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CAPITULO I:

INTRODUCAO

Neste capitulo, que serve de preâmbulo ao presente trabalho,

são apresentadas a linha de pensamento e a Justificativa deste,

através de uma abordagem suscinta do tema biodisponibilidade de

formas farmacêuticas sólidas.



Dentre as diversas vias de

"::l
"-

administração de

medicamentos, a via oral é, sem duvida, a mais importante e a

mais utilizada. Se considerarmos as diversas formas farmacêuticas

hoje existentes e disponiveis à terapêutica para serem

administradas por esta via, as formas farmacêuticas sólidas, em

especial os comprimidos, ocupam posição de destaque.

De fato, a produção das formas farmacêuticas sólidas é

destaque na maioria das indüstrias farmacêuticas, e, quando do

descobrimento de um novo farmaco, este é, sempre que possivel

lançado no mercado sob esta apresentação (BANKER & ANDERSON,

1986) .

As principais vantagens habitualmente atribuidas aos

comprimidos em relação à outras formas farmacêuticas, são (BANKER

& ANDERSON, 1986; WAGNER, 1969):

- Os comprimidos são uma forma unitària de dosagem que oferece a

maior capacidade, dentre todas as outras formas farmacêuticas, de

precisão de dose e menor variabilidade no conteüdo;

- Apresentam o mais baixo custo dentre as formas farmacêuticas;

- Apresentam forma compacta, favorecendo embalagem e transporte;

- Apresentam boa estabilidade quimica, mecânica e microbiológica.
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Por outro lado, se considerarmos o ponto de vista

biofarmacêutico, os comprimidos são medicamentos que podem

apresentar sérios problemas. A figura 1 apresenta o esquema de

liberação, seguido de absorção, do principio ativo contido num

comprimido (CARCAMO, 1981 i CESCHEL et alii, 1973 i FLORENCE &

HALBERT, 1990i GIBALDI, 1991).

°0°FORnA -... • DESAGREGACAO • °08FARnACEUTI CA •

...
GRANULaS

J
--, ,

LL.LL.- L -ABSORCAO LL LL
DISSOLUCAO,,

L.
,

FARnACO DISSOLVIDO

Figura 1 Esquema representativo da liberação do principio ativo

contido num comprimido.

Nota-se, então, que os passos a serem seguidos até a

liberação do principio ativo contido na forma farmacêutica podem

retardar sobremaneira a liberação deste e I conseqüentemente, a

absorção. Esta, aliAs, deve ser a principal preocupação do

formulador, quanqo da elaboração desta forma farmacêutica.
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Embora novos sistemas carreadores de fârmacos (BARRY,

1987; FREISE & MAGERSTEDT, 1986; LUZZI & PALMIERI, 1984) estejam

sendo desenvolvidos, e com o avanço das pesquisas poderâ haver

modificações no quadro atual, o destaque das formas farmacêuticas

sólidas é ainda muito grande. Considerando-se todos estes

aspectos, pode-se afirmar que as formas farmacêuticas sólidas são

um campo imenso para pesquisas em biofarmacia e farmacotécnica.

Considerando-se ainda, que o ibuprofeno, um anti

inflamatório não-esteroidal introduzido na Inglaterra em 1969

(SITTIG, 1988), é hoje um fârmaco bastante utilizado na

terapêutica em casos de artrite reumatóide, dores e dismenorréia

primaria (FLOWER et alii, 1987) e que este não é comercializado

no Brasil na concentração de 200 mg (DEF, 1990), este estudo

tentara, observando-se o que foi acima analisado, apresentar uma

formulação de comprimidos de ibuprofeno nesta concentração.



CAPITULO II:

REVISAO DA LITERATURA

Na presente revisão, foram abordados aspectos farmacológicos

relativos ao ibuprofeno. Além disto, o tema dissolução também foi

tratado, especificamente para o fármaco e em relação às formas

farmacêuticas sólidas de uma maneira geral.
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2.1. GENERALIDADES:

o ibuprofeno, quimicamente denominado àcido 2-(4-

isobutilfenil)-propiônico, âcido ~-metil-4-(2-metilpropil)

benzenoacético ou âcido p-isobutilhidratrópico ( MERCK INDEX,

1989), é um sólido cristalino, incolor, relativamente insollivel

em âgua e solüvel nos solventes orgânicos, e em soluções aquosas

de hidróxidos alcalinos e carbonatos (MARTINDALE, 1989). O

fârmaco encontra-se descrito em vârias farmacopéias: britânica

(BRITISH PHARMACOPOEIA, 1988), internacional (INTERNATIONAL

PHARMACOPOEIA, 1981), americana (USP XXII, 1990), japonesa

(PHARMACOPOE I A OF J APAN ,

ibuprofeno é a seguinte:

1986) . A fórmula estrutural do

Trata-se de um anti-inflamatório não esteroidal (AINE),

com propriedades analgésicas e antitérmicas, sendo empregado na

terapêutica nas concentrações de 200, 300, 400 e 600 mg. ~

indicado em casos de dores discretas e moderadas, artrite

reumató ide, os teoartr i te e na d ismenorré ia primAria (DRUGDEX,

1992; DRUG EVALUATIONS, 1991; MARTINDALE, 1989).
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A primeira publicação sobre o fármaco data de 1967

(ADAMS et alii, 1967). Até aquele ano, os pesquisadores da

empresa inglesa Boots Pure Drug Co. LTD, estavam estudando vários

derivados do ácido propiônico, em especial o ibufenac - ácido

acético(4-isobutilfenil) - (ADAMS et alii, 1963). Nesta primeira

publicação, os autores relatavam que o ibuprofeno era, até então,

o derivado que apresentava maior atividade farmacológica, sendo

de 4 a 8 vezes mais ativo que o ibufenac. A partir deste ponto,

inumeros trabalhos sobre o composto foram publicados e, em 1969 o

fármaco era lançado no mercado farmacêutico inglês, e, em 1974

nos EUA (SITTIG, 1988).

2.2. ASPECTOS FARMACOLóGICOS E MECANISMO DE AÇAO:

As drogas antiinflamatórias, analgésicas e

antipiréticas constituem um grupo heterogêneo de compostos, em

geral não relacionados quimicamente (embora a maioria seja ácidos

orgânicos) que, apesar disso, têm em comum certas propriedades

terapêuticas e efeitos colaterais. A aspirina é o protótipo deste

grupo, sendo por esta razão, denominados drogas tipo aspirina.

Também são conhecidos como antiinflamatórios não-esteroidais

(AINEJ (FLOWER, 1974i FLOWER et alii, 1987).

Com relação ao mecanismo de ação desta drogas, houve um

progresso acentuado na sua elucidação, sendo agora possivel

entender porque drogas tão heterogêneas possuem as mesmas

atividades terapêuticas básicas e, freqUentemente, os mesmos
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efeitos colaterais. A atividade terapêutica parece depender

bastante da inibição de uma via bioquimica definida, responsavel

pela biossintese das prostaglandinas e de outras substâncias

relacionadas (autacóides), produzidas pelas células (FLOWER,

1974; FLOWER et alii, 1987; GRYGLEWSKI, 1979; VANE, 1971).

Embora saiba-se que essa classe de drogas inibe

diversas reações in vi tro, não se pode estabelecer uma relação

convincente com seus conhecidos efeitos antiinflamatórios,

antipiréticos e analgésicos. Sabe-se que baixas concentrações

destas drogas inibem a produção enzimática de prostaglandinas, e

que estas participam da patogênese da inflamação e da febre,

reforçando a hipótese de que a inibição da biosintese desses

autacóides podia explicar um numero consideravel de ações

clinicas destas drogas (VANE, 1971; VANE & BOTTING, 1987).

Alguns fatos reforçam esta hipótese, tais como (FLOWER,

et alii 1987):

(1) todos os tipos de células de mamiferos (exceto os

eritrócitos), possuem enzimas microssômicas para a sintese das

prostaglandinas;
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(2) as prostaglandinas são sempre liberadas quando ocorrem danos

às células e foram detectadas em altas concentrações em exsudatos

inflamatórios. Todas as evidências disponiveis indicam que as

células não armazenam prostaglandinas e sua liberação depende,

portanto, de nova sintesei

(3) todas os AINEs inibem a biossintese e a liberação de

prostaglandinas em todas as células testadas;

( 4 ) com exceção dos

classes de drogas,

prostaglandinas.

glicocorticóides antiinflamatórios, outras

em geral, não afetam a biossintese das

A inibição da biossintese das prostaglandinas pelos

AINEs foi demonstrada em vàrios sistemas in vi vo e in vi tro

(FLOWER, 1974), sendo este efeito irrestrito a qualquer espécie

ou tecido, dependendo apenas da droga alcançar uma enzima

especifica: a cicloxigenase. Os AINEs, então, inibem a conversão

do àcido araquidônico no intermediàrio endoperóxido instàvel,

PGG2, o qual é catalisado pela cicloxigenase (figura 2).

Portanto, a distribuição e as propriedades farmacocinéticas das

drogas têm relação importante com a sua atividade.

Doses terapêuticas dos AINEs reduzem a biossintese de

prostaglandinas no homem, reduzindo a sua produção pelas

plaquetas humanas e a sua concentração no sêmen humano e de seus

metabólitos na urina, além de reduzir, também, a sua concentração
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no liquido sinovial em joelhos com artrite. Existe uma correlação

razoavelmente boa entre a atividade antienzimàtica dessas drogas

e sua atividade antiinflamatória (SHEN, 1979).

1IAcmoI ElTEIWICADOS EM LJPfDlO8 CELlUREsl~""II'C'7S I T.......
. di ......... CeluIIr TI';' ?

q;y;:
COOH

~m

Figura 2

~
1.'.11.14
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Biossintese dos produtos do àcido araquidônico,

precursor das prostaglandinas

1987) .

(MONCADA et alii,
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ALTMAN (1984), revisou o uso do ibuprofeno na

osteoartrite, uma doença degenerativa onde também está presente

um processo inflamatôrio. A doença pode ser assintomática ou

apresentar uma variedade não especifica e intermitente de

sintomas, sendo a dor a principal razão pela qual se administram

medicamentos. No seu trabalho de revisão, o autor analisou 28

estudos clinicos envolvendo o uso do ibuprofeno em casos de

osteoartrite. Em alguns casos obteve resultados conflitantes, mas

de uma maneira geral, os estudos indicavam que o fármaco era

geralmente mais efetivo que outros agentes e que a tolerabilidade

era muito melhor e os efeitos colaterais, poucos.

