 Entre os polímeros hidrofílicos utilizados nas formas farmacêuticas, destaca-

se a hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) (LOPES; LOBO; COSTA, 2005; BRAVO; 

LAMAS; SALOMON, 2002; SIEPMANN; PEPPAS, 2001). É um polímero não iônico 

derivado de celulose, largamente utilizado em formulações de uso tópico e oral, o 

que incluem os comprimidos matriciais de liberação controlada, nos quais se utilizam 

os derivados de maior viscosidade em concentrações de 10 a 80% (ROWE; 

SHESKEY; OWEN, 2003). 

 

 

                        Fonte: SIEPMANN; PEPPAS, 2001 

 
Figura 3.1 Fórmula estrutura do HPMC (R = -CH3 ou R = -CH2CH(CH3)OH ou R = H) 

 

 As propriedades físico-químicas do polímero são afetadas pelo conteúdo de 

grupos metoxil e hidropropoxil e, ainda, pelo peso molecular (SIEPMANN; PEPPAS, 

2001). A viscosidade da solução aquosa pode ser aumentada pelo aumento do peso 



 

 

52

 

molecular, pelo aumento da concentração ou pela redução da temperatura da 

solução. A velocidade de hidratação da HPMC aumenta com o aumento dos radicais 

hidroxipropil (MAHAGUNA et al., 2003). 

O grau de substituição e viscosidade, bem como o tamanho da partícula e 

conteúdo de umidade da HPMC afetam as propriedades de compactação e 

compressão do polímero. Por exemplo, a presença de substituintes hidrofóbicos 

reduz a formação de pontes de hidrogênio e, conseqüentemente, a força de 

compactação (LI et al., 2005). 

Outra propriedade importante sobre o polímero é a temperatura de transição 

vítrea. Acima desta temperatura, a mobilidade das cadeias poliméricas é maior 

(SIEPMANN; PEPPAS, 2001). A transição do estado vítreo para o de maior 

mobilidade pode também ser resultante da penetração de água na matriz (LOPES; 

LOBO; COSTA, 2005; COLOMBO et al., 2000). 

Polímeros de HPMC não são tóxicos, tem capacidade de carrear altas 

concentrações de fármaco e não são pH-dependentes. Dentre os fatores associados 

aos polímeros que afetam a liberação (peso molecular, concentração, tamanho de 

partícula), a relação fármaco:polímero é o mais significativo para a HPMC 

(MAHAGUNA et al., 2003). 

 Associado à concentração do polímero, as características físico-químicas dos 

fármacos e dos outros constituintes do sistema matricial também influenciam a 

liberação de fármacos. Fu et al. (2004) estabeleceram um modelo matemático que 

correlaciona a velocidade de liberação com a concentração de fármaco e polímero e 

a solubilidade do fármaco. Em relação à influência de outros excipientes, foi 

observado que na formulação de comprimidos, a presença da carboximetilcelulose 

sódica (polímero aniônico), celulose microcristalina ou amido e lactose, influencia a 
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liberação do diclofenaco de sódio a partir de comprimidos de HPMC (BRAVO; 

LAMAS; SALOMON, 2002; RAO; VENI; JAYGASAR, 2001). 

 Do mesmo modo que nas formas farmacêuticas convencionais, o processo de 

produção dos comprimidos pode influenciar no perfil de dissolução de fármacos em 

matrizes de HPMC. Analisando a influência da quantidade de água necessária à 

granulação, da dureza dos comprimidos obtidos e da distribuição de HPMC nas 

unidades de dosagem, foi observado que a água empregada na granulação teve 

maior impacto sobre a liberação do que a dureza da forma farmacêutica, mesmo 

considerando que a maior compactação reduz a permeabilidade dos comprimidos 

(HUANG et al, 2007). Khanvilkar, Huang e Moore (2002) também não observaram 

influência da dureza nos perfis de liberação de fármacos hidrofílicos. 

A associação de polímeros pode favorecer o controle da liberação e permitir a 

redução total de materiais empregados na formulação, como demonstrado com o 

carbopol 940 e HPMC no estudo de Samani, Montaseri e Kazemi (2003). Além 

deste, o HPMC ou quitosana em uma formulação, contento um derivado acrilato 

(Eudragit® L100-55), também demonstrou um melhor controle da liberação de 

metformina do que comprimidos compostos por polímeros isolados (CORTI et al., 

2008). 

 Alguns trabalhos têm, ainda, associado os polímeros hidrofílicos, em especial 

a HPMC, com ciclodextrinas. A incorporação de ciclodextrina em sistemas 

poliméricos de liberação de fármacos pode influenciar o mecanismo pelo qual o 

fármaco é liberado. Eles apresentam o potencial de aumentar a velocidade de 

liberação em função da formação de canais ou pela promoção da erosão da matriz. 

A carbamazepina e prednisolona, fármacos de baixa solubilidade em água, são 

exemplos nos quais a velocidade de liberação pode ser modulada utilizando matriz 
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de HPMC associado ao fármaco complexado com ciclodextrina (KOESTER et al., 

2003; RAO; HASLAM; STELLA, 2001). 

 Outros trabalhos comparam o controle de liberação considerando o tipo de 

sistema matricial. Comparando-se os três tipos de sistemas, por meio da preparação 

de comprimidos com Kollidon SR (inerte), cera de Carnaúba (insolúvel) ou 

hidropropilmetilcelulose (hidrofílica), observou-se que a natureza físico-química do 

fármaco pode alterar o perfil de liberação, sendo que a liberação de fármacos 

solúveis em água é mais alta que a dos fármacos de menor solubilidade. Também 

foi observado que o mecanismo da liberação é alterado em função da natureza e 

concentração do polímero na matriz. Em geral, a liberação é mais lenta em sistemas 

inertes e matrizes hidrofóbicas do que em matrizes hidrofílicas (REZA; QUADIR; 

HAIDE, 2003). 

Em função dos fenômenos envolvidos na liberação, não há um modelo 

matemático universal que descreva adequadamente o mecanismo da liberação, 

visto estar envolvido o intumescimento, porosidade e geometria da matriz, a difusão 

e dissolução do fármaco, as características físico-químicas dos polímeros, entre 

outros. Partindo-se deste fato, Sieppman e Peppas (2001) apresentam uma revisão 

sobre os modelos matemáticos relacionados com sistemas compostos por HPMC e 

concluem que devem ser consideradas, além dos fatores acima relatados, as 

características físico-químicas e concentração do fármaco. 

 Um dos modelos cinéticos mais simples é o modelo de ordem zero, que é 

aplicável para sistemas matriciais contendo fármacos de baixa solubilidade. Outro 

modelo, também representativo de matrizes poliméricas, é o modelo Higuchi, que 

considera a difusão do fármaco baseado na lei de Fick em função da raiz quadrada 

do tempo. O modelo de Korsmeyer-Peppas é aplicável na análise do mecanismo de 
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liberação quando este não é bem definido ou quando é composto por mais de um 

fenômeno (COSTA; LOBO, 2001).  

 É importante considerar que, a análise do controle e mecanismos da liberação 

depende da avaliação do perfil de dissolução (ensaio in vitro). Neste sentido, 

Kavanagh e Corrigan (2004) observaram que a velocidade de agitação e a 

composição do meio de dissolução influenciam o intumescimento e erosão de 

matrizes compostas por HPMC o que, conseqüentemente, afeta a liberação e 

dissolução do fármaco. 

 Os comprimidos matriciais são sistemas simples, sobre o ponto de vista 

tecnológico e de caracterização e apresentam todas as vantagens e potenciais dos 

sistemas de liberação controlada. Portanto, constituem-se em uma alternativa de 

baixo custo e eficiente na otimização do tratamento, particularmente, de doenças 

negligenciáveis, embora esta aplicação não seja muito evidenciada na literatura. 

 

3.5 Diclofenaco de sódio 

 

 O diclofenaco de sódio (DCL) é um antiinflamatório não esteroidal (AINE) com 

atividade antiinflamatória, analgésica e antipirética (Figura 3.2) (CHUASUAWAN et 

al., 2008). É utilizado no tratamento sintomático, a longo prazo, da artrite 

reumatóide, da osteoartrite e da espondilite ancilosante. Também é útil no 

tratamento, a curto prazo, da dor musculoesquelética aguda e dismenorreia 

(GILMAN; GOODMAN; BRUNTON, 2006). 
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Fonte: CHUASUAWAN et al., 2008 

Figura 3.2 Fórmula estrutural do diclofenaco (M+ = Na) (PM = 318,1) 

 

 A ação antiinflamatória dos AINES é em função da inibição das enzimas 

ciclooxigenase (COX1 e COX2). A seletividade para COX2 se traduz na redução de 

efeitos colaterais do trato gastrintestinal. O DCL é considerado pouco seletivo para a 

COX 2 (RANG et al., 2007), sendo que a seletividade e a incidência de efeitos 

gastrintestinais adversos sérios é semelhante a celecoxibe. No tratamento crônico, 

existe a possibilidade de risco cardiovascular (GILMAN; GOODMAN; BRUNTON, 

2006). 

 O DCL é 100% absorvido após administração oral se comparado com a 

administração intravenosa. Apenas 60% do fármaco atinge a circulação sistêmica, 

devido ao metabolismo de primeira passagem (CHUASUAWAN et al., 2008). 

 Tem rápida absorção, ampla ligação a proteínas plasmáticas (99%) e meia-

vida curta (1-2 horas). Após a administração, acumula-se no líquido sinovial, o que 

pode explicar que o efeito terapêutico é mais longo que a meia vida (GILMAN; 

GOODMAN; BRUNTON, 2006).  

É metabolizado no fígado por um membro subfamília CYP2C em 4-

hidroxidiclofenaco, o principal metabólito, e outras formas hidroxiladas; após 

glicuronidação e sulfuração, os metabólitos são excretados na urina (65%) e na bile 

(35%) (GILMAN; GOODMAN; BRUNTON, 2006). Cinco metabólitos do DCL foram 
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identificados, sendo que um deles tem uma fraca atividade farmacológica 

(CHUASUAWAN et al., 2008). 

 A completa absorção (100%) e a baixa solubilidade em pH, abaixo de 6,0, 

classificam o DCL como classe II na classificação biofarmacêutica. Tem sido 

levantada a possibilidade de bioisenção de fármacos da classe II com propriedades 

ácidas, que se classifica o DCL (CHUASUAWAN et al., 2008). Para isso as 

especificações do ensaio de dissolução e os excipientes devem ser criticamente 

considerados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Desenvolvimento dos comprimidos 

 

4.1.1 Materiais 

 

4.1.1.1 Matérias-primas e reagentes 

 

• Diclofenaco de sódio (DCL), Henrifarma 

• Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) K4M, Colorcon 

• Amido pré-gelatinizado (Starch 1500®), Colorcon 

• Celulose microcristalina 101, All Chemistry 

• Estearato de magnésio, Valdequimica 

• Polivinilpirrolidona (PVP K30), Valdequimica  

• Diclofenaco de sódio padrão, Sigma, lote 49HO960 

• Metanol pa, Synth 

• Água purificada obtida em equipamento de osmose reversa Gehaka® 

 

4.1.1.2 Equipamentos 

 

• Balança de infravermelho, Mettler, modelo LJ16 

• Cabina de segurança biológica, Veco , modelo VLFS12 

• Durometro, Erweka®, modelo TBH 20 

• Espectrofotômetro de infra-vermelho, Boomen Hartmann & Braun, modelo MB 

series 
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• Espectrofotômetro de ultra-violeta, Shimadzu, modelo UV-160 1PC 

• Estufa de ar circulante, Marconi, modelo MA 037 

• Estufa de cultura bacteriológica, Fanem, modelo 502-C 

• Friabilometro, Erweka, modelo TA20 

• Máquina compressora rotativa, Lawes, modelo 10PSC 

• Microscópio eletrônico Philips, modelo XL 30. 

• Misturador planetário 

• pHmetro Digimed, modelo DM20 

• Sonicador, Unique 

 

4.1.1.3 Outros materiais 

 

• Filtro de membrana de celulose regenerada, 47 mm, 0,45 µm 

• Filtro quantitativo, Filtrak 

• Meios de cultura: MacConkey, Cetrimide, Vogel-Johnson, Caldo selenito-

cistina, Agar SS, TSA, PDA, caldo TSB,  caldo lactosado 

• Tamises, Bertel®, abertura nominal de malha de 1, 0 e 1,18 mm 

 

4.1.2 Métodos 

 

4.1.2.1 Análise das matérias-primas 
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4.1.2.1.1 Análise físico-química do diclofenaco de sódio 

 

 Seguindo a USP 32 (2009) e a Farmacopéia Britânica (2005) realizaram-se os 

testes de identificação por infra-vermelho, identificação do sódio, análise de metais 

pesados, perda por dessecação e análise de teor por titulação potenciométrica. 

 

4.1.2.1.2 Análise microbiológica do HPMC e Starch 1500® 

 

As análises foram realizadas por meio dos testes de contagem total de 

microrganismos mesófilos aeróbios, incluindo bactérias heterotróficas, fungos e 

leveduras, além da pesquisa e identificação de patógenos que seguiram os 

procedimentos preconizados na Farmacopéia Brasileira (1988). A contagem de 

microrganismos foi realizada pelo método de contagem em profundidade (Pour 

Plate). Verificou-se o crescimento visível de bactérias heterotróficas, em três dias, 

utilizando Ágar Caseína Soja (TSA) 35 ºC ± 2 ºC e de fungos, em sete dias, em Ágar 

Dextrose Batata (PDA) a 22 ºC. 

A pesquisa e identificação de patógenos consistiu na detecção de células 

viáveis de Salmonella spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus, que devem estar ausentes em produtos farmacêuticos não-

estéreis e matérias primas de uso direto em sua fabricação (USP, 2005). 

 

4.1.2.2 Desenvolvimento e preparação dos comprimidos 
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4.1.2.2.1 Etapa de desenvolvimento 

 

 No desenvolvimento dos comprimidos de diclofenaco de sódio (DCL) foram 

avaliadas duas formas de preparação: compressão direta e granulação, utilizando 

diferentes concentrações de hidroxiproprilmetilcelulose (HPMC) como base do 

sistema matricial. 

 Os comprimidos foram preparados, inicialmente, por compressão direta. 

Foram desenvolvidas formulações variando-se a concentração entre fármaco e 

polímero e utilizando-se de outros excipientes usuais como diluentes e lubrificantes. 

Em todas as formulações, preparou-se a quantidade de 200 g.  

No processo de compressão direta, os pós foram misturados manualmente e 

após a adição do lubrificante, os comprimidos foram obtidos em máquina 

compressora rotativa de 10 punções (Tabela 4.1). Inicialmente, na formulação 1, foi 

utilizado punção de 7 mm. Uma vez que os comprimidos apresentaram-se com 

altura elevada, optou-se pela utilização do punção de 10 mm, alterando-se a massa 

para 350 mg. 

 

Tabela 4.1 - Formulações de comprimidos de diclofenado de sódio (DCL) obtidos por 
compressão direta 
 

Quantidade por comprimido (mg) 
Componente 

1 2 3 

DCL 100 100 100 

HPMC 20 35 35 

Lactose 77 204 143,15 

Celulose microcristalina - - 61,35 

Estearato de Magnésio 3 10,5 10,5 

Sol aquosa PVP 10% - - - 

Total 200 350 350 



 

 

62

 

 

 Nos comprimidos produzidos por granulação via úmida (Tabela 4.2), as 

formulações foram sendo desenvolvidas na seqüência de A até G e os resultados 

obtidos com as primeiras, direcionaram o desenvolvimento das formulações 

seguintes. As formulações F2A e F2B foram desenvolvidas após estudo piloto in vivo 

das formulações F!, F2 e F3. Nestes comprimidos, a técnica de adição do polímero e 

do agente aglutinante foi variada. Em algumas formulações o HPMC e o PVP foram 

adicionados em 2 seções, sendo uma parte do HPMC adicionada antes da etapa de 

granulação (intra-granulo) e a outra, após a calibração do granulado (extra-granulo). 

O aglutinante PVP foi adicionado na forma de pó e/ou na forma de solução aquosa. 

Os pós foram misturados manualmente e transferidos para o misturador 

planetário. Como líquido aglutinante foi utilizada a água ou solução aquosa contendo 

10 ou 30 % de PVP. A solução aglutinante foi adicionada aos poucos, até o ponto de 

massa. O produto foi granulado manualmente em tamis de abertura de malhar de 

1,18 mm e seco em estufa de ar circulante (40 oC) até umidade de 3 – 5 %. O 

granulado foi calibrado em tamis de abertura de malha de 1,0 mm e foi determinado 

o rendimento. Após a mistura com lubrificante, os comprimidos foram obtidos em 

máquina de compressão rotativa de 10 punções, utilizando o punção de 10 mm.  

 Todos os granulados foram caracterizados quanto ao rendimento final e 

umidade por meio da perda por dessecação em balança de infra-vermelho e todos 

os comprimidos foram submetidos à caracterização física (peso médio, dureza e 

friabilidade). Para as formulações E, F e G foram realizadas a análise de teor e 

ensaio de dissolução. 
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Tabela 4.2 - Formulações de comprimidos de diclofenaco de sódio (DCL) obtidos por granulação via úmida 

Quantidade por comprimido (mg) 
Componente 

A1 A2 A3 B3 C3 D3 E1 E2 E3 F1 F2B F2A F2 F3 G1 G2 G3 

DCL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

HPMC 35 105 175 105* 105 105 35* 70* 105* 35* 52,5* 60* 70* 105* 35* 70* 105* 

Lactose 147 98 49 98 85,75 85,75 134,75 110,25 85,75 122,5 110,5 105 98 74 110,5 85,5 61,5 

Celulose microcristalina 63 42 21 42 36,75 36,75 57,75 47,25 36,75 52,5 47 73 70 32 47 37 26 

Estearato de Magnésio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Starch 1500    - 17,5 - - - - 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 35 35 35 

PVP (sol a 10%) q.s q.s. q.s. q.s q.s. - - - -         

PVP (sol a 30 %)          8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 

PVP pó    - - 17,5 17,5 17,5 17,5 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 

Água    - - q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. 

Total 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

* dividido em 2 seções (intragranulo e extragranulo) 
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4.1.2.2.2 Produção dos lotes pilotos 

 

 As formulações selecionadas para a produção dos lotes a serem 

empregados no estudo de biodisponibilidade foram as formulações F1, F2A, F2 e 

F3. Essas formulações foram selecionadas em função da melhora no processo 

de granulação, das características físicas e dos perfis de dissolução serem 

adequados. Os comprimidos foram obtidos por granulação via úmida, conforme 

processo descrito no item 4.1.2.1, partindo da quantidade de 200 g de pó.  

Os granulados foram caracterizados quanto ao rendimento, umidade por 

meio da perda por dessecação em balança de infra-vermelho, teor por 

espectrofotometria de UV. A caracterização microestrutural dos granulados foi 

efetuada por meio de microscopia eletrônica de varredura em microscópio Philips, 

XL 30. A análise da amostra foi efetuada após estas serem recobertas com uma 

fina camada de ouro, utilizando-se o equipamento Spulter Balzers SCD-050 

Coater. Os aumentos utilizados foram: 100 X, 1000 X e 2000 X. 

