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Atualmente a Tecnologia Farmacêutica tem dado especial atençAo à avaliaçAo da

eficácia terapêutica do produto acabado. Um produto fannacêutico elegante, estável e com

dosagem correta, pode nAo proporcionar uma açAo medicamentosa adequada. Vários fatores

podem ser responsáveis por esta falha na atividade do produto, como por exemplo, os fatores

fisiológicos, os quais dependem, na maioria das vezes, do paciente ou do substrato biológico da

medicaçAo. Nesta situaçAo, o fannacêutico formulador nAo possui condições de atuar diretamente.

Entretanto, existem vários fatores inerentes ao pró~o fãnnaco, à forma farmacêutica, à

formulação e ao processo tecnológico de fabricaçAo, que influem, quase sempre de forma direta e

expressiva, na disponibilidade dos medicamentos. Nestes casos, o papel do formuladoré

fimdamental e sua responsabilidade indeclinável.

A determinaçAo, a ínterpretaçAo e a modulaçAo da biodisponibilidade dos

medicamentos, através de suas fonnulações, constituem, na realidade, os principais objetivos de

uma ciência gaJênica denominada Bio/annácia, que está sendo extensamente difi.mdida e praticada

entre pesquisadores fannacotécnicos nos últimos anos. A prática da Bio/armácia requer, como

premissa fimdamentaJ, uma formaçAo farmacocinética básica, um conhecimento profimdo dos

mecanismos de IiberaçAo e absorçAo dos fánnacos, bem como da modificação destes processos

mediante meios fIsico-químicos e tecnológicos.

Nos produtos dermatológicos, a fonnulaçAo que contém o principio-ativo influencia

de maneira significativa na ação final do medicamento. Isto porque, várias interações entre

principio(s) ativo(s) e veiculo(s) são estabelecidas, interações estas, que podem modificar, como

por exemplo, o coeficiente de partiçAo do(s) fánnaco(s) entre o veiculo e a pele. Podem, também,

alterar a integridade do estrato córneo e,· nesta situação, a solubilidade do fãnnaco na camada

córnea e/ou a facilidade com o qual ele se difimde através deste tecido, encontram-se afetadas.

A absorçAo de principios-ativos na pele envolve dois passos consecutivos: a

IiberaçAo dessa substAncias pelo veiculo, e. sua subseqtlente absorçAo cutAnea. Os principios

ativos incorporados em veiculos inadequados podem ser pouco ou nada absorvidos pela pele.

Baseado neste fato, pode-se considerar que os estudos de IiberaçAo medicamentosa proporcionam
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dados valiosos sobre as particularidades estruturais do veiculo e a capacidade deste em liberar os

componentes ativos (23).

As caracterfsticas de liberaçllo de um fármaco a partir de mn veiculo dennatológico

podem ser avaliadas determinando-se o coeficiente de partiçllo óleo/água do fármaco. Entretanto,

estudos de liberaçAo in yitro e in yi-, o proporcionmn dados mais significativos. Durante a fase de

desenvolvimento de produtos dermatológicos é adequado empregar procedimentos de liberação in

yitro para selecionar veicu~os e adjuvantes fannacotécnicos) que em conjunto) possmn

proporcionar uma atividade terapêutica adequada

Inúmeros são os veiculos e adjuvantes empregados em dennatologia, porém, a

tendência atual é desenvolver bases dermatológicas que fimcionem como sistemas adequados de

Iiberaçllo de fãnnacos (co-polimeros hidrófilos» associados a adjuvantes (principalmente

a1teradores da permeabilidade cutAnea) que sejam biocompatíveis com as membranas celulares

(5).

Os corticosteróides representam uma fatia expressiva do conjWlto de fán:na.cos

destinados ao uso dermatológico. Esta classe de substâncias apresenta mna atividade anti

inflamatória na pele, e têm sido empregada no tratamento de diversas patologias cutâneas (30).

Baseado nas colocações acima e na importância das substâncias corticosteróides em

dermatologia, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver preparações dermatológicas

adequadas para a veiculaçAo desses fãnnacos, fazendo uso de metodologia in vitro para a

avaliação dos parAmetros: liberação e penetraçllo trancutAnea.
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2.1. GENERALIDADES

Desde 1952. os corticosteróides têm ocupado mna posição de destaque entre as

medicações usadas para o tratamento tópico de várias doenças cutAneas (107).

De maneira geral. os corticosteróides atuam na pele difimdindo-se através das

membranas celulares e formando complexos com receptores citoplasmáticos especificos. os quais.

por meios bioquímicos estimulam a sintese de várias enzimas responsáveis pelo efeito anti

inflamatório dos corticosteróides (35). A Figura 1 mostra as fónnulas estruturais de algwnas das

substAncias corticosteróides utilizadas topicamente.

. Atualmente. encontram-se no mercado cerca de 115 especialidades farmacêuticas de

uso tópico contendo corticosteróides isolados ou em associaçAo com agentes anti-microbianos

(28). Os corticosteróides sAo utilizados topicamente devido sua potente açAo anti-inflamatória na

pele. sendo indicados no tratamento de eczemas. eczemas infantis. dermatite atópica, dermatite de

contato. dermatite venerata, dermatite seborréica, nelU"odermatite. psorfase. intertrigem, etc.

Quando presentes em loções. cremes. géis ou pomadas é possível amnentar a penetraçAo da

preparaçAo na pele por meio de mn penso oclusivo. A atividade anti-inflamatória na pele é

amnentada através de reações de esteri1icaçAo nas posições 17 ou 21 e pela formação de

acetonidas cíclicas nas posições 16 e 17 (69).

Associada 80 efeito anti-inflamatório a terapia cutAnea com corticosteróides apresenta

efeitos colaterais decorrentes da absorçAo sistêmica dessas substâncias, o qual dependerá do

veiculo utilizado em cada formulação. O uso de pensos oclusivos em grandes áreas de pele. bem

como o uso prolongado desses medicamentos aumenta a absorção sistêmica dos corticosteróides.

A medicação tópica com corticosteróides na gravidez, deve ser criteriosa e considerada a relação

risco-beneficio. mna vez que estudos em animais mosb aram que o uso prolongado e em altas doses

podem produzir malformações congênitas no feto (55. 107).

Os corticosteróides podem ser metabolisados na pele por meio de enzimas esterases.

No entanto, as substAncias que contem grupos 17-hidroxi substitufdos ou que são fluorados,

apresentam maior resistência 80 metabolismo local na pele. Assim, a aplicaçAo repetida dessas
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substâncias produz mn dep6sito acwnulativo na pele. resultando em mn efeito farmacol6gico mais

duradO\D"o. Em contrapartida, os efeitos colaterais decorrentes da absorçAo sistêmica sAo

exacerbados (35. 55, 107).

De maneira geral. os corticoster6ides utilizados em dermatologia são praticamente

insolúveis em água, solúveis em álcool, acetona e clorofórmio. A lipossolubilidade é requerida

pois substâncias que possuem coeficientes de partição 6leo/água elevados apresentam wna boa

penetraçAo na pele (55, 69).
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2.2. A PELE COMO VIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

2.2.1. Anatomia e fisiologia

Para que possamos entender e controlar as caracterfsticas biofarmacêuticas das

fonnulações dermatológicas é primeiramente ne~essário conhecer as caracterfsticas da pele.

A pele, o maior orgão do corpo bmnano, combina-se com as mucosas do trato

respiratório, digestivo e urogenital, formando uma cápsula, que separa as estruturas internas do

corpo do ambiente externo. Para lDD ser blDD8IlO de 70 kg tem-se mna área superficial de pele igual

1,8 ar, sendo que a cada centímetro quadrado podem-ser encontrados 10 foliculos pilosos, 12

nervos, 15 glândulas sebáceas, 100 glândulas sudorfparas, 3 vasos sangufneos com 92 em total de

comprimento, 360 em de nervos e 3 x 106 células. Devido ser o tecido do corpo mais acessfvel,

pode-se facilmente danificá-lo mecAnica-, quimica-, e biologicamente e por irradiaçAo (6).

A pele é composta por tecidos distintos, mas mutuamente dependentes: a epiderme

celular, estratificada e avascular, e, a derme de tecido conectivo. Abaixo da derme tem-se a

camada adiposa subcutânea (hipoderme). A figura 2 mostra as diferentes camadas da pele bem

como seus apêndices.

JZ-
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Figura 2: A pele e seus apêndices (6).

2.2.1.1. Epiderme

A espessura da epiderme varia de acordo com a regilo do corpo) sendo mais espessa

nas palmas das mAos e planta dos pés e mais fina ao redor dos olhos. Encontra-se estratificada,

pela ordem na qual se forma, nas seguintes camadas (6):

_ Camada basal: onde ocorre constantes mitoses para renovar a epiderme.

Localiza-se najunçAo dermo-epidennal.

_Estrato aenuinativo: onde se observam alteraçôes morfológicas e histoqufmicas

nas células. Tem-se nesta camada os queratinócitos.



10

- Estrato eranul050: onde os queratinócitos produzemgrinulos de queratohialina,

precursores da queratina

- Estrato lúcldo: presente nas palmas das mias e planta dos pés. Sio regiões pobres

em hialina, fonnando tuI1a camada fina e transl6cida logo acima do estrato granuloso.

- Estrato córneo: constitui a camada mais superficial da epidenne. onde as células

estão em estágio final de diferenciação. Representa tuI1a região importante no controle da absorção

cutAnea de ftrmacos. A penneabilidade seletiva desta estrutura apresenta-se como tema central em

muitos aspectos biofannacêuticos de medicamentos tópicos. É no estrato córneo que se tem o

efeito reservatório. isto é. a1gtuIlas substancias (principalmente corticosteróides) podem ficar

localizadas na fonna de depósitos nesta regiao da epidenne (77. 99).

2.2.1.2. Denne

A denne representa tuI1a camada mais espessa que a epiderme. Consiste basicamente

de tuI1a matriz de tecido conectivo fonnado por proteinas fibrosas (75% de colágeno. 4% de

elastina, 0.4% de reticulina) envolvidas em mucopolissacarideo. Encontram-se na denne os vasos

sanguíneos e linfàticos. nervos e os apêndices cutaneos.

2.2.1.3. Apêndices da pele

A região da denne e epidenne acomodam vários apêndices como: glAndulas sebáceas

e sudoríparas (écrinas e ap6crinas) foHculos pilosos e unhas.

A pele como tuI1 todo desempenha várias fimções. como (6):

a) FtDlção mecânica: envolver fluidos e tecidos do corpo;

b) Função barreira: proteger contra a entrada de microorganismos. substAncias quími

cas. radiação. calor e choque mecAnico.
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c) Receber estimulos externos: tato, calor, dor,

d) Regular a temperatura corpórea;

e) Sintetizar e metabolizar substâncias;

I) Secretar substâncias;

&> Regular a pressão sanguínea

,
Penetrac;ãolntercelular

.;. /."i "._
- ,

Penetrac;a.:l Transcelular

No desenvolvimento de produtos dermatológicos, a fimção da pele que merece maior

atenção é a fimção barreira, uma vez que, na maioria das vezes, várias substâncias medicamentosas

são veiculadas no local. A pele e seus apêndices regulam a entrada. de substâncias externas no

organismo. A penetração de fãnnacos na pele pode ocorrer por duas vias (6):

- Via transepidérmica: representada pela via intra e intercelular. O estrato cÓrneo repre

senta principal barreira contra a entrada de substâncias;

- Via apêndices: representada pelo folfculo pilossebáceo e poros.

Para uma dada substância penetrar na pele é necessário que primeiramente ocorra a

difusão e liberação da mesma do veículo bem como sua partição nas diversas camadas da pele. As

figuras 3 e 4 mostram, esquematicamente, as rotas de penetração e locais de atuação de várias

classes de substâncias utilizadas em dennatologia (6, lOS).

.,,~_j.Estrato Córneo
l .

~

FIeura 3: Representaçlo da membrana do estrato córneo, ilustrando as duas possíveis rotas de

penetração de substAncias (105).
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CAMADAS DA PELE ROTAS DE PENETRAÇÃO MEDICAMENTOS
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lI'ipra 4: Rotas de penetraçlo de substAncias medicamentosas na pele e exemplos de medica

mentos apropriados para as patologias das várias camadas cutineu (6, 32).
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2.3. ESTUDOS IN VITRO DE LIBERAÇÃO E PENETRAÇÃO CUTÂNEA DE FÁRMA

COS

Os métodos in ,Uro possibilitam entender os fenômenos que ocorrem entre a

administraçAo do produto e o efeito medido farmacológica ou clinicamente, de maneira prática e

rápida, sem a interferência de fatores biológicos. Geralmente": nos procedimentos in ,Uro para

estudo de produtos dermatológicos. o principio ativo difimde-se através de moa membrana

artificial ou nahu"a1 para uma soluçA0 receptora, onde é feita a detenninaçAo analitica do conteúdo

de principio-ativo liberado 80 longo do tempo.

2.3.1. Terminologias

Antes de relatannos os trabalhos realizados por vários autores. faz-se necessário

esclarecer e unifonnizar várias terminologias que são encontradas em diversos artigos cientificos

e livros, e, que também serão empregadas ao longo deste trabalho.

SHAH et alo (112) publicaram um interessante artigo no qual discorreram sobre os

principias e critérios para o desenvolvimento e otimizaçAo de produtos dermatológicos. Esses

autores atentaram para o problema da mistura de termos que tem sido utilizados na designaçlo dos

processos que ocorrem nos estudos de liberaçlo ln. ,iJro de medicamentos tópicos. Algmnas

definições foram estabelecidas, como:

a) Produto dermatolólico: o local de açlo é a pele. Deve apresentar uma alta retençlo do fár

co na pele e pequeno fluxo através da mesma.

b) Produto de ação traDsdérmica: o efeito desejado é sistêmico. Deve apresentar baixa retençlo '

do fãnnaco na pele e 8JlIIlde fluxo através da mesma.
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c) Fluxo de uma substAncia na pele: quantidade de substAncia que atravessa a pele em moa

detenninada área de superfIcie durante mo intervalo de tempo.

d) Penneaçlo e absorçlo transc:utAnea ou perc:utAnea: transporte de substftocia através da pele.