Em relação à dismenorréia, DAWOOD (1984) fez uma

revisão sobre o tema. O disturbio atinge um grande numero de

mulheres em todo o mundo, e é induzido pelo aumento da produção e

liberação de prostaglandinas endometriais. O tratamento pode ser

realizado com contraceptivos orais, que reduzem o volume total do

fluido menstrual ou por um inibidor da sintese de

prostaglandinas. Ainda neste artigo, o autor, analisando diversos

trabalhos publicados até então, conclui que o ibuprofeno é

efetivo na dismenorréia, e que este produz poucos ou não produz

efeitos colaterais. Outros trabalhos demonstraram a superioridade

do ibuprofeno sobre a aspirina (CORSON & BOLOGNESE, 1978) e

propoxifeno (MORRISON et alii, 1980) na dismenorréia.

Também na supressão da dor pôs-operatôria, o ibuprofeno

é bastante empregado (COOPER, 1984 j SLAVIC-SVIRCEV, 1984).
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DIONNE et alii (1983>, estudou o emprego do ibuprofeno,

administrado antes e após cirurgia para extração do terceiro

molar, comparando-o com acetaminofem, acetaminofem + codeina e

placebo. Os resultados indicaram que este esquema de pré

tratamento/tratamento era bastante eficiente em comparação com

outras drogas estudadas, sem aumento dos efeitos colaterais.

FORBES et alii (1991>, demonstraram que o efeito

analgésico do ibuprofeno na dor pós-operatória em cirurgias orais

pode ser incrementado, quando se combinam 200 mg do fàrmaco com

100 mg de cafeina. Além disto, a combinação mostrou-se

significativamente superior em termos de inicio e duração do

efeito.

2.4. REAÇõES ADVERSAS:

A ocorrência de efeitos colaterais durante o emprego do

fãrmaco é limitada (BROOKS et alii, 1973; BUSSON, 1986; DRUG

EVALUATIONS, 1991; REFI, 1992; ROYER et alii, 1984; >.

Os efeitos adversos mais comuns ocorrem à nivel

gastrintestinal, tais como indigestão, náusea, dor epigástrica,

diarréia, ulcera gastroduodenal, azia e desconforto abdominal

(BROOKS et alii, 1973; FLOWER et alii, 1987; HANDBOOK OF

NONPRESCPITION DRUGS, 1986; LANZA, 1984; REMINGTON, 1990>' As

lesões gástricas

re lac ionadas com a

provocadas pelo fármaco parecem estar

inibição da biossintese de prostaglandinas
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gastr icas . Estas são capazes de promover a secreção do muco

citoprotetor e além disto, inibem a secreção âcida do estômago,

prevenindo, desta forma, lesões na mucosa. Assim, a inibição de

sua sintese pode tornar o estômago mais suceptivel à lesões

(FLOWER et alii, 1987).

Também, devido à inibição da biossintese das

prostaglandinas, podem ocorrer broncoespasmos em pacientes com

história de asma, e decaimento da função renal (HANDBOOK OF

NONPRESCRIPTION DRUGS, 1986; REFI, 1992 ), embora este ültimo não

seja tão acentuado (BONNEY, 1986; FLOWER et alii, 1987).

Outros efeitos adversos relatados para o ibuprofeno são

(HANDBOOK OF NONPRESCRIPTION DRUGS, 1986; MARTINDALE, 1989; REFI,

1992; REMINGTON, 1990):

Dermatológicos: prurido, rash cutâneo, urticária, eritema

multiforme;

Sistema nervoso central: Depressão, confusão mental, cefaléia,

insônia;

Hematológicos: leucopenia,

hemoglobina e do hematócrito;

agranulocitose, redução da

Outros: visão turva,

hipertensão, etc.

insuficiência cardiaca congestiva,
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As principais precauções com relação ao uso do

ibuprofeno estão vinculadas à pacientes asmâticos, com história

de ulcerações gâstricas, urticaria ou sensibilidade ao acido

acetilsalicílico. Também em pacientes com função renal, hepâtica

ou 'cardiaca alteradas, deve-se ter atenção especial. Como

recomendado para todos os AINEs, o ibuprofeno deve ser evitado

durante a gravidez, sobretudo no primeiro trimestre, embora não

existam evidências com relação à sua teratogenicidade. (HANDBOOK

OF NONPRESCRIPTION DRUGS, 1986; MARTINDALE, 1989; REFI, 1992.)

2.5. FARMACOCINtTICA:

o ibuprofeno é rapidamente absorvido após administração

oral, obtendo-se o pico de concentração plasmatica em

aproximadamente 1 ou 2 horas. A meia-vida plasmatica do farmaco é

de cerca de 2 horas (DRUGDEX, 1992; FLOWER et alii, 1987).

o farmaco é metabolizado no fígado, e os metabólitos

excretados pela urina, sendo aproximadamente 1% sob a forma de

droga livre. Não há evidências de acumulação ou indução

enzimática, e a excreção é virtualmente completada decorridos 24

horas após a lil tima dose (DRUGDEX, 1992) . Esta rapida

metabolização e excreção parece explicar a baixa toxicidade do

farmaco, se comparado à outros AINEs (BUSSON, 1986).
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2.8. FORMAS FARMACEUTICAS DO IBUPROFENO:

Sendo o ibuprofeno um AINE bastante seguro, e superior,

em muitos aspectos à outros AINEs, o fármaco é comercializado no

mundo inteiro, sendo inumeras as especialidades farmacêuticas

existentes (MARTINDALE, 1989).

O fârmaco é comercializado principalmente sob a forma

de comprimidos, embora exista também, sob a forma de cápsulas,

supositórios, creme e grânulos (REFI, 1992) . No mercado

farmacêutico inglês, estão disponiveis cápsulas de ação

prolongada do fármaco (MARTINDALE, 1989).

No Brasil, o ibuprofeno existe sob a forma de

comprimidos de 300 mg (ARTRIL 300 - FARMASA), comprimidos de 600

mg (DANILON - FRUMTOST; MOTRIN - RHODIA; ARTRIL 600 - FARMASA;

IBUPROFENO - UNIAO QUIMICA) e supositórios de 600 mg (DANILON 

FRUMTOST). Existe, também, em associação com o paracetamol (ALGI

DANILON - FRUMTOST), sob a forma de comprimidos contendo 200 mg

de ibuprofeno e 300 mg de paracetamol, e em associação com o

fenoterol (FYMNAL - FARMASA), também sob a forma de comprimidos,

contendo 200 mg de ibuprofeno e 1,5 mg de fenoterol (DEF, 1990).
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2.9. DISSOLUÇAO DE COMPRIMIDOS DE IBUPROFENO:

Nos anos de 1984 e 1985, pesquisadores italianos

(CHIARINI et alii, 1984; FINI et alii, 1984; FINI et alii, 1985)

divulgaram uma série de resultados com relação ao estudo da

solubilidade de diversos anti-inflamatórios não-esteroidais

(AINEs), inclusive o ibuprofeno. Entre outros dados, os

pesquisadores relataram que a solubilidade do fármaco à 25°C era

de apenas 11,3 mg/l (CHIARINI et alii, 1984), e que o pH em torno

de 8 era o meio mais adequado para sua solubilização (FINI et

alii, 1985).

Segundo CARCAMO (1981), "As limitadas possibilidades de

dissolução de principios ativos relativamente insolüveis em água

ou nos meios f isiológicos normais, tem sido, desde mui to tempo,

um problema para a indüstria farmacêutica, sobretudo depois de se

conhecer a influência da velocidade de dissolução sobre as

caracteristicas de absorção destes." Sabendo-se que o ibuprofeno

é um fármaco pouco solüvel em água, conclui-se que este deve

apresentar problemas com relação à dissolução de suas formas

farmacêuticas sólidas. Além deste fato, a existência de um numero

muito grande de especialidades farmacêuticas contendo ibuprofeno

em diversos paises (MARTINDALE, 1989), pode ocasionar problemas

de bioequivalência.

difusão

Por outro lado, BRAMANTI et alii

através de membrana artificial

(1980) estudaram a

do cloranfenicol,
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sulfadimetosina, ketoprofeno e do ibuprofeno e concluiram que,

para o ibuprofeno, quanto menor a granulometria deste, maior era

sua absorção e que o fármaco era, dentre os pesquisados, o que

apresentava a maior capacidade de atravessar a membrana

artificial. Em outras palavras, isto significa que o fàrmaco é de

dificil dissolução, ou seja, o problema reside na liberação deste

contido na forma farmacêutica, pois uma vez dissolvido, o

principio ativo é rapidamente absorvido.

Assim, GILLESPIE et alii (1982), num estudo comparativo

da biodisponibilidade de cinco diferentes preparações comerciais

de ibuprofeno do mercado canadense (cápsulas de 200, 300 e 400 mg

e comprimidos de 300 e 400 mg), concluiram que os produtos eram

equivalentes quanto ao total de fàrmaco absorvido. Porém, estes

apresentavam diferenças significativas com relação à velocidade

de absorção. Como a bioequivalência de formas farmacêuticas é

baseada tanto na quantidade, quanto na velocidade de absorção,

concluiram os autores que os produtos pesquisados eram

inequivalentes.

Realizando um estudo de biodisponibilidade e testes de

dissolução em dois lotes de uma mesma formulação de comprimidos

de ibuprofeno 200 mg, DASH et alii (1988), concluiram que estas

eram bioequivalentes. Porém, no teste de dissolução, utilizando

se o método da pà, à velocidade de 50 rpm, foram detectadas

variações do tipo comprimido-comprimido e lote-lote. Entretanto,
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pesquisadores tentam, utilizando variados recursos, melhorar a

velocidade de dissolução destas. Assim, CHOW & KARARA (1986>,

estudaram a complexação do ibuprofeno com B-ciclodextrina e

obtiveram melhorias na solubilidade do fármaco. MURA et alii

(1986, 1987a, 1987b), pesquisaram dispersões s6lidas do

ibuprofeno, com o mesmo objetivo, e alcançaram resultados

satisfat6rios com a uréia e diversos polietilenoglicôis. Outros

exemplos são os trabalhos de IMAI et alii (1990) , utilizando

gelatina soluvel e KIMURA et alii (1991), com caseina e gelatina

de baixo peso molecular.