Os comprimidos dos lotes piloto foram submetidos aos testes físicos (peso 

médio, dureza e friabilidade), análise de teor e ensaio de dissolução. 

 

4.1.2.3 Caracterização física dos comprimidos 

 

O peso médio foi determinado a partir de 10 unidades individuais, sendo 

que, conforme critério da Farmacopéia Brasileira (1988) o limite de variação deve 

ser entre mais ou menos 5%. A resistência mecânica dos comprimidos foi 

monitorada pela determinação da dureza e da friabilidade segundo metodologia 

da Farmacopéia Brasileira, sendo que os comprimidos devem apresentar dureza 
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maior que 30 N e friabilidade menor do que 1,5 % (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 

1988). 

 

4.1.2.4 Determinação do teor de diclofenaco de sódio nos granulados e 

comprimidos 

 

O teor de DCL nos comprimidos foi determinado por espectrofotometria de 

UV, utilizando método adaptado da USP 32 (2009). A curva de calibração foi 

construída a partir das absorbâncias, em 281 nm, de soluções com concentração 

entre 5 e 50 µg/mL em metanol:água (7:3). 

Os comprimidos foram triturados e pesou-se a quantidade equivalente à 

massa teórica de um comprimido, transferindo-se para um balão volumétrico. O 

material foi dissolvido em metanol:água (7:3) através de sonicação. A solução foi 

filtrada, diluída apropriadamente e a concentração foi determinada por 

espectrofotometria de UV em 281 nm. 

 

4.2 Avaliação in vitro - estudos de dissolução 

 

4.2.1 Materiais 

 

4.2.1.1 Matérias-primas e reagentes 

 

• Comprimidos de diclofenaco de sódio 

• Fosfato de sódio tribasico dodecahidratado PA - Vetec 

• HCl PA, Vetec 
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• Padrão diclofenaco de sódio, Sigma, lote 49HO960 

• Água purificada obtida em equipamento de Osmose Reversa Gehaka 

 

4.2.1.2 Equipamentos 

 

• Espectrofotômetro de UV, Shimadzu , modelo UV-160 1PC 

• Aparelho de dissolução, Erweka, modelo DT80 

• Aparelho de dissolução, Sotax, modelo CY6 

• Aparelho de dissolução, Vankel, modelo Bio-Dis VK 750D 

 

4.2.2 Métodos 

 

4.2.2.1 Ensaio de dissolução 

 

 O ensaio de dissolução determina a porcentagem da quantidade de 

princípio ativo, liberado no meio de dissolução, em função do tempo. Este ensaio 

foi realizado no aparelho de dissolução, sendo montado e calibrado conforme 

especificação do fabricante. Os ensaios de dissolução foram realizados 

empregando-se os aparatos descritos na USP 32 (2009): aparato 1 (cesta), 

aparato 2 (pá), aparato 3 (cilindros recíprocos) e aparato 4 (célula de fluxo). As 

condições são descritas no Quadro 4.1. Em todas as condições as alíquotas 

foram retiradas em intervalos de tempo entre 0 e 480 minutos. 
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4.2.2.2 Determinação do diclofenaco de sódio no ensaio de dissolução 

 

O percentual de DCL dissolvido em função do tempo, no ensaio de 

dissolução, foi determinado por espectrofotometria de UV, utilizando método 

adaptado da USP 32 (2009). A curva de calibração foi construída a partir das 

absorbâncias, em 275 nm, de soluções com concentração entre 10 e 100 µg/mL 

em tampão fosfato pH 6,8. 

 

4.2.2.3 Análise dos perfis de dissolução 

 

Uma das formas de comparação de perfis de dissolução é por meio da 

eficiência de dissolução (ED) (COSTA; LOBO, 2001). A ED é definida como a 

área sob a curva de dissolução no tempo t, expressa como a porcentagem da 

área do retângulo, descrita como 100 % de dissolução neste mesmo tempo t (ED 

= ASC0-t / TA100% x 100) (KHAN; RHODES, 1975).  

A eficiência de dissolução (ED) foi calculada entre 0 e 480 minutos para as 

formulações E, F e G em todas as condições estudadas. Com finalidade 

comparativa, análise estatística de variância (ANOVA one-way) seguida pelo 

teste de Tukey e considerando como significante p<0,05. 
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Condição Aparato Meio Velocidade Amostras 

1 2 Tampão fosfato pH 6,8 (900 mL, 37 oC) 50 rpm A1, A2, C3, E1, E2, E3, F1, 

F2A, F2B, F2, F3, G1, G2 e G3 

2 2 Tampão fosfato pH 6,8 (900 mL, 37 oC) 75 rpm E1, E2 e E3 

3 2 Tampão fosfato pH 6,8 (900 mL, 37 oC) 100 rpm E1, E2 e E3 

4 1 Tampão fosfato pH 6,8 (900 mL, 37 oC) 50 rpm E1, E2, E3,  

5 1 Tampão fosfato pH 6,8 (900 mL, 37 oC) 75 rpm E1, E2 e E3 

6 1 Tampão fosfato pH 6,8 (900 mL, 37 oC) 100 rpm E1, E2 e E3 

7 3 0:00-1:00 h: pH 1,2 (1 x 250 mL, 37 oC) 

1:00-3:00 h: pH 5,4 (2 x 250 mL, 37 oC) 

3:00-8:00 h: pH 6,8 (3 x 250 mL, 37 oC) 

15 oscilações/min F1, F2 e F3 

8 4 (fechado) Tampão fosfato pH 6,8 (1000 mL) 20 mL / min F1, F2 e F3 

Quadro 4.1 Condições do ensaio de dissolução 
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4.3 Estudo de biodisponibilidade 

 

4.3.1 Materiais 

 

4.3.1.1 Matérias-primas e reagentes 

 

• padrão secundário de diclofenaco de sódio 

• padrão secundário de nimesulida  

• Ácido clorídrico pa, Merck 

• Diclorometano pa, Merck 

• Acetonitrila grau HPLC, Merck 

• Metanol grau HPLC, Merck 

• Fosfato de potássio monobásico pa, Merck 

• Água purificada obtida em equipamento Millipore, modelo MillQ Academic 

• Nitrogênio grau analítico Air Liquide 

• Unidades filtrantes Millipore, tipo HV Milex em polietileno com membrana de 

PVDF, 0,45 µm de poro, 13 mm de diâmetro 

• Material médico-hospitalar: seringas descartáveis BD® de 5 mL, agulhas 

descartáveis Nipro® 30 x 8, cateter intravenoso BD Angiocath® 22G, heparina 

sódica 5000 UI, soro fisiológico 0,9% de 250 mL, tubos heparinizados 

Vacutainer®, algodão hidrófilo não estéril, gaze não estéril, esparadrapo 

micropore 

• Coluna cromatográfica Phenomenex modelo Synergi 4 µ MAX-RP, 150 x 4,6 mm 
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• Pré-coluna C18/14, n. AJO-4287, C 18 4 x 3,0 mm 

 

4.3.1.2 Equipamentos 

 

• Cromatógrafo líquido de alta eficiência, Merck Hitachi, composto por uma bomba 

L7100, injetor automático de amostras L7200, detector UV L7400 e forno de 

coluna L7300 

• Centrifuga, Heraeus, Megafuge 2.0 

• Balança analítica, Mettler Toledo, modelo B 204-S 

• Banho ultrassônico Odontobrás, modelo 2840D 

• pHmetro Micronal, modelo B474 

• Banho termostático, Fisaton, modelo 577 

• Pipetas automáticas Brand Transferpette 

 

4.3.1.3 Medicamentos 

 

• Formulações desenvolvidas: F1, F2A, F2 e F3 

• Suspensão oral de diclofenaco resinato 50 mg (Cataflan ®) 

• Comprimidos de diclofenaco de sódio 50 mg(Voltaren ®) 

 

4.3.2 Métodos 
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4.3.2.1 Método analítico para quantificação do diclofenaco no plasma 

 

Estão descritos na literatura alguns métodos para quantificação do DCL em 

plasma, por meio de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detecção ultra-

violeta (HASAN et al., 1991; SILVA et al., 1999; SU et al., 2003). A partir destes 

estudos, foram testadas as variáveis (padrão interno, fase móvel e comprimento de 

onda) e avaliados os resultados (tempo de retenção, resolução dos picos). 

Com as condições definidas, a validação foi realizada por meio da determinação 

dos parâmetros especificidade, recuperação, linearidade, limite de quantificação, 

precisão, exatidão e estabilidade.  

 

4.3.2.1.1 Preparo do plasma para análise de DCL  

 

 O procedimento de extração foi realizado em amostras de plasma branco, 

amostras de plasma de controle de qualidade e amostras de plasma de voluntários que 

receberam DCL. Em tubos de ensaio, foram adicionados 250 µL de plasma, 20 µL da 

solução de padrão interno (nimesulide 50 µg/mL, em metanol). Homogeneizou-se em 

agitador de tubos por 30 segundos. Foram adicionados 2 mL de acetonitrila e 

novamente homogeneizou-se em agitador por 1 minuto. Após centrifugação por 10 

minutos a 3500 rpm, a amostra foi filtrada e transferida para um tubo cônico e 

evaporada em corrente de nitrogênio a 45 oC. A amostra foi ressuspendida em 250 µL 

de fase móvel para injeção em CLAE. 
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4.3.2.1.2 Preparo das amostras de plasma padrão da curva de calibração 

 

 As amostras de plasma padrão da curva de calibração foram preparadas a partir 

de soluções de 0,25 a 10 µg/mL de DCL em metanol (1:9) (Tabela 4.3). Em tubos de 

ensaio foram adicionados 200 µL de plasma branco, 20 µL da solução de padrão 

interno (nimesulide 50 µg/mL, em metanol) e 50 µL da solução padrão de DCL. As 

amostras foram homogeneizadas em agitador de tubos por 30 segundos e seguiu-se o 

procedimento de precipitação de proteína com acetonitrila. A amostra seca foi 

ressuspendida em 250 µL de fase móvel. 

 

Tabela 4.3 – Amostras de plasma padrão da curva de calibração para quantificação do 

diclofenaco 

 

Concentração da 

solução padrão 

(µg/mL) 

Volume da 

solução padrão 

(µL) 

Volume de 

plasma branco 

(µL) 

Concentração final na 

curva de calibração 

(µg/mL) 

0,25 50 200 0,05 

0,375 50 200 0,075 

0,5 50 200 0,1 

0,75 50 200 0,15 

1,25 50 200 0,25 

2,5 50 200 0,5 

3,75 50 200 0,75 

5 50 200 1,0 

7,5 50 200 1,5 

10 50 200 2,0 
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4.3.2.1.3 Preparo das amostras de plasma de controle de qualidade 

 

 As amostras de plasma de controle de qualidade baixo (CQB), médio (CQM) e 

alto (CQA) foram preparadas a partir das soluções padrão conforme Tabela 4.4. Em 

tubos de ensaio foram adicionados 200 µL de plasma branco, 20 µL da solução de 

padrão interno (nimesulida 50 µg/mL), 50 µL da solução padrão de DCL. As amostras 

foram homogeneizadas em agitador de tubos por 30 segundos e seguiu-se o 

procedimento de precipitação de proteínas com acetonitrila. A amostra seca foi 

ressuspendida em 250 µL de fase móvel. 

 

Tabela 4.4 - Amostras de plasma de controle de qualidade do diclofenaco de sódio 

 

 

4.3.2.1.4 Condições cromatográficas 

 

 Empregou-se, para separação, coluna cromatográfica Phenomenex®, modelo 

Synergi 4 µ MAX-RP, de 150 mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno e pré-

coluna C18/14, AJO 4287. 

Controle de 

qualidade 

Concentração 

da solução 

padrão (µg/mL) 

Volume da 

solução 

padrão (µL) 

Volume de 

plasma branco 

(µL) 

Concentração final 

na curva de 

calibração (ng/mL) 

CQB 0,50 50 200 100 

CQM 3,75 50 200 750 

CQA 7,5 50 200 1500 
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 A fase móvel foi composta por uma mistura de tampão fosfato de potássio 10 

mM pH 3,0 e acetonitrila (50:50). A fase móvel foi filtrada em membrana de acetato de 

celulose 0,45 µm e degaseificada em banho de ultrassom por 15 minutos. 

 Utilizou-se o fluxo de 1,2 mL/min, com tempo total de corrida de 12 minutos. A 

temperatura do forno foi de 40 oC. Foram injetados 50 µL da amostra e o comprimento 

de onda empregado no detector foi de 280 nm. 

 

4.3.2.1.5 Validação do método analítico para quantificação de diclofenaco de 

sódio no plasma 

 

4.3.2.1.5.1 Especificidade 

 

A especificidade do método é definida como a capacidade do método bioanalítico 

de medir e diferenciar o analito de componentes que possam estar presentes na 

amostra, tais como, metabólitos, impurezas, compostos de degradação ou 

componentes da matriz (BRASIL, 2003; ICH, 2005). Foram analisadas 6 amostras de 

plasma branco, sendo 4 de plasma normal, uma de plasma lipêmico e uma de plasma 

hemolisado, para verificação da inexistência de interferentes no tempo de retenção do 

fármaco. 
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4.3.2.1.5.2 Recuperação 

 

 Recuperação é a eficiência de extração de um método analítico, expressa como 

a porcentagem da quantidade conhecida de uma substância, obtida da comparação dos 

resultados analíticos de amostras branco acrescidas de padrão e submetidas ao 

processo de extração, com os resultados analíticos de soluções padrão não extraídas 

(BRASIL, 2003; ICH, 2005). 

 Este parâmetro foi determinado comparando-se os resultados das análises do 

plasma de controle de qualidade submetidas ao processo de extração aos resultados 

das análises de soluções padrão não submetidos à extração adicionados ao plasma 

submetido à extração. A resposta das amostras submetidas à extração representa a 

recuperação quando comparada à resposta de 100% das amostras não submetidas à 

extração.  

 A recuperação foi analisada em três níveis de concentração e em seis 

repetições. 

 

4.3.2.1.5.3 Limite de quantificação inferior 

 

 O limite de quantificação representa a menor quantidade de um analito numa 

amostra que pode ser determinada quantitativamente com precisão e exatidão 

aceitáveis (BRASIL, 2003; ICH, 2005).  

 Como limite de quantificação inferior foi considerado a menor concentração com 

coeficiente de variação de no máximo 20% e exatidão entre 80 e 120%. 
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4.3.2.1.5.4 Linearidade 

 

 A linearidade corresponde à capacidade do método de fornecer resultados 

diretamente proporcionais à concentração da substância em análise. A linearidade é 

obtida a partir da curva de calibração que representa a resposta em função da 

concentração (BRASIL, 2003; ICH, 2005). 

 Para a curva de calibração, foram utilizadas amostras de plasma padrão de 

diclofenaco em 10 concentrações e em 5 repetições. O intervalo foi definido entre o 

limite de quantificação e o correspondente a 120% da concentração mais alta que se 

pretendia analisar. 

 

4.3.2.1.5.5 Precisão 

 

 A precisão é o grau de repetibilidade entre os resultados de análises individuais 

(BRASIL, 2003; ICH, 2005). Foram analisadas amostras em três níveis de 

concentrações (baixa, média e alta) em quintuplicata. Foi determinada a precisão 

intradia e interdia por meio dos valores de desvio padrão relativo. 

 

4.3.2.1.5.6 Exatidão 

 

 A exatidão representa o grau de concordância com os resultados individuais 

encontrados e um valor aceito como referência (BRASIL, 2003; ICH, 2005). Foram 

analisadas amostras em três níveis de concentrações (baixa, média e alta) em 
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quintuplicata. A exatidão foi determinada a partir da relação percentual entre a 

concentração média experimental e a concentração teórica. 

 

4.3.2.1.5.7 Estabilidade 

 

 A estabilidade é um parâmetro que determina se o analito se mantém 

quimicamente inalterado numa matriz sob condições específicas. Dentro deste 

parâmetro, avaliou-se a estabilidade da solução-padrão, na concentração média, e a 

estabilidade pós-processamento em 24 horas e 48 horas de amostras em três níveis de 

concentração. Os resultados das amostras foram comparados com os resultados das 

amostras recém-preparadas. 

 

4.3.2.2 Estudos de biodisponibilidade 

 

 Os estudos de biodisponibilidade, foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FCF/USP em 13 de fevereiro de 2006 (protocolo CEP n. 346) e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HU/USP em 3 de abril de 2009 (registro CEP-HU/USP 

n. 882/09) (Anexo B). 

O estudo de biodisponibilidade empregado no desenvolvimento da correlação in 

vitro-in vivo foi realizado com 6 voluntários que receberam as formulações F1, F2A, F3 

e o comprimido comercial contendo 50 mg de DCL. As coletas de sangue foram 

realizadas nos tempos entre 0 e 720 minutos. Este estudo é detalhado a seguir. 
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4.3.2.2.1 Casuística 

 

 O estudo foi realizado em humanos, de acordo com as normas éticas 

internacionais e nacionais e com a regulamentação estabelecida pela ANVISA 

(BRASIL, 2006) 

 Foram selecionados para o estudo de biodisponibilidade, 6 voluntários sadios do 

sexo feminino. Os voluntários foram devidamente informados sobre os objetivos e 

características da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

A inclusão dos voluntários foi baseada na avaliação clinica e nos resultados dos 

exames laboratoriais (hemograma; uréia; creatinina; fosfatase alcalina; glicemia; 

bilirrubina total; proteínas totais e albumina; transaminase oxalacética e pirúvica; ácido 

úrico; colesterol total; triglicérides; urina tipo I; sorologia para HIV; hepatite e hepatite C; 

eletrocardiograma com doze derivações e β-HCG). Exceto a sorologia de HIV, hepatite 

e hepatite C, todos os exames laboratoriais foram repetidos no período pós-estudo. 

 

4.3.2.2.2 Procedimento do estudo de biodisponibilidade 

 

A administração ocorreu com os voluntários em jejum de 8 horas e o tempo de 

wash out foi superior a 10 vezes a meia-vida de eliminação do fármaco. Foram 

coletados 5 mL de sangue nos tempos de 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 

e 12 horas. As amostras foram centrifugadas e o plasma foi armazenado em freezer a  

-20 oC até a realização do ensaio para quantificação do fármaco. Foram oferecidas 

refeições padronizadas após a coleta de 4 horas, 7 horas e entre a coleta de 10 e 12 
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horas. Durante todo o estudo, houve acompanhamento de um médico, disponível para 

intervir em qualquer intercorrência. 

 

4.3.2.2.3 Análise das amostras 

 

As amostras de plasma dos voluntários foram descongeladas à temperatura 

ambiente e o DCL foi extraído pelo processo de precipitação de proteínas com 2 mL de 

acetonitrila, empregando-se o fármaco nimesulida como padrão interno, conforme 

previamente descrito no item 4.3.2.1. 

A análise foi realizada paralelamente à curva de calibração com dez pontos e 

amostras de plasma de controle de qualidade em três concentrações em triplicata. 