Está relacionada com produtos transdénnicos.

e) Retenção c:utAnea: localização de substAncias na pele.

f) Penneável: capaz de ser atravessada ou capaz de atravessar a pele.

g) Retentiva: capaz de aprisionar substância na pele ou capaz de ser aprisionada na pele.

h) Permeabilidade: grau com que a pele é capaz de ser atravessada por moa substância

i) Retentividade: grau com que a pele é capaz de aprisionar moa substância

j) Penneante: substAncia que atravessa a pele.

2.3.2. Aparelhos utilizados nos testes in ,lUo

A literatura mostra que moa grande variedade de aparelhos, nos mais diferentes

modelos, tem sido empregada em estudos de cinética de liberação e/ou permeação dos fãrmacos

contidos em produtos de ação transdénnica e dermatológicos (18, 30. 34. 37, 38, 42, 47, 48, 61.

129).

Os aparelhos dos testes in .,lUo podem ser denominados de "células de liberação ou

difusão", cujos modelos e fimcionameoto são os mais variados. De maneira geral, as células de
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difusão fimcionam por dois sistemas: a) fluxo continuo~ onde a soluçA0 receptora é bombeada

continuamente~ ou b) estático~ onde o volmne da solução receptora é o mesmo durante todo o

experimento. TOJO (124) esquematizou de maneira aprimorável os sistemas e modelos mais

connms de difusão~ conforme mostram as figuras S e 6.

Na figtD'll 6~ o modelo A representa lDD sistema de difusão horizontal, podendo ser

fabricado para pequenos (3,4 rnL) ou grandes volumes (140-290 mL)~ sendo que, a área de difusão

(área da JIlembrana disp0lÚvel para a difusão) é proporcional a estes volmnes. O modelo B mostra

mna tfpica célula de difusão vertical projetada por FRANZ (34), e, que tem sido utilizada

frequentemente em estudo de cinética de liberação e absorção percutAnea Já o modelo C,

representa mna típica célula de difusão de FR.ANZ modificada, a qual foi elaborada para

solucionar os problemas que a anterior apresentava quanto a homogeneidade de mistlD"a no

compartimento receptor. O modelo D esquematiza mna célula de difusão vertical com disco

rotativo acoplado a um copo de dissolução da Farmacopéia Norte-Americana de mn litro (89).

GUMMER et alo (42) atentaram para o problema da diferença no desempenho das

diversas células de difusão utilizadas nos estudo in .,it/'o de liberação e penneação cutânea Estes

autores realizaram um estudo comparativo com diversas células de difusão quanto a

tmiformidade de agitação no compartimento receptor, bem como, o volume da fase receptora

Baseado nos resultados obtidos~ foram selecionadas duas células de difusão de fluxo continuo, as

quais apresentaram as seguintes especificações: pequeno volmne, agitação instantAnea,

possibilidade de variação da área de superficie da membrana, e~ também, compatibilidade com

os aparelhos de agitação commnente utilizados em laborat6rio.

BRONAUGH et alo (13) verificaram a absorção percutinea da N-nitrosodietBDolamina

(impureza presente em produtos cosméticos) empregando uma célula de difusão semelhante a de

FRANZ Os autores utilizaram três veiculos diferentes e pele bumana dissecada neste estudo.
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Fi&W'a 5: Sistemas de funcionamento de células de difusão in yitro (124).

o aparelho projetado por OLSZEWSKI e KUBIS (83) para estudo da liberação de

principios ativos contidos em bases de pomadas, permitiu o acompanhamento do processo de

liberação continuadamente, pois este era provido de um sistema de coleta de fração. Os testes

realizados com pomadas contendo sulfatiazol mostIaram-se adequados, apresentando resultados

com boa reprodutibilidade.
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KNECZKE et ai. (59) utilizaram mna célula de difusão estática para o estudo da

liberação do ácido salicilico em vaselina sólida Através deste estudo foi possível obter

informações sobre a influência da concentração de ácido salicflico~ bem como da viscosidade e da

cristalinidade daquele veículo) na liberação do fãrmaco em questão.

Uma interessante célula de difusão automatizada foi projetada por ROLLAND et ai..

(96) para estudar a influência da formulação) solução receptora, e oclusão na liberação in vitro de

fánnacos contidos em formas fannacêuticas de us~ tópico. O sistema ·era provido de bomba

peristáltica, através da qual a solução receptora era constantemente bombeada para tDD detector e

retornava para o compartimento receptor. Um sistema de fluxo diferente foi adaptado a mna célula

de difusão proposta por BRONAUGH e STEWART (16)~ onde a soluçA0 receptora entrava em

contato com a membrana de difusão através de perfuslo) e as diversas amostras eram obtidas por

meio de coletor de fração.

SCHEUPLElN et ai. (lOS) estudou os mecanismos de absorção percuthea por meio

de uma pequena célula de difusão~ a qual era composta por duas metades lUlidas por meio de mna

presilha Essas duas metades ficavam separadas por wn disco perfurado que suportava uma

membrana epidermal. Por meio deste aparelho, os autores verificaram a permeabilidade do estrato

córneo a álcoois de diferentes pesos moleculares.

Um simples equipamento para estudo de liberação em sistema estático foi projetado

por TURAKKA et alo (129). Tal aparelho consistia de wn béquer onde era colocado a soluçA0

receptora. Uma membrana de diálise foi presa em wna das extremidades de mo cilindro de vidro e

inserido no béquer para que a membrana ficasse em contato com a fase receptora O sistema todo

era mantido 37°C e as amostras coletadas periodicamente para posterior análise da quantidade de

fãrmaco liberada

A avaliação da cinética de absorçAo cutAnea in vül'o) considerando a viabilidade e o

metabolismo da pele) pôde ser efetuada através de interessante e complexo aparelho construído

por HOLLAND et alo (SO). Neste equipamento as condições bioquímicas de mna membrana natura1

(pele dissecada de c8lUlDldongo) foram mantidas por meio de fluxo de meio de cultura estéril, o

qual era gaseificado com 9S% de oxigênio e 5% de dióxido de carbono. Nestas condições os
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autores verificaram a penneação cutânea do benzopireno, bem como, o metabolismo cutâneo deste

composto.

2.3.3. Membranas utmzadas DOS estudos de Hberaçlo in .,Ü/'o de prlDdpios ativos contI

dos em produtos dermatol6gicos

Alguns experimentos de liberação in .,Uro são conduzidos na ausência de membrana e

constituem, basicamente, na verificação da cinética de liberação de um fãnnaco presente em uma

fonnulação para uma fase imiscfvel, a qual se supõe possuir propriedades semelhantes à pele. As

limitações desses métodos recaem no fato de que fiA0 são consideradas as complexidades

anatômicas, biológicas e fIsico-qufmicas da pele humana. BUSSE et alo (18) estudaram a liberação

do 17-valerato de betametasona contido em pomadas, utilizando um sistema com uma fase oleosa

líquida (a pomada) contendo o corticosteróide, flutuando sobre uma solução hidroalcoólica,

representando a pele. Abaixo dessa solução estava uma fase clorofórmica que simulava a

circulação sanguínea. As três camadas eram agitadas e a quantidade de corticosteróide liberada

dosada na fase clorofórmica.

Os estudos de liberação in .,Uro aproximam-se mais das condições in .,i.,o quando se

utilizam sistemas com membranas. Devido as amostras de pele humana serem de dificil obtenção e

variarem quanto a sua penneabilidade, muitos pesquisadores usam outros materiais para simulá-la.

A membrana de acetato de celulose tem sido utilizada como uma membrana com caracterfsticas

hidrófilos em células de difusão para estudos de liberação in .,UrO. TURAKKA et alo (129)

erificaram a influência de diversos tensoativos na liberação dos ácido orlo-, meta- e para

hidroxibellZÓico contidos em bases triglicérides, utilizando uma membrana de éster de celulose em

uma célula de difusão.

Um estudo comparativo da liberação do ácido salicflico de uma microemu1são e de

emulsão água/óleo, foi realizado por STIJPAR et ai. (119). Foi observada a influência do tipo de

membrana na quantidade de ácido salicflico liberada. Atingiu-se uma maior liberação quando uma
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membrana lipófila (nitrato de celulose) foi empregada, e, wna menor liberação quando se associou

tal membrana com outra de celulose regenerada

SHAH et alo (113) utilizaram wna membrana composta por wna mistura de ésteres de

celulose (acetato e nitrato de celulose) no estudo de liberação in vltro de cremes contendo 17

valerato de betametasona. O fluxo da liberação deste fãnnaco através da membrana foi calculado,

e as curvas de liberação em regressão linear apresentaram ótimos coeficientes de correlação.

No estudo da liberação da prednisona, a partir de microemulsões óleo/água, OASCO

et alo (38) empregaram membrana hidrófila impregnada com dodecanol. Esta membrana tratada

foi pressionada sobre wn membrana hidrófila formando assim, wn sistema com caractensticas

hidrófilas e lipófilas.

Um sistema de membrana em multicamada foi projetado por NEUBERT et alo (78)

para ser empregado em estudos de penetração de fánnacos na pele. O referido sistema fimciona,

segundo os autores, como receptor e pode simular a penetração de substâncias na pele hwnana

dissecada

As membranas de dimetil-polissiloxano têm sido extensamente utilizadas em estudos

de transporte de fánnacos por serem hidrófobas, de fãcil preparo e permeação (12, 19, 39, 59, 64,

79, 96).

KUROSAKI et alo (64) realizaram wn estudo comparativo da permeaçlo do ácido

flufenâmico em três modelos de membranas: pele abdominal de rato, membrana de silicone e

estrato córneo isolado de pele de cobaia. Foi possível verificar que os modelos de membranas

hidrófobas, como as de silicone, são inadequados para avaliar o amnento da permeação percutânea

de fármacos a partir de formas farmacêuticas contendo veículos que atuam no estrato córneo.

HATANAKA et alo (49) desenvolveram wn sistema de membrana artificial composto

por membrana de silicone e de poli-(2-hidroxietilmeta.crilato), para estudos in .,ltro da

permeabilidade cutanea de fármacos. Foi determinada a permeabilidade da membrana para vários

fàrmacos, com diferentes propriedades fIsico-químicas e esta, comparada com a pele dissecada de

ratos sem pêlo. Os resultados obtidos mosb 81 am que a membrana desenvolvida apresentou mna

propriedade barreira simil8l' ao modelo de pele animal utilizado.
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Dentre as membranas de origem natural, a pele humana é insubstitufvel nos estudos de

penetração e permeaçAo cutânea Entretanto, devido às dificuldades na aquisição desta membranas,

as peles de animais, como ratos (14,47, 70, 104, 109), camundongos com e sem pêlo (17, 30, 33,

40, 52, 82, 94, 104), coelhos (27) cobaias e encetos (64, 82, 120), porcos (94, 104), eles sem

pelo (94), macacos (120,132) tem sido empregadas como membranas naturais.

A pele humana pode ser obtida pela dissecação de cadáveres (13, 34, 100, 106, 110)

cirurgias (75). Vários procedimentos sAo utilizados no tratamento das amostras de pele humana

SCHUMANN (106) utilizou pele humana da região abdominal, obtida 24 horas post mortem e

mantida em refrigerador por um período máximo de 12 horas. Foi possível verificar, por testes in

'litro, que o butilhidroxianisol, adjuvante presente em várias formulações tópicas, penetra nas

diversas camadas da pele. Foram considerados fatores como quantidade aplicad~ área da pele

exposta aos produtos, bem como metabolismo do referido fánnaco na pele.

FRANZ (34) obteve ótimas correlações entre os dados de absorção percutânea,

obtidos por métodos in 'litro e in vivo, de 12 compostos orgânicos. Segundo o 8lJtor, a utilização

de amostras de pele humana armazenadas em congelador, por um período de três meses, não

alterou as características de penneabilidade desta membrana natuTaJ.

A penetração de substâncias em pele dissecada pode ser verificada utilizando somente

a camada epidérmica BRONAUGH et alo (13) aqueceram amostras de pele abdominal humana, em

água a 60 °C, por alguns segtmdos, removeram a epiderme, e a utilizaram nos estudos in 'litro de

penetração percutãnea da N-nitrosodietanolamina, eventualmente contida em veículos cosméticos.

O limitado DÚmero de amostras de pele human~ bem como a deterioração da sua

fimção barreira durante a armazenagem são fatores limitantes, dw1mte a execução de munerosos

experimentos. REGNlER et alo (93) propuseram a obtenção de uma epiderme reconstituída a

partir de queratinócitos humanos. A medida da absorção percutanea do ácido benzóico, da

testosterona e da hidrocortisona revelaram que, sob as mesmas condições experimentais, a

epiderme reconstituída exibiu uma fimção barreira com propriedades qualitativas similares a da

pele humana normal, ou sej~ as substAncias hidrófilas penetraram mais rapidamente do que as

hidrófobas.
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No sentido de verificar a validade dos resultados in .,/Jro de absorção percutAnea,

através da pele humana e em vários modelos animais, pRíBORSKY e MúHLBACHOVÁ (91)

realizaram mn estudo comparativo com pele de rato, cobaia, coelho, porco, desmamado,

camWldongo e pele humana. A absorçao percutAnea de soluções de erioglaucina (Azul Brilhante)

foi verificada em todas essa amostras de pele, sendo, o modelo animal que mais se aproximou à

pele hmnana foi a cobaia.

WESTER e MAIBACH (131) encontr81am boa correlaçao nos dados de absorçlp

percutAnea do ácido benzóico, da testosterona e da hidrocortisona em experimentos in .,i,o com

macaco Rbesus e com humanos.

A pele de c8IIltmdongo sem pêlo foi empregada em algmu; estudos e apresentou-se

adequada para substituir a pele humana (30). No entanto, a utilizaçao de pele de cannmdongo sem

pêlo em estudos in "ÜJ'O de absorção cutânea, deve ser feita de maneira cautelosa, mna vez que,

este tecido parece ser susceptível a algumas alterações quando comparados com a pele de cadáver

humano. O aumento da permeabilidade da camada córnea da pele desses animais pode ocorrer

devido à excessiva hidratação, ao tratamento com acetona e com promotores de penetração.