HANNULA et alii (1989a, 1989b, 1989c) e MARVOLA et alii

(1991), publicaram uma série de artigos que relatavam a

influência de vários adjuvantes em formulações de cápsulas

contendo ibuprofeno. Pesquisando a influência de alguns aditivos

e o método de enchimento das cápsulas (manual ou automático>, os

autores concluiam, em relação aos adjuvantes, que o fosfato

dicálcico, a lactose, a lactose "spray-dried" e a celulose

microcristalina, quando usados como diluentes, produziam

formulações aceitáveis, no caso de enchimento automatico. Para o

enchimento manual, lactose e fosfato dicálcico eram os melhores

diluentes. Além disto, concluiam os autores, o amido de milho e a

carboximetilcelulose, como desagregantes, afetavam negativamente

a dissolução das cápsulas (HANULA et alii, 1989c). Em outro

trabalho, HANULA et alii (1989a), estudaram formulações de

cápsulas de ibuprofeno contendo sacarose, celulose

microcristalina , fosfato dicálcico ou amido de milho, e estes
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excipientes mais bicabornato de sódio, em concentrações

variàveis. Relataram valores entre 3 e 9 minutos para que as

formulações tivessem 80% do principio ativo dissolvido.

HANULA et alii (1989c), também relataram o efeito do

amido glicolato de sódio e da croscarmelose sódica como

desagregantes. Concluiram, então, que estes eram mais efetivos

quando, como diluente, utilizava-se o fosfato dicàlcico (diluente

insolüvel) e que quando o diluente era a celulose

microcristalina, não havia necessidade do uso de desagregantes.

MARVOLA et alii (1991), estudaram três derivados da

celulose: metilcelulose, celulose microcristalina e

carboximetilcelulose sódica, na tentativa de obter uma formulação

de càpsulas de ibuprofeno que apresentassem caracteristicas de

uma forma farmacêutica de ação prolongada. Concluiam que apenas a

carboximetilcelulose sódica era capaz de controlar a dissolução

do f àrmaco , porém, a corre lação dos resultados obtidos in vi vo e

in vitro não era satisfatória.

2.10. FATORES DETERMINANTES DA DISSOLUÇAO DE FORMAS FARMACEUTICAS

SóLIDAS:

Quando uma substância ativa é administrada oralmente,

sob a forma sólida, esta deve dissolver-se no conteüdo

gastrintestinal para que a absorção sistêmica ocorra (figura 1).

Geralmente, a velocidade de absorção do fàrmaco é determinada
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pela velocidade de dissolução da forma farmacêutica.

Conseqüentemente, se é importante obter o pico do nivel sanguineo

rapidamente, sera importante obter uma rapida dissolução da forma

farmacêutica. Nestes casos, o perf il de dissolução pode

determinar o total de absorção do fàrmaco, bem como a velocidade

de absorção. Então, a velocidade de dissolução devera

influenciar, diretamente, na eficacia do medicamento (CARCAMO,

1981; DAVIS, 1972; GORDON et alii, 1990).

WAGNER (1969), numa revisão, abordou a questão dos

fatores que podem influenciar a dissolução de formas

farmacêuticas sólidas. Além dos fatores que podem interferir no

ensaio in vitro de dissolução, tais como agitação, meio de

dissolução empregado, temperatura, etc, temos ainda:

_ Propriedades fisico-quimicas do farmaco;

_ Formulação e tecnologia de fabricação;

Idade da forma farmacêutica.
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2.10.1. PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS DO FARMACO:

2.10.1.1. POLIMORFISMO:

O polimorfismo é uma propriedade que apresentam algumas

substâncias sólidas, de se cristalizarem em mais de uma estrutura

cristalina <CARCAMO, 1981; GIBALDI, 1991; PARROT, 1970;

STAVCHANSKY & McGINIT, 1990). Este fenômeno pode acontecer

quando, no processo de sintese da substância, ocorrem alterações

tais como mudanças de solvente, variações na temperatura de

cristalização, etc <CARCAMO, 1981; DAVIS, 1972; HIGUCHI, 1963).

As diferentes formas cristalinas de uma substância

podem apresentar modificações em algumas de suas caracteristicas,

tais como o ponto de fusão, espectro de absorção no infra

vermelho, solubilidade e velocidade de dissolução <CARCAMO, 1981;

HIGUCHI, 1963; STAVCHANSKY & McGINIT, 1990).

Assim, formas polimórficas metaestàveis originam

compostos com solubilidades mais altas que as formas

termodinamicamente estàveis do mesmo composto. Portanto, as

formas mais solüveis irão se dissolver mais rapidamente e serão,

conseqüentemente, mais rapidamente absorvidas <WAGNER, 1975).
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ROMERO et alii (1991), estudaram várias caracteristicas

fisico-quimicas do ibuprofeno provenientes de cinco fabricantes

diferentes. Em relação ao polimorfismo, concluiram os autores que

o fenômeno não ocorria nas matérias-primas supridas por estes

fabricantes.

2.10.1.2. SOLVATAÇ~O:

Os fârmacos podem apresentar-se sob a forma solvatada

ou não-solvatada, manifestando assim, diferentes solubilidades, e

conseqüentemente, diferentes velocidades de dissolução. A forma

mais comum de solvatação é pela água (CARCAMO, 1981; DAVIS, 1972;

STAVCHANSKY & McGINIT, 1990). Assim, formas anidras, mono

hidratadas, tri-hidratadas, entre outras, podem apresentar

diferentes solubilidades (SHEFTER & HIGUCHI, 1963).

Formas hidratadas, em geral, dissolvem-se mais

lentamente que suas correspondentes formas anidras, o que pode

ocasionar diferenças nos niveis sanguineos produzidos pelas duas

formas (WAGNER, 1975).

O estado amorfo é o estado de mais alta energia, e

portanto, é capaz de dissolver-se mais rapidamente que formas

cristalinas do mesmo composto. Com base nisto, desenvolveu-se um

recurso para melhorar a solubilidade de fârmacos pouco solüveis

denominado "co-precipitação", onde o fârmaco e um polimero

(polivinilpirrolidona ou polietilenoglicóis, por exemplo), são
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dissolvidos em um solvente juntamente com o fármaco, sendo o

solvente evaporado. O produto resultante é sólido e geralmente

dissolve-se mais rapidamente, devido à produção da forma amorfa

do fârmaco, além do aumento da sua área de superficie (WAGNER,

1975) .

2.10.1.3. BASE LIVRE, ACIDO LIVRE OU FORMA SALINA:

A natureza quimica do fârmaco exerce grande influência

sobre a dissolução deste. Assim, ácidos fracos podem formar sais

com bases fracas e estes podem ser mais ou menos solüveis que os

compostos iniciais (WAGNER, 1975), ou seja, a velocidade de

dissolução de um determinado sal é geralmente diferente do

composto inicial. Sais de sódio e potássio de ácidos livres

dissolvem-se mais rapidamente do que os ácidos livres,

indiferentemente do pH do meio de dissolução (GIBALDI, 1991).

FINI et alii (1985), estabeleceram para uma série de

ácidos carboxilicos antiinflamat6rios não-esteroidais, inclusive

o ibuprofeno, que suas formas salinas eram mais soluveis que as

correspondentes formas acidas.

2.10.1.4. FORMAÇãO DE COMPLEXOS:

A ocorrência de interações entre fármacos e excipientes

numa formulação pode dar origem à uma diferença na liberação do

principio ativo contido nesta. A maioria das interações que
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ocorrem nos medicamentos são do tipo "complexos moleculares", que

são formados pela união de duas ou mais moléculas orgânicas,

mediante ligações fracas ou por ponte de hidrogênio (CARCAMO,

1981). As interações mais frequentes parecem estar relacionadas

com macromoléculas, tais como polivinilpirrolidona e

polietilenoglicóis. HIGUCHI & KURAMOTO (1954a), demonstraram que

a polivinilpirrolidona é capaz de formar complexos com o

sulfatiazol, salicilato de sódio, cloranfenicol e àcido

mandélico. Também HIGUCHI & KURAMOTO (1954b), evidenciaram a

formação de complexo de polivinilpirrolidona com

aminobenzóico, âcido benzóico, àcido salicilico,

hidroxibenzóico, âcido m-hidroxibenzóico e fenobarbital.

âcido

âcido

p

p-

Porém, a formação de complexos pode ser usada como

recurso para melhorar a dissolução de fàrmacos, quando o complexo

formado é mais solüvel. t o caso de complexação de fârmacos com

ciclodextrinas (STARECHANSKY & McGINITY, 1990). Este recurso jâ

foi estudado para o ibuprofeno por CHOW & KARARA (1986).

2.10.2. FATORES TECNOLóGICOS:

2.10.2.1. INFLUENCIA DOS COMPONENTES DA FORMULAÇAO:

2.10.2.1.1. INFLUENCIA DOS DILUENTES:

Em

f ormulação de

geral, utilizam-se diluentes

compr imidos para que não ocorra

digeriveis

retardamento

na

na
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liberação dos principios ativos (STAVCHANSKY & McGINIT, 1990).

Emprega-se então, varios tipos de carboidratos, embora

substâncias insoluveis tais como carbonato de calcio, hidróxido

de aluminio coloidal e carbonato de magnésio também possam ser

utilizadas (BANKER et alii, 1980; CARCAMO, 1981).

LEVY et alii (1963) estudaram este tipo de influência

sobre a dissolução em formulações de ácido salicilico, preparadas

por dupla compressão. Observaram que o aumento do conteudo do

amido, utilizado como diluente, era capaz de aumentar a

velocidade de dissolução proporcionalmente ao conteudo deste na

formulação.

2.10.2.1.2. INFLUENCIA DOS DESAGREGANTES:

Os desagregantes geralmente exercem seu efeito devido à

capacidade que possuem de aumentar seu volume com a água captada

do meio em que se encontram (CARCAMO, 1981). Então, os diferentes

desagregantes podem possuir uma maior ou menor capacidade de

promoverem a desagregação, em função do seu mecanismo de ação

(CID & JAMINET, 1971).

Assim, KHAN & RHODES (1971), estudaram cinco

desagregantes diferentes. Concluiram que, com o amido glicolato

de s6dio, os tempos de desagregação eram menores e que a

carboximetilcelulose proporcionava tempos de desagregação

maiores. Comparativamente, os tempos de desagregação obedeceram à
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principalmente se combinados à 0,2% na formulação com 10% de

amido.