 

4.3.2.2.4 Análise dos perfis de biodisponibilidade 

 

 Os perfis de biodisponibilidade foram analisados a partir dos parâmetros 

farmacocinéticos relativos à absorção e eliminação do fármaco, de acordo com a RE 

1170/06 (BRASIL, 2006): 

• ASCo-t: área parcial sob a curva de decaimento plasmático do fármaco 

(concentração versus tempo), calculada pelo método dos trapezóides do tempo 

zero ao tempo t, onde t é o tempo relativo à última concentração determinada 

experimentalmente. 

• ASC0-∞: área total sob a curva de decaimento plasmático do fármaco 

(concentração versus tempo), calculada do tempo zero ao tempo infinito, ou seja, 
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ASC0-t + Ct / Kel, no qual Ct corresponde à última concentração do fármaco, 

determinada experimentalmente e Kel é a constante de eliminação da fase terminal. 

• Cmax: concentração plasmática máxima que o fármaco atinge após a 

administração, determinada diretamente a partir das curvas de concentração 

plasmática versus tempo, sem interpolação dos dados. 

• Tmax: tempo necessário para Cmax, determinado diretamente a partir das curvas 

de concentração plasmática versus tempo, sem interpolação dos dados. 

• t(1/2)el: meia vida de eliminação plasmática rápida do fármaco, determinada a 

partir do valor da constante de velocidade de eliminação rápida (t(1/2)el = 

0,693/Kel). 

• Kel: constante de velocidade correspondente à fase de eliminação rápida do 

fármaco, determinada a partir da equação que define a parte inicial de 

decaimento plasmático em função do tempo (C = C0 e
-Kel . t). 

 

Para os parâmetros de Cmax, Tmax e ASC0-t foi realizada a análise de variância 

(ANOVA) utilizando o teste Tukey e considerando como significante p<0,05, com o 

objetivo de avaliar a diferença entre as formulações. 

 

4.4 Correlação in vitro- in vivo 

 

4.4.1 Materiais 

 

• Dados da dissolução in vitro das formulações desenvolvidas 
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• Dados do estudo de biodisponibilidade das formulações desenvolvidas 

• Dados do estudo de biodisponibilidade de uma formulação referência. 

 

4.4.2 Métodos 

 

 As curvas de concentração plasmática em função do tempo, obtidas do estudo 

de biodisponibilidade das formulações desenvolvidas, foram submetidas ao processo 

de deconvolução, conforme equação: 

 

Onde: 

CVOtn = concentração no tempo t após administração por via oral do produto teste 

Div = dose administrada do produto referência 

∆Ai / ∆ti = velocidade de absorção (desconhecido) 

∆AUCiv = fração da área sob a curva após administração do produto referência, 

extrapolada para administração intravascular (IV) 

 

O cálculo da fração absorvida por este método requer a comparação entre os 

dados de concentração plasmática da forma farmacêutica a ser analisada e os dados 

de uma formulação de referência (DEMIRTURK; ONER, 2003). 

 Foram utilizados, como referência, dados da curva de concentração plasmática 

em função do tempo obtidos após a administração do medicamento referência por via 
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oral (Voltaren ®). Estes dados foram extrapolados para administração IV, para 

aplicação do processo de deconvolução. 

 A partir da velocidade de absorção (∆Ai / ∆ti) foi determinada a fração absorvida 

(∆Ai) do diclofenaco das formulações desenvolvidas. A correlação in vitro-in vivo foi 

estabelecida comparando-se os valores da fração absorvida com os valores da fração 

dissolvida. Por meio da análise de regressão linear, foi estabelecido o coeficiente de 

determinação. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Desenvolvimento e produção dos comprimidos 

 

5.1.1 Análise das matérias-primas 

 

5.1.1.1 Análise físico-química do diclofenaco de sódio matéria-prima 

 

 Segundo as especificações farmacopeicas (FARMACOPÉIA BRITÂNICA, 2005; 

USP 29, 2006), os resultados dos testes de identificação por meio da identificação de 

sódio e do espectro de infravermelho (Figura 5.1) foram conformes. A amostra 

apresentou teor de metais pesados abaixo do padrão. A perda por dessecação foi de 

0,49%. 

 

Figura 5.1 Espectro de infravermelho do diclofenaco de sódio matéria-prima 
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 A titulação foi realizada com ácido perclórico 0,1 N (fator de correção corrigido = 

0,9865) e os resultados foram conformes e são apresentados na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Teor de diclofenaco de sódio na matéria-prima 

Massa pesada 

(mg) 

Volume de ácido 

perclórico (mL) 

Teor (%) 

branco 0,05 ----- 

301,1 9,7 100,83 

300,8 9,7 100,93 

300,5 9,65 100,50 

 Média 100,75 

 

5.1.1.2 Análise microbiológica do HPMC e Starch 1500® 

 

 A Farmacopéia Britânica (2005) preconiza ensaio microbiológico para o amido 

pré-gelatinizado (Starch 1500®), estabelecendo como critérios o limite de contagem 103 

UFC/g para bactérias e de 102 UFC/g para fungos. Em relação ao HPMC, não são 

descritas as especificações. Os patógenos devem estar ausentes em produtos 

farmacêuticos não-estéreis e matérias primas de uso direto em sua fabricação. 

 O ensaio consistiu na contagem de bactérias e fungos por Pour-plate e 

identificação de patógenos. Os resultados para o Starch 1500® ficou dentro das 

especificações farmacopeicas e não houve crescimento de microrganismos no ensaio 

com HPMC (Tabela 5.2). 
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Tabela 5.2 - Resultados da análise microbiológica no HPMC e Starch 1500® 

Análise HPMC Starch 1500® 

Contagem bactérias aeróbias 

totais 

< 1,0 UFC < 1,0 UFC 

Contagem de fungos e 

leveduras 

< 1,0 UFC 5,0 UFC 

Pesquisa de P. aeruginosa Ausência Ausência 

Pesquisa de S. aureus Ausência Ausência 

Pesquisa de Salmonella sp Ausência Ausência 

Pesquisa de E coli Ausência Ausência 

 

 

5.1.2 Desenvolvimento dos comprimidos 

 

 As formulações dos comprimidos de DCL contendo HPMC são apresentadas nas 

Tabelas 4.1 e 4.2 na seção 4 (Materiais e Métodos). Os componentes foram tamisados 

e pesados separadamente. Após a preparação dos pós por compressão direta ou 

granulação via úmida, os comprimidos foram obtidos em máquina rotativa Lawes de 10 

punções.  

Inicialmente (formulação 1 – Tabela 4.1), a massa dos comprimidos foi regulada 

para 200 mg e foi utilizado punção de 7 mm. Os comprimidos ficaram com altura 

elevada, impossibilitando a obtenção de dureza acima de 40 N. Foi, então, utilizado 

punção de 10 mm com a massa regulada para 350 mg (formulação 2 – Tabela 4.1) e 

com essa formulação ainda não foi possível a obtenção de comprimidos com dureza 

adequada.  
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 Na formulação 3 (Tabela 4.1) foi acrescida celulose microcristalina (30% em 

relação ao diluente total lactose:celulose). Nesta formulação, não foi obtida uma 

regularidade de massa e, durante o processo, observaram-se problemas de enchimento 

da matriz de compressão. 

A mesma formulação foi então processada por granulação via úmida e 

denominada de formulação A1 (Tabela 4.2). A partir desta, foram obtidas as 

formulações A2 e A3 (Tabela 4.2) também por granulação via úmida, seguindo a 

mesma técnica.  

Os comprimidos das formulações A1, A2 e A3 foram adequadamente obtidos, 

entretanto, houve dificuldades no processo de granulação conforme aumentava-se a 

proporção do HPMC. Diante das dificuldades, optou-se por modificações na formulação 

e processo com o objetivo de otimizar a granulação. 

 Foram, então, testadas mais seis composições (formulações B3, C3, D3, E1, E2, 

e E3 - Tabela 4.2). A técnica de preparo seguiu a seqüência já estabelecida, diferindo 

para as formulações B3, E1, E2 e E3 onde o HPMC foi adicionado em duas etapas: na 

mistura antes de granular (intra-grânulo) e após a calibração do granulado (inter-

grânulo). A adição do HPMC em duas etapas favoreceu a obtenção da massa para 

granulação, pois evitou a aglutinação excessiva do produto. O PVP, adicionado na 

forma de pó, ao invés da forma de solução, permitiu um melhor controle da 

concentração de aglutinante, garantindo que os resultados obtidos possam ser 

atribuídos ao polímero retardante (HPMC) e não a uma possível diferença da 

concentração do PVP. 

A inclusão de outros polímeros em matrizes de HPMC pode auxiliar no controle 

da liberação, permitindo uma concentração menor de material retardante (SAMANI et 
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al., 2003). A presença do Starch 1500® pode também reduzir a velocidade de liberação 

de fármacos solúveis ou parcialmente solúveis em matrizes de HPMC (LEVINA; 

RAJABI-SIAHBOOMI, 2004). Desse modo, a partir da formulação C3, foram produzidas 

mais seis formulações, objetivando diferentes proporções entre HPMC e Starch 1500® 

(F1, F2, F3, G1, G2, G3 – Tabela 4.2). Nestas formulações, tanto o HPMC quanto o 

PVP foram adicionados em duas etapas, sendo que metade do PVP foi adicionado na 

forma de pó e metade foi adicionado em solução aquosa a 30%. 

 Em função dos resultados de dissolução, as formulações F1, F2 e F3 foram 

selecionadas e produzidas novamente para os estudos de biodisponibilidade e, a partir 

destas, também foram desenvolvidas e produzidas as formulações F2B e F2A (Tabela 

4.2) seguindo o mesmo processo produtivo. 

 

5.1.3 Caracterização dos granulados 

 

 Durante o processo de granulação, foram avaliados a umidade e o rendimento 

dos granulados obtidos (Tabela 5.3). O rendimento, após secagem e calibração, foi 

considerado adequado. O processo de granulação via úmida implica mais etapas do 

que a compressão direta o que pode resultar em um rendimento menor. 

 O teor de umidade ficou em torno de 3,5%, o que também foi considerado 

adequado. Uma umidade não menor que 3% é importante para a formação de 

granulados mais coesos, de modo a tornar o processo de compressão eficiente 

(COUTO et al., 2000). 

 Para os granulados produzidos para o estudo de biodisponibilidade (2º lote das 

formulações F1, F2A, F2 e F3) foi ainda realizada a microscopia eletrônica de varredura 
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(figura 5.2). É observado que os granulados apresentam semelhanças entre si, com 

superfícies irregulares e aparentemente porosas. 

 

Tabela 5.3 - Resultados obtidos durante as etapas do processo de granulação (lotes de 
200 g) 
 

Formulações 

 

Teor de umidade (%) após a secagem Rendimento (g) 

A2 3,58 170 

B3 4,57 180 

C3 2,5 188 

D3 2,5 186 

E1 3,5 185 

E2 3,5 186 

E3 3,5 190 

F1 3,57 180 

F1 (2º lote) 2,95 173 

F2B 3,02 185 

F2A 4,41 171 

F2A (2º lote) 3,02 187 

F2 3,62 190 

F2 (2º lote) 3,18 184 

F3 3,38 172 

F3 (2º lote) 3,83 188 

G1 3,13 191 

G2 2,86 192 

G3 4,27 195 

 

 



89 

 

 

Figura 5.2 Fotomicrografia dos granulados F1 (2º lote), F2A (2º lote), F2 (2º lote) e F3 
(2º lote) 
 

 

5.1.4 Caracterização física dos comprimidos 

 

 Os comprimidos foram caracterizados quanto ao peso médio, dureza e 

friabilidade (Tabela 5.4). Os comprimidos apresentam peso médio dentro do limite de 

variação permitido de ± 5% (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1988). As primeiras 

formulações foram mais irregulares e as últimas produzidas (2º lote das formulações 

F1, F2A, F2 e F3) ficaram mais próximas do valor de massa regulado de 350 mg. 

F1 F2A 

F3 F2 
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 Quanto à dureza e friabilidade, as formulações também atenderam a 

especificação da Farmacopéia Brasileira (1988), com valor superior a 30 N para dureza 

e inferior a 1,5% para a friabilidade.  

 

Tabela 5.4 - Análise do peso médio, dureza e friabilidade dos comprimidos 

Fórmula 

 

Peso médio (mg) Dureza (N) Friabilidade (%) 

A1 343,03 ± 10,8 31,11 ± 11,8 0,76 

A2 359,97 ± 9,7 45,7 ± 11,0 0,19 

A3 395,30 ± 12,1 94 ± 20,8 0,04 

B3 355,63 ± 12,8 46,3 ± 17,8 0,44 

C3 352,15 ± 7,3 51,3 ± 13,8 0,41 

D3 350,73 ± 8,6 55,4 ± 10,6 0,406 

E1 347,39 ± 4,3 59,6 ± 10,3 0,5025 

E2 350,12 ± 3,4 64,8 ± 7,1 0,2214 

E3 343,38 ± 5,8 60 ± 7,7 0,3903 

F1 356,52 ± 3,1 44,9 ± 24,2 0,2357 

F1 (2) 347,71 ± 9,3 49,1 ± 7,6 0,2546 

F2B 358,09 ± 5,9 76,9 ± 15,2 0,0306 

F2A 376,55 ± 7,3 142,1 ± 26,0 0,1 

F2A (2) 357,79 ± 9,1 77 ± 15,8 0 

F2 356,68 ± 8,1 56,1 ± 6,1 0,2487 

F2 (2) 344,25 ± 5,3 69,1 ± 9,43 0,0433 

F3 367,75 ± 3,7 81,2 ± 7,7 0,2717 

F3 (2) 352,46 ± 5,7 88,3 ± 7,7 0,0028 

G1 376,55 ± 7,3 98,6 ± 9,8 0,0904 

G2 365,59 ± 5,0 62,7 ± 5,4 0,4038 

G3 357,94 ± 4,4 41,4 ± 4,6 0,7740 

 



91 

 

5.1.5 Análise do teor de diclofenaco 

 

 O espectro de absorção no UV do DCL em metanol água é apresentado na 

Figura 5.3. A curva de calibração e equação da reta empregada na análise do teor dos 

granulados e comprimidos é apresentada na Figura 5.4.  

 

Figura 5.3 Espectro de absorção no UV do DCL em metanol:água (7:3) 
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Figura 5.4 Curva de calibração do DCL em metanol:água (7:3) (281 nm), n=3 
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 A equação da reta obtida da curva de calibração foi utilizada para determinação 

do teor dos granulados dos lotes produzidos para biodisponibilidade e para os 

comprimidos das formulações E, F e G a partir da equação:  

 

Teor = [(C x 1000) x FD x mM / mA] x 100 / mT 

Onde C = concentração de leitura (µg/mL), mM = massa média, FD = fator de diluição, 

mA = massa da amostra, mT = massa teórica (100 mg) 

 

 Os granulados e comprimidos produzidos apresentaram-se dentro da 

especificação farmacopeica (90-110%) (USP, 2006). Os resultados são apresentados 

na Tabela 5.5 e 5.6. 

 

Tabela 5.5 - Teor de diclofenaco de sódio nos granulados  

Formulação Teor 

F1 (2º lote) 98,14 ± 6,3769 

F2A (2º lote) 99,23 ± 6,0736 

F2 (2º lote) 100,24 ± 4,1303 

F3 (2º lote) 95,91 ± 3,2277 
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Tabela 5.6 - Teor de diclofenaco de sódio nos comprimidos das formulações E, F e G, 

n=3 

Formulação Teor 

E1 101,62 ± 2,1583 

E2 90,14 ± 5,3061 

E3 92,18 ± 5,5919 

F1 100,88 ± 4,2395 

F1 (2º lote) 95,27 ± 0,6843 

F2B 98,43 ± 0,2497 

F2A 90,39 ± 3,1878 

F2A (2º lote) 100,05 ± 2,006 

F2 103,38 ± 2,5952 

F2 (2º lote) 92,147 ± 1,6526 

F3 96,86 ± 3,9343 

F3 (2º lote) 95,3495 ± 4,463 

G1 99,51 ± 2,4362 

G2 95,56 ± 3,6030 

G3 96,01 ± 5,2956 

 

 

5.2 Estudos de dissolução 

 

5.2.1 Curva Padrão do diclofenaco de sódio para estudo de dissolução 

 

 O espectro de absorção no UV do DCL em metanol água é apresentado na 

Figura 5.5. A curva de calibração e equação da reta empregada na análise do teor dos 

granulados e comprimidos é apresentada na Figura 5.6.  
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Figura 5.5 Espectro de absorção do DCL em tampão fosfato pH 6,8 
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Figura 5.6 Curva de calibração do DCL em tampão fosfato pH 6,8 (275 nm), n=3 
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5.2.2 Ensaio de dissolução 

 

 Os ensaios de dissolução com as formulações preliminares A1, A2 e C3 foram 

realizados na condição 1 (Quadro 4.1) e são apresentados na Figura 5.7. Comparando-

se o perfil entre as formulações A1 e A2, observa-se que a formulação A2 reteve mais o 

fármaco, o que é compatível com a maior quantidade de polímero. A formulação C3, 

que continha o Starch 1500® além do HPMC, apresentou um bom efeito no controle da 

liberação do fármaco.  
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Figura 5.7 Perfil de dissolução das formulações A1, A2 e C3 na condição 1 (aparato 2, 
50 rpm, tampão fosfato pH 6,8), n=6 
 

As formulações E1, E2 e E3 apresentaram, na condição 1 dos testes de 

dissolução, uma proporcionalidade adequada entre a concentração de polímero e 
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velocidade de dissolução (Figura 5.8). Observa-se que o aumento da concentração de 

polímero proporcionou redução da velocidade de liberação do fármaco. 
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Figura 5.8 Perfil de dissolução das formulações E1, E2 e E3 na condição 1 (aparato 2, 
50 rpm, tampão fosfato pH 6,8), n=6. 
 

O ensaio de dissolução é uma ferramenta para a correlação in vitro-in vivo e 

diferentes parâmetros podem influenciar a performance de dissolução. Considerando 

isto, as formulações (E1, E2 e E3), em que se obteve diferença na velocidade de 

dissolução, também foram submetidas a outros estudos de dissolução, onde variaram-

se as condições de agitação (50, 75 e 100 rpm) e o aparato (cesta ou pá), com o 

objetivo de verificar a influência desses parâmetros na análise e comparação dos 

dados. Os perfis são apresentados nas Figuras de 5.9 à 5.13. 
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Figura 5.9 Perfil de dissolução das formulações E1, E2 e E3 na condição 2 (aparato 2, 
75 rpm, tampão fosfato pH 6,8), n=6. 
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Figura 5.10 Perfil de dissolução das formulações E1, E2 e E3 na condição 3 (aparato 2, 
100 rpm, tampão fosfato pH 6,8), n=6. 
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Figura 5.11 Perfil de dissolução das formulações E1, E2 e E3 na condição 4 (aparato 1, 
50 rpm, tampão fosfato pH 6,8), n=6. 
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Figura 5.12 Perfil de dissolução das formulações E1, E2 e E3 na condição 5 (aparato 1, 
75 rpm, tampão fosfato pH 6,8), n=6 
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Figura 5.13 Perfil de dissolução das formulações E1, E2 e E3 na condição 6 (aparato 1, 
100 rpm, tampão fosfato pH 6,8), n=6. 
 