Quanto à hidratação, a permeabilidade é awnentada, em relação a pele humana, somente após dois

dias de experimento. Até este penodo, a pele de camlU1dongo sem pêlo pode ser empregada

assegurando-se mna boa semelhança a pele humana, conforme mostra a Fl..gura 7 (7, 11).



Figura 7: Coeficientes de penneabilidade para a água em fimçlo do tempo de hidrataçAo para as

peles de cadáver humano e de c8Immdongos sem pêlo (7).

2 4 6 Ó

Tempo de Hidratação (hr)

24

pele de camundongo sem pêlo

pele abdominal humana
0-0
~

o

2

~
u

><:
'-'

---.

"".c

41
"O
til

"O....
M....
.o
III
GI
S

""GI
P.

41
"O

41
4-J
C·
ti....
()........
ti
O

U

-
t""

o-



25

Em extenso estudo realizado por BRONAUGH et aJo (15) foram detenninada8 as

características da pele hmnana e de diferentes espécies de animais, tais como espessura das

camadas da pele, densidade e tamanho dos foHculos pilosos, e constante de permeabilidade a

diferentes compostos. Os autores concluíram através dos dados obtidos e da literatura, que a

escolha do modelo animal é dependente das características flsico-qulmicas da substância que se

pretende verificar a absorção percutânea

MuitQ recentemente, alguns autores estudaram o uso de pele de cobra (Elaphe

obsoleta) como modelo de membrana natural para estudos de permeação. A facilidade de

obtenção desta pele e o fate de não ser necessário sacrificar o animal são fatores vantajosos em

relação a pele de cadáveres bmnanos (128, 133).

2.3.4. SoluçGes receptoras utilizadas nos testes in yltro

A escolha da solução receptora colocada nas células de difusão in ~Ü1'o deve ser feita

criteriosamente, objetivando garantir o sucesso do experimento. Em muitos estudos, prefere-se a

solução isotÔnica tamponada a pH =7A como fase receptora (23, 71, 102). Entretanto, sempre é

necessário 231 antir "sink conditions", ou seja, a atividade termodinâmica do fármaco no fluido

receptor não deve exceder 10% da sua solubilidade de saturação para, assim, ser garantida mna

permeação favorável, e, assegm-ar mna eficiente coleta do permeante (131).

Substâncias hidrófobas, as quais podem ser definidas como substâncias com baixa

solubilidade em água, solúveis em solventes orginicos e altos valores de coeficiente de partição

óleo/água, possuem mna dificuldade em se partilhar para mn meio receptor aquoso. Assim, o uso

de meios não aquosos ou tampões isotônicos contendo solubilizantes parece ser mna alternativa

BRONAUGH e STEWART (14) verificaram a absorçlo cutAnea de dois principios

aromáticos de natlu'eza. hidrófoba através de metodologia in yUro. Soluções receptoras Iipófilas

substituiram a solução fisiológica, objetivando tentar melhorar a absorçlo e aproximar com os

resultados obtidos in .,i.,o. Assim, o soro de coelho e diluições aquosas de albumina de soro
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bovino. solv~nt~s orgAnicos ~ quatro tensoativos nao iônicos. foram ~mpregados como soluça0

receptora A soluça0 aquosa de polietilenoglicol-20-0Ieil-éter a 6%. foi a que apresentou

melhores resultados, mna vez que os seguintes fatores foram associados: boa correlaça0 com o

teste in ,i,o, e, pequena danificaçAo na membrana (pele dissecada de rato) usada no teste in ,Uro.

A solubilidade do fãrmaco na soluça0 receptora e o fato desta nAo alterar a fonna

fannacêutica por difusAo através da membrana, foram os fatores que ROLLAND et alo (96)

levaram em consideraçao na escolha da soluça0 receptora em seus experimentos. Foram

empregadas wna substancia Iip6fi1a (derivado do áçido naft6ico). mna membrana de silicone, duas

&ses receptoras (n-octanol e soluçA0 aquosa de Polisoroato 80 a 0.25%). bem como quatro bases

t6picas. A soluçA0 aquosa de tensoativo apresentou-se mais adequada, mna vez que o n-octanol

atravessou a membrana e dissolveu algmnas das fonnas farmacêuticas utilizadas.

SURBER et alo (120) verificaram que a adiçao de 3.001Ó de polietilenoglicol 20 ou

3.001Ó de albmnina, na fase receptora, amnentou o fluxo da acitretina através da pele de macaco nos

experimentos in ,Uro.

No sentido de aproximar os resultados in ,Uro com as situações in ,i,o, SCOTf e

RAMSEY (108) testaram diferentes soluções receptoras para avaliar in ,Uro, a absorção

percutãnea de mn inseticida piretr6ide através da pele de rato. As soluções aquosas de etanol a

50,0%, de polietilenoglicol-20 cetiléter (Cetomacrogol 1000) a 6,0% e de soro de carneiro,

apresentaram-se adequadas para o estudo.

2.3.~. Estudos in ,Uro de Dençlo e absorçlo c:utbea de c:ortic:osteréldes

A literatura referente BOS estudos in ,ltro de liberaçAo e absorçAo cutAnea de

corticoster6ide é extremamente extensa. Os trabalhos mais significativos estao relatados a seguir.

TANAKA et alo (121) utilizaram o acetato de dexametasona como mn modelo de

fãnnaco para investigar a influência da solubilidade e da distribuiçAo de mna substancia em

emulsões 6leo/água nas caracterfsticas de liberaçAo da preparaçAo. A quantidade de acetato de
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dexametasona liberada de emulsões contendo 3,0% de Polisorbato 80 foi aumentadamas, quando a

concentração do fármaco era superior a 500,0 rngImI.., cristais do mesmo foram observados, e a

liberaçlo nlo foi mais influenciada pelo aumento da concent.ração do tensoativo.

Os corticoster6ides fluocinonida e flucloronida foram avaliados quanto à sua

liberação in. ,Uro a partir de pomadas hidrófobas contendo diferentes tensoativos (23). Os

resultados obtidos mostr81 am que o tipo de tensoativo influencia na liberação, pois as interações

fIsico-qufmicas entre fármaco e tensoativo ocorrem de maneira diferente para cada substancia

tensoativa.

AMERONGEN et alo (2) verificaram a liberação do corticoster6ide budesonida em

duas preparações comerciais utilizando wna célula de difuslo de fluxo continuo e membrana

sintética. Para validaçlo do processo de difusão foram otimizadas a soluçlo receptora, a

velocidade do fluxo, a quantidade de produto aplicado etc. A budesonida apresentou uma lenta

liberação quando estava incorporada em mna pomada gonh.a-osa e rápida liberação em cremes

água/óleo.

NIEMI et al. (81) deterntinaram in ,lUo a liberação da hidrocortisona a partir de

cremes óleo/água contendo lamil sulfato de sódio, cetomacrogol 1000 ou cetrimida O lamil

sulfato de sódio apresentou mna influência positiva na liberaçlo do fármaco. Este fato foi

relacionado, pelos autores, à sua maior capacidade de solubilizaçlo do corticosteróide.

Em recente trabalho, NEUBERT et al. (79) verificaram a liberaçlo in. ,lUo de

formulações tópicas comerciais contendo 17-valeralo de betametasona e hidrocortisona. Os

resultados obtidos mosb 81 am que para wna mesma substincia corticosteróide o perfil de liberaçlo

difere de produto para produto. Este fato pode, segundo os uores, acarretar preparações 010

bioequivalentes.

Várias formulações foram testadas por SMID-KOBAR et alo (117) quanto a Iiberaçlo

in. .,lUo do fosfato sódio de dexametasona e da dexametasona base. Os dados obtidos foram

discutidos com relaçlo à composiçlo, à viscosidade do ve{çuJo, à estrutura interna do sistema,

bem como às propriedades dos fármacOB.
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SHAH et ai. (113) obtiveram uma boa cOlTelaçAo entre o ensaio in. .,l.,o de

vasoconstrição e a liberação in. ,ltTo do 17-valerato de betametasona e hidrocortisona contidas em

cremes comerciais. O fluxo do corticóide através de wna membrana sintética e a velocidade de

liberação foram determinados para cada formulação. As diferenças de liberação entre as amostras

de um mesmo fàbricante foram atribufdas às diferenças na origem das matérias-primas e na

manufatura dos produtos.

A liberação da triamcinolona-acetonida através da epiderme hwnana foi verificada

por KADIR. et alo (58). A influência de promotores de absorçAo percutAoea também foi

determinada mostrando que estes influenciam no coeficiente de partiçAo da triamcinolona

acetonida entre o estrato córneo e o veiculo.

COLDMAN et alo (24) conduziram um estudo in. ,Juo para examinar a penetraçAo

percutãoea da fluocinolona-acetonida e seus ésteres a partir de veiculos contendo diferentes

quantidades de isopropanol, associados com propilenoglicol ou miristato de isopropila A

penetraçAo foi amnentada quando da evaporaçAo do isopropanol, e quando a atividade

termodinâmica do corticosteróide foi amnentada nos veiculos não voláteis. A precipitação do

fánnaco em veiculos satW"ados atuou de maneira negativa na penetraçAo.

Os parâmetros: fluxo do permeante, resistência da membrana, coeficiente de partiçAo,

coeficiente de difusAo, atividade termodinAmica, e outros, foram ooterminados por KUBOTA et alo

(62) quando avaliaram a absorção in. ,ltTo da betametasona base e do 17-valerato de betametasona

em soluçA0 aquosa O corticóide mais lipófilo (éster) partilhou-se, preferencialmente, nas camadas

viáveis da pele (derme e epiderme viável).

SHAHI e ZATZ (115) avaliaram o efeito da fonnulaçAo no fluxo da hidrocortisona

através da pele de c8lD1Dldongo. Os autores conclufram que o fluxo deste fãnnaco , contido em géis

ou soluç~eB, varia inversamente com a concentraçlo de propilenoglicol e independe da

concentraçlo de 2-propanol.

PANCHA<JNULA e RITSCHEL (86) comprovaram através de estudos in. .,ltTo, a

,itlo e in. .,itlo que o dietilenoglicol monoetil éter amnenta a peoetraçlo da dexametasona e da

hidrocortisona na pele, e, diminui a permeaçlo dessas substâncias através da pele. Os pm1metros
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solubilidade e coeficiente de partiÇAo óleo/égua, quantidade de finnaco retido na pele, e,

distribuiçAo dos fãrmacos nas camadas da pele, foram determinados e considerados quando da

inteI]>retaçAo dos resultados.

A absorçAo transcutâne, em pele de rato, da lriamcinolona-acetonida e outros

fánnacos, derivados da pirrolidon, foi verificada por SASAKI et alo (102). Segundo esses

autores, a retençAo cutAnea e o incremento na permeaçAo desses fãrmacos foi decorrente da

presença dos derivados de pirrolidona.

A cinética de permeaçAo percutAnea da triamcinolona-acetonida foi verificada in ,lUo

por CHOW et ai. (22) utilizando membrana sintética e pele de cannmdongo sem pêlo. Os autores

verificaram que a penetraçAo através da membrana sintética foi diferente da membrana natural. O

efeito promotor da penetração percutinea do l-dodecilazociclobeptano-2-ona foi dependente da

sua concentraçAo, e, avaliado segt.Dldo os seguintes parâmetros: fluxo do corticosteróide através

das membranas, efeito reservatório na pele de animal, coeficiente de partição do :fãrmaco entre a

membrana e o veiculo, bem como constante de difusAo do permeante na membrana.

MIREJOVSKY e TAKRURI (73) realizaram interessante estudo do comportamento in

vJJ.ro e in ,ivo de promotores de absorçAo na penetraçAo cutAnea e percutAnea da hidrocortisona

em pele viva e dissecada de carm.mdongos sem pêlo. A bexametilenolauramida apresentou-se como

adequado promotor de absorçAo cutAnea para a hidrocortisona, mesmo em baixas concentrações.

A penetração de dois corticosteróides tópicos, fluocinolona-acetonida e fluocinonida,

através da pele humana foi investigada para várias formulações de géis hidrófilos contendo

propilenoglicol em diferentes concentrações (85). A IiberaçAo, a penetraçAo, e os resultados in

,lJro e in ,i,o indicaram que o comportamento in ,i,o é diretamente dependente da

penetrabilidade do fãnnaco em estudo.

O acetato de hidrocortisona e o 17-valerato de betametasona foram empregados como

modelos de fãnnacos no estudo de penetraçAo e retençAo cutAnea realizado por MICHNIAK et ai.

(71). Os autores utilizaram pele de camundongos sem pêlo em célula de difualo, para avaliar o

efeito de ésteres e amidas do akido clofIbrico como promotores de absorçlo. As amidas

proporcionaram lDDa melhor retençlo cutAnea e penetraçlo traoscutAnea para o fãnnaco que os
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demais derivados. Os autores. diante dOI resultados obtidos sugeriram as amidas do ácido

dofibrico como adjuvantes eficazes e inócuos.
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%.4. SUBSTÂNCIAS QUE PROMOVEM A ABSORÇÃO CUTÂNEA

Dw1mte vários anos, pesquisadores tem sugerido diversas substAncias adjuvantes, as

quais, temporariamente, podem alterar a permeabilidade da pele. Tais substAncias, se inócuas,

poderiam ser usadas em dermatologia para aumentar a penetraçAo de fãrmacOB, e, ainda, para

tratar pacientes sistemicamente pela via cutAnea. A seguir tem-se o conjunto de propriedades as

quais mna substAncia deve possuirp~ ser utilizada como "promotora de absorçAo cutAnea" (6):

a) Ser fannacologicamente inerte e nAo possuir açlo nos sítios receptores da pele ou do corpo

de maneira geral;

b) Não ser tóxica, irritante ou alergênica;

c) Sua açAo deve ser imediata à aplicaçlo e a duraçAo do efeito deve ser adequado;

d) Quando removida da pele, o tecido deve recuperar imediata e completamente suas proprie

dades normais de barreira;

e) Ser química e fisicamente compativel com 1Dlla grande variedade de fármacos e veículos

farmacêuticos;

f) Ser tml excelente solvente para os fármacos;

g) Possuir boa espalhabilidade; .

li) Incorporar-se em loções. suspensões, pomadas. cremes, géis. aerosóis e adesivos cutAneos;

I) Possuir baixo custo. nIo possuir odor e cor e ler cosmeticamente aceitável.
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Infelizmente, nlo existe wn único adjuvante que satisfaça completamente todas estas

exigências. Entretanto, algwnas substAnc.ias possuem muitos desses atributos, e foram investigadas

clinicamente ou em laboratório, confonne relatado a seguir.