2.10.2.2. INFLUENCIA DO MtTODO DE GRANULACAO EMPREGADO NA

PRODUÇ1\O:

o método de granulação empregado em determinada

formulação poderà ditar a resistência mecânica deste, o que irá,

conseqüentemente, influenciar na velocidade de dissolução da

forma farmacêutica (CARCAMO, 1981).

Os comprimidos podem ser produzidos por granulação

umida, granulação seca ou por compressão direta. Na granulação

umida, o aglutinante exercerà uma ação muito importante sobre a

dissolução. Na granulação seca, a força de compressão utilizada

na pré-compressão é um fator critico para a dissolução (WAGNER,

1969) .

Embora SOLVANG & FINHOLT (1970) tenham encontrado

velocidades de dissolução semelhantes em comprimidos de

fenobarbital sódico, tanto para aqueles produzidos por granulação

seca ou ümida, os comprimidos produzidos por compressão direta do

fãrmaco com celulose microcristalina apresentaram melhores

resultados de dissolução.



2.10.2.3. INFLUENCIA DA GRANULOMETRIA:

Assim como as dimensões das particulas do principio

ativo influenciam a velocidade de dissolução, também o tamanho

dos grânulos a comprimir exercem, evidentemente, marcada

influência.

Assim, LEVY et alii (1963) , estudaram, entre outros

fatores, o efeito do tamanho dos grânulos sob a dissolução de

comprimidos de ácido salicilico, usados como modelo. Concluiam os

autores que a velocidade de dissolução destes era menor para os

comprimidos produzidos com grânulos menores.

Espera-se que, quanto menor for a particula, mais

rápida será a dissolução. Porém, deve-se considerar que

transformações fisicas podem ocorrer durante o processo de

compressão, ocasionando variações no tamanho granulométrico

devido à ruptura ou aglomeração (CARCAMO, 1981). Isto foi

demonstrado por GANDERTON et alii (1967), que, trabalhando com

comprimidos de fenindiona, estabeleceram que, à valores de força

de compressão baixos, a dissolução aumentava na medida em que

diminuia-se o tamanho dos grânulos. Porém, com grânulos mui to

pequenos, e à valores de força de compressão mais elevados, a

compactação ocasionava uma diminuição na velocidade de dissolução

dos comprimidos.



2.10.2.4. INFLUENCIA DA FORÇA DE COMPRESSAO:

A força de compressão utilizada no processo irà

determinar a porosidade dos comprimidos, e esta determinarà a

velocidade com que a água irá penetrar no comprimido, promovendo

a desagregação deste <PARROT, 1990).

HIGUCHI et alii <1953, 1954) foram os primeiros

pesquisadores a estudarem a influência da força de compressão

sobre as diversas caracteristicas de comprimidos, inclusive a

desagregação. Nestes trabalhos, estabeleceu-se uma relação linear

entre força de compressão e desagregação dos comprimidos

estudados.

Porém, ocorrendo-se uma fragmentação dos grânulos,

quando se aplica determinada pressão, a dissolução é mais ràpida

se a força de compressão é aumentada, pois a fragmentação irà

promover um aumento da superficie dos grânulos. Porém, se a

ligação entre as particulas é o fenômeno predominante, o aumento

da força aplicada origina um decréscimo na velocidade de

dissolução <PARROT, 1990).

2.10.3. IDADE DA FORMA FARMACEUTICA:

Uma forma farmacêutica sólida, que apresente uma

velocidade de dissolução adequada, pode, após decorrido um certo



34

per iodo de tempo, apresentar modificações no seu perfil de

dissolução.

LEVY et alii (1963) observaram este efeito em

comprimidos de àcido salicilico. Os grânulos destes comprimidos

quando estocados à temperatura ambiente por 1, 3 e 5 semanas

produziam comprimidos com perfil de dissolução alterado, sendo

menor o total dissolvido, em certo periodo de tempo, quando maior

o tempo de estocàgem.

t possivel encontrar na literatura diversos trabalhos

onde os autores estudaram a questão do envelhecimento dos

comprimidos e sua implicação na desagregação e na dissolução de

formas farmacêuticas sólidas (ALAM & PARROT, 1971; JACOB & PLEIN,

1968; SEITZ & FLESSLAND, 1965; WARD et alii, 1962), inclusive em

relação ao ibuprofeno ( AULTON et alii, 1973; ROMERO et alii,

1988.)



CAPITULO III:

OBJETIVOS

São aqui apresentados os principais pontos a serem atingidos

com a finalização deste trabalho. A proposição ora exposta é

embasada nos dois capitulos anteriores.
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Pelo que foi aqui exposto até o presente momento,

conclui-se que o ibuprofeno é um AINE bastante empregado na

terapêutica, sendo utilizado, geralmente, sob a forma de

comprimidos, nas concentrações de 200, 400 e 600 mg. Entretanto,

uma formulação contendo 200 mg não esta disponivel no mercado

farmacêutico brasileiro <DEF, 1990).

Então, o objetivo deste trabalho é obter uma formulação

de comprimidos de ibuprofeno na concentração de 200 mg, que

devera apresentar parâmetros fisico-quimicos de qualidade

adequados e, principalmente, um adequado perfil de dissolução.

Em paralelo ao trabalho de obtenção da formulação, sera

avaliada a influência dos excipientes sobre alguns dos parâmetros

fisico-quimicos testados, bem como a influência do armazenamento,

à diferentes temperaturas, sobre estes parâmetros, com a

finalidade de se investigar possiveis modificações que possam

inviabilizar a formulação, durante o per iodo de armazenamento da

mesma.

Resumidamente, os principais tópicos deste trabalho

são:

Estabelecer uma formulação adequada de comprimidos de

ibuprofeno 200 mg;



Determinar a influência dos diversos excipientes utilizados

sobre as caracteristicas fisico-quimicas das formulações e

apontar as relações existentes entre as mesmas;

Avaliar as transformações fisicas que podem surgir nas

formulações. mediante um estudo de envelhecimento acelerado

destas.



CAPITULO

MATERIAIS E

IV:

M~TODOS
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Neste capitulo é descrita a metodologia empregada na

execução do presente trabalho, em cada uma de suas etapas: (1) o

preparo das formulações; (2) as análises executadas e sua

interpretação e (3) a verificação da estabilidade fisica das

formulações.

Os equipamentos e reagentes utilizados são indicados à

medida em que são expostas as etapas nas quais foram empregados.
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4.1. PREPARO DOS COMPRIMIDOS:

4.1.1. PLANEJAMENTO ESTATISTICO DAS FORMULAÇõES:

Um processo de otimização requer a produção de uma

série de formulações, nas quais varia-se a concentração ou o tipo

de excipiente. Apôs uma analise comparativa é possivel eleger-se

a formulação que apresenta as melhores características, ou o

maior numero de caracteristicas desejáveis (BOLTON, 1984).

No presente trabalho, para a obtenção das diferentes

formulações, utilizou-se o PROJETO FATORIAL (BENNETT & FRANKLIN,

1954; BOLTON, 1984; DUCKWORTH ,1968). Este projeto apresenta uma

série de vantagens, entre as quais cita-se:

Estimativa do efeito de diversos fatores simultaneamente, de

maneira planejada e controlada;

_ Estimativa de efeitos médios e interações.

o uso do PROJETO FATORIAL em Tecnologia Farmacêutica

vem ganhando espaço nos lil timos anos e é possível encontrar na

literatura publicações relatando sua utilização em estudos de

estabilidade (BOLTON, 1983), interação droga-excipiente

(PLAIZIER-VERCAMMEN & De NEVE, 1981), entre outros.
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o PROJETO FATORIAL considera o efeito de varios fatores

(ex.: concentração do excipiente, tipo de excipiente, pH,

temperatura, etc.) a diversos níveis (ex.: duas concentrações do

excipiente: uma baixa e outra alta). Porém, isto demanda um

volume muito grande de experimentos, pois o numero destes é dado

por:

onde: N = numero de niveis

n = nu~ero de fatores estudados

No presente trabalho foram testados os seguintes

excipientes:

Diluente: amido

Aglutinantes: Polivinilpirrolidona (PVP) e goma de amido;

Desagregantes: mistura amido/celulose microcristalina (eM) e

mistura amido/explosol;

Lubrificantes: estearato de magnésio (anti-aderente) e talco

(deslizante).

Os excipientes, então, formam os diversos fatores

estudados, e ficaram assim agrupados com seus respectivos níveis,

como demonstrado na tabela 1.



Tabela 1
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Fatores estudados e seus respectivos niveis.

FATOR NIVEL +

Xl (amido) 35 mg

X2 (aglutinante) goma·

X3 (desagregante) amido/explosol

X4 (talco) 7 mg

X5 (estearato)··...... 8 mg

* goma de amido
** polivinilpirrolidona
*** celulose microcristalina
**** estearato de magnésio

NIVEL -

25 mg

amido/eM·...•

o

3 mg

Portanto, neste caso seriam necessàrios

experimentos, ou seja, seria necessàrio produzir 32 formulações

diferentes de comprimidos. Preferiu-se, então, adotar um PROJETO

FATORIAL FRACIONADO (COCHRAN, & COX, 1957; DUCKWORTH, 1968

KEMPTHORNE, 1952), mais especificamente 1/4 de 25 , o que resulta

num total de apenas 8 experimentos (formulações), representadas

na tabela 2.
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Tabela 3 Formulações produzidas, seus excipientes e respectivas

quantidades utilizadas.

n~ de ordes' I! lI! IV V VI VI I VI!!

n° da late" 7 r: 6 4 S 2 3.J

ibuprafeno 200 200 200 200 200 200 200 200

uido 25 35 25 35 25 35 25 35

aglutinante PVP PVP gOla gala PVP PVP gala gOla
7 7 7 7 7 7 '1 '1

I I

desagregante uido uido aaido a.ido aaido aaido a.ido a.ido
C~ Cr. CIl C~ explosol explosol explosol explosol
20 20 20 20 20 20 20 20

talco 7 O O 7 '1 O O 7I

estearato de "g 8 3 S 3 3 8 3 a

.istura
lactose/Cr. 83 85 90 78 88 80 95 73

(4/1)'"

LEGENDA: PVP = polivinilpirrolidona; gala = gOla de amido; CIl = celulose .icrocristalinaj estearato de I'Ig =
estearato de .agnésio;

* Ordem para calculo das formulações.
** Ordem de preparo das formulações, obtido por sorteio.
*** Utilizada em quantidade suficiente para. obtenção de
comprimidos com peso final de 350 mg.