As formulações F1, F2 e F3 também apresentaram diferenças no perfil de 

dissolução sob condição 1, sendo que a velocidade de dissolução foi reduzida em 

função do aumento da concentração de polímero (Figura 5.14). Observando, nas 

Figuras 5.14 e 5.15, os perfis das formulações F1 e G1, F2 e G2, percebe-se que a 

presença da maior concentração de Starch 1500® reduziu a velocidade de dissolução.  

Na formulação com maior concentração de HPMC (F3), o aumento do amido pré-

gelatinizado (G3) não alterou o perfil de dissolução, tendo, ao final de oito horas, cerca 

de 40% do fármaco dissolvido (Figura 5.15). Deste modo, pode-se inferir que nos 

comprimidos com menor quantidade de HPMC, o efeito da redução da velocidade de 

dissolução pela presença do Starch 1500® foi mais significativo. 
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Figura 5.14 Perfil de dissolução das formulações F1, F2 e F3 na condição 1 (aparato 2, 
50 rpm,tampão fosfato pH 6,8), n=6.  
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Figura 5.15 Perfil de dissolução das formulações G1, G2 e  G3 na condição 1 (aparato 
2, 50 rpm,tampão fosfato pH 6,8), n=6.  
 

 Os perfis de dissolução das formulações F1, F2 e F3, obtido na condição 8 

(aparato 4, 20 mL/min) demonstraram, em comparação com a condição 1, uma 

diferença para a formulação F1, uma redução da velocidade de dissolução para a 

formulação F2 e praticamente nenhuma alteração para a formulação F3 (Figura 5.17). 
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Nestas condições e na condição 7 (aparato 3) (Figura 5.16) não houve diferenças nos 

perfis de dissolução entre F2 e F3. 
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Figura 5.16 Perfil de dissolução das formulações F1, F2 e F3 na condição 7 (aparato 3), 
n=6.  
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Figura 5.17 Perfil de dissolução das formulações F1, F2 e F3 na condição 8 (aparato 4, 
20 mL/min), n=6. 
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Os perfis de dissolução, utilizando a condição 7 (aparato 3), demonstram que os 

comprimidos apresentam adequada resistência à dissolução em meio ácido e a 

dissolução na condição 8 (aparato 4) apresenta perfis semelhantes aos obtidos com as 

formulações contendo Starch 1500® na condição 1.  

 Com base nestes resultados foi proposta a alteração da formulação F2, obtendo-

se as formulações F2B e F2A, de modo a se obter uma maior diferença entre F3 e a 

formulação com concentração intermediária de polímero. O ensaio de dissolução na 

condição 1 indicou que a redução da quantidade do polímero de 20% para 17% e 15% 

não alterou significativamente a liberação do fármaco (Figura 5.18). 
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Figura 5.18 Perfil de dissolução das formulações F2B, F2A e F2 na condição 1 (aparato 
2, 50 rpm, tampão fosfato pH 6,8), n=6. 
 

 Os perfis de dissolução dos novos lotes de F1, F2A, F2 e F3 demonstraram um 

perfil equivalente, com redução da velocidade de liberação com aumento da 
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concentração de polímero, sendo que entre F2 e F2A, novamente, a diferença foi pouco 

evidente (Figura 5.19).  
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Figura 5.19 Perfil de dissolução das formulações F1, F2A, F2 e F3 na condição 1 
(aparato 2, 50 rpm, tampão fosfato pH 6,8), n=6 
 

 

5.2.2.1 Determinação da eficiência de dissolução 

 

 A eficiência de dissolução (ED) é um parâmetro para comparação de perfis de 

dissolução que está relacionado com a quantidade real de fármaco dissolvido no meio. 

Os estudos que defendem a utilização deste recurso matemático, apontam que a 

biodisponibilidade é estimada pela área sob a curva do gráfico obtido das 

concentrações plasmáticas em função do tempo e, deste modo, os resultados de 
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dissolução expressos a partir da ED poderiam resultar em uma melhor estimativa dos 

resultados in vivo (SERRA; STORPIRITIS, 2007). 

 A ED foi determinada para as formulações E, F e G em todas as condições 

estudadas (Figura 5.20). Os valores de ED, com a comparação estatística, refletem as 

mesmas observações já descritas em relação aos perfis de dissolução (Tabela 5.5). As 

formulações F1, F2A e F3 foram empregadas no estudo de biodisponibilidade e os 

dados obtidos destas sob as condições 1 de dissolução foram utilizados no 

desenvolvimento da correlação in vitro-in vivo. 
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Figura 5.20 Valores médios de ED das formulações 
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Tabela 5.7 – Análise estatística de ED nas diferentes formulações 

Grupos a Formulação 
- Condição 

Média 
ED (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

F3-c7 18,35 ****               

F2-c7 19,48 **** ****              

F3 (2)-c1b 26,00 **** **** ****             

G3-c1 27,40 **** **** ****             

F3-c8 28,00  **** ****             

E3-c1 29,83   ****             

F3-c1 29,88   ****             

G2-c1 32,54   **** ****            

F2-c8 32,71   **** ****            

F1-c7 33,52   **** ****            

E3-c2 35,17   **** ****            

E3-c4 35,32   **** ****            

E3-c5 37,07   **** ****            

E3-c6 37,48   **** ****            

E3-c3 41,07    ****            

E2-c1 52,66     ****           

E2-c4 54,86     ****           

E2-c5 56,91     ****           

F1-c8 60,48     **** ****          

F2A-c1 61,64     **** **** ****         

F2-c1 66,05      **** **** ****        

F2 (2)-c1 66,76      **** **** **** ****       

G1-c1 70,52       **** **** ****       

E2-c2 73,31        **** ****       

F2B-c1 73,80      **** **** **** **** ****      

F2A (2)-c1b 76,74         **** ****      

E2-c3 83,24          **** ****     

E1-c4 90,99           **** ****    

E2-c6 91,11           **** ****    

E1-c1 93,44            ****    

F1-c1 94,73            **** ****   

E1-c6 96,38            **** **** ****  

F1(2)-c1b 97,34            **** **** **** **** 

E1-c5 103,61             **** **** **** 

E1-c2 104,76              **** **** 

E1-c3 107,37               **** 
a grupos que não apresentam diferença estatisticamente significante entre as médias (p<0,01) de acordo com 
o teste Tukey; b formulações e condições de dissolução empregadas no desenvolvimento da CIVIV.
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5.3 Estudos de biodisponibilidade 

 

5.3.1 Desenvolvimento da metodologia bioanalítica 

 

 Para análise do DCL em plasma, utilizando CLAE com detector UV, 

algumas condições foram testadas. Os ensaios foram realizados com a amostra 

seca e com a amostra extraída do plasma branco. A extração foi realizada com 3 

mL de diclorometano, a amostra foi congelada e a fase orgânica foi evaporada em 

corrente de nitrogênio. A Tabela 5.8 apresenta as diferentes condições testadas 

utilizando este procedimento de extração. 

 Nas condições do ensaio n. 1 não observou-se pico cromatográfico 

referente ao padrão interno. A redução do comprimento de onda (experimentos n. 

2, 3 e 4) melhorou a detecção do ibuprofeno (padrão interno), sendo que o 

comprimento de onda de 238 nm foi o mais adequado. A alteração da fase móvel 

de água para tampão fosfato (ensaio n. 5) não alterou significativamente a 

absorbância do fármaco e do padrão interno, entretanto, levou a um ligeiro 

aumento do tempo de retenção. 

 Outros dois fármacos (nimesulida e fenacetina) foram testados como 

possível padrão interno, com detecção em 280 nm (ensaios n. 6 e 7). Entre os 

dois, foi selecionada a nimesulida, por apresentar maior tempo de retenção, 

evitando os interferentes do plasma. A extração de DCF do plasma foi mais 

significativa em meio ácido (ensaios n. 8 e 9) e a redução do volume de 

acetonitrila na fase móvel resultou em ligeiro aumento do tempo de retenção, 
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melhorando a especificidade do método, sendo este procedimento testado na 

análise de algumas amostras de plasma de voluntários contendo diclofenaco. 

 

Tabela 5.8 - Condições para ensaio bioanalítico do diclofenaco 

Ensaio 

n. 

Condição da 

amostra 

Padrão 

interno 

Fase móvel Comp. de 

onda (nm) 

1 Seca Ibuprofeno ACN:água (60:40) 280 

2 Seca Ibuprofeno ACN:água (60:40) 238 

3 Seca Ibuprofeno ACN:água (60:40) 250 

4 Seca Ibuprofeno ACN:água (60:40) 265 

5 Seca Ibuprofeno ACN:tampão fosfato 10 

mM (60:40) 

238 

6 Seca Nimesulida ACN:tampão fosfato 10 

mM (60:40) 

280 

7 Seca Fenacetina ACN:tampão fosfato 10 

mM (60:40) 

280 

8 Plasma (extração 

sem HCl) 

Nimesulida ACN:tampão fosfato 10 

mM (60:40) 

280 

9 Plasma (extração 

com HCl) 

Nimesulida ACN:tampão fosfato 10 

mM (60:40) 

280 

10 Plasma (extração 

com HCl) 

Nimesulida ACN:tampão fosfato 10 

mM (50:50) 

280 

 

Entretanto, os resultados da validação analítica demonstraram que alguns 

ajustes deveriam ser realizados de modo a melhorar os valores de recuperação, 

precisão e exatidão, e, nestes últimos parâmetros, especialmente para as 

concentrações mais baixas. Deste modo, um novo procedimento, utilizando a 

precipitação de proteínas com acetonitrila, foi testado, obtendo-se resultados 

adequados em relação aos tempos de retenção do fármaco e do padrão interno 
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(Figura 5.21). Este método apresentou melhores resultados em relação aos 

parâmetros de desempenho e foi validado e empregado nas análises das 

amostras de plasma obtidas no estudo de biodisponibilidade. 

 

 

Figura 5.21 Cromatograma de diclofenaco de sódio (1,5 µg/mL – tempo de 
retenção 7,53 min) e nimesulida como padrão interno (4 µg/mL – tempo de 
retenção 6,43 min) extraído de plasma branco 
 

 

5.3.2 Validação do método analítico para quantificação do diclofenaco de 

sódio no plasma 

 

5.3.2.1 Especificidade 

 

 As amostras de plasma normal, plasma lipêmico e plasma hemolisado 

demonstraram a inexistência de interferentes nos picos de retenção do DCL e do 

padrão interno nimesulida (Figura 5.22). 



110 

 

 

 

 

Figura 5.22 Cromatograma de amostra de plasma branco. 

 

5.3.2.2 Recuperação 

 

 As áreas dos picos do padrão e do padrão interno, obtidos de amostras de 

controle de qualidade com padrão adicionado e com padrão extraído em 3 níveis 

de concentração, são apresentadas na Tabela 5.9. A recuperação média do 

padrão foi de 75,36 ± 10,53 (DPR = 7,94%) e do padrão interno foi de 80,38 ± 2,91 

(DPR = 2.33%). Para a recuperação, é interessante um valor em torno de 100%, 

entretanto a RE n.899/03 estabelece que valores diferentes poderão ser aceitos. 

Neste caso, foram considerados os outros parâmetros da validação e o método da 

análise foi empregado no estudo de biodisponibilidade. 
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Tabela 5.9 - Valores de recuperação entre amostra extraída e amostra adicionada 
em 3 níveis de concentração (baixo – CQB; médio – CQM e alto – CQA) 
 

CQB CQM CQA Amostra 

Média* Desvio DPR Média* Desvio DPR Média* Desvio DPR 

Ext 5297,78 644,69 12,17 43250,4 4406,36 10,19 115632,2 7241,81 6,26 
Padrão 

Add 7566,33 1031,60 13,63 60409,8 7843,44 12,98 136861,8 3754,34 2,74 

Recuperação 70,02% 71,60% 84,49% 

Ext 143270 19421,3 13,56 128894 11690,4 9,07 183346,4 8144,77 4,44 Padrão 

interno Add 179246 17732,2 9,89 164957 22310,9 13,53 221521,1 18614,5 8,40 

Recuperação 79,93% 78,14% 82,77% 

* média de seis determinações 

 

5.3.2.3 Limite de quantificação inferior 

 

 Foi estabelecida, como limite de quantificação inferior, a concentração de 

0,05 µg/mL. A Tabela 5.10 apresenta os dados de precisão e exatidão desta 

concentração. De acordo com a RE 899/03, o valor de DPR, que define a 

precisão, deve ser de, no máximo, 20% e a exatidão deve apresentar desvio de, 

no máximo, 20%. 

 

Tabela 5.10 - Precisão e exatidão do limite de quantificação inferior 

 Amostra 

Concentração nominal 0,05 µg/mL 

Concentração real (média)* 0,06 µg/mL 

Desvio padrão 0,01 

Precisão (DPR) 11,77% 

Exatidão 112,99% 

                                 * média de seis determinações 
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5.3.2.4 Linearidade 

 

 Foi demonstrada a linearidade da curva de calibração para concentrações 

entre 0,05 e 2 µg/mL a partir da média de 5 determinações, onde foi obtido um 

valor de r2 superior a 0,98. A Figura 5.23 apresenta a curva de calibração e a 

Tabela 5.8 apresenta que os desvios encontrados em cada concentração, foram 

inferiores a 20% para o LQ e inferior a 15% nas demais concentrações. 
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Figura 5.23 Curva de calibração do diclofenaco de sódio em plasma branco 
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Tabela 5.11 - Desvios da curva de calibração do diclofenaco de sódio em plasma 
branco 
 

Concentração Nominal 

(µg/mL) 

Média 

P/PI 

Concentração 

Real (µg/mL) 

Exatidão 

(%) 

Desvio 

(%) 

0,050 0,020 0,06 114,49 14,49 

0,075 0,028 0,07 98,99 -1,01 

0,100 0,043 0,11 108,29 8,29 

0,150 0,059 0,14 95,84 -4,16 

0,250 0,105 0,25 99,60 -0,40 

0,500 0,222 0,51 102,36 2,36 

0,750 0,331 0,76 101,03 1,03 

1,000 0,441 1,01 100,76 0,76 

1,500 0,647 1,47 98,21 -1,79 

2,000 0,894 2,03 101,54 1,54 

 

5.3.2.5 Precisão e exatidão 

 

 A precisão foi determinada em 3 níveis de concentração diferentes. Os 

dados de precisão intra-dia e inter-dia demonstraram uma adequada 

reprodutibilidade do método para o emprego no estudo piloto (Tabelas 5.12 e 

5.13)  A exatidão também foi considerada adequada para a finalidade proposta. 
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Tabela 5.12 - Resultados de precisão e exatidão intra-dia de amostras de plasma 
de controle de qualidade em 3 níveis de concentração (baixo – CQB; médio – 
CQM e alto – CQA) 
 
 CQB CQM CQA 

Concentração nominal 0,1 µg/mL 0,75 µg/mL 1,5 µg/mL 

Concentração real (média)* 0,10 µg/mL 0,75 µg/mL 1,46 µg/mL 

Desvio padrão 0,01 0,03 0,02 

Precisão (DPR) 9,60% 3,60% 1,71% 

Exatidão 104,42% 100,53% 97,43% 

* média de cinco determinações 

 
Tabela 5.13 - Resultados de precisão e exatidão inter-dia de amostras de plasma 
de controle de qualidade em 3 níveis de concentração (baixo – CQB; médio – 
CQM e alto – CQA) 
 
 CQB CQM CQA 

Concentração nominal 0,1 µg/mL 0,75 µg/mL 1,5 µg/mL 

Concentração real (média)* 0,10 µg/mL 0,81 µg/mL 1,53 µg/mL 

Desvio padrão 0,01 0,05 0,07 

Precisão (DPR) 11,79% 6,42% 4,87% 

Exatidão 98,34% 107,75% 102,20% 

* média de três dias 

 

5.3.2.6 Estabilidade 

 

 A estabilidade das soluções padrão de diclofenaco de sódio e nimesulida foi 

determinada pela análise diária das mesmas, durante as corridas analíticas da 

validação e das amostras de plasma de voluntários. Os resultados obtidos 

apresentaram-se dentro dos limites especificados com desvio médio de 3,70% 

para o padrão e de -6,26% para o padrão interno. 
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 A estabilidade pós-processamento do diclofenaco em plasma foi 

determinada em amostras de plasma de controle de qualidade processadas e 

mantidas à temperatura ambiente por períodos de 24 e 48 horas. Os resultados 

foram comparados com os obtidos com amostras analisadas imediatamente após 

o processamento (Tabela 5.14). 

 

Tabela 5.14 - Resultados de estabilidade pós-processamento das amostras de 
plasma de controle de qualidade em 3 níveis de concentração (baixo – CQB; 
médio – CQM e alto – CQA) 
 

Tempo pós-

processamento 

Concentração 

determinada* (µµµµg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Desvio 

(%) 

CQB 

Zero  0,09 3,41 94,68 - 

24 horas 0,10 5,14 104,85 10,74 

48 horas 0,11 7,29 107,02 13,3 

CQM 

Zero  0,82 2,9 109,47 - 

24 horas 0,88 2,41 117,19 7,05 

48 horas 0,81 10,51 108,67 -0,74 

CQA 

Zero  1,65 4,22 110,12 - 

24 horas 1,72 7,54 114,81 4,26 

48 horas 1,52 7,71 101,25 -8,05 

*média de três determinações 
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5.3.3 Ensaio clínico 

 

 O estudo clínico foi realizado no Hospital Universitário da USP, em 4 fases, 

com wash-out de 7 dias entre as fases.  Os voluntários foram submetidos à 

avaliação clínica no início de cada fase e não houve desistências e nem 

intercorrências que pudessem levar a exclusão de um voluntário. 

 

5.3.4 Análise das amostras 

 

 As concentrações plasmáticas do diclofenaco de sódio após a 

administração das formulações desenvolvidas (F1, F2A e F3) e do medicamento 

de referência (Voltaren®) aos voluntários são apresentadas na Figura 5.24. Os 

parâmetros farmacocinéticos derivados são apresentados nas Tabelas de 5.15 à 

5.18. 