HORI et alo (51) classificaram os promotores de absorção cutânea em diagrama,

segt.Uldo suas propriedades fisico-qufmicas. Duas áreas foram delimitadas no diagrama Uma delas

representou os compostos com maiores características hidrófilas, incluindo substAncias como o

propilen~glicol, o etanol, os derivados da pirrolidona e o dimetilsulfõxido. Na outra área, fizeram

parte os compostos hidrófobos como o ácido oleico, o álcool e o ácido lauricos, o miristato de

isopropila, o l-dodecilazacicloh~ptano-2-ona, o n-deciJ metiI sulfõxido e o n,n-dimetil-m

toluamida.

As diferenças de hidrofilia e lipofilia das vária substAncias promotoras de absorçlo

cutânea fazem com que as mesmas atuem por mecanismos diferentes. A figm-a 8 ilustra a via polar

e apoiar pelas quais esses adjuvaotes podem exercer seus efeitos na pela (7).

Um extenso estudo foi realizado por BARRY e BENNE1T (8) com promotores de

absorçlo cutânea Os modelos de fãrmaco polar (manitol) e apoIar (hidrocortisooa e progesterona)

foram empregados para avaliar in ,/Jro o modo de açAo de vários promotores de absorçAo: a)

solventes que promovem a penetração de fánnacos polares e apoIares. tais como os derivados da

pirrolidona, a n-metilfonnanida e o propilenoglicol associado a Azona; b) promotores que afetam

a rota polar de penetraçAo. tais como o propilenoglicol associado 80 deciJ-metil-sulfõxido; e c)

acelerantes, os quais preferencialmente modificam a rota apoIar, como o propiJenoglicol isolado e

associado 80 ácido oleico.

O fato do a-bisabolol nlo possuir açAo irritante ou tóxica na pele viva levaram

KADm. e BARRY (57) a avaliarem, por meio de metodologia in .,lúo, sua atividade como

promotor de penetraçlo cutânea para produtos dennatológicos e de açAo transdérmica Os autores

verificaram que amostras de pele In.unana pré-tratadas com misturas de a-bisabolol

propilenoglicol 1:1 apresentai am-se 17 vezes mais penneáveis 80 S-tluoruracil e 63 vezes mais

penneáveis a triamcinolona-acetonida, quando comparadas com a pele DIo tratada. Os estudos de



\

33

calorimetria realizados sugeriram que o a-bisabolol atua aumentando a fluidez dos lipideos da

pele. facilitando assim. a penetraçAo de fãrmacos pouco difusfveiB.

O dimetilsulfõxido representa a substAncia mais estudada nos últimos anos como

promotor de absorçAo cutânea (6.26.33,54). O mecanismo pelo qual o dimetilsulfõxido altera a

permeabilidade cutanea ainda nAo está completamente elucidado. Em baixas concentrBçôes, esta

substância parece formar pontes de hidrogênio com a água, proteínas. carboidratos, ácidos

nucleicos, substAncias iônicas etc. Tal fato facilitaria a migraçAo de fãrmacos através da pele. Um

outro modo possfvel de açAo para o dimetilsulfõxido seria a capacidade deste em danificar ou

produzir grandes mudanças estruturais na pele, quando em altas conceDtraçôes. A alta atividade

osmótica do dimetilsulfõxido pode distorcer a estrutura laminada do estrato córneo. inchá-lo, e

induzir a formaçAo de canais. Estes. por sua vez. promoveriam a pass88em de vários fãrmacos.

Apesar da confirmada capacidade em facilitar a penetraçAo cutânea de fãrmacos, o uso do

dimetilsulfõxido deve ser feito de maneira cautelosa devido ao inconveniente da irritaçAo cutânea

causada por este produto (123).

Os derivados de pirrolidona tem sido empregados jmrtamente com vários fãnnacos

para promover a penetraçAo e estabelecer um reservatório para estes no estrato córneo (1, 103).

SASAKI et alo (102) investigaram o efeito acelerante de penetraçAo cutAnea de uma combinação de

duas pirrolidonas (1-metil-2 e 1-lamil-2-pirrolidona). A penetraçAo do 5-fluol1Jl1lCil foi

exacerbada na presença da combinação. viabilizando. assim. a via de administrBçAo transdermal

para este fãnnaco.
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A azona (azocicloalcano-2-ona) também é mn composto que tem a capacidade de

alterar a permeabilidade cutânea (6. 10, 41). Sua aplicaçAo é sugerida em preparações tópicas

contendo anti-bacterianos. antifiiogicos, corticoBteróides, iododeoxiuridina e S-f1uorouracil.

O propilenoglicol e o etanol sfto solventes muito empregados como promotores de

penetraçlo na pele. A concentraçlo de propilenoglicol na preparaçAo é tDD fator critico mna vez

que o excesso desta substância pode amnentar o coeficiente de partiçlo veiculo/pele,

comprometendo, assim, a liberaçfto do fãrmaco (8, 10, 26, 85). Em ~it08 casos, esses

Iiquidos fimcionam como co-solventes para produzir soluções saturadas ou quase saturadas do

principio-ativo, e, dessa forma, maximizar a atividade termodinAmica do penetrante. Essa

otimizaçAo leva a um amnento da absorçAo percutânea, ainda que o estrato córneo esteja

inalterado (6).

Os tensoativos representam uma classe de substancia que alteram progressivamente a

natureza da barreira cutânea, facilitando. assim, a penetraçAo de fãrmacos. Os cremes contem

tensoativos como agentes emulsificantes, porém, nas concentrações utilizadas, essas substâncias

provavelmente possuem um pequeno efeito na permeabilidade cutAnea. Entretanto, eles podem

alterar as características da pele de tal forma que promovam a passagem de substâncias hidrófilas

(6. 10.29.46. 101).

DI COLO et alo (29) verificaram a influência das interações fàrmaco-tensoativo e

pele-tensoativo na absorçfto percutAnea de dois fãrmacos (benzocaína e 2-etilhexil p

dimetiIaminobenzoato), os quais diferem em suas propriedades lipófilas. Os resultados obtidos

sugeriram que os tensoativos empregados (monooleato de sorbitano e n-Iamil éter de

polioxietileno) interagiram tanto com os fãrmacos como com a pele. O grau destas interações sAo

dependentes da polaridade dos tensoativos e dos fãrmacos.

Recentemente, KONTURRI et alo (60) realizaram tDD estudo da caracterizaçAo

eletroqufmica da pele humana por meio de espectroscopia, no sentido de avaliar os efeitos do

acetato de dodecil-n,n-dimetilamino e da azona neste tecido. Estes alteradores da permeabilidade

cutânea parecem abrir novas rotas de penetraçAo e amnentar a desordem da matriz lipoidal. Em

conseqOência foram amnentadas a resistência Oluníca, as propriedades capacitivas e a dimensAo

fractal da pele.



\

36

o ácido oleico apresentou-se efetivo como acelerador da permeaçlo da ergotarnina

através da pele de coelho. Preparações contendo 10% de ácido oleico aumentaram cerca de 50

vezes a quantidade do fãrmaco penetrada após 24 horas, quando comparada com formulações

controle (80).

Sob o ponto de vista da segurança e da eficácia, provavelmente a éBUa seja o melhor

promotor de penetraçlo. Quase todos os fãnnacos slo melhor penetráveis no estrato córneo

hidratado do que no tecido seco. Baseado neste fato~ a principio, qualquer substtncia a qual seja

inerte fmmacologicamente e promover a hidrataçlo do estrato córneo, pode ser considerada 1DD

acelerador de penetraçlo. Como exemplos, podemos citar o Fator de Hidrataçlo Natural (FHN),

os seus análogos e a uréia. AlgtDl8 umectantes naturais localizam-se na pele, protegidos por mn

componente lipídico. Esses mnectantes, commnente denominados como FHN, podem ser extnúdos

do estrato córneo pela~ após tratamento com solvente. A composiçlo do FHN é a seguinte:

400.10 ácidos graxos livres, 12% ácido carooxflico-pirrolidona, 7% uréia, 5% sódio, 1,5% cálcio,

4% potássio, 12% lactato etc (6).

A uréia tem sido empregada em cremes contendo corticosteróides no sentido de

amnentar a hidrataçlo cutânea do estralo córneo e, assim, promover a penetraçlo dos fãrmacos. A

uréia modifica o estado de hidrataçlo da camada córnea, porém, para ela atuar deve-se aguardar

1DD tempo suficiente. Alguns estudos verificaram que cremes contendo l00!é de uréia amnentam a

penetraçAo cutânea de corticosteróides (6, 72). Para outros fãrmacos, a presença da uréia na

formulaçAo nlo influenciou a permeaçAo através de pele (80).

A lecitina constitui 1DD emulsificante natural, e, devido a sua semelhança com os

fosfolipídeos das membranas naturais, slo atualmente adjuvantes biocompatfveis empregados em

produtos dermatológicos. CHOWHAW e PRITCHARD (23) estudanan a liberaçlo de

corticosteróides contido em pomada hidrófoba na presença de vários tensoativos e álcoois graxos,

além da lecitina. Os resultados obtidos mosb 8I1W que este fosfolipideo, quando na concentraçlo

de 5%, amnentou consideravelmente a velocidade de liberaçlo dos corticóid08.
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%.S.IDDROGEIS E SUA UTILIZAÇÃO DI SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE lÁRMACOS

Os hidrogéis heterogêneos sAo fonnados a partir de mistura de polímeros, de co

polímeros segmentados ou de polfmeros interpenetrantes. Estes veiculos tem sido muito

investigado como carreadores de fãrmacos, devido as seguintes caracterfsticas: a) grande

compatibilidade com os tecidos devido a mfnima irritaçao mecAnica resultante do seu alto

conteúdo aquoso; e b) pr~priedades de transporte de massa dos hidrogéis manipulados por nfvel

ou cinética de intumescimento (24, 87, 126). A combinaçao de polímeros hidrófilos e hidrófobos

produz hidrogéis compostos com fà.ses separadas. O processo de combinaçao é um método

simples, o qual associa as vantagens dos diferentes materiais, assim, o polímero resultante,

algumas vezes, apresenta propriedades sinérgicas. As vantagens do sistema de combinação de

polímeros no controle de liberaçao de fãrmacos estao relacionados com a facilidade na fabricaçao

das preparações, a manipulação das propriedades das preparações (hidratação, velocidade de

degradaçAo e força mecAnica), a carga de fárma.co e a utilizaçao da fase dispersa predominante

como mn microreservatório para amnentar as propriedades de liberaçAo. Algtms sistemas de

hidrogéis sAo sintetizados usando segmentos de polímeros hidrófilolhidrófobo, blocos ou enxertos

de co-polímeros e poHmeros conjugados por ligações químicas covalentes. Os co-polfmeros

anfifiliC08 formados por dois ou três blocos podem ser sintetizados com polioxietileno

biodegradável ou nAo (5).

O interesse na aplicaçAo de um bloco especifico de co-polímero

(polioxietileno/polioxipropileno/polioxietileno) na libera.çAo de fãnnacos está baseada em sua

transiçao gel-sol termo-reversível. Este bloco de co-polímero contém aproximadamente 70,~ de

polioxietileno e mn peso molecular de 12.500. No comércio pode-se encontrar este produto sob

duas denominações Pluronic~ PF-127 ou Poloxamer 407. Devido as cara.cterfsticas de sua

estrutl.u"a molecular, este bloco de co-polímero forma micelas em soluçlo aquosa e exibe

gelatinizaçAo termo-revena em conceJJtraçOes acima de 20,00.4, isto é, apresenta-se como um

Ifquido à baixas tempendura& e 1DIl gel quando atinge a temperatura ambiente (126).

~



38

ATIWOOD e colaboradores (3) estudaram as propriedades micelares do bloco

de co-polfmeros polioxietileno I polioxipropileno tml água e em soluçôes de eletrólitos por

espectroscopia de fõton, dispersA0 de luz e viscosimetria. OI autores verificaram, por esse.

métodos. que o amnento da temperatura resulta em uma desidrataçAo micelar. Esta desidrataçlo

micelar é causada por mudanças conformacionais nas cadeias de polioxipropileno. levando a

expulsA0 da água além de lUIl amnento no volmne anidro da micela. O 8l8Dento do tamanho micelar

foi lUIl outro fator observado nos experimentos.

TOMIDA et al. (126) verificaram as caracterlsticas de liberaçAo in y/.tro do

diclofenaco e da hidrocortisona incorporados de géis de PoloX3lDer 407. O amnento da

concentraçAo do co-poHmero no gel dimiJ)1Jiu a liberaçlo do corticóide. No caso do diclofenaco. o

pH do gel foi crítico no controle de sua velocidade de liberaçAo. sugerindo a ocorrência de

interações entre a forma ionizada de fãnnacos hidrófobos com as micelas nAo iônicas do co

poHmero.

Os blocos de co-polimeros a base de óxidos de etileno e propileno tem apresentado

interesse como agentes solubilizantes. COLLE'IT e TOBlN (2.5) verificaram a relação que existe

entre a estrutura de vários blocos de co-poHmeros e solubili.zaçlo de alglUIlaB acetanilidas para

substituídas. Os autores concluíram que a solubilizaçlo destas substâncias parecem depender tanto

da estrutura do co-polimero como da natureza do soluto.