Com relação ao critério de escolha dos excipientes,

procurou-se utilizar aqueles que, do ponto de vista teórico,

pudessem auxiliar, de uma forma ou de outra, na dissolução dos

comprimidos. Isto em função dos jâ relatados problemas

apresentados pelo fârmaco. Além disto, para os excipientes

utilizados, não encontrou-se na literatura nenhuma interação

indesejada (KARARLI et alii, 1989).
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Em resumo, as formulações, seus excipientes e suas

quantidades encontram-se descritos na tabela 4.

Tabela 4 Excipientes utilizados em cada formulação e suas

respectivas proporções.

lote amido lactose C.M. explosol PVP talco est.

1 47 76 19 5 3

2 50 64 16 5 7 8

3 57 58,4 14,6 5 7 8

4 57 62,4 20,6 7 3

5 50 68 22 7 3

6 47 72 23 8

7 40 66,4 21,6 7 7 8

8 40 70,4 17,6 5 7 7 3

LEGENDA: C.M. = celulose microcristalina; PVP =
polivinilpirrolidona; est. = estearato de magnésio.

4.1.2. PRODUÇAO DOS LOTES:

Os diferentes lotes foram produzidos pelo processo de

granulação "à ümido" <BANKER & ANDERSON, 1986). As etapas deste

processo estão representadas, esquematicamente na figura 3.
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...-.... UI1ECTACAO•

COMPRESSÃO • CALIBRACAO
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• SECAGEM • GRANULACÃO
I

Figura 3 : Esquema das etapas do processo de granulação ümida

aqui utilizado.

Foram produzidos 350 gramas em cada lote, total

suficiente para obter 1000 comprimidos, de 350 mg cada.

4.1.2.1. MAT!RIAS-PRIMAS:

Todas as matérias-primas aqui utilizadas correspondiam

ao grau farmacêutico, seguindo as especificações da USP XXII

(1989), e encontram-se abaixo discriminadas:

· Ibuprofeno;

· Amido ;

· Lactose;

· PVP K-90;

· Celulose microcristalina;

· Explosol;

Estearato de magnésio;

· Talco;

· Alcool etilico 95% .



4.1.2.2. TAMISACAO:

As diferentes matérias-primas constituintes das

formulações foram tamisados utilizando-se um tamis numero 15.

4.1.2.3. HOMOGENEIZACAO:

Após a tamisação, os pós constituintes da formulação

(exceto os desagregantes, aglutinante e lubrif icante (s ) ) , eram

levados à um misturador bi-cônico MULTIPEX DUA4/2 (Apex

Engeneering industries LTD), cuja velocidade foi ajustada na

posição 8 (aproximadamente 35 rpm), por um periodo de 15 minutos.

4.1.2.4. UMECTAÇAO:

Finalizada a homogeneização, os pós eram, então,

recolhidos em bandejas de aço inoxidâvel e então incorporado o

aglutinante. Com o auxilio das mãos, devidamente protegidas por

luvas de borracha, estes eram misturados até obtenção do "ponto

ideal", ou seja até que a massa obtida, quando comprimida pelas

mãos, quebrava-se sem esfarelar (BANKER & ANDERSON, 1986).

4.1.2.5. GRANULACAO:

A massa obtida era, então, passada através de um

granulador rotativo, (FABBE-PRIMAR INDUSTRIAL LTDA),utilizando-se
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malha de abertura de 1,5 mm, sendo o granulado recolhido em

bandejas de aço inoxidável forradas com papel.

4.1.2.6. SECAGEM:

As bandejas com os granulados foram colocadas em estufa

com circulação forçada de ar (FABBE-PRIMAR INDUSTRIAL LTDA).

A temperatura foi ajustada para 400C e o tempo de

secagem foi de 15 horas. Esta temperatura relativamente baixa foi

necessária, visto que o ibuprofeno é um composto facilmente

sublimavel (ERTEL et alii, 1989).

4.1.2.7. CALIBRACAO DO GRANULADO:

Decorrido o tempo estipulado para a secagem do

granulado, este era novamente passado através de malha de

abertura 2 mm em granulador rotativo, sendo recebido em saco

plástico e então levado ao misturador bi-cônico. Neste momento,

incorporava-se os desagregantes e o (s) lubrificante (s) . O

equipamento era ajustado na posição 8 de velocidade, deixado-o

funcionar por 15 minutos.

4.1.2.8. COMPRESSAO:

Estando o granulado convenientemente

iniciava-se o processo de compressão. Este foi

preparado,

executado em
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máquina excêntrica FABBE, utilizando-se um jogo de punções de 12

mm de diâmetro e matriz adequada.

4.2. ANALISES FISICO-QUIMICAS:

4.2 . 1. ASPECTO:

Os comprimidos eram observados à olho

descrição das suas caracteristicas apresentadas à

tais como cor, odor, rugosidades, porosidades, etc.

4.2.2. PESO M~DIO:

nu, para a

superficie,

Utilizando-se uma balança de precisão METTLER H15,

foram pesados 10 comprimidos de cada lote.

4.2.3. DUREZA, DIAMETRO E ESPESSURA:

Estas análises foram executadas simultaneamente,

utilizando-se um SISTEMA DE TESTE DE COMPRIMIDOS FARMATEST PTB

311 <Scientific Instruments & Technology Corporation). Foram

tomados 10 comprimidos e os resultados apresentados referem-se à

média destes.
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método 2 (pa) e como meio de dissolução, tampão fosfato pH 7,2

(900 ml), sendo analisados, de cada lote, 3 comprimidos. Foram

tomadas amostras de 10 ml, à 1, 5, 10, 15, 20 e 30 minutos, sendo

que, para cada tomada de amostra, fazia-se a reposição com igual

volume de tampão fosfato à cuba de dissolução. Após a filtração

em papel Whatmam 42, era então, tomada uma aliquota do filtrado e

esta diluida convenientemente em tampão fosfato. As leituras

foram realizadas em espectrofotômetro digital INCIBRAS MF 200 à

221 nm (USP XXII, 1989). A concentração foi calculada pela
4

equação obtida através de reta de calibração (Figura 4)

convenientemente obtida em espectrofotômetro BECKMAN DU-70.

seguintes:

Os reagentes utilizados neste ensaio foram os

Hidróxido de sódio PA - Carlo Erba;

Fosfato monobasico de potassio PA - E. Merck;

Agua degaseificada. obtida por aquecimento à ebulição por 30

minutos. ;

_ Ibuprofeno padrão secundario, gentilmente cedido pela RHODIA

FARMA LTDA.
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Os reagentes utilizados foram:

Hidróxido de sódio PA - Carlo Erbai

Agua degaseif icada, obtida por aquecimento à ebulição por 30

minutos i

_ Ibuprofeno padrão secundârio, gentilmente cedido pela RHODIA

FARMA LTDA.

4.3. ANALISE E INTERPRETAÇ!O DOS RESULTADOS OBTIDOS:

Com a finalidade de facilitar a interpretação e

visualização dos resultados das anâlises executadas nas diversas

formulações, recorreu-se ao uso de micro computador tipo IBM 386

SX, utilizando-se o programa STATGRAFICS.

Os resultados foram interpretados por uma análise

exploratória e por intermédio de um estudo de efeitos.

4.3.1. ANALISE EXPLORATóRIA:

Através da construção de diagramas multivariados, é

possivel visualizar, de maneira global, o comportamento das

diferentes formulações. Um diagrama multivariado é apresentado na

Figura 5. Pode-se observar que cada eixo representa um ensaio, e

assim é possivel avaliar, para uma mesma formulação, e ao mesmo

tempo, os resultados referentes à dureza, friabilidade,

desagregação e dissolução. Atribuindo-se valores ideais

(teóricos) à estes ensaios, obtém-se um diagrama muI tivariado





4.3.2. ESTUDO DOS EFEITOS:

Os diversos fatores estudados Xl, X2, X3, X4 e X5,

respectivamente, amido, aglutinante, desagregante, talco e

estearato de magnésio, foram avaliados com relação à sua

influência sobre os ensaios de dureza, friabilidade, desagregação

e dissolução.

Os efeitos podem ser facilmente estimados através do

uso do programa STATGRAFICS. Entrando-se com os dados obtidos nos

ensaios, e os seus niveis ("+" ou "-") dos diversos fatores

estudados, são obtidos os coeficientes de regressão mültipla, os

erros padrões e os valores dos niveis descritivos (p) para cada

tipo de ensaio. Para que seja considerada significativa,

determinada interação deve satisfazer a dois requisitos básicos:

O coeficiente de regressão mültipla deve ser muito maior que o

erro padrão do ensaio e,

_ O valor do nivel descritivo deve ser menor que 0,05.

Então, com os valores das constantes e dos coeficientes

de regressão mültipla das interações significativas, obtém-se

equações nas quais encontram-se descritas estas interações.
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4.4. ESTABILIDADE FISICA DAS FORMULAÇõES:

Com o finalidade de observar as alterações fisicas que

podem ocorrer nas diferentes formulações, utilizou-se uma

metodologia similar à adotada por ALAM e PARROTT (1971). Os

autores trabalharam com comprimidos de hidroclorotiazida e seus

ob jeti vos eram os mesmos: ver if icar o efe i to do armazenamento

sobre as características físicas daqueles comprimidos.

No presente trabalho, para o estudo da estabilidade

física das formulações, partiu-se de três informações básicas:

_ O ponto de fusão do ibuprofeno esta situado na faixa de 75 - 77

0C (MERCK INDEX, 1989);

_ O composto é sublimavel (ERTEL et alii, 1990);

_ O composto é passivel de sofrer um processo de degradação por

oxidação, que é influenciado pela temperatura (DONDONI et alii,

1986 ).

Então, foram escolhidas três temperaturas de trabalho:

ambiente, 370C (em estufa) e 500C (em estufa). Os comprimidos,

de cada lote separadamente, foram colocados em numero suficiente

em placas de Petri e levadas às estufas.
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Além das anàlises iniciais, executadas após a produção

de cada lote, foram executadas anàlises à 30 dias e à 60 dias

após a produção e posterior armazenamento dos comprimidos.

Esquematicamente, o calendàrio de anàlises foi o seguinte:

· INICIAL

· TEMP. AMBIENTE

· 370C (ESTUFA)

• 500C (ESTUFA)

após a produção do lote;

30 e 60 dias após a produção do lote;

30 e 60 dias de armazenamento;

30 e 60 dias de armazenamento.