O medicamento de referência apresenta revestimento gastro-resistente e, 

deste modo, o Tmax foi superior a 0,5 horas para todos os voluntários. De modo 

geral, os perfis plasmáticos das formulações desenvolvidas apresentaram mais de 

um pico plasmático, obtendo-se um alto coeficiente de variação na determinação 

de Cmax e Tmax em relação aos diferentes voluntários.  
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Figura 5.24 Curvas plasmáticas após administração das formulações 
desenvolvidas e do medicamento de referência (A = voluntário 1; B = voluntário 2; 
C = voluntário 3).  
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Figura 5.25 Curvas plasmáticas após administração das formulações 
desenvolvidas e do medicamento de referência (D = voluntário 4; E = voluntário 5; 
F = voluntário 6).  
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Tabela 5.15 – Parâmetros farmacocinéticos após a administração da formulação 
desenvolvida F1 
 
Voluntário Cmax 

(µµµµg/mL) 

Tmax 

(h) 

t(1/2)el Kel ASC0-t  (µµµµg 

h/mL) 

ASC0-∞  (µµµµg 

h/mL) 

Vol 1 1,22 2,50 1,02 0,6782 2,67 2,78 

Vol 2 0,69 3,50 3,97 0,1744 1,78 2,11 

Vol 3 1,08 1,00 1,42 0,4880 3,48 3,58 

Vol 4 1,21 4,00 1,45 0,4768 4,50 4,68 

Vol 5 1,23 2,00 1,48 0,4668 3,65 2,75 

Vol 6 1,07 5,00 1,37 0,5060 4,15 4,32 

Média 1,08 3,00 1,79 0,47 3,37 3,37 

Desvio 0,19 1,32 0,99 0,15 0,91 0,91 

DPR 17,32 44,10 55,41 31,93 27,06 27,04 

 

Tabela 5.16 – Parâmetros farmacocinéticos após a administração da formulação 
desenvolvida F2A 
 

Voluntário Cmax 

(µµµµg/mL) 

Tmax 

(h) 

t(1/2)el Kel ASC0-t  (µµµµg 

h/mL) 

ASC0-∞  (µµµµg 

h/mL) 

Vol 1 0,92 3,50 2,59 0,27 2,76 2,96 

Vol 2 0,50 7,00 1,27 0,55 2,59 2,77 

Vol 3 0,54 2,00 2,23 0,31 3,37 3,68 

Vol 4 0,69 3,00 0,94 0,74 4,07 4,21 

Vol 5 0,52 5,00 4,04 0,17 2,51 2,89 

Vol 6 1,16 5,00 3,16 0,22 3,67 4,05 

Média 0,72 4,25 2,37 0,38 3,16 3,43 

Desvio 0,24 1,63 1,06 0,20 0,58 0,58 

DPR 33,72 38,27 44,68 53,57 18,44 16,86 

 

 

 

 



 120 

Tabela 5.17 – Parâmetros farmacocinéticos após a administração da formulação 
desenvolvida F3 
 
Voluntário Cmax (µµµµg/mL) Tmax (h) t(1/2)el Kel ASC0-t  (µµµµg h/mL) ASC0-∞  (µµµµg h/mL) 

Vol 1 0,28 1,50 - - 1,27 - 

Vol 2 0,30 3,50 - - 1,40 - 

Vol 3 0,43 2,00 - - 1,54 - 

Vol 4 0,62 2,00 - - 2,72 - 

Vol 5 0,28 1,50 - - 1,17 - 

Vol 6 0,60 3,00 - - 2,25 - 

Média 0,42 2,25 - - 1,73 - 

Desvio 0,14 0,75 - - 0,57 - 

DPR 34,65 33,33 - - 32,80 - 

 

Tabela 5.18 – Parâmetros farmacocinéticos após a administração do medicamento 
referência (Voltaren ®) 
 

Voluntário Cmax 

(µµµµg/mL) 

Tmax 

(h) 

t(1/2)el Kel ASC0-t  (µµµµg 

h/mL) 

ASC0-∞  (µµµµg 

h/mL) 

Vol 1 1,30 1,50 0,45 1,56 1,43 1,49 

Vol 2 1,43 1,50 0,63 1,11 1,41 1,47 

Vol 3 1,58 1,50 1,61 0,43 2,05 2,17 

Vol 4 1,61 2,50 1,19 0,58 2,18 2,24 

Vol 5 2,28 1,00 0,81 0,85 2,00 2,06 

Vol 6 1,73 2,50 0,59 1,18 1,98 2,05 

Média 1,66 1,75 0,88 0,95 1,84 1,91 

Desvio 0,31 0,56 0,40 0,38 0,30 0,31 

DPR 18,80 31,94 45,58 39,68 16,56 16,37 

 

Na maioria dos voluntários, a formulação F3 (Tabela 5.17) apresentou um 

aumento da concentração plasmática nos últimos tempos de coleta, não sendo 

possível a determinação dos parâmetros relacionados a eliminação do fármaco. 
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Os valores para os parâmetros Cmax, Tmax e ASC0-t foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) utilizando o teste Tukey. Considerando os valores 

de Cmax e ASC0-t, é observado que existe diferença significante entre as 

formulações F1 e F3. Além desta, os valores de Cmax indicam diferença entre o 

Voltaren® e as demais formulações e os valores de ASC0-t indicam diferenças 

entre a formulação F2A e a formulação F3 e entre o Voltaren® e as formulações 

F1 e F2A. Os valores de Tmax apresentaram alta variação entre os voluntários em 

uma mesma fase, não indicando diferenças entre as formulações, exceto entre 

F2A e o Voltaren®. 

 A análise estatística dos parâmetros farmacocinéticos também sugere que 

a formulação F3 é diferente das demais desenvolvidas, e o diclofenaco de sódio, a 

partir desta formulação, pode não ter sido completamente absorvido, durante o 

tempo de coleta, visto a ASC0-t ser semelhante a do medicamento de referência 

que apresenta a metade da dose. 

Estas observações sugerem que, em relação à média da concentração 

plasmática após a administração dos medicamentos, as formulações F1 e F2A 

não apresentam diferenças significativas entre si quando se considera a média. 

Entretanto, é possível observar, na maioria dos voluntários, uma coerência com o 

aumento da concentração de polímero e a redução de Cmax e ASC0-t quando estes 

parâmetros são analisados nos indivíduos isolados. Portanto, a partir dos dados 

de dissolução e de absorção das formulações F1, F2A e F3, foram realizados os 

cálculos para o estabelecimento da CIVIV. 
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5.4 Correlação in vitro-in vivo 

 

 O desenvolvimento da correlação in vitro-in vivo foi realizado pelo método 

de deconvolução para estimar a fração absorvida.  

Recomenda-se que o cálculo da fração absorvida de um fármaco, por meio 

da técnica de deconvolução, seja realizado em função dos parâmetros 

farmacocinéticos de uma formulação intravascular (IV), entretanto, se essa 

formulação não estiver disponível, os dados de uma solução oral, por exemplo, 

podem ser utilizados (DEMIRTURK; ONER, 2003). Neste trabalho foi utilizado 

como referência o medicamento Voltaren® 50 mg. 

Conforme equação, é necessário determinar a diferença da ASC em 

diversos tempos (ASCtn-(ti-1) - ASCtn–ti), incluindo tempos em que não foi realizada a 

coleta. Deste modo, a concentração plasmática para o cálculo da ASC, foi 

extrapolada a partir da equação de decaimento plasmático (Tabela 5.19). As 

Tabelas 5.20 e 5.21 apresentam a concentração extrapolada em cada tempo e os 

valores de ASC0-t, respectivamente. 

 
Tabela 5.19 – Equações de decaimento plasmático obtidas a partir das curvas de 
concentração plasmática versus tempo após administração do Voltaren ® 50mg a 
voluntários sadios. 

Voluntário Equação 

Voluntário 1 y = 7,0435 e -1,7889 x 

Voluntário 2 y = 5,2648 e -1,513 x 

Voluntário 3 y = 5,0788 e -1,189 x 

Voluntário 4 y = 6,442 e -1,1801 x 

Voluntário 5 y = 4,2142 e -1,5465 x 

Voluntário 6 y = 5,9097 e -1,2315 x 
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Tabela 5.20 – Concentrações plasmáticas extrapoladas utilizando a equação de 
decaimento plasmático obtida pela curva de concentração plasmática versus 
tempo após administração do Voltaren ® 50mg. 
 

 Concentração (µµµµg/mL) 

T (h) Vol 1 Vol 2 Vol 3 Vol 4 Vol 5 Vol 6 

0,00 
7,04350 5,26480 5,07880 6,4220 4,21420 5,90970 

0,50 
2,87961 2,47080 2,80268 3,5599 1,94538 3,20863 

1,00 
1,17728 1,15956 1,54662 1,9733 0,89804 1,74211 

1,50 
0,48131 0,54419 0,85349 1,0939 0,41456 0,94587 

2,00 
0,19677 0,25539 0,47099 0,6064 0,19137 0,51355 

2,50 
0,08045 0,11986 0,25991 0,3361 0,08834 0,27883 

3,00 
0,03289 0,05625 0,14343 0,1863 0,04078 0,15139 

3,50 
0,01345 0,02640 0,07915 0,1033 0,01883 0,08220 

4,00 
0,00550 0,01239 0,04368 0,0573 0,00869 0,04463 

4,50 
0,00225 0,00581 0,02410 0,0317 0,00401 0,02423 

5,00 
0,00092 0,00273 0,01330 0,0176 0,00185 0,01316 

5,50 
0,00038 0,00128 0,00734 0,0098 0,00085 0,00714 

6,00 
0,00015 0,00060 0,00405 0,0054 0,00039 0,00388 

6,50 
0,00006 0,00028 0,00224 0,0030 0,00018 0,00211 

7,00 
0,00003 0,00013 0,00123 0,0017 0,00008 0,00114 

7,50 
0,00001 0,00006 0,00068 0,0009 0,00004 0,00062 

8,00 
0,00000 0,00003 0,00038 0,0005 0,00002 0,00034 

8,50 
0,00000 0,00001 0,00021 0,0003 0,00001 0,00018 

9,00 
0,00000 0,00001 0,00011 0,0002 0,00000 0,00010 

9,50 
0,00000 0,00000 0,00006 0,0001 0,00000 0,00005 

10,00 
0,00000 0,00000 0,00003 0,0000 0,00000 0,00003 

10,50 
0,00000 0,00000 0,00002 0,0000 0,00000 0,00002 

11,00 
0,00000 0,00000 0,00001 0,0000 0,00000 0,00001 

11,50 
0,00000 0,00000 0,00001 0,0000 0,00000 0,00000 

12,00 
0,00000 0,00000 0,00000 0,0000 0,00000 0,00000 
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Tabela 5.21 – Valores de área sob a curva (ASC0-t) obtidos a partir das 
concentrações plasmáticas extrapoladas. 
 

 ASC0-t (µµµµg h/mL) 

T (h) Vol 1 Vol 2 Vol 3 Vol 4 Vol 5 Vol 6 

0,00       

0,50 2,48078 1,93390 1,97037 2,49547 1,53990 2,27958 

1,00 1,01422 0,90759 1,08733 1,38331 0,71086 1,23768 

1,50 0,41465 0,42594 0,60003 0,76681 0,32815 0,67199 

2,00 0,16952 0,19990 0,33112 0,42506 0,15148 0,36485 

2,50 0,06931 0,09381 0,18272 0,23562 0,06993 0,19810 

3,00 0,02833 0,04403 0,10083 0,13061 0,03228 0,10755 

3,50 0,01158 0,02066 0,05564 0,07240 0,01490 0,05840 

4,00 0,00474 0,00970 0,03071 0,04013 0,00688 0,03171 

4,50 0,00194 0,00455 0,01695 0,02225 0,00318 0,01721 

5,00 0,00079 0,00214 0,00935 0,01233 0,00147 0,00935 

5,50 0,00032 0,00100 0,00516 0,00684 0,00068 0,00507 

6,00 0,00013 0,00047 0,00285 0,00379 0,00031 0,00276 

6,50 0,00005 0,00022 0,00157 0,00210 0,00014 0,00150 

7,00 0,00002 0,00010 0,00087 0,00116 0,00007 0,00081 

7,50 0,00001 0,00005 0,00048 0,00065 0,00003 0,00044 

8,00 0,00000 0,00002 0,00026 0,00036 0,00001 0,00024 

8,50 0,00000 0,00001 0,00015 0,00020 0,00001 0,00013 

9,00 0,00000 0,00001 0,00008 0,00011 0,00000 0,00007 

9,50 0,00000 0,00000 0,00004 0,00006 0,00000 0,00004 

10,00 0,00000 0,00000 0,00002 0,00003 0,00000 0,00002 

10,50 0,00000 0,00000 0,00001 0,00002 0,00000 0,00001 

11,00 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 0,00000 0,00001 

11,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00000 0,00000 

12,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 

 



 125 

 Com os dados da concentração plasmática nos tempos t após 

administração das formulações teste F1, F2A e F3 (CVOtn), a dose do produto 

referência (50 mg) e os valores de ASC0-t após administração do medicamento de 

referência, foram determinadas as frações absorvidas (mg) de diclofenaco para 

cada formulação teste e para cada voluntário e os respectivos percentuais de 

fração absorvida, considerando a dose de 100 mg (Figura 5.26). 
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Figura 5.26 Fração absorvida percentual (média dos 6 voluntários) 
 

 É observado na Figura 5.26 que, com a deconvolução utilizando a 

formulação de referência, os perfis de absorção são diferentes, possibilitando a 

correlação com a fração dissolvida. Os dados da fração absorvida (Fa0-8), das 

formulações F1, F2A e F3 (Tabela 5.22), foram plotados diretamente com os 

dados da fração dissolvida (Fd0-8) das mesmas formulações (Tabela 5.22), 

obtendo-se um coeficiente de determinação de 0,7476 para a correlação linear e 

de 0,7094 para correlação exponencial (Figura 5.27). 
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Tabela 5.22 – Fração dissolvida e fração absorvida das formulações nos tempos 
de 0-8 horas 
 
Tempo (h) F1 F2A F3 

 F diss (%) F abs (%) F diss (%) F abs (%) F diss (%) F abs (%) 

0,00       

0,50 47,95 6,54 23,40 2,11 6,20 0,82 

1,00 70,74 9,48 40,12 4,01 10,95 2,09 

1,50 87,22 13,32 52,58 5,75 15,06 3,97 

2,00 96,99 19,89 58,32 7,64 18,76 6,92 

2,50 102,65 24,25 63,16 9,38 22,20 8,45 

3,00 103,42 25,38 67,36 11,79 25,45 9,58 

3,50 106,24 28,53 72,40 14,35 28,71 11,14 

4,00 107,71 35,34 75,27 17,39 31,73 12,47 

5,00 107,65 38,44 81,91 23,69 38,17 14,60 

6,00 108,16 40,30 88,59 26,03 42,67 15,80 

7,00 109,42 41,10 91,66 30,41 47,32 16,74 

8,00 108,79 41,79 93,43 33,11 51,76 17,60 

 

 

y = 0,3134x - 2,5536

R2 = 0,7476
y = 2,8842e0,0232x

R2 = 0,7094
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Figura 5.27 Correlação entre os dados de absorção e dissolução 
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 Algumas outras relações para correlação foram observadas e os 

coeficientes de determinação são apresentados na Tabela 5.23. 

 

Tabela 5.23 – Coeficiente de determinação obtido pela correlação entre os dados 
de fração absorvida e fração dissolvida. 
 

  Coeficiente de determinação (r2) 

Relação entre* Formulação Linear Exponencial 

Fa0-1,5 e Fd0-1,5 F1, F2A e F3 0,9108 0,8286 

Fa8 e Fd8 F1, F2A e F3 0,9903 1 

Fa0-8 e Fd0-8 F1 0,7452 0,9165 

Fa0-8 e Fd0-8 F2A 0,8664 0,9941 

Fa0-8 e Fd0-8 F3 0,9733 - 

* Fa0-1,5 e Fd0-1,5 = fração absorvida e dissolvida entre os tempos 0 e 1,5 horas; Fa8 e Fa8 = fração 
absorvida e dissolvida no tempo de 8 horas; Fa0-8 e Fd0-8 = fração absorvida e dissolvida entre os 
tempos 0 e 8 horas 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Após a operação de mistura das matérias-primas de uma formulação, os 

comprimidos podem ser obtidos por compressão direta da mistura ou após a sua 

granulação, seja por via úmida ou por via seca. O processo de compressão direta 

é o processo de escolha, no entanto, depende das características de fluxo e 

compressibilidade da formulação (BANKER; ANDERSON, 2001). 

Estudos sobre o desenvolvimento de formulações de comprimidos 

matriciais contendo diclofenaco de sódio (DCL) são relatados na literatura (LIU et 

al., 1995; SRIWONGJANYA; BODMEIER, 1998; VELASCO et al., 1999; RAO; 

VENI; JAYGASAR, 2001; BRAVO; LAMAS; SALOMON, 2002; REZA; QUADIR; 

HAIDE, 2003; SAMANI; MONTASERI; KAZEMI, 2003; SAVASER; OZKAN; 

ISIMIER, 2003; BRAVO; LAMAS; SALOMON, 2004; HARIHARAN et al., 2004; 

RANI; MISHRA, 2004; KIORTIS et al., 2005; AVACHAT; KOTVAL, 2007). Com 

exceção do estudo de Hariharan et al. (2004), que avalia o efeito de formulações 

produzidas por granulação via seca, os demais trabalhos obtiveram os 

comprimidos por compressão direta ou após a granulação por via úmida. 

Savaser, Ozkan e Isimer (2005) estudaram comparativamente formulações 

de comprimidos de diclofenaco de sódio (DCL), obtidos após granulação por via 

úmida e por compressão direta. A partir da mistura contendo 75 mg de DCL por 

comprimido, HPMC em concentração de 5 a 45%, celulose microcristalina 101 

como diluente e estearato de magnésio como lubrificante, foi viável a obtenção de 

comprimidos após a granulação por via úmida ou compressão direta. 
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No desenvolvimento das formulações, tentou-se, inicialmente, a obtenção 

de comprimidos pelo processo de compressão direta, visto ser o mais simples e 

com menor número de etapas. Entretanto, observou-se que estas formulações 

não apresentaram fluxo espontâneo, resultando no enchimento deficiente da 

matriz e irregularidade de massa e dureza. 

Uma vez que, no processo da granulação ocorre formação de agregados 

tornando-os adequados à compactação, há considerável melhoria das 

características de fluxo e compressibilidade (BANKER; ANDERSON, 2001). Deste 

modo, optou-se pela granulação por via úmida para a obtenção de comprimidos 

de diclofenaco sódico.  

De fato, os comprimidos das formulações A1, A2 e A3 foram 

adequadamente obtidos, entretanto, a adição de água à massa de pós, promovia 

a formação de uma massa altamente coesa que dificultou a sua divisão em 

granulados. Essa dificuldade foi atribuída à interação entre o HPMC e o líquido 

granulante, visto que esta dificuldade foi crescente conforme era aumentada a 

proporção do HPMC.  

Diante destas dificuldades optou-se por modificações na formulação, com o 

objetivo de otimizar o processo de granulação. Uma das modificações foi a divisão 

do HPMC em duas seções, que foram adicionadas durante a granulação e após a 

secagem dos granulados. A redução do HPMC, durante a granulação, resultou em 

uma maior facilidade de divisão dos granulados e os perfis das formulações 

obtidas foram adequados. 

Outra alteração foi a inclusão do Starch 1500® na mistura de pós em duas 

proporções (5 e 10%). Tem sido observado uma interação entre o Starch 1500® e 
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o HPMC que pode otimizar a liberação de fármacos (SANKALIA; SANKALIA; 

MASHRU, 2008; CAO et al., 2005) e, deste modo, a perspectiva da inclusão do 

amido pré-gelatinizado seria o maior controle da liberação. 

Levina e Rajabi-Siahboomi (2004) relatam a redução da velocidade de 

liberação da teofilina e maleato de clorfeniramina pela inclusão de Starch 1500® 

em comprimidos de HPMC. Isso foi atribuído a uma interação sinérgica entre o 

amido, o polímero e os diluentes na formação da estrutura do gel controlador da 

liberação. Na formulação contendo 30% de HPMC (E3, F3 e G3), a inclusão do 

amido pré-gelatinizado não alterou os perfis de dissolução. Pode ser sugerido que, 

nesta concentração de HPMC, a estrutura do gel formado não seja influenciada 

pelos demais componentes. 