~



'X-

39

1.6. ANÁLISE DE CORTICOSTERÓIDES POR CROMATOGRAFIA LíQUIDA DE ALTA

EFlCItNCIA (CLAE)

As metodologias anaHticas empregadas em experimentos in ylJro de liberação e

penetração cutânea devem ser seletivas e de alta sensibilidade, mna vez que são pequenas as

quantidades de fãrmacos a serem dosados. Os métodos mais adequados são o radioimtmoensaio e

a cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE) (112).

A CLAE tem sido empregada em muitos estudos de liberação in .,Ü/'o e absorção in

.,1.,0 de corticosteróides (63, 71, 86, 102, 113). Para a análise dessas substAncias em formas

farmacêuticas, a metodologia por CLAE também é adequada.

ORR et alo (84) empregaram a CLAE como metodologia analftica para verificar a

tmiformidade de dosagem em sete pomadas comerciais contendo hidrocortisona a 1%. Após

extração com dimetilpentano e metanol, o conteúdo de hidrocortisona foi determinado utilizando

se fase móvel metanol: água (75:25) a tml fluxo de 1,4 mIJmin, cohma Spherisorb 50DS (25 em x

4,6 mm), volume de injeção de 20,0 roL e norestisterona como padrão interno.

O diacetato de diflorasona foi quantificado em cremes e pomadas através de CLAE,

sob as seguintes condições: cohma de sflica (lO em x 4,6 rmn) de 3 rmn de diâmetro: fase móvel

cloreto de butila, saturado por água: cloreto de metileno, saturado por água: tetrahidrofurano:

ácido acético (350:125:10:1.5), fluxo de 2,5 mIlmin e diacetato de isoflupredona como padrto

interno. As amostras fonna submetidas a extração com clorofõrmio e posterionnente à análise por

CLAE a 254 mn. A recuperaçAo do diacetato de diflorasona nas diferentes amostras ficaram em

tomo de 10001Ó. O método proposto apresentou-se reprodutfvel e adequado para utilizaçlo em

estudos de estabilidade (116).

GAGNE e LODGE (36) analisaram o fosfato sódico de dexametasona contido em

preparações fàrmacêuticas (soluções oftálmicas, iqjeções e inalantes) através de CLAE. As

determinações fo~ realizadas após diluição das amostras e padrlo interno com a fase móvel

dihidrogêniofosfato de potássio a 0,07 M: tetrahidrofurano: metanol (300:18:182), fluxo de 1,5
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mIlmin, coluna cromatográfica CII (30 çm x 3~9 DDD)~ 5JJL de injeçlo e detecçAo a 254 IDD. O

padrAo interno foi o dietilftalato. O método empregado apresentou linearidade em O~IS a I~SO J.I8 e

coeficiente de correlaçAo igual a 0~9999. O fosfato de dexametasona pôde ser detectado na

presença de excipientes e fãrmacos~ os quais normalmente estio presentes nas formulações

examinadas.

TOKUNAGA et alo (125) desenvolveram um ensaio por CLAE para a determinaçAo

de vários corticosteróides que normalmente estAo presentes em cremes e pomadas. As condições

cromatográficas empregadas foram coluna de fase reversa Cla~ fase móvel acetonitrila: água

(45:55 ou 55:45). As amostras sofreram prévia extraçAo em coluna de sflica eluidas com

diclometano e metanoI (4:1). Através deste método foi possfvel separar e quantificar o acetato de

cortisona e de dexametason~ a fluormetolon~ e o valerato de betametasona das preparações

dermatológicas.

Um sensível em seletivo método por CLAE em fase reversa foi desenvolvido por

MARON et alo (67) para a determinaçAo e verificaçAo da estabilidade do 17-benzoato de

betametasona contido em veículos hidrófobos. A 17-metiltestosterona foi empregada como padrão

interno. A extraçAo do corticóide foi realizada com metano} e acetonitrila (7:2)~ cromatografadas

em coluna de fase reversas C18~ fase móvel metanol: acetonitrila: água (7:2:4), e detectadas no

ultra-violeta a 254 mn. O método apresentou linearidade nas concentrações de 25 a 62~5 J.l3ImL.
A detenninaçllo de corticosteróides em fluidos biol6gicos por CLAE é muito

empregada em- estudos de biodisponibilidade. TOOTIIAK.ER et alo (127) realizaram um estudo

comparativo entre a CLAE com detecçlo no ultra·violeta e fluorescência para analisar a

hidrocortisona em plasma humano. O método cromatográfico empregou a 4-pregnona-17~ 21

triol-3, H-diona como padrlo interno. A hidrocortisona foi extrafda das amostras de plasma,

previamente basilicadas, por cloreto de metileno. O resfduo seco da fase orgAnica foi ressuspenso

na fase m6vel (soluçA0 aquosa de metanoI a 60%) e 20 mL foram injetados no cromal6grafo. Os

autores empregaram pré-coluna (2,1 x 70 um) e coluna de fase reverta (4,6 x 250 DDD), alravés da

qual foi bombeada a fase móvel a um fluxo de 1,0 mIJmin. A detecçlo ocorreu a 254 nm e os

tempos de eluiçft.o foram 10 e 8 mio para hidrocortisona e o padrAo interno, respectivamente. O
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método acima apresentou mna linearidade en1re 5.0 e 700.0 oWmL e boa correlaçlo com o método

de CLAE com detector de fluorescência.

A determinaçlo simultAnea da betametasona. do acetato de betametasona e da

hidrocortisona em fluidos biológicos foi realizada por PETERSEN et ai. (88) através de CLAE. O

acetato de hidrocortisona foi empregado com padrlo interno e 88 amostras (plasma. sangue e

urina) foram extraídas com diclorometano seguido de cromatografia em um sistema de fase

reversa (coluna Ca de 250 mm x 4.6 mm e 10 J.1lIl de diâmetro) e. eluiçAo com a fase móvel

metanol: égua (60:40). A detecçAo a dois comprimentos de onda (254 mIl e 240 nm) foi empregada

para ensaiar a especificidade do sistema e a sensibilidade encontrada foi 10 ng de cada

corticosteróide. Os autores nAo utilizaram a alcalinizaçAo no processo de extraçlo para evitar a

hidrólise dos ésteres. A estabilizaçAo destes ésteres nas amostras de fluidos biológicos foi

possivel com a utilizaçao de sal sódico do ácido etilenodiaminotetracético a concentraçao de

0,1% p/v.

ROSE e JUSKO (97) desenvolveram mn sensivel, especifico e reprodutivel método

de CLAE para determinaçAo simultânea da prednisona. prednisolona e cortisol em fluidos

biológicos, empregando a dexametasona como padrao interno. As amostras foram extraJdas com

cloreto de metileno, lavadas com soluça0 de hidróxido de sódio e cromatografada em mna coluna

de sílica microparticulada, com detecçao no ultra-violeta a 254 nm. A fase móvel empregada foi

metanol: cloreto de metileno (3:97) com fluxo de 2,0 mIlmin A sensibilidade do método foi maior

do que 15 ng para os quatro corticosteróides, apresentado-se adequado para o acompanhamento da

biodisponibilidade da prednisona em pacientes que fazem uso deste :fãnnaco.
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Este trabalho foi planejado com as seguintes fases de execuçAo:

1 - Preparo de fonnulaçôes dennatológicas a base de bloco de Poloxamer 407 contendo como

adjuvante. uréia ou lecitina, para incorporaçAo de corticosteróide;

2 - PadronizaçAo da metodologia in yitro para os estudos de liberaçAo, penetraçAo transcutânea e

retençAo cutânea na pele de animal;

3 - PadronizaçAo da metodologia anaHtica para determinação dos corticosteróides por CLAE nas

fonnulações, nos estudos de liberaçAo e na pele de animal;

.. - Estudos in yÜ/'o de liberaçllo, penetraçllo transcutanea e retenção cutânea dos corticosteróides

contidos nas fonnulações desenvolvidas.
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4.1. MATERIAL

4.t.t. Solveutes, realemes e matérias-primas

- Acetato de hidrocortisona; USP XXI

- Acetato de dexametasona; USP XXI

- Triamcinolona-acetonida; USP XXI

- Desonida; USP XXI

- Timerosal; USP XXI

- Bloco de co-polímero (pOFJPOP/POE) - Pluronic<!> PF-127, BASF Wyandotte

Corp.;

- Uréia p.a; Reagen;

- Propilenoglicol p.a; Reagen;

- Vaselina liquida, FAVAb;

- Lecitina (L-a-fosfatidilcolina de soja, Catálogo Sigman" P5638, Lote 121H0048);

- Mistura de metil, etil, propil e butil-parabeno e fenoxietanol- Phenonip@, Croda;

- Cloreto de sódio p.a, MERCK;

- Fosfato monobásico de sódio p.a, Ecibra;

- Fosfato dibásico de sódio p.a., Ecibra;

- Polietilenoglicol-20 etil éter (Catálogo Sigma n" 5884, Lote 120H0360);

- Metanol para cromatografia Lichrosol~, MERCK;

- Clorofõnnio p.a., MERCK.

- MiriBtato de isopropila (Catálogo Sigman" 8136, Lote 53H0375);

- EDTA sódico p.a., Reagen;
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4.1.1. SoJuçles padrlo

- SoluçA0 estoque de desonida (116, 21-Dihidroxi-16a, 17a-isopropilidenodio

xypregna-l, 4-dieno-3,20-diona) na concentraçAo de 1,0 J.l3ImL e 2,0 J.l3ImL
(PadrIo interno), em metanol;

- SoluçA0 estoque de triamcinolona-acetonida (9a-Flúor-118, 21-Dihidroxi-168, 17a

-isopropilidenodioxipregna-l, 4-dieno-3, 20-diona) na concentraçAo de 1,0 J.l&'mL,

em metanol;

- Solução estoque de acetato de hidrocortisona(21-Acetoxy-4-pregneno-1l8,17a, 21

-tiol-3,20-diona, Catálogo Sigma ri' H-4126, Lote 62H0654) na concentraçAo de 1,0

J..l8Iml. em metanol;

- Solução estoque de acetato de dexametasona (9a-Flúor-16a-metil-118, 178, 21

-Trihidroxi-l,4-pregnadieno-3,20-diona-21-acetato, Catálogo Sigmarf' D-1881, Lote

10?F0949), na concentração de 1,0 J.l&'mL e 4,0 J.l&'mL (PadrIo interno), em metanol;

- SoluçA0 estoque de dexametasona (9a-Flúor-118, 17a, 21-Trihidroxi-16a-metil

pregna-l, 4-dieno-3, 20-diona, Catálogo Sigmalf D-1756, Lote 23HOO91) naconcen

traçA0 de 1,0 J.l3ImL, em metanol;

- SoluçA0 estoque de hidrocortisona (118, 178, 21-Trihidroxipregna-4-eno-3,20-diona

Catálogo Sigmarf' H-4001, Lote 13H0525) na conceotr1lçlo de 1,0 J.l8"mL, em meta

nol.
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4. t.3. Equipamentos e acess6rios

- Cromat6grafo líquido. modelo CO 480-C. acoplado a mo detector ultra-violeta. com

comprimento de onda fixado a 254 JUD. volume do injetor igual a 20,0 pL.

- Coluna cromatográfica UCLOCART RP-18-50957/0001 - MERCK. 125 mm x 4 mm,

.5 J.1D1;

- Pré-colunaRP-18-509.57/0001 - MERCK, 4mmx 4mm,.5J.1D1;

- Registrador potenciométrico CO, modelo 1001;

- Membranas para filtraçAo de solventes orgânicos MILLIPORE~ (FHUP), 0,5 J.UD;

- Ultra-som, Microsonic. modelo SX-20;

- Agitador mecAnico TAYO S-SF. tipo ''Mixer'';

- Agitador mecânico horizontal (220 ± 10 cicloslmin), Pachaoe. modelo TE 240;

- Balança analítica ''Mettler'' H 10W. para carga máxima de 160 g

- Micropipetas automáticas ajustáveis de 1 a 100~ 100 a 1000 mL e 1 aiO mL.

- Microserlnga de 25 mL - HAMINTON;



- Papel de filtro qualitativo, 12,5 em de diAmetro;

- Unidades filtrantes descartáveis, 0,5 J.UIl, 13 mm de diAmetro - Membrana hidrófila

modificada~ Catálogo Sigma rf Z22.742-0. Lote 93H0959);

- Pipeta de polietile~o para transferência de liquidos - SIGMA. capacidade 2 mL;

- CentrifugaFANEN, Modelo 201;

- Balões volmnétricos de 10,50 e 100 mL;

- Pipetas graduadas de 1. 5 e 10 mL;

- Pipetas volmnétricas de 1 mL;

- Funil de vidro;

- Funil de separaçAo de 500 mL;

- Béqueres de vidro de 40 e 80 mL;

- Luvas cirúrgicas;

- Tesoura e pinça para diBllecaçlo;

- Tubos de extraçlo de 13 x 100 on. com tampa eBllKrilhada;

- Tuboll CGniCOII de 16 mL;

48
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- Aparelho de dissoluçAo - SOTAX AT 7;

- Viscoslmetro RHECOTEST 2.1 (VEB-MLW-DDR, Lamedid);

- Banho termostatiZJIdo - circulaçAo de égua, VEB MLW-Profger9te - WERK

Medingen Sitz Freital;

- Medidor de pH - DIGMED;

- Agitador magnético;

- Células de liberaçAo in ,itru,

- Bomba à vácuo;

- Membranas de diálise, acetato de celulose 33mm x 30m112-14.000 P.M.;

- Thbos plásticos de 2 mL para coleta e Bl"IIl8ZeIl8IIlento de amostras, SIGMA;

- Folhas de papel allllDÚlio;

- Potes plásticos com capacidade para 100 g.

ObservaçGes: As vidrarias foram submetidas a lavagem com ácido clorídrico 6N, durante 12 ho

ras e enxaguadas com éBtJa destilada antes do uso.
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...1.... AnImais de laborat6rio

CalIllmdongos sem pêlo, machos çom quatro a seis semanas de idade, linhagem HRS/J,

Laboratórios Jackson, Bar Harbor, Me, gentilmente doados pelos Laboratórios Jolmson &

Jolmson, Brasil.