Após o término do prazo estipulado, os comprimidos eram

retirados das estufas (370C e 500C), deixando-os atingir a

temperatura ambiente, sendo então analisados. Os ensaios

executados foram:

_ Aspecto;

_ Dureza, espessura e diâmetro;

Friabilidade;

_ Tempo de desagregação.
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CAPITULO V:

RESULTADOS

Os resultados oriundos do

expostos em forma de tabelas,

subdivididos em duas partes:

presente

graficos

trabalho são

e figuras e

aqui

estão

I: Análise fisico-química das formulações e sua

interpretação;

11: Ensaio de estabilidade física das formulações.
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5.1.1. ASPECTO:

De modo genério, pode-se dizer que em todas os lotes

produzidos, os comprimidos apresentaram aspecto uniforme, sem

alterações aparentes, excetuando-se os lotes de numeros 1, 2 e 4.

Em função da aderência dos pós às punções, alguns comprimidos

destes lotes apresentaram-se marcados, exibindo irregularidades à

superfície.

5.1.2. PESO M~DIO:

Os resultados dos pesos-médios das formulações, com

seus respectivos desvios padrões, são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 : Valores de peso médio dos comprimidos e respectivo

desvio-padrão obtidos dos 8 lotes.

LOTE PESO M~DIO (mg) DESVIO PADRAO

1 0,3429 0,0062

2 0,3483 0,0060

3 0,3560 0,0050

4 0,3577 0,0072

5 0,3526 0,0054

6 0,3462 0,0071

7 0,3520 O, 0104

8 0,3536 0,0070
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5.1.3 DUREZA, FRIABILIDADE, DIAMETRO E ESPESSURA DOS COMPRIMIDOS:

Os resultados destas análises encontram-se descritos na

Tabela 6.

Tabela 6 Resultados de dureza, friabilidade, diâmetro e

espessura dos comprimidos dos 8 lotes.

LOTE DUREZA FRIABILIDADE DIAMETRO ESPESSURA
(N) (% ) (mm) (mm)

1 31,47 1,72 11,988 2,756

2 43,94 0,37 11,983 2,806

3 26,23 2,95 11,994 2,807

4 31,86 3,79 11,988 2,814

5 44,51 0,18 11,966 2,798

6 26,71 0,61 11,960 2,675

7 32,49 0,34 11,952 2,692

8 40,49 0,25 11,960 2,698

5.1. 4. ENSAIOS DE DESAGREGAÇAO, DISSOLUÇAO E TEOR DOS

COMPRIMIDOS:

Os valores obtidos no ensaio do tempo de desagregação,

de dissolução, bem como o teor dos comprimidos, encontram-se

descritos na Tabela 7.



Tabela 7 Resultados do tempo de desagregação, total dissolvido

após 5 minutos (T5m~n) e teor de ibuprofeno dos

comprimidos dos 8 lotes produzidos.

LOTE TEMPO DE DESAGREGACAO T5m~n TEOR
(MINUTOS) (% ) (% )

1 1,600 88,12 110,43

2 17,37 42,01 102,45

3 0,610 77,02 101,54

4 0,410 85,59 102,44

5 87,87 8,490 101,50

6 0,770 88,12 103,67

7 153,5 6,070 111,46

8 32,04 20,56 112,93

Na Tabela 8, são apresentados, além do total dissolvido

em 5 minutos (T5m~n), o total dissolvido em 15 minutos (T15m~n) e

30 minutos (T30m~n).
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Grãfico 1 : Perfil de dissolução dos comprimidos dos 8 lotes.
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5.1.5. RELAÇAO ENTRE AS VARIAVEIS RESPOSTAS:

Na figura 6 são confrontadas, graficamente, os

resultados das analises realizadas, e assim demonstradas as

relações entre estas.

Nos grâficos 2, 3, .( e 5 são apresentadas,

respectivamente, as relações entre desagregação e dissolução,

entre friabilidade e desagregação, friabilidade e dissolução e

entre dureza e friabilidade. Os valores de desagregação foram

logari tmados, em função da grande dispersão dos valores obtidos

(de 0,41 a 153,50 minutos>.
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5.1.6. ANALISE EXPLORATóRIA:

Na figura 7, é apresentado o gràfico multivariado

ideal, ou seja, o gràfico que representaria uma formulação com

caracteristicas de friabilidade, dureza, desagregação e

dissolução ideais. Na figura 8 são apresentados os gràficos

multivariados correspondentes aos 8 lotes produzidos.

1"""-1I '\.
\ I I
\ I !
\ I I
\ I I
\ I I
1i !

\1 ,

\1/
V

Figura 7 : Gràfico multivariado ideal (teórico) para valores de

friabilidade, desagregação,

minutos (T5m~n) e dureza.

total disolvido em 5
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5.1.7. ESTUDO DOS EFEITOS:

Na tabela 9 encontram-se os diversos fatores e

interações entre estes fatores que, apôs serem submetidos à

analise pelo programa STATGRAFICS, foram considerados como

significativos, ou seja, realmente interferem nos resultados dos

testes (respostas).

Tabela 9 Efeitos e interações significativos obtidos pela

analise exploratôria, em programa STATGRAFICS.

RESPOSTA CONSTANTE Xl Xe 13 X. Xs RI

DUREZA (Y1) 34,7125 -5,645 -2,37 O~9102

FRIABILIDADE(Y21 1,27625 0,5462 5 0,99125 0,55625 0,8735

DESA6RE6AÇA01Y31 1,B3175 -2~126068 0,9463

DISSOLUÇA01Y4)' 52,0387 32,75625 0,9443

• EI relaç~o ao total dissolvido el 5 linutos (T5.1n )
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original decorridos 60 dias, apresentando-se como uma massa

sólida sobre a placa, com forte odor desagradâvel.

Verificou-se, também, que, em maior ou menor grau, os

comprimidos de todos os lotes apresentavam certa tendencia em

aderirem uns aos outros e à placa de Petri na qual foram

armazenados. Todos os comprimidos apresentaram, já à 30 dias,

superfície bastante irregular, porosa e com manchas

esbranquiçadas.

5.2.2. PESO M1!:DIO, ESPESSURA, DIAMETRO, FRIABILIDADE, DUREZA E

DESAGREGACAO DOS COMPRIMIDOS:

Os resultados destas análises, à 30 e 60 dias de

armazenamento, além dos valores iniciais para os lotes, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7 e 8, encontram-se, respectivamente, nas tabelas la,

11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.



Tabela 10 Resultados das anàlises de peso médio

75

(PM) ,

espessura, diâmetro, friabilidade, dureza e tempo de

desagregação dos comprimidos do lote 1, submetidos à

temperatura ambiente, 37°C e 50°C, por 30 e 60

dias.

DIAS p~ ESPESSURA DIA~ETRO FR!A8!LIDADE DUREZA DESA6RE6AÇ~O

(9 ) (11) (.1) (Xl (N! (Iin)

TEMPERATURA A~BIENTE

O 3,429 2.756 11,98B 1,72 31,47 1,6

30 3,4933 2,752 11,969 0.67 28,51 4,07

60 3,4943 2,712 11,970 1,16 29,38 4,66

37°C (ESTUFA)

30 3,4720 2,693 11,957 1,50 25,52 5,24

60 3,4634 2,747 11,975 1,49 34,69 5,28

50 °C (ESTUFA)

30 3,508 2.969 12,025 0.42 34,63 4,22

60



Tabela 11 Resultados das

! l~

análises de peso médio (PM),

espessura, diâmetro, friabilidade, dureza e tempo de

desagregação dos comprimidos do lote 2, submetidos à

temperatura ambiente, 37 °C e 50 °C, por 30 e 60

dias.

DIAS Pl'l ESPESSURA DIAI1ETRO FRIABILIDADE DUREZA DESA6RE6AÇAO
(g) (li) (I.) m (N) (Iin)

TEI1PERATURA AMBIENTE

O 3,4830 2,806 11,983 0,37 43,94 17,37

30 3,5714 2,866 11,950 0,26 40,97 14,90

60 3,4298 2,884 11,969 0,26 41,80 14,25

37°C (ESTUFA)

30 2,850

60 3,5000 2,826 0,25 39,40 18,44



Tabela 12 Resultados das

77

análises de peso médio (PM),

espessura, diâmetro, friabilidade, dureza e tempo de

desagregação dos comprimidos do lote 3, submetidos à

temperatura ambiente, 37°C e 50°C, por 30 e 60

dias.

DIAS p~ ESPESSURA DIA~ETRO FRIABILlDADE DUREZA DE5A6RE6ACRO
(gl (u) (11) (XI (NI (.in)

TE"PERATURA A~B!ENTE

° 3,5600 2,807 11,994 2,95 26,23 0,61

30 3,5696 2,180 11,975 0,40 28,58 1,01

60 3,5802 2,778 11,976 0,41 27,90 0,58

37°C (ESTUFA)

30 3,5820 2,786 11,981 0,50 27,53 0,68

60 3,5656 ~,785 11,985 0,36 27,57 0,75

50°C (ESTUFA)

30 3,5500 2,959 12,149 0,27 21, !1 0,75

60 3,5670 3,142 12~355- 17,70 1,89



Tabela 13 Resultados das

'78

anàlises de peso médio (PM),

espessura, diâmetro, friabilidade, dureza e tempo de

desagregação dos comprimidos do lote 4, submetidos à

temperatura ambiente, 37 °C e 50 oC ,_ por 30 e 60

dias.

DIAS p~ ESPESSURA DIA~ETRO FRIABILIDADE DUREZA DESA6RE6AÇAO
(gl (li) (111 ) m (NI (tinI

TEMPERATURA A~BIENTE

° 3,5770 2,814 11,988 3,79 31,86 0,41

30 3,5690 2,855 11,972 2,43 30,38 0,52

60 3,6521 2,856 11,972 2,60 29,98 0,47

37 °C (ESTUFAI

30 3,5730 2,861 11,971 0,69 34,16 0,43

60 3,5608 2,853 11,985 2,40 32,74 0,51

50 °C (ESTUFAi

30 3,398 3,114 12,060 3,60 25,03 1,42

60



Tabela 14 Resultados das

79

analises de peso médio (PM),

espessura, diâmetro, friabilidade, dureza e tempo de

desagregação dos comprimidos do lote 5, submetidos à

temperatura ambiente, 37 oC e 50 oC, por 30 e 60

dias.