Considera-se que os comprimidos das formulações E, F e G foram 

adequadamente obtidos. Os resultados dos testes físicos de dureza e friabilidade 

das últimas formulações produzidas (2º lote das formulações F) são concordantes 

aos obtidos por Savaser et al. (2005). Neste estudo, para comprimidos obtidos por 

granulação via úmida, os valores de dureza ficaram entre 64 e 98 N e a 

friabilidade foi menor do que 1%. 

 As formulações E1 e F1, com menor concentração de HPMC apresentaram 

menor dureza. Velasco et al. (1999) também observaram que os valores de 

dureza são maiores para as formulações de DCL contendo maior proporção de 

HPMC, quando submetidos a uma mesma força de compactação.  

Uma implicação da resistência física dos comprimidos é que comprimidos 

de HPMC com baixa dureza apresentam uma liberação inicial como efeito da 

desintegração do comprimido. Entretanto, assim que o polímero intumesce, o perfil 
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de dissolução torna-se similar aos comprimidos de maior dureza (VELASCO et al., 

1999). Observando os 2 lotes de produção da formulação F2A, percebe-se uma 

grande variação na dureza entre eles. Esta ocorrência, no entanto, não gerou 

alteração significativa no perfil de dissolução e valores de ED. 

Em sistemas matriciais, os mecanismos que controlam a liberação dos 

fármacos envolvem a difusão, o intumescimento e a erosão (PEZZINI; SILVA; 

FERRAZ, 2007; SIEPMANN; PEPPAS, 2001). Comprimidos de HPMC são 

ativados pela água, e a liberação é controlada por uma interação entre a água, o 

polímero e o fármaco. A hidratação do polímero resulta na formação de uma 

camada gel que controla a liberação do fármaco, sendo que, a estrutura do gel é 

crítica para o comportamento de dissolução e é dependente da concentração, 

viscosidade e estrutura do polímero (COLOMBO et al., 2000). 

Em concentrações elevadas o HPMC origina uma camada gelatinosa 

bastante consistente quando em contato com a água. Em concentrações mais 

baixas a viscosidade do gel também é baixa, permitindo uma liberação quase 

imediata (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

Quando a penetração de água na matriz excede um valor crítico de 

concentração, onde as interações entre água e polímero aumentam e as 

interações entre polímero-polímero diminuem, as cadeias poliméricas começam a 

se separar. A separação das cadeias leva à desintegração do sistema (LOPES; 

LOBO; COSTA, 2005). 

Durante os ensaios de dissolução, foi observado o intumescimento e a 

desagregação dos comprimidos. O tempo de desagregação foi reduzido para as 

formulações com menor quantidade de HPMC, o que resultou em uma velocidade 
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de liberação inversamente proporcional à concentração de HPMC. Na menor 

concentração de HPMC, a liberação foi praticamente imediata e isto pode ser 

devido à rápida desintegração e também à não formação da camada contínua de 

gel, responsável pelo controle da liberação (LI et al., 2005). 

O grau de agitação é um dos fatores determinantes da dissolução. 

Geralmente o aumento da agitação resulta em aumento da dissolução, em uma 

relação praticamente linear (DOKOUMETZIDIS; MACHERAS, 2006). Estudos 

mostram que mudanças na velocidade de agitação podem alterar as medidas da 

velocidade de dissolução e influenciar na capacidade de correlacionar os testes in 

vitro com o desempenho in vivo (KUKURA; BAXTER; MUZZIO, 2004). 

Considerando estas características, foram realizados ensaios com as 

formulações E1, E2 e E3 em 3 níveis de velocidade de agitação. Foi observado 

que alterações mais significativas e lineares ocorreram com a formulação E2, com 

concentração intermediária de HPMC, no aparato 2.  

Com o aumento da velocidade de agitação, seria esperado o aumento da 

velocidade de dissolução. A dissolução de formas farmacêuticas sólidas pode ser 

descrita pela segunda lei de Fick onde um dos fatores que interfere inversamente 

na dissolução é a espessura da camada de difusão, formada ao redor da forma 

farmacêutica (DOKOUMETZIDIS; MACHERAS, 2006). Deste modo, alterações 

nas características de fluxo podem alterar a espessura da camada de difusão e 

influenciar diretamente na velocidade de dissolução (BAXTER; KUKURA; 

MUZZIO, 2006).  

 Kavanagh e Corrigan (2004) estudaram o efeito da composição do meio e 

velocidade de agitação no intumescimento e erosão de comprimidos matriciais de 
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HPMC. O HPMC é um polímero que apresenta intumescimento e erosão sensível 

às condições hidrodinâmicas e composição do meio, sendo que o aumento da 

velocidade de agitação reflete em um aumento da erosão atribuído ao maior 

deslocamento das cadeias poliméricas.  

O perfil de dissolução da formulação E3 foi pouco alterado pelo aumento da 

velocidade de agitação. Sugere-se que a camada gel formada nesta concentração 

de polímero é suficientemente resistente ao aumento da velocidade de agitação. 

No caso da formulação E1, o processo de erosão e desagregação é mais 

significativo, e como é relativamente rápido, também é pouco influenciado pela 

velocidade de agitação. 

Hamlin et al. (1962 apud BAXTER; KUKURA; MUZZIO, 2006) relatam que a 

velocidade de agitação tem um forte efeito na distinção das diferenças, por meio 

da velocidade de dissolução. O aumento da velocidade de agitação conduz a 

redução da sensibilidade discriminatória do método. Para as formulações E1, E2 e 

E3 em que foi avaliado o efeito da velocidade de agitação, foi observado que a 

velocidade de 50 rpm é mais discriminativa em avaliar as variações da formulação. 

Alterando-se as condições do ensaio de dissolução, como o tipo de aparato, 

a relação entre a concentração de polímero e o perfil dissolução também foi 

alterada. Por exemplo, no aparato 3 e 4 não foram observadas diferenças entre as 

formulações F2 e F3, como observadas no aparato 2 a 50 rpm. Entretanto, deve-

se considerar que as condições hidrodinâmicas variam entre os aparatos. 

Embora o aparato 1 não seja indicado para comprimidos matriciais, alguns 

estudos de dissolução já utilizaram este aparato (REZA et al., 2003; VELASCO et 
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al., 1999) e, portanto, este foi um dos fatores investigados, no qual se realizaram 

os estudos, com a finalidade comparativa entre as formulações E1, E2 e E3. 

Conforme os dados apresentados, a variação do aparato não influenciou 

significativamente nos valores de ED, com exceção à formulação E2, nas 

velocidades de 75 e 100 rpm em que o aparato 1 promoveu um aumento da ED 

(figura 5.20).  

Comparando os dois aparatos, pode-se dizer que, teoricamente o 

cisalhamento promovido com o aparato 2 é mais intenso do que o do aparato 1 e 

existe uma tendência do aparato 1 em formar bolhas, o que leva a prever que a 

dissolução no aparato 2 seja mais rápida do que no aparato 1 quando na mesma 

velocidade de agitação. Por outro lado, na dissolução com o aparato 2, o 

comprimido fica firmemente aderido ao fundo da cuba, não expondo toda a 

superfície ao meio de dissolução (ABDOU, 1989). Sugere-se que o equilíbrio entre 

esses fenômenos possa gerar os resultados obtidos. 

O aparato 2 é extensivamente utilizado para formas farmacêuticas sólidas 

(USP, 2006), entretanto, tem sido evidenciado na literatura, estudos sobre a 

variabilidade dos ensaios gerada neste aparato, especialmente em função das 

condições hidrodinâmicas (McCARTHY et al., 2003; BAXTER; KUKURA; MUZZIO, 

2006; BAI; ARMENANTE, 2008). Estes estudos relatam que o fluxo não é 

uniforme em todas as porções da cuba de dissolução. Baxter, Kukura, e Muzzio 

(2004) ainda relatam que, mesmo com o aumento da velocidade de agitação o 

fluxo ainda não é homogêneo. 

Os aparatos 3 e 4 são considerados próprios para formas farmacêuticas 

sólidas de liberação modificada, pois podem apresentar melhor predição do 
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desempenho in vitro (PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). O aparato 4 (condição 6) 

consiste de uma célula de fluxo por onde o meio de dissolução é bombeado no 

interior da célula a uma velocidade constante, onde a principal vantagem é a 

manutenção das condições sink (ABDOU, 1989; BANAKAR, 1992; USP, 2006).  

No aparato 3, a dissolução das formulações F1, F2 e F3 iniciou-se, de 

forma incipiente, a partir de 120 min (tempo com pH 5,2). O DCL é um fármaco 

irritante para a mucosa gástrica, e, portanto, é recomendado o uso de formas 

farmacêuticas gastro-resistentes (SANTOS; GUTERREZ; BERGOLD, 2007). A 

USP (2006) especifica 2 estágios de dissolução para comprimidos de DCL de 

liberação retardada, sendo que no primeiro estágio (ácido) não mais do que 10% 

do fármaco deve dissolver. 

O diclofenaco de sódio (DCL) é um antiinflamatório não esteroidal derivado 

do fenilacetato, com atividade analgésica, antipirética e antiinflamatória. Apresenta 

rápida absorção, ampla ligação às proteínas (99%) e tempo de meia vida curta (1-

2 h) (GILMAN; GOODMAN; BRUNTON, 2006). Por causa do curto tempo de meia 

vida e dos efeitos adversos para a mucosa gástrica, o DCL é um potencial 

candidato para o desenvolvimento de formulações de liberação controlada, de 

modo a aumentar a eficácia e adesão ao tratamento (RANI; MISHRA, 2004). 

 São observados alguns estudos que avaliam a performance in vivo de 

comprimidos de liberação controlada contendo DCL (LIU et al., 1995; RAO; VENI; 

JAYASAGAR, 2001; SU et al., 2003; RANI et al., 2004; RANI; MISHRA, 2004; 

GARBACZ et al., 2008). Esses e outros estudos de biodisponibilidade do DCL são 

realizados a partir da quantificação do fármaco no plasma por HPLC e detecção 

UV. 
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Com algumas adaptações dos métodos já relatados, foi realizado o 

desenvolvimento da metodologia analítica para quantificação do DCL no plasma. 

A extração foi com diclorometano e adição de HCl. O padrão interno selecionado 

foi a nimesulida e o comprimento de onda foi 280 nm. Su et al. (2003) também 

utilizaram a nimesulida como padrão interno e extração líquido-líquido. 

Os resultados da validação analítica demonstraram a necessidade de 

realização de alguns ajustes no método analítico, de modo a melhorar os valores 

de recuperação, precisão e exatidão, e para estes últimos, especialmente nas 

concentrações mais baixas. Garbacz et al. (2008), com extração orgânica em meio 

ácido, determinaram para o método um valor médio de recuperação de 100,1%, 

limite de quantificação de 0,005 µg/mL, precisão entre 5,5% e 13,4% e exatidão 

entre - 4,7% e 1,0%. 

 Desta forma, para a análise das amostras do estudo de biodisponibilidade, 

o método foi modificado. A extração pela precipitação de proteínas com 

acetonitrila apresentou resultados melhores referentes aos parâmetros de 

validação analítica e deste modo, foi validado e utilizado na análise das amostras. 

 Rigatto et al. (2009) também desenvolveram um método por precipitação de 

proteínas para análise do DCL em plasma. A linearidade da curva de calibração foi 

entre 50 e 4000 ng/mL, a média de recuperação foi entre 88,76 e 99,14%, a 

precisão ficou de 0,26 à 11,4% e exatidão ficou entre 92 e 105,34%. 

A CIVIV pode ser desenvolvida usando duas ou mais formulações com 

diferentes velocidades de liberação (UPOOR, 2001). Neste estudo, optou-se por 
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utilizar, para obtenção da CIVIV, a realização de um estudo com as formulações 

F1, F2A e F3 e como formulação de referência, o medicamento Voltaren® 50 mg.  

O estudo de dissolução, por meio da análise da eficiência de dissolução, 

demonstrou que as formulações F1, F2A e F3 são estatisticamente diferentes. A 

análise do valor médio dos parâmetros farmacocinéticos, obtidos no estudo de 

biodisponibilidade, não aponta diferenças significativas entre F1 e F2A. Entretanto, 

analisando os voluntários individualmente, observa-se, para a maioria, uma 

redução dos valores de Cmax e de ASC0-t em função do aumento da concentração 

de polímero.  

No estudo de biodisponibilidade, com exceção dos comprimidos comerciais 

de DCL (Voltaren®), as demais formulações apresentaram perfis de absorção 

irregulares. Este tipo de perfil também foi observado em outros estudos de 

biodisponibilidade com formulações de liberação controlada contendo DCL (LIU, et 

al., 1995; RIAD et al., 1995; MAHMOOD, 1996; SU et al., 2003; GARBACZ et al., 

2008). 

Uma das causas pode estar relacionada com a administração dos 

comprimidos em estado de jejum. Em estudo realizado com matrizes hidrofóbicas 

de liberação controlada contendo 100 mg de DCL, foi verificado que a alimentação 

não afetou a extensão de absorção, mas retardou a velocidade. Nestas condições 

foi observada a ocorrência de um pico plasmático. Em contrapartida, na condição 

de jejum foi observado mais de um pico plasmático (RIAD et al., 1995).  

 Su et al. (2003) também observaram flutuações no perfil plasmático de 

comprimidos de Voltaren SR® e de uma formulação experimental de pellets 

revestidos. Os autores discutem que o DCL existe na forma não ionizada em pH 
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ácido e que a alimentação pode retardar o esvaziamento gástrico e aumentar o 

tempo de residência. Outra observação deste estudo foi que a principal absorção 

ocorreu cinco horas após a administração, quando o almoço foi fornecido e o 

medicamento estava no intestino delgado, onde o pH favorece a dissolução e 

absorção do fármaco. 

 Do mesmo modo, Zmeili et al. (1996) verificaram para a formulação teste 

em um estudo de bioequivalência, que a alimentação aumentou o tempo da 

concentração máxima plasmática e o tempo de início da absorção, quando 

comparado com a condição em jejum. Por outro lado, não alterou 

significativamente os parâmetros de área sobre a curva (0-30 min) e a 

concentração máxima. 

 Liu et al. (1995) sugerem que o perfil irregular pode ser devido à significante 

diferença de solubilidade do DCL em meio ácido e no fluido intestinal. Assim, 

dependendo da capacidade do suco gástrico em modificar o pH ou do 

esvaziamento gástrico, múltiplos picos podem ser detectados no plasma sob 

condições de jejum. 

 Garbacz et al. (2008) propõem que, além do efeito retenção gástrica, os 

perfis irregulares ocorrem em função dos eventos peristálticos no trato 

gastrintestinal, que podem ser alterados em função da alimentação. Deste modo, 

os autores propõem um sistema para o teste de dissolução que mimetiza estas 

condições. 

 Outros trabalhos também correlacionam os dados de biodisponibilidade 

com dados de dissolução. Rao, Veni e Jayasagar (2001) estabeleceram uma boa 

correlação (r2 > 0,9) para formulações comerciais de liberação sustentada e uma 
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desenvolvida com HPMC e carboximetilcelulose sódica. O aparato de dissolução 

foi o aparato 2, em 100 rpm, utilizando como meio de dissolução 1000 mL de 

tampão fosfato pH 7,4.  A correlação foi desenvolvida pela relação entre a fração 

dissolvida e absorvida de cada formulação individualmente, ou seja, para cada 

produto foi obtida uma correlação. 

 Liu et al. (1995) utilizando formulações matriciais compostas por 2 tipos de 

HPMC, estabeleceram uma correlação inversa entre Cmax e o tempo para 

dissolução de 50% (r2 = 0,86) e de 80% (r2 = 0,88) e entre ASC0-14 e o tempo para 

dissolução de 50% (r2 = 0,99) e de 80% (r2 = 0,99). 

 A correlação que relaciona um ou mais parâmetros farmacocinéticos a um 

ponto no perfil de dissolução é uma correlação nível C. A correlação nível A 

representa uma relação ponto a ponto entre a velocidade de dissolução e a 

velocidade de absorção. A velocidade de absorção é determinada a partir do 

percentual de fármaco absorvido em intervalos de tempo determinados, que pode 

ser calculado pela deconvolução utilizando-se, como referência, um produto de 

absorção instantânea ou uma solução oral (EMAMI, 2006). Não existe disponível 

no mercado solução oral ou IV contendo DCL, sendo assim, optou-se pelos 

comprimidos revestidos (Voltaren ® 50 mg) como formulação referência. 

Como o produto é gastrorresistente, existe um retardo na absorção. As 

formulações desenvolvidas são comprimidos matriciais, e, apesar de terem se 

mantidos intactos e não apresentarem dissolução no estudo in vitro utilizando HCl 

0,1N, esta característica não se refletiu in vivo, onde o início de absorção se deu 

na primeira meia hora. Por esse motivo para o cálculo da CIVIV, foi preciso 
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deslocar a curva do medicamento de referência de modo que o tempo zero fosse 

o início do processo de absorção. 

Os dados de fração absorvida foram calculados e plotados contra os dados 

de dissolução. A correlação linear com todos os pontos de 0 à 8 horas apresentou 

um coeficiente de determinação de 0,7476. Em análise dos dados pode-se 

perceber que o método de dissolução empregado é mais discriminativo que os 

perfis observados in vivo. 

A velocidade de absorção do DCL no trato gastrintestinal é limitada pela 

dissolução (LIU et al., 1995; SU et al., 2003). Outras correlações com maiores 

valores do coeficiente de determinação podem ser obtidas (Tabela 5.23), 

confirmando a existência de uma correlação entre a dissolução e absorção do 

DCL a partir de comprimidos matriciais. Uma correlação nível C foi obtida através 

da relação entre a fração dissolvida e absorvida no tempo de 8 horas. 

Os resultados indicam que uma CIVIV nível A também pode ser obtida com 

maiores coeficientes de determinação, desde que as condições do ensaio in vitro 

sejam otimizadas. Além da velocidade de agitação e tipo de aparato, a 

composição do meio também pode influenciar na dissolução. Kavanagh e Corrigan 

(2004) verificaram que o aumento da força iônica do meio aumenta a velocidade 

de erosão de comprimidos de HPMC. 

 A correlação in vitro-in vivo (CIVIV) refere-se ao estabelecimento de uma 

relação racional entre as propriedades biológicas e as propriedades ou 

características físico-químicas de uma forma farmacêutica (BRASIL, 2002). A 

otimização das condições de dissolução e conseqüente otimização da CIVIV 

podem fornecer subsídios para utilização dos ensaios in vitro de forma preditiva 
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aos estudos de biodisponibilidade, auxiliando no desenvolvimento de formulações 

e embasando processos de bioisenção. 
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7 CONCLUSÕES 

 

• Os comprimidos matriciais contendo diclofenaco de sódio foram 

adequadamente obtidos por meio do processo de granulação via úmida e 

os resultados dos testes físicos e físico-químicos foram conformes com as 

especificações. 

• O aumento da concentração de HPMC produziu a redução da velocidade 

de dissolução e, dependendo da condição de estudo, estas diferenças 

foram mais ou menos significativas. 