".1.5. Formulaçles desenvolvidas

As formulações dermatológicas descritas a seguir foram empregadas nos experimentos

do presente trabalho.

4.1.5.1. Oéis hidrófilos contendo uréia

As preparações contendo uréia encontram-se descritas na Tabela 1.

I
II
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Para cada mna das cinco fommlações de géis hidrófilos foram adicionados os

seguintes corticosteróides:

Polo:nmer 407 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Propilenogticol 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Uréia 2,0 4,0 8,0 12,0 H,O

Corticoster6idc q.s. q.s. q.s. q.s. q.s.
Mistura de metiI, propil e butil-parabeno

c fcnoxietanol 0,75 0.75 0.75 0.75 0.75

EDTA sódico 0.1 0.1 0,1 0.1 0.1
Água destilada - qsp 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0

GsG4c,

%pIv

~Gl

Componentes

- Acetato de hidrocortisona (AHC), I,OOIÓ ou

- Acetato de dexametasona (ADM), 0,1% ou

- Triamcinolona-acetonida (TA), 0,1% ou

- Desonida (O), 0,05%.

Tabela 1- FommIações de géis hidrófilos contendo uréia
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A preparaç6es foram manipuladas com a seguinte técnica de preparo:

- Dissolveram-se a uréia, a mistura de conservantes, e o EDTA sódico em aproximadamente

80,0 mL de água destilada Nesta soluçA0 dispersou-se o Poloxamer 407 em banho de gelo sob

constante agitaçAo. Após total hidrataçAo e dispersA0 do polfmero, transferiu-se o produto obtido

para tm1 balão volumétrico de 100 mL, o qual também foi mantido em banho de gelo. Dissolveu-se

em separado a quantidade adequada de corticosteróide em 5,0 mL de propilenoglicol e verteu-se

esta soluçA0 para o balAo volumétrico. Completou-se o volume com égua destilada, agitou-se e

transferiu-se o produto obtido, ainda à baixa temperatura (± 4°C), para potes de 100 g. Após

atingir a temperatura ambiente, obtiveram-se géis viscosos, tnmparentes e incolores.

4.1.~.2. Géia hidrófilos contendo lecitina

As preparaç6ea contendo lecitina encontram-se na Tabela 2.
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Tabela 2 - Formulações de géis hidrófilos contendo lecitina.

....L,~LI

Componentes

Poloxamer 407 18.0 18.0 18.0 18.0

Propilenogticol 5,0 5,0 5,0 S,O

Lecitina 1.0 2.0 4.0 8.0

Vaselina liquida 5.0 5.0 5,0 5,0

Corticosteróide I q.s. q.s. q.s. q.s.

Mistura de mctiJ.. etil. propil e butil·

parabeno e fenoxietanol 0,75 0.7S 0.7S 0.7S

EDTA sódico 0.1 0.1 0.1 0.1

Água destilada qsp 100.0 100.0 100.0 100.0

Da mesma forma que nas formulações de géis contendo uréia, foram adicionados os

corticosteróides em concentrações adequadas nas formulações admas.

A técnica de manipulaçlo dessas preparações foi realizada da seguinte maneira:

- Dispersou-se. em banho de gelo. o co-pollmero OID aproximadamente 70.0 mL de égua

destilada, sob constante agitaçlo. Verteu-se este produto para mo bailo vollBDétrico de 100 mL o

qual foi mantido sob banho de gelo. Adicionou-se a mistura de conserv&ntes e o EDTA sódico. Em

separado dispersou-se a lecitina OID 5.0 mL de vaselina liquida OID um béquer. sob leve

aquecimento. Transferiu-se a disperslo obtida para o ballo vohmétrico. agitou-se e adicionou-se

o corticosteróide previamente dissolvido OID 5.0 mL de propilenoglicol. Completou-se o voh.me
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com é8tJa, agitou-se e verteu-se o produto ainda à baixa temperatura, para potes plásticos de 100 S

Na temperatura ambiente obtiveram-se produtos viscosos, leitosos e de cor levemente amarelada
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4.2. MíTODOS

4.2.1. DetermiDaçlo das propriedades fbico-quimicas das fonmdaçles

4.2.1.1. DeterminaçAo do pH

A detenninaçAo do pH dos géis obtidos foi realizada em medidores de pH, após

diluiçAo dos produtos em água na proporçAo 1:10.

4.2.1.2. DeterminaçAo do comportamento reológico (6)

A reologia das formulações desenvolvidas foi determinada em o viscosfmetro

RHEOTEST 2.1.. Este equipamento é um viscosimetro de rotaçAo e serve para a determinaçAo das

propriedades reol6gicas de Hquidos newtonianos e nAo newtonianos. Permite avaliar os seguintes

fenômenos de escoamento: viscosidade, dilatincia, plasticidade, tixotropia e reopexia.

No presente trabalho, 25,0 8 de cada uma das formulações foram colocadas na

fenda anular de um sistema de cilindros coaxiais. O cilindro externo estacionário, forma o

recipiente de mediçAo e contém o produto a ser ensaiado. O cilindro interno rotatório gira sob uma

velocidade angular constante. Esse cilindro fica unido pelo eixo de mediçAo a uma mola helicoidal

ciHndrica, cujo o desvio constitui uma medida do momento de torçAo (M). Através desse valor

calculou-se a tensAo de cisa1hamento ('t ) e o gradiente de cisalhamento (D), segundo as fõrmulas:

- Tenslo de dsalhameate ( 't)

't = M I 2.1t.1.~

BIBLIOTECA
F:3cuidade de Ciéncias Farmacéuticas

Universidade de São Paula
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onde: M =momento de torçlo;

r = raio do cilindro interno;

I = altlu"a do cilindro interno;

Unidade de 't = dinalcm2

- Gradiente de cisalhameato

D = (co.R~.2) I (R~-~)

onde: Cl> = velocidade angular,

R = raio do cilindro externo;

r =raio do cilindro interno;

Unidade de D = S-1

- VIScosidade

11='&10

Unidade de T) = cPoise

As viscosidades foram medidas utilizando-se das combin~ôes de cilindros

bnC/SI, que slo adequadas paraprodutos de média viscosidade.

Uma vez obtidos os dados nwnéricos pelos testes reoiógicos, traçou-se a ClD"Va de

histerese caracteristica da amostra. O resultado é uma fisura fechada e irregular (Reograma), cuja

área traduz a tixotropia da amostra testada. Os gráficos obtidos reladonam os valores de tenslo de

cisalhamento no eixo das abscissas e OI valorel de gradiente de cisalhameoto no eixo das

ordenadas.
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4.2.2. Padronizaçlo da metodolo,;a in .,itro para os estudos de liberaçlo e peaetraçlo

trBllscutAnea dos corticosteróldes contidos DaS rormulaçles desenvoMdas

4.2.1.1. Célula de difusão in~

Foram projetados três modelos diferentes de célula de difuslo em sistema estático.

As células n° 1 e rf 2 foram confeccionadas em vidro PIREX e açrUico. A célula rf 3 é feita em

acrflico. e representa um modelo de dissolução da FarII18CopéiaNorte-Americana (89). Na Tabela

3 encontram-se descritas as dimensões. a capacidade e demais caracteristicas das células de

difusão projetadas. As figuras 8. 9 e 10 ilustram com detalhes estas células de difusão.

Tabela 3 - Características das células de difusão projetadas.

CéMa de Difuslo

Caracterfsticas

Ifl 1f2 1f3

VohDnedocomplrtünarto 300 30 300

receptor (mL)

Área dispoolvel para a difuslo 8.04 3.80 8.04

(cm2)

Sistema de agitaçlo Agitador magnttico Agitador magnttico Agitador atemo pá

(6mm x 2Otmn) (3mmx 10mm) (1 Smm x SSmm)

Sistema de difuslo estático estítico estático



J'ipra 8: Célula de difusAo in ,itro ri' 1. baseada OOB modelos de TURAKKA et alo (129) e

BADRA et alo (4).

,t.
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preparaçio

membrana

<J-- H20 37°C

~

Agitador Magn'~

JI'ieura 9: Célula de difusao in 'litro ri' 2, baseada no modelo da célula de F'RANZ modificada

(34).
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-Americana (89).
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Os parimetros, descritos a seguir, foram avaliados quando da eleição do modelo de

célula de difusão in. 'litro que mais se adequasse aos propósitos do trabalho, como:

a) VaiftcaçAo do tempo elllliJ'ormidade de agltaçAo DO compa:rtJmmto das células de

difusAo

Para esta avaliaçlo foi empregado o método proposto por OUMMER et alo (42).

Foram colocados 300,0 mL de água destilada nas células ri' 1 e n° 3, e 30,0 mL na célula nO 2,

juntamente com um cristal de permanganato de potássio. As células ri' 1 e ri' 2 eram providas de

uma barra magnética para agitaçlo, e a célula de nO 3 foi agitada por meio de um agitador externo

em forma de pá, o qual girava em uma velocidade constante de 100 rpm. O agitador JD88Ilético, por

sua vez não fornecia o número exato de rotações por minuto dados pela barra. magnética.

A unifonnidade da coloraçlo violeta resultante da dissolução do cristal de

pennanganato de potássio foi empregado como parAmetro para verificar visual e qualitativamente

o grau de agitação. Considerou-se uma homogeneização instantanea e adequada quando o cristal

dissolveu-se e a coloração da fase receptora apresentou-se completamente uniforme dentro de 30

segundos.

b)Co~wedeTemp~

Como pode ser verificado nas figuras 8, 9 e 10, as células de difiJsAo projetadas

estio submetidas a banhos termostatizados para maoutençlo do sistema à temperatura de 37 OCo

O controle desta temperatura foi realizado através de medidas da temperatura da soluçA0 receptora

durante um penodo de 10 horas de fimçiooamento do sistema.
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4.2.2.2. SoluçA0 receptora

Utilizou-se como fase receptora tsmpAo fosfato isotônico a pH = 1,4 . No sentido

de otimizar esta fase receptora para os testes in 'litro, ou seja, para garantir perfeitas condições de

solubiliz8çAo e difusão dos corticosteróides através das membranas, também foi testado o mesmo

tampAo acrescido de polietilenoglicol-20-cetil éter a 0,5% p/v (2,11). A contarninaçAo foi evitada

adicionando-se 0,01% p/v de timerosaJ (69).

4.2.2.2.1. DetenninaçAo do coeficiente de solubilidade dos acetatos dehidrocotisona

e de dexametasona, da triamcinolona-acetonida e da desonida nas duas fa

ses receptoras.

o método utilizado foi o proposto por MAITANI et alo (66). Um excesso de cada

corticosteróide (500,0 mg) foi adicionado em 300,0 mL de cada soluça0 receptora a ser testada,

em mn copo de dissoluçAo descrita pela Farmacopéia Norte-Americana (89). O sistema foi

agitado a 100 rpm e mantido a 31°C por 24 M. Após este período filtrou-se a dispersA0 em

membrana filtrante de 0,5 mm, desprezando-se os primeiros 20,0 !DL, para evitar o risco de

adsorçAo dos corticosteróides na membrana. O filtrado obtido foi diluído 1:100 com a respectiva

soluçA0 receptora no caso dos acetatos de hidrocortisona e de dexametasooa, da 1ri8lllcinolona

acetonida, e da desonida em soluçA0 receptora sem tensoativo. O filtrado com desonida em

soluçA0 receptora com tensoativo foi diluído 1:1000 com a respectiva fase receptora. Após as

diluições apropriadas, foram efetuadas 88 determinações dai concentraç6es de satur&çlo dos

corticosteróides por CLAE.
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4.2.2.3. Membranas

Foram empregadas mna membrana sintética acetato de celulose e uma natural (pele

dissecada do abdômen de camundongo sem pêlo) nos estudos in ,Uro de liberaçAo e penetraçAo

transcutAnea, respectivamente.

A membrana de acetato de celulose sofreu prévio tratamento em é8Ua destilada a 100

°C por .5 minutos, para remoçA0 de impurezas. Foi mantida em é8Ua destilada, a 4 °C até o

momento do uso. Pedaços de aproximadamente 6 em li: 6 em foram cortados e adaptados na célula

de difusão in ,Uro.

A membrana natural foi obtida por dissecação da pele abdominal de camundongos

machos sem pêlo, após sacrificá-los por asfixia com éter. A superficie da pele foi limpa com

algodão embebido em etanol, e extraídas com BlIXflio de tesoura e pinça para dissecação. Retirou

se o tecido subcutâneo e gorduroso presente abaixo da denne, e certificou-se da integridade da

pele, ou seja, se esta apresentava-se livre de qualquer tipo de lesA0 ou alteraçlSes. As amostras de

pele dissecadas foram embrulhadas em folhas de papel allUIlÍDÍo e filme plástico, congeladas e

utilizadas, no máximo, 24 horas depois. Quando do seu uso, essas amostras de pele foram

descongeladas naturalmente a temperatura ambiente. e colocadas nas células de difusAo in ,Uro.

4.2.3. PadroDlzaçlo da metodologia anaIitJta para detenDlnaçlo de corUcosterildes por

CLAE

Foram padronizadu metodologia para análise por CLAE, dos seguintes

corticosteróides: acetatos de hidrocortisona e de dexametasona, desonida, e triamcinolona

acetonida, baseando-se no método proposto por TOOTIIAKER. et al. (127).
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4.2.3.1. Condições cromatográficas

Para a definição dos parAmetros cromatográficos, tais como comprimento de onda,

composiçAo da fase móvel e atenuação, procedeu-se a cromatografia de amostras de cada mna das

soluções estoques descritas no item 4.1.1. As condições estabelecidas foram as seguintes:

Fase móvel: metanol: ãsua (60:40);

Fluxo da fase móvel: 1,0 mUmin;

Comprimento de onda: 254 mo;

AtenuaçAo: 0,02 AUFS;

Volume de injeçAo: 20,0 J.1L.