DIAS p~ ESPESSURA DIAMETRO FRIABILIDADE DUREZA DES~6RE6ACftD

(g) (li) (li) m (N) (Iin)

TE"PERATURA A"BIENTE

O 3,5260 2,798 11,966 0,18 44,51 87,870

30 3,5077 2,7i2 11,959 0,18 43,31 87,620

60 3,4927 2,77S 11,970 0,14 44,14 87,200

37 °C (ESTUFA)

30

60

3,5240

3,5409

2,777

2,789

11,943

11,967

0,09

0,23

48,16

46,79

101,80

74,600



Tabela 15 Resultados das analises de peso médio (PM>,

espessura, diâmetro, friabilidade, dureza e tempo de

desagregação dos comprimidos do lote 6, submetidos à

temperatura ambiente, 37 oC e 50 oC, por 30 e 60

dias.

DIAS p~ ESPESSURA DIMETRO FR IAB ILI DADE DUREZA DESA6RE6AÇAD
(g) (li) (u) m (Nl (Iin)

TEMPERATURA A~BIENTE

° 3,4620 2,675 11,960 0,61 26,71 0,77

30 3,4970 2,717 11,951 0,36 23,95 0,84

60 3,5033 2,720 11,958 0,28 26,65 0,86

37°C (ESTUFA)

30 3,4330 2,712 11,954 0,30 30,58 1,41

60 3,4543 ' 'lI' 11,974 0,31 21,78 1,50... ,,!,

50°C (ESTUFA)

30 3,4620 2,949 12,144 0,95 29,42 1,65

60 3,4198 2,195 " 1<;;l 2,18 15,23 0,6040'" • v,."



Tabela 16 Resultados das

.::J 1
l-J J.

análises de peso médio (PM),

espessura, diâmetro, friabilidade, dureza e tempo de

desagregação dos comprimidos do lote 7, submetidos à

temperatura ambiente, 37 °C e 50 °C I por 30 e 60

dias.

DIAS p~ ESPESSURA D!AMETRO FR IAB! LI DADE DUREZA DESA6REeAç~O

(g) (111 l (11 ) (Xl (Nl (Iin)

TEMPERATURA A~BIENTE

O 3,5200 2,692 11,952 0,34 32,49 153,50

30 3,5221 2,801 11,964 0,18 42,18 153,20

60 3,5217 2,719 11,950 0,23 38,99 154,80

37°C (ESTUFA)

30

60

3,4660

3,4717

2,753

2,749

11,935

11,972

0,18

0,25

39,41

36,85

133,50

135,00
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CAPITULO VI:

DISCUSSAO

Os resultados obtidos são aqui analisados e comentados,

fornecendo-se subsidios para as conclusões finais deste trabalho.
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o ibuprofeno, um antiinflamatôrio não-esteroidal, com

propiedades analgésicas e antipiréticas, não é apresentado no

Brasil na forma de comprimidos de 200 mg, como é corrente na

Europa e EUA. Além disto, a baixa solubilidade do fârmaco em meio

aquoso pode ocasionar problemas de dissolução em suas formas

farmacêuticas sôlidas.

o objetivo principal deste trabalho é estabelecer uma

formulação de comprimidos de ibuprofeno 200 mg que, entre outras

características, apresente um adequado perfil de dissolução.

Utilizando-se um projeto fatorial fracionado <1/4 de

25 ) foram obtidas e testadas 8 formulações, a partir dos

seguintes excipientes: amido, goma de amido x
polivinilpirrolidona, mistura amido/explosol x mistura

amido/celulose microcristalina, talco e estearato de magnésio.

Com relação às formulações, pode-se dizer que o

aparecimento de comprimidos marcados nos lotes 1, 2 e 4,

inviabiliza a produção destes, considerando-se que a estética é

um requisito importante em qualquer forma farmacêutica.

Todos os lotes produzidos apresentaram baixa variação

de peso durante o processo de compressão, e os desvios padrões

obtidos foram, para todas as formulações, muito baixos <tabela

5>'



Os resultados obtidos para diâmetro e espessura também

não registraram grandes variações <tabela 6). Estes resultados

são previsíveis, principalmente em relação ao diâmetro dos

comprimidos, visto que este é determinado pela matriz utilizada

durante a compressão.

No ensaio de friabilidade, os lotes 1, 3 e 4

apresentaram valores elevados, respectivamente 1,72, 2,95 e 3,79

<tabela 6). Estes resultados indicam que estas formulações devem

ser descartadas.

Com relação à desagregação e dissolução dos

comprimidos, foram registrados valores bastante definidos para

cada formulação, tendo estas, individualmente, apresentado

valores totalmente diferentes entre si <tabela 7). Assim, o menor

tempo de desagregação obtido foi para o lote 4 <0,41 minutos), e

o valor mais elevado, para o lote 7 <153,5 minutos). No ensaio de

dissolução, considerando-se o total dissolvido em 5 minutos

<T5m~n), o maior valor foi atingido pelos lotes 1 e 6, ambos com

88,12% dissolvidos e o menor valor, para o lote 7, com apenas

6,07% dissolvidos.

Examinando-se a tabela 8, onde são comparados os totais

dissolvidos apôs 5 minutos (T5m~n), 15 minutos (T15m~n) e apôs 30

minutos <T30m~n). é poss~vel avaliar mais detalhadamente o perfil

de dissolução das formulações. Observa-se o seguinte: à 30

minutos, com exceção dos lotes 5 e 7, todos os demais
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apresentaram um elevado percentual de dissolução, muito

semelhante aos valores obtidos aos 15 minutos. Porém, estes

diferem bastante dos valores obtidos à 5 minutos, principalmente

para os lotes 2 e 8. Então, avaliando-se apenas o total

dissolvido em 30 minutos, pode-se dizer que, excetuando-se os

lotes 5 e 7, todos os outros lotes seriam razoavelmente

semelhantes. De fato, observando-se o grâfico 1, onde são

mostrados os perfis de dissolução de todas as formulações,

evidencia-se que o comportamento destas, em relação à dissolução

é bastante diferente, e que o lote 6 é o que apresenta o perfil

mais adequado, em comparação às outras formulações.

A relação entre as variâveis respostas, demonstradas

pela figura 6, estabeleceu analogia entre os seguintes ensaios:

DESAGREGAÇAO E DISSOLUÇAO (Y3 e Y4) : Quanto menor a

desagregação, maior o total dissolvido em 5 minutos (grãfico 2).

FRIABILIDADE E DESAGREGAÇAO (Y2 E Y3):

friabilidade, maior o tempo de desagregação

(grâfico 3)

Quanto menor a

dos comprimidos

FRIABILIDADE E DISSOLUÇAO (Y2 e Y4): Quanto maior a

friabilidade, até um certo valor (aproximadamente 1), maior o

total dissolvido do fàrmaco em 5 minutos. Valores mais elevados

de friabilidade não causaram interferência significativa no

ensaio de dissolução (grâfico 4).
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DUREZA E FRIABILIDADE (Y1 e Y2): A friabilidade apresentou

valores mais elevados para valores de dureza até aproximadamente

30. Acima deste valor, a friabilidade apresentou queda brusca,

atingindo-se um patamar em niveis baixos (grâfico 5).

Na explicação da causa destas relações, não se pode

deixar de considerar aspectos relativos à formulação. Na relação

friabilidade X desagregação e friabilidade X dissolução, nota-se

que valores maiores de friabilidade favoreceram a desagregação e

a dissolução dos comprimidos. Porém, estes valores menores de

friabilidade estiveram relacionados com o uso da goma de amido

como aglutinante. A mesma analogia pode ser estendida à relação

dureza X friabilidade.

A relação desagregação X dissolução é 6bvia. A figura 1

ilustra claramente esta relação. Se o comprimido desagrega-se

mais rapidamente, a dissolução evidentemente sera maior.

A analise explorat6ria das formulações produzidas

(figuras 1 e 8), indica que as formulações 1 e 6 são as mais

adequadas do ponto de vista dos parâmetros evidenciados no

grafico multivariado. Porém, em relação à formulação 1, devem ser

considerados os seguintes aspectos: (1) a friabilidade

apresentada pela formulação - 1,72% -. Isto ocasionou um ligeiro

deslocamento do eixo superior no grafico multivariado, que

corresponde aos valores de friabilidade. (2) a formulação



91

apresentou problemas relativos ao seu aspecto, com o surgimento

de comprimidos marcados.

o estudo dos efeitos, obtido a partir do programa

STATGRAFICS, possibilitou que se estabelecesse quais os fatores

que influenciaram cada variável resposta (tabela 9}. t possivel,

a partir dos dados fornecidos, obter equações que descrevem os

efeitos de cada fator, nas diversas formulações. Tem-se então:

• DUREZA: VI = 34,7125 - 5,645IX.J - 2,37!Xs J

· FRIABILIDADE: Y. = 1,27625 + O,54625(X I ) + O,99125!Xe l + 0,556251X4J

• DESA6REGAÇAO: V3 = 1,83175 - 2,126068(Xe J

• DISSOLUÇAO: V~ = 52,0387 + 32,75625(Xe J

Estas equações, então, podem ser interpretadas da

seguinte maneira, utilizando-se a dureza (Y1) como exemplo: esta

variável-resposta (dureza) é influenciada pelos fatores X2

(aglutinante) e X5 (estearato de magnésio). Os sinais negativos

s ignif icam que quanto menor o fator, maior sera a resposta, ou

seja, no caso do fator X2, quando utilizou-se o nivel " "

(polivinilpirrolidona), obteve-se valores mais elevados de dureza

e para o fator X5, um nivel " " (3 mg) proporcionou, também,

valores mais elevados de dureza.

Estendendo-se a interpretação aos outros fatores,

verificou-se que a friabilidade (Y2) foi influenciada pela

quantidade de amido (Xl), pelo aglutinante utilizado (X2) e pela



quantidade de talco

q-:>, '-

(X4) presentes na formulação. Quando

utilizou-se o nivel "+" de amido (35 mg), a friabilidade foi

maior. No caso do aglutinante, o nivel "+" (goma de amido)

proporcionou valores de friabilidade mais elevados, e, para o

talco, o nivel "+" (7 mg) também proporcionou valores mais

elevados neste ensaio. A desagregação (Y3) sofreu influência da

quantidade de amido (Xl) presente na formulação, sendo que um

nivel "-" de amido proporcionou valores mais elevados do tempo de

desagregação.

o ensaio de dissolução, expresso em relação ao total

dissolvido após 5 minutos (T5m~n), foi influenciado pelo tipo de

aglutinante utilizado. O nivel "+" (goma de amido), proporcionou

valores mais elevados de TSmin.