• As formulações com menor quantidade de HPMC (10%) produziram perfis 

de dissolução com liberação mais rápida. Os comprimidos com 

concentração intermediária de HPMC (15 a 20%) são mais sensíveis às 

alterações de formulação e das condições do ensaio de dissolução, 

enquanto que as formulações com maior concentração (30%) são mais 

robustas, obtendo-se perfis praticamente iguais em todas as formulações e 

condições de estudo. Essas observações são confirmadas na análise da 

eficiência de dissolução. 

• Nos estudos in vivo, as formulações apresentaram perfis irregulares, mas 

foi possível observar que a formulação F1 apresentou uma liberação mais 

rápida e a formulação F3 apresentou maior sustentação da liberação.  

• Os dados de absorção das formulações F1, F2A e F3, obtidos pela técnica 

de deconvolução, plotados ponto a ponto em função dos dados de 
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dissolução apresentaram um coeficiente de determinação para uma 

correlação linear de 0,7476.  

• Foi obtida uma correlação nível C entre os dados de fração dissolvida e de 

fração absorvida no tempo 8 horas, indicando que o ajuste das condições 

de dissolução pode melhorar a correlação in vitro-in vivo nível A. 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Secretaria de Pós-Graduação 
 

 

Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 
Mestrado/Doutorado 

 
1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com 

duração máxima de trinta minutos. 
 
2. Os membros da banca farão a argüição oral. Cada examinador 

disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente 
sobre o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos 
para sua resposta. 

 
2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é 

facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por 
examinador. 

 
3. A sessão de defesa será aberta ao público. 
 
4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a mesma se 

reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou 
reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na argüição. 

 
4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão 

Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente 
indicado na ata. 

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por 
unanimidade ou pela maioria da banca. 

 
5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-

Graduação: pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 
 

São Paulo, 18 de março de 2005. 
 
 

Profa. Dra. Bernadette D. G. M. Franco 
Presidente da CPG/FCF/USP 

 

Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bloco 13 A - Cidade Universitária - CEP 05508-900 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3091 3621 - Fax (11) 3091 3141 – e-mail: pgfarma@usp.br 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL RESPONSÁVEL 
 

1. Nome do Paciente:........................................................................................................................ 

Documento de Identidade Nº :.........................................................    Sexo: (  )  M           (  ) F 

Data de Nascimento:............/............/........... 

Endereço:.........................................................................................Nº:....................Apto:.................... 

Bairro:..............................................................Cidade:.......................................................................... 

CEP:...................................................Telefone:.................................................................................... 

2. Responsável Legal:........................................................................................................................... 

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.):............................................................................. 

Documento de Identidade Nº:....................................................................Sexo: ( )M           ( )F 

Data de Nascimento:........../........../............. 

Endereço:...................................................................................................Nº: ...............Apto:.............. 

Bairro:...................................Cidade:.....................................CEP:........................Tel:......................... 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA 

Título do Protocolo de Pesquisa: Desenvolvimento da correlação in vitro-in vivo para comprimidos 
de liberação modificada contendo fármaco de classe biofarmacêutica II 
 
1. Pesquisador:.Samanta Cardozo Mourão 
Cargo/Função:Doutorando                 ..Inscrição Conselho Regional Nº:.CRF-SC 4719 
Departamento da FCF/USP:.Departamento de Farmácia 
 
2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA 
  Risco Mínimo   ( X )  Risco Médio     (  ) 
 Risco Baixo      (  )  Risco Maior      (  ) 

(Probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do 
estudo. Nos projetos com coleta de sangue, incluir detalhadamente, como observação as possíveis 

reações decorrentes desse procedimento.) 
 

3. Duração da Pesquisa:.4 meses 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 
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1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: 
Este trabalho se propõe a avaliar o comportamento de comprimidos contendo diclofenaco de sódio 
no organismo humando, de modo a estabelecer uma correlação com estudos in vitro para 
possibilitar a substituição dos estudos de biodisponibilidade relativa pelos estudos de dissolução. 
O diclofenaco de sódio é um anti-inflamatório que também apresenta propriedades analgésicas. 
 
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos; incluindo a identificação dos procedimentos 
que são experimentais: 
Para ser incluído no estudo, o(a) senhor(a) será submetido a exames clínicos e laboratoriais, com 
quatro coletas de amostras de sangue e uma de urina. Serão realizados os seguintes exames 
laboratoriais: hemograma completo; uréia; creatinina; fosfatase alcalina; glicemia; bilirrubina total; 
proteínas totais e albumina; transaminase oxalacética e pirúvica (TGO e TGP); ácido úrico; 
colesterol total; triglicérides; urina tipo I; sorologia para HIV, hepatite B e hepatite C; e β-HCG (para 
mulheres). As coletas de sangue e urina para exames laboratoriais serão realizadas pelo 
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário da USP. Será feito também um 
eletrocardiograma. A avaliação médica e o eletrocardiograma serão realizados no Hospital 
Universitário da USP. Ao final do estudo estes mesmos exames laboratoriais e clínicos serão 
repetidos, juntamente com o eletrocardiograma. As internações para o estudo serão no Hospital 
Universitário da USP, nos dias do estudo. às 6:00 horas da manhã. O(a) senhor(a) deverá 
comparecer em jejum do pelo menos 8:00 horas e não poderá levar nenhum tipo de alimento para 
o hospital, pois a partir do momento da internação receberá dieta padronizada.  
O(A) senhor(a) permanecerá no hospital durante todo o dia, até as 19 horas, não sendo necessário 
passar a noite no hospital. O(A) senhor (a) deverá retornar 3 vezes ao hospital para repetir o 
procedimento e finalizar o estudo. 
O(A) senhor(a) tomará os comprimidos de diclofenaco de sódio obtidos em farmácia comercial e 
comprimidos especialmente produzidos para este estudo, com o auxílio de 200 mL de água. 
O estudo será realizado em 4 fases. Nas 3 primeiras fases, o(a) senhor(a) receberá as formulações 
testes e na última o(a) senhor(a) receberá os comprimidos que serão utilizados como referência. O 
intervalo entre cada uma das fases será de no mínimo 2 dias. Para avaliar o comportamento dos 
comprimidos no organismo, serão realizadas coletas de sangue nos seguintes tempos: 0:00, 
0:30,1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 e 12:00 horas após 
a administração do produto. Desta forma em cada fase serão retirados 80 mL de sangue, sendo no 
final do estudo o total de 320 mL. Para evitar que sua veia seja puncionada muitas vezes, será 
colocado um sistema apropriado para a retirada de sangue. O jejum deverá ser mantido até quatro 
horas depois de tomar o produto. 
 
3. Desconfortos e riscos esperados: 
O diclofenaco de sódio é um remédio utilizado mundialmente. Entre os países que aprovaram sua 
utilização estão os Estados Unidos e os países da Europa. Também no Brasil sua utilização é 
permitida pelo Ministério da Saúde. O diclofenaco de sódio é utilizado no tratamento sintomático a 
médio e longo prazo de doenças reumáticas crônicas, como artrite reumatóide, osteoartrite, 
espondilite anquilosante e doenças correlatas do tecido conectivo, tratamento de lesão músculo-
esquelética, dor e inflamação de pós-operatório, adjuvante no tratamento da dor e inflamação. 
Apresenta como reações adversas dor e desconforto epigástrico, sangramento gastrointestinal 
ocasional, úlcera gástrica ou intestinal e desse modo deve ser utilizado com cautela em paciente 
com distúrbios gastrointestinais ou com antecedentes de úlcera gástrica. Também apresenta como 
efeito adverso cefaléia, tontura, transtornos do sono, depressão, ansiedade, distúrbios do paladar e 
da visão e reações de hipersensibilidade. Nas condições em que será realizado o presente estudo 
(administração de quatro doses únicas) é improvável o aparecimento de algum desses efeitos. 
Durante a coleta de sangue, algumas pessoas podem sentir fraqueza e até mesmo desmaiar por 
causa da picada. Também podem surgir hematomas e dor no local da picada. Entretanto, esses 
efeitos são passageiros e não são graves. A coleta de amostras será acompanhada por um médico 
que poderá atendê-lo no caso de alguma eventualidade, além de esclarecer qualquer dúvida. 
 
4. Benefícios que poderão ser obtidos: 
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Embora não existam benefícios diretos aos voluntários envolvidos no estudo descrito, o mesmo 
poderá trazer benefícios futuros à população, na medida em que irá avaliar o comportamento 
desse tipo de remédio no organismo e estabelecer um relação entre estes resultados e estudo in 
vitro podendo no futuro substituir os estudos in vivo no registro e alterações pós-registros de 
medicamentos genéricos e similares.  
 
5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: 
Atualmente, não existem outros métodos que possam ser aplicados em estudos desse tipo. 
 
 
IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO 
DA PESQUISA 
1. O(a) senhor(a) terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas. 
2. O(a) senhor(a) terá  liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 

participar do estudo, sem que isto traga qualquer prejuízo.. 
3. Na divulgação dos resultados da pesquisa, os voluntários serão identificados apenas por 

números, garantindo sua privacidade e a confidencialidade dos dados obtidos. 
4. Será realizado um seguro para garantir indenização por eventuais danos à saúde decorrentes 

da pesquisa. 
 

V – INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 
CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

O ensaio será acompanhado por profissional médico capacitado a prestar assistência em caso 
de necessidade. Os pesquisadores estarão à disposição dos voluntários para quaisquer 
esclarecimentos nos telefones: 3091-3623 / 3091-2217 (Profa. Dra. Valentina Porta e Doutoranda e 
Farmacêutica Samanta Cardozo Mourão) 
 
 “Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos dessa 
pesquisa, favor entrar em contato com: CEP-HU/USP, Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 Cidade 
Universitária CEP: 05508-000, São Paulo – SP. Telefone: 3091-9457. Fax: 3091-9452. E-mail: 
cep@hu.usp.br. 

 
 
 

VI – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

VII – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 
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São Paulo, __________ de ________________________ de ___________. 

 

 

_________________________________                        __________________________________ 
      Assinatura do sujeito de pesquisa                                              Assinatura do pesquisador 
                ou responsável legal                                                         (carimbo ou nome legível) 
 
 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Hospital Universitário 
Universidade de São Paulo 
Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 
CEP: 05508-000 
São Paulo – SP 
Telefone: 3091-9457, Fax: 3091-9452 
E-mail: cep@hu.usp.br. 
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Dear Editor,

We should be thankful if you would consider the enclosed manuscript 
entitled Dissolution parameters for sodium diclofenac-containing 
hypromellose matrix tablet for publication in the journal International Journal of 
Pharmaceutics. 

In this work, we study the effect of agitation speed on sodium 
diclofenac dissolution performance using three tablet formulae. The dissolution 
assay, among others applications, is a tool for in vitro-in vivo correlation and the 
parameters can influence the performance of dosage form. So we decided to 
submit this work that was developed at the Faculty of Pharmaceutical Sciences of 
the University of São Paulo and at the Faculty of Pharmacy of the University of 
Vale do Itajaí.

We would like to declare that this manuscript has not been previously 
published in any language anywhere and that it is not under simultaneous 
consideration by another journal.

Besides, we would like to ensure that no contractual relations or 
proprietary considerations exist that would affect the publication of information in a 
submitted manuscript. In addition, there is no other conflict or potential conflict, 
such as academic, commercial, political or personal. All listed authors are in 
accordance with this submission and also they agree that the contents of the 
manuscript are confidential and will not be copyrighted. 

This work was developed with no clinical trials, studies involving 
people, medical records, human tissues or animal experimentation; for this reason 
it was not necessary to submit the research to Ethic Committees.

We would like to thank you for your consideration.

Sincerely yours,

Samanta C. Mourão
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Samanta C. Mourão – smourao@univali.br
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International Journal of Pharmaceutics
Dissolution parameters for sodium diclofenac-containing hypromellose matrix tablet 

Dear Editor,

Thank you for your useful comments and suggestions on the language and structure 
of our manuscript. We have modified the manuscript accordingly, therefore, detailed 
corrections are listed below point by point

(1) USE OF ENGLISH
In its current state, the level of English throughout your manuscript does not meet the 
journal's required standard. Authors have the responsibility to present papers in good 
English which can be understood by the journal's readership. If reviewers cannot 
understand your work as easily as possible, the acceptance possibility of your article will be 
lowered greatly.

We have re-written the manuscript and it was revised by a native speaker.

(2) STRUCTURE AND COMPLETENESS
Your manuscript is NOT in accordance with every aspect listed within the author 
guidelines. Your manuscript should include, but not be limited to, the comments mentioned 
below.
1) The figures 1-3 provided in high-resolution images are not clear enough to read. Please 
make appropriate changes.

We have improved the images resolution following the author’s artwork instructions. We 
believe that the images are now clear to read.

2) Please present figure captions, table captions, and figures/tables in this order at the end 
of the article.

The order of these items was changed.

(3) FINAL WORD
If you thoroughly revise your manuscript in accordance with what is stated above in (1) and 
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adherence to technical criteria. Passing this is not a guarantee that your submission will 
subsequently proceed to the peer review process, which is a decision to be made at the sole 
discretion of the Editor.

We believe that our manuscript is in accordance with the journal format and we would be 
thankful if it was considered for publication in the International Journal of Pharmaceutics.
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ABSTRACT

Many works have presented the dissolution profile of Sodium Diclofenac (SD), under

different assay conditions. However no dissolution method was reported that would result in a 

discriminatory profile. The aim of this work was to study the effect of agitation rate on SD 

dissolution performance using three tablet formulae. Hypromellose (10, 20 and 30% - F1, F2 

and F3 respectively), and other conventional excipients were used. The dissolution tests were 

carried out in phosphate buffer pH 6.8 at 37 oC using apparatus II at 50, 75 or 100 rpm. 

Dissolution efficiency (DE), T50 and T90 were determined. These values were plotted

according to the two variables: hypromellose concentrations and agitation speeds. In relation 

to DE, F2 showed more sensitivity to variations in agitation speed. Also, an increase in

hypromellose concentration reduced DE, independent of agitation speed. The analysis of T50

and T90 suggest that F1 is less sensitive to variations in agitation speed. At 50 rpm, the 

dissolution of the three formulations (F1, F2 and F3) was more discriminatory. The results

suggest that the comparison of dissolution performance of SD matrix tablets should take into

account the polymer concentration and agitation conditions.

Key-words: sodium diclofenac, dissolution assay, hypromellose
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1. Introduction

The development of controlled or sustained-release delivery systems is a tool for 

optimizing therapeutic effect, by maximizing the bioavailability of conventional drugs and 

reducing side effects. These systems include the tablet matrix, considered the easiest strategy 

for controlled-release systems (Lachman et al., 2001).

The tablet matrix can consist of hydrophilic polymers, as an example of the controlled-

release material. This group includes cellulose derivatives, such as 

Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) or hypromellose, which is the carrier of choice for

the preparation of hydrophilic matrices. HPMC allows controlled release of drugs prolonging 

its therapeutic effects (Sipmann and Peppas, 2001; Lopes et al., 2005). Some factors that 

influence drug release from the HPMC systems are: polymer concentration, drug:polymer 

ratio, particle size, and degree of substitution (Li et al., 2005).

Considering different dosage forms, especially solid forms for immediate or controlled 

release, dissolution testing is an official test for evaluating drug release (Azarmi et al., 2007). 

Dissolution testing is a very important tool in drug development and quality control. The test 

can lead to approval or rejection of the batch, and it’s used in product development supporting 

formulation selection, in investigate the influence of excipients or processes and/or in 

comparative studies of formulations (Pillay and Fassihi, 1998; Marcolongo, 2003; Siewert,

2003).

The dissolution tool also enables analysis of combined effects, such as drug, excipient 

or process properties, in order to evaluate the effect of these changes on biopharmaceutical 

characteristics (Graffner, 2006). In this concept of relationship between the process of 

dissolution and biological availability, several approaches have been proposed for estimating

oral absorption (Dokoumetzidis and Macheras, 2006) and establishing biowaivers.
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Sensitive and reproducible data derived from predefined conditions are needed, to 

compare dissolution data in vitro, and to be able to use these results as a surrogate for possible 

in vivo bioavailability, bioequivalence testing, and in vitro-in vivo correlation (Pillay and 

Fassihi, 1998).

Methods of comparison between the profiles have been proposed, which can be 

classified into: a) methods based on analysis of variance b) model-independent methods and 

c) model-dependent methods. Analysis of variance assesses the differences between the 

averages of two drug release data. The prime example of the independent-method model is the 

parameter of similarity factor (f2) and the factor of difference (f1), used to compare the 

dissolution profiles. These are used by regulatory agencies to assess dissolution. The 

dependent-model method involves the application of mathematical models that can be 

revealing for determining the physical and chemical phenomena involved in drug release 

(Costa and Lobo, 2001).

There are several factors that influence dissolution testing, namely, those related to: 

the physical and chemical characteristics of the drug, the formula, the dosage form, and the 

parameters of the dissolution testing itself. Considering the same drug, in the same dosage 

form, the factors related to the parameters of dissolution testing can be evaluated, such as the

dissolution medium (composition, pH, viscosity), agitation speed, apparatus, and sampling, 

among others (Banakar, 1991).

Thus, during the development of the dissolution test it’s necessary to assess the 

conditions test and select parameters for comparison, in order to ensure a discriminatory 

method that is able to identify changes in the process and/or formula and establish a possible 

in vitro-in vivo correlation.

Sodium diclofenac (SD) is a potent non-steroidal anti-inflammatory with analgesic and 

antipyretic properties. It has an unpleasant taste, and causes gastric irritation (Savaser et al,
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2005). The properties of SD liberation from matrix system have been widely studied, either as

a model drug and/or as an effective candidate for controlled release. In many studies, a change 

of conditions it is observed, such as apparatus, agitation speed, type and volume of the means 

of dissolution (Table 1). However no dissolution method has been reported that would result 

in a discriminatory profile capable of reflecting a slight change in formula or manufacture, 

and which could be effectively correlated with the biological properties of the dosage form.

Table 1

Considering dissolution assay as tool for in vitro-in vivo correlation, and that the 

dissolution parameters can influence the performance of the dosage form, this study sought to 

develop different formulae of SD-containing matrix tablets and determine the effect of 

agitation speed for evaluating their dissolution profiles and derived dates for comparison and 

kinetic analysis.

2. Materials and methods

2.1. Materials

All of the pharmaceutical grade materials were supplied by pharmaceutical and/or 

pharmochemical companies. The hydroxypropylmethylcellulose K4M (Hypromellose or 

HPMC) and partially pre-gelatinazed corn starch (Starch 1500®) were from Colorcon (São 

Paulo, Brazil). The cellulose microcrystalline 101 (Blanver Farmacoquímica, Brazil), lactose 

(Purifarma, Brazil) magnesium stearate (All Chemistry, Brazil), and PVP K30 (Valdequimica,

Brazil), were from UNIVALI-LAPAM (Medicine Production and Analysis Laboratory of 



6

UNIVALI) (Itajaí, Brazil). The Sodium diclofenac (SD), batch Ds/05/05/096, was from 

Henrifarma (Brazil).