Uma vez que sempre analisariamos os vários corticosteróides em separado, utilizamos

um como padrAo interno do outro da seguinte forma:

- Desonida (20008): padrão interno para o açetato de dexametasona;

- Acetato de dexametasona (40008): padrão interno para a desonida, acetato de hidro-

cortisona e triameinolona-acetonida

Para a obtençlo da fase móvel utilizou-se água e metanol previamente filtrados em

sistema ''Millipore''. Após a mistura das quantidades adequadas de metanoI e á8ua, a soluçA0

obtida foi deaerada sob sonieaçAo por 10 minutos, seguido de agitaçAo sob vácuo por igual

penodo de tempo.
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4.2.3.2. Procedimentos de extraçAo

Amostras de 1,0 mL da soluçA0 receptora dos experimentos in .,itro foram

transferidas para um tubo de extracAo de 13 x 100 uun dotado de tampa esmerilada, e acrescidos

de 100.0 JlL de soluçA0 estoque de padrAo interno. A extraçAo foi realizadá com 6,0 mL de

clofofõrmio sob agitaçAo em ''Mixer'' dm-ante 1 minuto. Após a extraçAo, 08 tubos foram

centrifugados a 2000 rpm por 10 minutos. para ocorrer a separaçAo das fases. A fase aquosa foi

retirada poi meio de pipeta de polietileno e desprezada A fase orgAnica foi transferida para tubos

cônicos, sendo entao o solvente evaporado sob fluxo de ar. O residuo seco, assim obtido, foi

ressuspenso em 100.0 J,.tL da fase móvel sob agitaçAo dm-ante 20 segundos em ''Mixer''. Após isto.

procedia-se imediatamente à cromatografia da amostra A figura 11 mostra esquematicamente o

procedimento de extraçAo para análise dos corticosteróides na soluçA0 receptora.

4.2.3.3. Curva padrAo de calibraçAo

Triplicatas de quantidades conhecidas de soluçA0 estoque dos acetatos de

hidrocortisona e de dexametasona, desonida e triamcinolona-acetonida, variando de 5 ng a 800 ng

foram adicionadas no branco da soluçA0 receptora (tampAo fosfato isotÔnico &Crescido de 0,5%

p/v de polietilenoglicol-20 cetil éter), juntamente com os respectivos padrões internos. Após

extraçAo e cromatografia, mediram-se as alturas dos picos correspondentes a cada corticosteróide

(h), e dividiram-se esses valores pelas alturas respectivas dos padrões internos <bsn), obtendo-se

assim os valores da relaçAo R = ~. A curva de calibraçAo foi obtida pela projeçAo, no eixo

das abcissas (X), dos valores das concentrações de corticosteróides (nglmL); e, no eixo das

ordenadas (y). dos três valores de R referentes 80S três cromalognmw obtidos para cada

concentraçAo.
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...2.3.... VerificaçAo da eficiência do processo de extraçlo - DeterminaçAo da recupe

ração relativa

Para verificaçAo da porcentagem de recuperaçAo relativa, quantidades das 80luçOes·

estoques, referentes a quatro pontos da curva de calibraçAo. foram pipetadas para tubos cônicos,

acrescidos de padrAo interno. e secas sob fluxo de ar. O residuo obtido foi ressuspenso na fase

móvel e cromatografado. A relaçlo entre a altura do padrlo e a altura do pico do padrAo interno

foi comparada com a mesma relaçAo referente a curva extnúda, e determinaram-se as porcentB8eD&

de recuperação relativa para os quatro pontos da curva extnúda

(.

~



Fipra 11 - Fluxograma referente ao processo de extraçAo para a determ.i.naçAo dos corticosteroi

des na soluçA0 receptora.

• Análise de triamcinolona-acetonida, deaonida e acetato de hi<k"ocortisona - PadrIo interno 

Soluça0 acetato de dexametasona a 4)0 JJW"mL.

Análise de acetato de dexametasona· Padrto interno· SoluçA0 de desonida a 2,0 J.l8"rnL.
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l
Fase orgAnica

~

Agitar em "Mixer"/20 sepdos

~
Cromatogr8far

Transferir para tubo cônico

!
Evaporar à secura sob fluxo de ar

~
Ressuspender em 100,0 JJL da &se móvel

I

1

I
Agitar em ''Mixer''/1 min

I
Centrifugar· 2.000 rpmIIO min

1

Amostra de 1,0 mL da soluçA0 receptora

Thbo de extraçAo

!
Fase aquosa

desprezar

100,0 JJL de soluçA0 do Padrto Interno·

6,0 JJL de clorofõrmio
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".2.3.~.DeterminaçAo por CLAE da quantidade de corticoster6ides nas fonnulaç6es

desenvolvidas

A metodologia empregada foi a mesma para todos os corticoster6ides, procedendo-se

da seguinte maneira:

- Quantidades de géis contendo uréia ou lecitina referentes a 100,0 mg de corticoster6ide

foram pesadas em béquer de 25 roL, dissolvidas em 15,0 mL de metanol e transferidas para um

bailo volumétrico de .50 mL, onde completou-se o volume com metano1. Da soluçlo obtida,

pipetaram-se 200,0 J.aL para um tubo cônico, acrescentaram-se 100,0 J.aL da soluçlo estoque do

respectivo padrão interno, e secou-se sob fluxo de ar. O resíduo seco obtido foi ressuspenso em

100,0 J,JL da fase m6vel e CTOmatOgrafadO.

4.2.3.6. Determinaçlo por CLAE da quantidade de corticoster6ide retida na pele de

camundongos sem pêlo nos experimentos in .,itro

A extraçlo dos corticoster6ides retidos na pele animal foi baseada no método

proposto por SASAKI et ai. (102) e TAUBER et ai. (122). Decorridas 24 horas de experimento in

.,itro, a pele de camundongo sem pêlo foi retirada do aparelho de difusllo. A superficie da pele

sobre a qual foi depositada a preparaçlo foi limpa por meio de algodão embebido em metanol,

objetivando retirar o excesso de produto da pele. Ap6s este procedimento recortou-se a área da

pele exposta à difuslo, picotou-se, e os fragmentos obtidos foram transferidos para um tubo de

plástico contendo 25,0 mL de metano1. Os fragmentos de pele foram triturados em homogeneizador

de tecidos até total dilaceraçlo da pele. Ap6s isto, a suspenslo obtida foi submetida à sonicaçlo

em ultrassom de alta :freqDência durante 45 segamdos, em intervalos de 15 segamdos, para ocorrer o

rompimento das células. O produto obtido foi filtrado em papel de filtro para um bailo

volumétrico de 50 mL, completou-se o volume e agitou-se. A1fquotas de 1,0 mL foram transferidas
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para um tubo cônico acrescidas de 100,0 JlL da soluçA0 de padrao interno e secas sob fluxo de ar.

O residuo foi ressuspenso na fase móvel e cromatografado.

4.2.4. Determinaçlo do coeficiente de particlo 61eo/ápa dos corlicoster6ides elDpre&.

dos nas formulaçGes

Para a determinaçllo do coeficiente de partiçllo óleo/água da desonida, triamcinolona

acetonida e acetatos de hidrocortisona e de dexametasona foi empregado o método proposto por

OSTRENGA et alo (85).

Em um fimil de separaçlo de 500 m4 adicionaram-se 150.0 mL de miristato de

isopropila contendo 0.02 mglmL de corticosteróide. e 150.0 mL de á8ua. Vedou-se a tampa do

fimil com teflon e agitou-se em agitador mecAnico horizontal. em 220 ciclos/mio dw1mte 24 horas

na temperatw"a ambiente. Após este periodo. separaram-se as fases, e analisou-se, individualmente

o conteúdo de corticosteróide. Os coeficientes de partiçllo óleo/água foram calculados como sendo

a relaçllo da concentraçllo de corticosteróide na fase oleosa (miristato de isopropila) e na á8ua.

4.2.~. Condllçlo dos experimmtos de ftba-açlo e penetraçlo tnmclltAnea ln "Ü!'o, atJII

zando a célula de difuslo DO 3

Ali membranas foram esticadas em uma das extremidades do cilindro de vidro por

meio de anel de borracha. Quando utilizou-se a pele de camlDldongo sem pêlo, tomou-se o cuidado

para que o lado inferior da derme ficasse em contato com a soluçA0 receptora. Cerca de 1,5 mL

das preparaçOes, ainda a 4 °C, foram pipetadas sobre a epiderme. A preparaçAo ainda fluida foi

espalhada uniformemente sobre toda a área da membrana, evitando-se a formaçlo de bolhas. Após

atingir a temperatura ambiente (alguns segundos depois) o cilindro de vidro foi acoplado à célula

de difusAo, a qual previamente foi equilibrada a 37 °C. e ajustado de maneira que a extremidade
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que contem a membrana ficasse mergulhada, cerca de 2 mm, na soluçA0 receptora. O sistema de

agitaçAo foi acionado (100 rpmImin) e amostras de 2,0 mL da fase receptora foram coletadas nos

tempos O, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 24 horas para a determinaçAo do conteúdo de corticosteróide

liberado ou penetrado por CLAE. Para manter o volmne constante, a cada coleta retomaram-se 2.0

mL de soluçA0 receptora nova

Quando do emprego da membrana natural, após 24 horas de experimento, a érea de

pele exposta para a liberaçAo foi limpa, com algodão embebido em metanol, recortada e analisada

quanto ao conteúdo de corticosteróide retido, confonne descrito no item 4.2.3.6.

Com relaçAo as formulações contendo lecitina, tmnbém foram realizados experimentos

de penetraçAo e retençAo cutanea dos corticolrteróides contidos nas formulações sem lecitina.

Os experimentos foram realizados em quadruplicatas para todas as fonnulações.

4.2.6. AnâJIse dos resultados

Os dados de liberaçlo e penetraçlo transcutftnea obtidos foram utilizados para

calcular os parâmetros cinéticos tempo LAG e fluxo (.I) dos cortícosteróides através das

membranas. Para tanto. dois modelos cinéticos foram utilizados. O modelo mouem (22, 45, 71,

96. 113) relaciona a quantidade de fánnaco liberado ou penetrado versus a raíz quadrada do

tempo. A interceptaçlo no eixo das abciss8S destas CUlV8S, em regressAo linear, representou o

tempo LAG emho~ O fluxo (J) é dado pela inclinaçlo da curva e foi expresso em JJg!cufl

ho~ O segtmdo modelo empregado foi o de cinética de I' ordem, onde o Log das quantidades

de fármaco liberado ou penetrado é plotado contra o tempo (100). Os parAmetros IAO e fluxo (1)

foram expressos em horas e Log JJg!cmllhoras, respectivamente.
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~.1. DETERMINAÇÃO DAS PROPRlEDADES FtslcO-QU1MIcAS DAS FORMULA

ÇÕES

~.1.1. DetermiDaçlo do pH

Os valores de pH para as várias formulações estio relacionados na Tabela 4.

Tabela 4 - Valores de pH das formulações de géis hidrófilos contendo uréia e lecitina

• pH-Fornrulações

O, 5,7 (± 0,01 S)

G:! 5,4 (± 0,006)

Géis com méia GJ 6,3 (± 0,003)
(n=3) a.

6,3 (± 0,003)I0 5

6,3 (± 0,007)

Géis com lecitina LI 5,9 (± 0,033)

(n=3) ~ 6,1 (± 0,017)

L:J 6,1 (±0,017)
~

6,2 (± 0,017)

• A presença dos corticosteróides nla alterou os valores de pH; os valores em parênteses

representam os desvios padrao.
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~.t.1. DetermlDaçlo do comportameato reol6g1co

As figtD"88 12 e 13 ilustram os reogramas referentes às formulaç~es desenvolvidas.

A Tabela S mostra os valores de viscosidade das fonnulaç~es desenvolvidas. em uma

mesma velocidade angular.

Tabela S - Valores de viscosidade das fonnulaçGes desenvolvidas.

FormulaçGes VIScosidade (cPoisef

01 63.261.32

<7.l 76.680.38

Géis contendo uréia <h 90.099,45

G.t 92.016,46

Os 95.431,41

~ 49.533,68

Géis contendo lecitina ~ SS.S93,28

1.J 69.976,00

~ 99.684,50

• A presença dos corticoster6ides nIo alterou os valores de viscosidade.
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LI =O.OO~

~=0,15 ~

L.3 = 0,33~
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~.2. PADRONIZAÇÃO DA METODOLOGIA IN VITRO PARA OS ESTUDOS DE

LIBERAÇÃO E PENETRAÇÃO PERCUTÂNEA DOS CORTICOSTERÓIDES

CONTIIDOS NAS FORMmLAÇÓESDESENVOLVIDAS

~.2.1. Células de difuslo in ,itro

Os resultados dos parêmetros mencionados no item 4.2.2.1. estio relacionados na

Tabela 6.

Tabela 6 - Avaliaç§o das células de difusão projetadas.

C&JIa de difuslo

Parâmetros

oel oe~ oe3

Tempo de agitação 30 sego 30 sego < 30 sego

Manutençlo da temperatura em Variaçlo Variaçlo Constante

37°CIlO h

Unifornridade da agitaçlo Uniforme Nlo uniforme no Uniforme

braço coletor

Controle de velocidade de sem controle sem controle com controle (100

agitação 1pIIl)
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~.2.2. Determina.çllo dos coeficientes de solubilidade

A Tabela 7 mostra os valores de coeficiente de solubilidade dos corticosteróides nas

fases receptoras testadas.

Tabda 7 - Coeficiente de solubilidade dos corticosteródes nas soluções receptoras testadas.

Coeficiente de solubilidade (~)

Corticosteróides

Soluçlo receptora

Sem tcosoativo Com tcnsoativo

Acetato de Hidrocortisona 1,034 (± 0,606) 81,22 (± 2,349)

Acetato de Dexametasona 15,60 (± 0,586) 74,76 (± 2,126)

Desonida 56,52 (± 1,485) 107,00 (± 1,528)

Triamcinolona-acetonida 16,54 (± 0,378) 45,76 (± 1,141)

Os valores em parênteses representam os valores dedesvio padrio referentes a três determi

nações.
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~.3. PADRONIZAÇÃO DA METODOLOGIA ANALíTICA PARA DETERMINAÇÃO DE

CORTICOSTERÓIDES POR CLAE

~.3.1. CondiçGes cromatolfállcu

A determinaçAo dos acetatos de hidrocortisona e de dexametasona, desonida e

triamcinolona-acetonida foi executada conforme método descrito em 4.2.3.1.