Durante a avaliação da estabilidade fisica das

formulações, foram verificadas as transformações ocorridas

nestas, e a simples observação do aspecto externo dos

comprimidos, por si só é bastante interessante. Nota-se que os

comprimidos mantidos à temperatura ambiente e à 37 °C não

sofreram transformações aparentes.

Porém, à 50 oC, as transformações ocorridas foram, com

relação ao aspecto, bastante visiveis. Os comprimidos dos lotes

2, 5 e 7 não resistiram à esta temperatura, e os comprimidos dos

lotes 1, 4 e 8 resistiram apenas à 30 dias, e não à 60 dias.
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Apenas alguns dos comprimidos do lote 3 resistiram à esta

temperatura, por 60 dias, porém, em numero insuficiente para a

realização de todas as anàlises. O lote 6 foi o unico em que os

comprimidos resistiram à esta temperatura, durante 30 e 60 dias,

porém com aspecto também bastante alterado.

HELMAN & DALE5IO (1971), em relação à este tipo de

comportamento de comprimidos submetidos ao teste de

envelhecimento, citam: "Durante o per iodo de envelhecimento, o

aspecto dos comprimidos pode permanecer sem alterações, à uma

dada temperatura, por exemplo 40 oC, e se tornarem inaceitàveis à

50 oC, por apresentarem manchas, diminuição da dureza, etc. Isto

não significa que se deve deixar de lado a fôrmula ou o

procedimento de elaboração, pois não necessariamente o que ocorre

à 50 °C deve ocorrer à 40 oC; às vezes pode ocorrer a fusão de um

ou mais integrantes da formulação e esta ser a causa da

diminuição da dureza. Existem comprimidos que se rompem ou

aumentam de tamanho à temperaturas elevadas porém, permanecem sem

mudanças à temperatura ambiente."

Portanto, esta grande diferença no comportamento das

formulações não implica na sua inutilização. A temperatura de 50

0C parece, então, não ser adequada para o ensaio de

envelhecimento de comprimidos de ibuprofeno. Porém, uma

observação importante pode ser feita: os lotes que não resistiram

à esta temperatura (lotes 2, 5 e 7) foram granulados com

polivinilpirrolidona. Considerando-se, também, que os comprimidos
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produzidos com este polimero foram aqueles nos quais o tempo de

desagregação apresentaram valores mais elevados, é possive1

suscitar a hipôtese de que pode haver algum tipo de interação do

ibuprofeno com este excipiente, pelo menos nas condições aqui

utilizadas. Os trabalhos de HIGUCHI et alii (1954a, 1954b),

relatando vârias interações de polivinilpirrolidona com outros

fârmacos, reforça esta hipôtese.

No entanto, NESrC et alii (1990), num estudo de

sistemas polivinilpirrolidona-ibuprofeno, relata que o polimero é

capaz de diminuir o tempo de desagregação do ibuprofeno quando

adicionado diretamente sobre o fârmaco, além de melhorar a dureza

dos comprimidos.

Então, esta interação aqui encontrada merece ser melhor

estudada e elucidada, o que servirâ de base para planos futuros.

As transformações fisicas anotadas para a friabilidade

(figura 9), dureza (figura 10) e desagregação (figura 11) dos

comprimidos, durante o ensaio de envelhecimento, não parecem

indicar transformações muito profundas.

No ensaio de friabilidade, a tendência registrada foi

da aproximação dos valores, à 60 dias, e de maneira também

genérica, os valores estiveram abaixo do valor inicial (figura

9) .



95

Para a dureza, em quase todas as anâlises, observa-se

uma tendência da inversão do comportamento dos comprimidos de 30

para 60 dias. Ou seja, até 30 dias, se o comportamento dos

comprimidos era uma tendência à valores mais elevados de dureza,

à 60 dias havia uma tendência de queda destes valores (figura 10)

Em relação ao tempo de desagregação, observa-se que, na

maioria dos casos, houve uma tendência, após o armazenamento, de

elevação dos valores inicialmente encontrados (figura 11).

Para a grande maioria dos casos,

friabilidade X desagregação e friabilidade X

respeitadas após o armazenamento.

as relações

dureza foram



OL
" lJ

CAPITULO VII-

CONCLUSõES

Neste capitulo final são apresentadas, sob a forma de

tópicos, as conclusões essenciais a partir dos resultados aqui

obtidos.
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As principais conclusões oriundas deste trabalho podem

ser assim enumeradas:

1. Dentre as formulações testadas, a correspondente ao lote 6

parece ter sido a mais adequada, considerando-se os aspectos

aqui estudados. Esta formulação é constituida por: ibuprofeno

200; amido - 47; lactose - 72; celulose microcristalina -

23; estearato de magnésio - 8.

2. A formulação correspondente ao lote 6, em relação ao ensaio de

dissolução aqui executado, mostrou-se apropriada. A formulação

em questão não apenas apresentou o melhor perf il de

dissolução, como também, o ensaio de desagregação demonstrou

ser esta, capaz de liberar muito rapidamente o principio ativo

nela contido.

3. Com o auxilio do programa STATGRAFICS, foi possivel

estabelecer quais fatores influenciaram os diversos parâmetros

estudados. A dureza apresentou valores mais elevados com o uso

da polivinilpirrolidona (aglutinante) e com quantidade mais

elevada de estearato de magnésio. A friabilidade dos

comprimidos foi maior com quantidades mais elevadas do

diluente (amido), na presença de talco e com o uso da goma de

amido como aglutinante. O tempo de desagregação e a dissolução

dos comprimidos foram influenciados pelo tipo de aglutinante

utilizado, sendo obtidos resultados mais satisfatórios nestes

ensaios com o uso da goma de amido.
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O ibuprof  eno é um a n t i -  i n f  l a m a t ò r i o  n ã o - e s t e r o i d a l  

( A I N E )  que  p o s s u i  p rop i edades  a n a l g é s i c a s  e a n t i t é r m i c a s  e é 

empregado na  t e r a p ê u t i c a  e m  c a s o s  d o r e s  d i s c r e t a s  e moderadas,  

a r t r i t e  r euma tò ide ,  o s t e o a r t r i t e  e d i smenoré i a  p r i m a r i a ,  na s  

c o n c e n t r a ç õ e s  d e  200, 300, 400 e 600 mg. E n t r e t a n t o ,  a  fo rmulação  

contendo 200 mg não e s t a  d i s p o n i v e l  no mercado f a r m a c ê u t i c o  

b r a s i l e i r o .  

No p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  f o i  d e s e n v o l v i d a  uma fo rmulação  

d e  comprimidos d e  ibuprofeno  200 mg que  a p r e s e n t o u ,  além d e  

o u t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  f i s i c o - q u i m i c a s  adequadas ,  um Òtimo p e r f  i1 

d e  d i s s o l u ç ã o .  

Foram t e s t a d a s  o i t o  f o rmu lações ,  o b t i d a s  a  p a r t i r  d e  um 

p r o j e t o  f a t o r i a l  f r a c i o n a d o ,  a v a l i a n d o - s e  d i v e r s o s  e x c i p i e n t e s .  

A l é m  d i s t o ,  a s  fo rmulações  foram submet idas  à 

t empe ra tu r a  ambien te ,  37 O C  e  50 o C ,  e a n a l i z a d a s  à 30 e 60 d i a s ,  

com o  o b j e t i v o  de  a v a l i a r  a s  t r an s fo rmações  f i s i c a s  que  podem 

o c o r r e r  d u r a n t e  o  armazenamento d a s  m e s m a s .  

O s  r e s u l t a d o s  d a s  a n a l i s e s  f i s i c o - q u i m i c a s  foram 

t r a t a d o s  e s t a t i s t i c a m e n t e ,  u t i l i z a n d o - s e  o  programa STATGRAFCS, 

a t r a v é s  d e  uma analise exploratdria e d e  um estudo de efeitos. 

Conc lu iu - s e ,  e n t ã o ,  que a  melhor fo rmulação  f o i  a  s e q u i n t e :  

IBUPROFENO - 200; AMIDO - 47; LACTOSE - 7 2 ;  CELULOSE 

MICROCRISTALINA - 23;  ESTEARATO DE MAGNESIO - 8 .  
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Ibuprof en is a  non s t e r o i d a l  a n t i i n f  lamatory d rug  

(NSAD), t h a t  has  a n a l g e s i c  and a n t i p y r e t i c  p r o p e r t i e s .  I t  is used 

i n  t e r a p e u t i c  c a s e s  of mild t o  moderant pa in ,  rheumatoid 

a r t h r i t i s  , o s t e o a r t h r i t i s  , and primary dysmenorrhea , i n  t h e  200, 

300, 400, and 600 mg of c o n c e n t r a t i o n .  I n  t h e  B r a z i l i a n  

pharmaceut ica l  market t h e  formula t ion  of 200 mg d o e s n ' t  e x i s t .  

I n  t h i s  s t u d y ,  a formula t ion  of ibuprofen was developed 

f o r  200 mg t a b l e t s ,  t h a t  has  s u i t a b l e  physical -chemical  

p r o p e r t i e s  and an e x e l l e n t  d i s s o l u t i o n  p r o f i l e .  

The e i g h t  fo rmula t ions  t e s t e d  were ob ta ined  from 

f a c t o r i a l  d e s i g n s  , e v a l u a t i n g  s e v e r a 1  e x c i p i e n t s  . These 

f o r m u l a t i o n s  a l s o  had been submitted a t  room tempera ture ,  37 o C ,  

and 50 OC and were a n a l i s e d  a t  30 and 60 days ,  wi th  t h e  o b j e c t i v e  

t o  e v a l u a t e  t h e  phys i ca l  t ransformatiom t h a t  could have occured 

du r ing  t h a t  t i m e .  

The r e s u l t s  w e r e  t e s t e d  s t a t i s t i c a l y  by t h e  STATGRAFCS 

program, u s ing  t h e  exploratory analysis and t h e  efects study. The 

f i n a l  r e s u l t s  showed t h a t  t h e  b e s t  fo rmula t ion  was: IBUPROFEN - 

200; STARCH - 47; LACTOSE - 7 2 ;  MICROCRYSTALLINE CELLULOSE - 23 ;  

MAGNESIUM STEARATE - 8 .  
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