2.2. Preparation of Sodium Diclofenac tablets

Three different formulations of SD-containing matrix tablets were developed. The 

tablets were prepared by wet granulation, using 100mg of diclofenac sodium per tablet, 

HPMC at concentrations of 10, 20 and 30%, magnesium stearate (1.5%) as lubricant, PVP as 

a binder, and microcrystalline cellulose and lactose as solvents in sufficient quantities to 

obtain a final mass of 350 mg per tablet. The composition of the matrix tablets is described in 

table 2.

Table 2

The powders were sieved through a 0.710 mm mesh screen and mixed manually. The 

PVP solution in water was added while mixing the powder blend in a planetary mixer, to 

obtain the desired consistency of the mass. The wetted mass was then granulated by passing 

through a 1.0 mm mesh screen. The granules were dried in a hot air oven (Marconi®, MA 

037, Brazil) at 40 ºC for 1 h, and the moisture content was determined using an infrared 

moisture analyzer (Mettler®, LJ16 Greifensee, Switzerland). The dried granules (moisture 3-

5%) were passed through a 1.00 mm mesh screen. At the end, 1.5 % w/w of the lubricant 

magnesium stearate and the second part of the HPMC were added, and mixed manually. The 

350 mg tablets were obtained by a rotary tabletting machine (Lawes® ,10 PSC, Brazil), with a 

9 mm concave punches.
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2.2. Characteristics of tablet formulation

The tablets were characterized by weight, hardness and friability. The average weight 

was obtained for at least 20 units, according to USP 29 (2006) and the Brazilian 

Pharmacopoeia (1988) methods. Hardness was determined using a Hardness Tester 

(Erweka®, TBH 20, Germany,) for at least 10 tablets, and adopting a minimum hardness of 3 

kgf as the acceptance criterion (Brazilian Pharmacopoeia, 1988). For each formula, friability 

was evaluated for a sample of 20 tablets, using the acceptance criterion of a maximum loss of 

1.5% of the initial weight (Brazilian Pharmacopoeia, 1988).

The SD quantification assay was carried out using the UV spectrophotometry method

(Shimadzu®, UV-160 1PC, Japan).. The tablets were crushed and the theoretical mass of 

tablets transferred to a volumetric flask. The material was dissolved in methanol: water (7:3) 

by sonication. The solution was filtered and properly diluted, and the concentration 

determined by UV spectrophotometry at 281 nm, using the straight line equation: y=0.0394 x 

– 0.0091 (r2 = 0.9999), obtained from a standard curve of SD (n = 3).

2.3. Dissolution assay

Drug release studies from matrix-tabletes were performed in a dissolutor (Erweka®, 

DT80, Germany) for 480 min, in 900 mL of pH 6.8 phosphate 0.68 % (w/v) buffer by using 

the USP paddle apparatus. The dissolution medium was thermostated at 37 ± 0.5 °C. and 

stirred at a rotation speed of 50, 75 or 100 rpm. At predeterminated time intervals, aliquots of

10 mL of sample were withdrawn, followed by medium replacement, filtered through 0.22 

µm membranes and assayed by UV spectrophotometry at 276 nm, using the straight line 
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equation: y=0.028 x + 0.0083 (r2 = 0.9939), obtained from a standard curve of SD (n = 3) 

made with the same solvent..

2.4 . Data analysis

The results of the dissolution profile were mathematically evaluated to determine the 

dissolution kinetics. The equation of straight line regression was determined by the percentage 

dissolved against time using the following kinetic models: zero order, first order, Higuchi and 

Hixson-Crowell (Hixson and Crowell, 1931; Higuchi, 1963; Costa and Lobo, 2001). The 

percentage of released drug versus time represents the zero order release kinetic, and the 

percentage of drug released versus square root of time represents the Higuchi model. The first 

order is the logarithm of the percentage of released drug versus time, and the difference 

between the square root of the total amount and square root of the released amount versus

time is the Hixson-Crowell model. 

The dissolution data were also analyzed by the Korsmeyer-Peppas equation to describe the

mechanism of drug release from the matrices (Korsmeyer and Peppas, 1981). In this model, n

is the release exponent that indicates the drug release mechanism. In each case, K is the 

constant rate

The kinetic model was chosen on the basis of the highest coefficient of determination 

(r2). The T50 values (time taken for 50% of the drug to be dissolved) and T90 (time taken for 

90% of the drug to be dissolved) were determined using the equation of the best kinetic 

model.

The dissolution efficiency (DE) was also determined, which is defined as the area on 

the curve of dissolution to time t, expressed as a percentage of the area of a rectangle 

described by 100% dissolution at this time t (DE = AUC0-t / TA100% t x 100) (Khan and 
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Rhodes, 1975). For comparison with this parameter, ANOVA was calculated, followed by the 

a posteriori (Tukey) test, using Statistica 6.0 software and considering a level of statistical 

significance of 0.05.

To evaluate the correlation between DE, T50 or T90 (parameters) and agitation speed 

and polymer concentration (variables), the average values of these parameters were plotted as 

a function of variables. From these graphs, the coefficients of determination (r2) and slope (a)

were determined.

3. Results

The characterization of SD tablets, showed in Table 3, was obtained according to 

Brazilian Pharmacopoeia (1988), and average weight, hardness, and friability of the tablets

were evaluated.

Table 3

The dissolution profile, of the three formulations (F1, F2 and F3), are presented in a 

comparative form in Figure 1. Using the dissolution profile, the DE was estimated, and is 

different for each formulation (table 4).

Figure 1

Table 4
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The dissolution profiles (Figure 1) were analyzed in order to asses the dissolution

kinetics. The model of order zero, first order, Higuchi, Hixson-Crowell and Korsmeyer-

Peppas were applied to all of the profiles. Table 5 shows the coefficient of determination (r2) 

obtained from each model. The model with highest r2 was used to estimate the T50 and T90

parameters (Table 6).

Table 5

Table 6

Figures 2 and 3 present the relationship between the average of the parameters (ED, 

T50 or T90) and the variables (agitation speed or polymer concentration). From these figures

where determined for each variable, a straight line, linear coefficient (r2) and slope (a) (Table 

7).

Figure 2

Figure 3

Table 7

4. Discussion

The weight average, hardness, friability and assay of all formalae are within the

pharmacopeial specification (Farmacopeia Brasileira, 1988; USP 31, 2008).
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In vitro drug release from tablets is influenced by testing conditions, such as 

apparatus, agitation speed, volume, composition and temperature of the dissolution fluid

(Abdou, 1989). Kavanagh et al. (2004) studied the effect of medium composition and 

agitation speed on the swelling and erosion of HPMC matrix tablets. In this study, considering 

the agitation rate, the extent of swelling and erosion rate increased with agitation rate.

Swellable matrix tablets, such as HPMC tablets, are activated by water, and drug 

release is controlled by the interaction between water, polymer and drug. Hydration of 

polymer results in the formation of a gel layer that controls the drug release rate (Colombo et 

al., 2000). When the penetration of water in the gel-matrix exceeds a critical concentration 

(i.e. the concentration at which the interactions between water and polymer increase, with a 

consequent reduction of polymer-polymer interactions), the polymer chains begin to separate, 

extending the spaces where distribution of the drug occurs. At this stage, the erosion rate 

increases (Lopes et al., 2005).

It was observed in the dissolution profiles and DE analysis, regardless of agitation

speed, that F1 presents a greater extent and rate of release, and this may suggest that it has not 

shown controlled drug release (t30> 85%) at the highest agitation speed (100 rpm). This may 

be due to the gel layer responsible for controlling the release does not occur at low HPMC

concentrations (Li et al., 2005), and the swelling and erosion rate can increase with agitation 

rate (Kavanagh et al., 2004). Accordingly, F2 and F3 presents a moderate and lower extent 

and rate of drug release, respectively, which increased with agitation rate.

For formulae F1 and F2 (with the exception of formula F1 at 50 rpm), the model that 

best correlates with the dissolution profile, was the Higuchi model (Table 5).  From the best 

kinetic model, the drug release mechanism can be inferred. The Higuchi model describes the 

diffusion mechanism of drug release, and this has been used to describe the dissolution of 
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systems such as tablet release matrices containing water soluble drugs. This indicates that the 

F1 and F2 profiles are characteristic of the systems matrix (Costa and Lobo, 2001).

The Hixson-Crowell model assumes that the drug release is limited by the dissolution 

rate of the particles, and not by diffusion through the polymer matrix (Costa and Lobo, 2001). 

This model was applied for the kinetic calculation of F3. However, it can also be pointed out

that the values of coefficient of determination of this model were very close to those of the 

Higuchi model, which may also suggest mechanism of diffusion.

The exponent from the Korsmeyer-Peppas model (n) could be characterized by the 

different release mechanisms, as an example a Fickian diffusion if n = 0.5 and a non-Fickian 

model if n between 0.5 and 1.0 or n = 1.0. When n = 0.5, the drug release is controlled by 

diffusion being time-dependent and when n = 1.0, the drug release is controlled by swelling

being time-independent with zero order kinetic. For n values between 0.5 and 1.0 it’s 

indicatated the superposition of both phenomena, known as anomalus transport. It is 

necessary to consider that the exponent values are valid for certain slab geometry, and

different values can be derived for spheres and cylinders (Siepmann and Peppas, 2001).

Table 5 shows that the release mechanism can be described as a mixed of Fickian and 

anomalous diffusion (matrix swelling and erosion) mechanism. Similar conclusions were 

obtained by Kiortis et al. (2005) in a study of SD release from HPMC and HPC matrices.

A slight increase in n value is observed with the increase of the polymer concentration

at agitation speed of 50 rpm, as a function of polymer concentration. Velasco et al. (1999), 

using a derived equation in a study to evaluate the effect of HPMC:SD ratio on drug release 

demonstrated that the exponent was statistically higher for the formula with highest polymer 

concentration, indicating a greater role of erosion.

To compare the dissolution profile, it is necessary to use a comparative parameter, and 

in this work, the dissolution efficiency (DE) and T50 and T90 were obtained from the best 
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kinetic model used. DE is a parameter for comparing the dissolution profiles that is related to 

the amount of drug dissolved in the middle (T50) and at the end (T90) of the dissolution

process. Studies that support the use of this parameter indicate that bioavailability is estimated 

by the area under the curve obtained from plasma concentrations over time, and thus the 

results of dissolution expressed by DE could result in a better estimation of the results in vivo

(Serra and Storpirtis, 2007).

The T50 and T90 values decreased with the agitation speed increase and also decreased 

with the polymer concentration increase in the formulation (Table 6), being consistent with 

the DE values (Table 4). To evaluate the correlation between DE, T50 and T90 (parameters) 

with agitation speed and polymer concentration (variables), the average values of these 

parameters were plotted as a function of the variables (Figures 2-3). From these graphs, the 

coefficients of determination (r2) and the slope (a) were determined. It was considered that r2

values of over 0.9 indicate an appropriate correlation between the parameters and variables,

and that a low a indicate that changing the variables promoted low-impact on dissolution

performance (Table 7).

In relation to DE, it was observed that formula F2 was more sensitive to variations in 

agitation speed, since it presented the highest a value (Table 7). The dissolution profile

indicated the same difference in DE for the three polymer concentrations used, i.e., an

increase in polymer concentration leads to a similar variation in DE at all agitation speeds (a

is similar for all agitation speeds – Table 7).  In addition, the parameter DE is closely 

correlated with both, agitation speed and polymer concentration (r2> 0.9).

The kinetic parameters (T50 and T90) are less influenced by agitation than DE, 

considering F1 (lowest a value - Table 7) and the agitation of 50 rpm can be more 

discriminatory for changes in the formula, since it presented the highest a value (Table 7). 

Considering parameter T50, a low correlation was observed at speeds of 75 and 100 rpm,
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suggesting that these speeds are not discriminatory (r2 < 0.9). This can also be justified by the 

difficulty of kinetic model application at 75 and 100 rpm, due to the fast dissolution rate, 

especially for F1.

To determine the dissolution profile, in the case of HPMC, one need to consider the 

amount of polymer that controls the drug release, and the agitation speed for the dissolution 

test, since these factors significantly influence the process of in vitro dissolution. Very low 

concentrations of HPMC do not control the drug release and are best represented by kinetics 

of zero order (Table 5). Formulae containing high concentrations of HPMC may no longer

present differences between them, regardless of agitation speed. 

The parameter for comparing dissolution profiles should also be considered. In this 

study, the parameter DE presented higher correlation with both the variation in agitation

speed in polymer concentration. As expected, the rate of 50 rpm is more discriminatory, and 

is more appropriate for assessing the impact of formula changes on dissolution performance. 

However, this also needs to be confirmed through a bioavailabitiy study, and in vitro-in vivo 

correlation development.
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Captions to Figures

Figure 1. Dissolution profile of F1, F2 and F3, paddle, and dissolution medium pH 6.8 

phosphate buffer 37 ± 0.5 °C. A = 50 rpm, B = 75 rpm and C = 100 rpm

Figure 2. Parameters vs agitation speed for each formula. A = DE(%), B = T50 and C = T90

Figure 3. Parameters vs formula for each agitation speed. A = DE(%), B = T50 and C = T90
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Captions to Tables

Table 1: Studies of SD release from matrix systems.

Table 2. Composition (mg) of SD tablet formulae.

Table 3. Characteristics of SD tablets (average ± SD and CV) 

Table 4. Results of dissolution efficiency (DE) (average ± SD and CV) on F1, F2 and F3 at 

different agitation speeds

Table 5. Coefficient of determination from application of mathematical models to the 

dissolution profiles of SD tablets

Table 6. Time (minutes) taken for 50% and 90% of the drug to be dissolved in F1, F2 and F3,

at different agitation speeds.

Table 7. Coefficient of determination (r2) and slope (a) from plots between parameters (DE, 

T50 and T90) and variable of agitation speed for each formulation. or formulae for each 

agitation speed.
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Table 1: Studies of SD release from matrix systems.

Apparatus Dissolution Medium Agitation speed Reference

Paddle Phosphate buffer pH 6.5 

(with 0.2% Polysorbato 80)

100 rpm Kiortis et al. (1995)

Basket Distilled water 50 rpm Velasco et al. (1999)

Paddle Phosphate buffer 50 rpm Bravo et al. (2002)

Basket Phosphate buffer pH 6.8 50 rpm Reza et al. (2003)

Paddle Phosphate buffer pH 6.8 50 rpm Samani et al. (2003)

Paddle Phosphate buffer pH 7.4 100 rpm Rani and Mishra (2004)

Paddle Change pH until to 7.5 50 rpm Savaser et al. (2005)

Paddle Phosphate buffer pH 6.8 100 rpm Avachar and Kotwal (2007)

Table(s)
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Table 2. Composition (mg) of SD tablet formulae.

Components

Amount (mg / tablet)

F1 F2 F3

Sodium diclofenac 100 100 100

Magnesium stearate 5 5 5

PVP K30 17.5 17.5 17.5

HPMCa 35 70 105

Lactose: Cellulose 

microcrystalline 101 (70:30)

q.s.p. 350 q.s.p. 350 q.s.p. 350

a divided into two parts (before and after granulation)
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Table 3. Characteristics of  SD tablet formulations (average ± SD and CV)

Test

Formulations

F1 F2 F3

Weight average (mg)a 364.9± 7.3

(2.0%)

365.2± 7.8

(2.1%)

365.5± 5.4

(1.45%)

Hardness (N)a 62.4±7.5

(12.0%)

72.7±9.0

(12.4%)

68.2±9.0

(13.1%)

Friability (%)a 0.29 1.07 0.12

Assay (%)b 101.6 ± 2.2

(2.1%)

90.1 ± 5.3

(5.9%)

92.12 ± 5.6

(6.1%)

a n=10; bn=3
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Table 4. Results of dissolution efficiency (DE) (average ± SD and CV) on F1, F2 and F3 at 

different agitation speeds

Agitation speed Formulations

F1 F2 F3

50 rpm
93.1  2.1b

(2.2)

52.7  6.6e

(12.5)

29.8   1. 6g

(5.3)

75 rpm
104.8  1.9a

(1.8)

72.8  4.4d

(6.1)

35.2  2.8f.g

(7.9)

100 rpm
107.4 2.4a

(2.3)

83.2  5.2c

(6.3) 

41.1   5.2f

(12.5)

Averages with different letters within the column shows significant differerence (p< 0.0001) 

according to the Tukey Test
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Table 5. Coefficient of determination from application of mathematical models to the 

dissolution profiles of SD tablets

Formulae Speed Coeficient of determination and K

Zero order First order Higuchi Hixson-

Crowell

Korsmeyer-Peppas

r2 Ko r2 K1 r2 KH r2 KS r2 KK n

F1 50 rpm 0.9947 0.4839 0.9489 0.0075 0.9845 9.1742 0.8338 0.0382 0.9921 3.5647 0.6473

75 rpm 0.9848 0.7372 0.949 0.0093 0.9973 12.186 0.94 0.0749 0.9979 6.2749 0.6125

100 rpm 0.750 0.4128 0.75 0.0041 0.8126 15.012 0.75 0.0771 0.8688 39.517 0.2408

F2 50 rpm 0.9701 0.154 0.8529 0.0036 0.9982 4.3818 0.3415 0.0041 0.9971 1.4448 06651

75 rpm 0.9208 0.1414 0.7861 0.0021 0.9739 4.0909 0.8522 0.0094 0.9592 8.4675 0.4102

100 rpm 0.9712 0.1481 0.9132 0.0018 0.9903 4.2084 0.9399 0.0151 0.9921 15.273 0.3279

F3 50 rpm 0.9905 0.0956 0.8842 0.0039 0.9959 2.6868 0.9982 0.0019 0.9999 0.6475 0.7073

75 rpm 0.9893 0.1069 0.9054 0.0034 0.9973 3.0206 0.9981 0.0023 0.9994 1.245 0.636

100 rpm 0.9841 0.1167 0.9166 0.0032 0.995 3.3023 0.9951 0.0027 0.9949 1.9324 0.573

Underlined is the kinetic model used to calculate T50 and T90
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Table 6. Time (in minutes) taken for 50% and 90% of the drug to be dissolved in F1, F2 and 

F3 at different agitation speeds.

Agitation 

speed

T50% T90%

F1 F2 F3 F1 F2 F3

50 rpm 62.57078 197.0545 488.134 145.2325 536.6765 1367.62

75 rpm 29.8344 71.12555 362.9337 76.46703 331.6549 1042.852

100 rpm 11.09335 33.48659 285.5857 35.94247 233.8318 841.6992
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Table 7. Coefficient of determination (r2) and slope (a) from plots between parameters (DE, 

T50 and T90) and variable of agitation speed for each formula or of formulae for each agitation 

speed.

variable
DE T50 T90

a r2 a R2 a r2

Formula

F1 0.2852 0.8819 -1.0296 0.9759 -2.1858 0.9782

F2 0.6116 0.9674 -3.2714 0.9115 -6.0568 0.9599

F3 0.2248 0.9992 -3.4436 0.9889 -8.2144 0.9896

Agitation speed

50 rpm -3.164 0.9745 19.934 0.9659 56.053 0.9706

75 rpm -3.4795 0.9759 16.477 0.8423 47.398 0.9337

100 rpm -3.3315 0.9978 13.899 0.81 40.982 0.9182