As figuras 14, 15, 16 e 17 mostram os cromatogramas referentes ao branco (soluçA0

receptora), branco adicionado de padrões e amostra, referentes aos corticoster6ides empregados.

~.3.Z. Curva padrlo de caUbraçlo

Para a elaboração da curva padrão de calibraçAo empregaram-se soluções padrões

dos corticosteróides dilufdas em soluçA0 receptora (branco), confonne descrito no item 4.2.3.3.

As diluições fonna realizadas em triplicatas. Os dados obtidos, mostrados nas Tabelas 8, 9, 10 e

11, permitiram a elaboraçAo das curvas de calibraçAo representadas pelas figuras 18, 19,20 e 21.



FIgura 14 - Cromatogramas referentes ao branco (a), branco adicionado de padrões (b), e amostra

(c) obtidos segundo as condições cromatográficas descritas no item 4.2.3.1.; Concen

traçA0 em lmL: 200,0 D8 de acetato de hidrocortisona e 400,0 D8 de acetato de dexa

metasona (padrAo interno); Tempo de retençAo: acetato de hidrocortisona= 3,92 mio

e acetato de dexametasona= 6,10 mio.
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J1gura 1~ - Cromatogramas referentes 80 branco adicionado de padrôes (a) e amostra (b) obtidos

segundo as condiçôes cromatográficas descritas no item 4.2.3.1.; Concentraçlo em 1

mL: 400,0 og de acetato de dexametasona e 200,0 og de desonida. (padrlo interno);

Tempo de retençlo: acetato de dexametasona= 6,10 mio e desonida. 3,43 mio.
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FIpra 16 - Cromatogramas referentellBO branco adicionado de padrões (a) e amostra (b) obtidos

segundo as condições cromatogréficas descritas no item 4.2.3.1.; Concenfraçlo em 1

mL: 200.0 D8 de triamcinolooa-acetonida e 400.0 D8 de dexametasona acetato (padrlo

interno); Tempo de retençlo: triamcinolona-acetooida == 3.8S min e dexamet&sona

acetat0=6.1Omin.
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ngura 17 - Cromatogramas referentes 80 branco adicionado de padrões <a) e amostra (b) obtidos

segundo as condições cromatográficas descritas no item 4.2.3.1.; Concentr&çlo em

1 mL: 200,0 D8 de desonida e 400 D8 de dexametasona acetato (padrlo interno);

Tempo de retençAo: desonida =3,43 min e dexametasona acetato = 6,10 min.
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Tabela 8 - ParAmetros anaIfticos obtidos para a elaboraçfto da curva padrlo de calibraçfto para o

acetato de bidrocortisona (AlIC) utilizando o acetato de dexametasona (ADM) como

padrfto interno (p.I).

•

Concentraçlo Altura do Pico (em)

(ngImL) R·

ARC P.I
..

3.30 6.40 0.S1S6

100 3,20 6.30 O,S079

3,40 6,20 O.S4S4

6.S0 6,40 1,0317

200 6,60 6.30 1,0476

6,80 6,20 1,062S

9,60 6,20 I.S4S4

300 9,90 6.30 1,5714

10,00 6,20 1,6129

13,00 6,10 2,1311

400 13,20 6,20 2,1290

13.30 S,90 2,2542

16.JO 6,20 2,6290

500 lS,90 6.30 2.5238

16.S0 5.90 2,7966

Relaçfto entre as alturas do pico do AlIC e do P.I
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Tabda 9 - ParAmetros analfticos obtidos para a elaboraçAo da curva padrAo de calibraçAo para o

acetato de dexametasona (ADM) utilizando a desonida (D) como padrAo interno (p.I).

•

Concentraçlo Altura do Pico (em)

(nglmL) R·

ADM P.I
..

0.90 4,70 0,1915

50 0,80 4,60 0,1739

0,70 4,00 0,3830

1,80 4,70 0,7381

100 1,60 4,50 0,3556

1,70 4.60 0,3696

3.10 4.20 0,7381

200 3,50 . 4,50 0,7778

3.40 4,50 0,7556

5.90 4,10 1,4390

400 6,10 4,30 1,4186

5.90 4.20 1,4048

11,70 4,30 2,7093

800 11,40 4.10 2.7805

12,00 4.20 2,8571

RelaçAo entre as alturas do pico do ADM e do P.I
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Tabela 10 - ParAmetros analfticos obtidos para a elaboraçAo da curva padrl.o de calibraçAo para a

triamcinolona-acetonida (TA) utilizando o acetato de dexametasona (ADM) como

padrAo interno (P.I).

•

Concentraçlo Altura do Pico (em)

(ngImL) R·

TA P.I

25 0,70 6,10 0,1148

0,60 6,00 0,1000

0,80 6,50 0,1231

1,30 6,50 0,2000

50 1,50 6,70 0,2239

1,40 6,60 0,2121

2,80 6,30 0,4444

100 2,90 6,40 0,4531

2,60 6,10 0,4262

5,10 6,50 0,7846

200 5,50 6,20 0,8871

5,20 6,10 0,8525

10,20 6,50 1,5692

400 11,00 6,20 1,7742

10,60 6,30 1,6825

RelaçAo entre as alturas do pico da TA e do P.I
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Tabela 11- Parimetros analfticos obtidos para a elaboração da curva padrão de calibração para a

desonida (D) utilizando o acetato de dexametasona (ADM) como padrão interno (p.I).

Concentraçlo Altura do Pico (em)

(nlVmL) R*

D P.I

0,60 6,10 0,0984

25 0,50 5,80 0,0862

0,60 6,00 0,1000

l,SO 7,SO 0,2000

50 1.30 7,00 0,1857

1,20 6,20 0,1935

3,00 7,70 0.3896

100 2,60 7,00 0.3714

2,50 6,70 0.3731

5,80 7,00 0,8286

200 5,70 6.90 0,8261

5,20 6,80 0,7647

12.30 7,00 1,7571

400 11,60 6,70 1,7313

10,8 6,50 1,6615

• - Relação entre as alturas do pico daD e do P.L

!I

J
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JI1gara 18 - RepresentaçAo da ClU'Va de calibraçAo do acetato de hidrocortisona extraído da

soluçA0 receptora adicionada.
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Figura 19 _ RepresentaçAo da curva de calibraçAo do acetato de dexametasona extraído da

soluçA0 receptora adicionada
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Figura 20 _ RepresentaçAo da curva de calibraçAo da triamcinolona-acetonida extraída da soluçA0

receptora adicionada
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FIgura 21 _ RepresentaçAo da curva de calibraçAo da desonida extnúda da soluçA0 receptora

adicionada
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~.3.3. Veriftcaçlo da eftclêncla do processo de extraçlo - Detenalnaçlo da Re

cuperaçlo Relativa (Rr)

Tabela 11- Dados referentes a verificaçAo da recuperaçAo relativa (Rr) dos corticosteróides na

soluçA0 receptora

Os valores em parênteses representam os desvios padrAo referentes a três determinaçOes.

Relaçlo da Altura dos Picos do padrto e do padrto

Corticoster6ide interno

Rr(%)

(nglml)

Nilo ext.raido Extraldo

50 0,2600 (± 0,010) 0,2530 (±O,O12) 97,31

ARC 100 0,5500 (±O,Ol 5) 0,5210 (±O,OlO) 94,73

200 1,3500 (±O,076) 1,2113 (±O,046) 89,86

50 0,2014 (±O,Ol 5) 0,1830 (±O,O17) 90,86

ADM 100 0,3994 (±O,O12) 0,3556 (±O,Ol S) 89,03

200
. 0,8017 (±O,O15) 0,7701 (±O,060)

96,06

50
0,2230 (±O,Ol 5) 0,2157 (±O,O12)

96,73

TA 100 92,54
0,4960 (±O,Ol 5) 0,4590 (±O,O12)

200 88,81
1,1049 (±O,046) 0,9813 (±O,069)

50 92,86

D 100
O,2143(±O,O13) 0,1990 (±O,O12)

94,22

200
0,4097 (±O,025) 0,3896 (±O,012)

9S,SS
0,8513 (±O,030) 0,8137 (±O,056)

•

Os resultados constantes na Tabela 12 mostram a recuperaçAo relativa (Rr) obtidas

para os corticosteróides estudados conforme proposto no item 4.2.3.4.
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~.3.4. Determlnaçlo por CLAE da qwmtJdade de corUcoster6ldes DaS fol1llll1a

çGes de lei hidrómol des_volvidas

A Tabela 13 mostra as quantidades de corticosteróides encontradas nas várias

fonnulaçftes manipuladas após execuçAo do item 4.2.3.5., seguido de detenninaçAo por CLAE.

Tabela 13 - Quantidade de corticosteróide presentes nas formulaçftes desenvolvidas, detenninadas

porCLAE.

Concmttaçlo de corticoltef6lde. eflCOIWUa

AMe ADM TA D

Concentraçlo u6Jica

~~ l.em 0.100 0,100 0.050

Founulaçllu

Ge1 contendo uréia

Gl
0,950 0.095 0,110 0,055

0,950 C:Hl.02j) C:Hl,lXIJ) C:Hl.00ll C:Hl.00ll

G2 0,920 0,095 0.105 O.M
(iD,009) C:Hl,OOJ) C:Hl.OO~ (iD.001J

G3 0,970 0,093 0.097 0.051
~.021)

~,OOl) (tO.OOi
~'OO1J

04 0,960 0,091 0.096 O.M
~.021)

~.OOl) (tO.~
~.(03)

as 1.0«1 0.110 0.103 0.050
~.03~

~.ooJ) (tO.OOll
~.001J

Gelcomendo
1ec:itma

U 1,010 0.097 0.099 O.M
(tO.Ol~

(iD.~ (tO.OO~
~.~

U 1,005 0.098 0.093 0.047
~.OI~

et1l.00J) (tO.OOJ)
(tO,~

13 1,090 0.104 0.098 C.M
~.021)

~.OOJ) (til.00J)
~.001J

lA 0,950 0.091 0.109 0,1)53

~.02S)
('til.001) ~ (til,ool)

Os valores em parênteses representam os desvios padrfto referentes a três detenninaçlSes.
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Tabela 14 - Coeficiente de partiçAo óleo/égua dos corticosteróides.

Os valores em parênteses representam os desvios pardAo referentes a três determinações.

6.73 (± 0.187)

31.92 (± 0,919)

14,96 (± 0,952)

12.50 (± 0.503)

Coeficiente de partiçlo O/A

Desonida

Corticosteróides

Triarncinolona-8cetonida

Acetato de dexametason8

Acetado de bidrocortisona

~.4. DETERMINAÇÃODO COEFICIENTE DE PARTIÇÃO ÓLEO/ÁGUA DOS

CORTICOSTERÓIDES EMPREGADOS NAS FORMULAÇÕES

Na Tabela 14 estAo descritos os valores de coeficente de partiçAo óleo/égua para os

corticosteróides empregados. conforme metodologia descrita no item 4.2.4.
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5.5. EXPERIMENTOS DE LIBERAÇÃO E PENETRAÇÃO TRANCUTÂNEA IN VITRO,

UTnnANDO A CÉLULA DE DmJSÃO NU 3

Os experimentos de liberaçlo e penetraçlo transcutanea in .,lUo foram realizados

conforme descrito no item 4.2.S. Os resultados obtidos referentes à cinética da liberaçlo dos

corticoster6ides AHC, ADM, D e TA contidos nas formulações de géis contendo uréia (Gh,G2, G.3.

~e G5)e=géis contendo lecitina (LI, k, LJ e 1..l) encontram-se relacionados nas Tabelas lS, 16, 17

e 18.

As Tabelas 19,20,21 e 22 indicam os dados de penetraçlo transcutanea referentes as

mesmas formulações acima citadas.
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Tabda l~ - Valores de liberaçAo in .,ltro do AHe (JJgIcui) das formulações de gel hidrófilo

contendo uréia ou lecitina.

AHC ........ <JckW)

Tempo~ o 2 .. 6 8 10 12 24

15.163 17,234 20.143 7:1.437 ~,147 51.420 61.143
o. zero 15.875 18.751 21J54 ~.034 39.714 50.194 62,135

16.075 16,131 22,035 26.181 36.162 5OJ35 S5l,995
14,183 17.7515 19,037 26J54 36.306 52,075 64,321

10.134 13.453 17,475 21,298 32,142 "5,4n 50,104
~ zero 9,875 12J57 18,081 22,34S 35,037 43,784 51,1751

9,304 12,034 16,995 21,1112 33,~1 43,1751 53,471
11,071 14,035 17,034 20,034 31,1751 42,971 S4,947

Gel 7,594 11,342 15,071 18.»4 7:1,1~ 37,410 ~,574
comendo Os 7;D9 10J14 16,095 17,194 25,995 35,194 43,034zero

Uma 6,995 10,031 16.412 17,37l 27,003 36.034 38.771
7.034 10.714 14,954 17J14 26>" 36,995 39,034

4,341 7,147 11,331 15.713 20.171 31.471 35.183
~ zero 5.071 7,007 12,091 16,995 21,995 28.995 36,545

4,788 6,814 11,S57 16.003 18,714 58,781 38,441
4,811 6,994 11,851 15,975 21>" 29,003 33.187

2,m 5,318 8,571 13.171 15.551 22,552 25.154
GJ zero 3.058 5.071 g,m 12,.995 14,095 21.045 25J75

2.995 4,953 7.831 11,345 14,339 20.665 23.715
2,101 4,871 7J03 13.007 14,5l1 20.813 24,071

26.712 28,179 42,752 62,314 95,147 123,421 151,110
La zero 26,143 28,331 43,412 59.172 93.475 120,137 142,300

27,052 30.142 45,332 58,123 88,415 119,452 105.181
24,031 31,475 41,997 57,995 &9.110 122,109 147,275

Gel 15,135 19.457 35.181 .so.I47 71.147 92,133 120,331
comendo

Lt zero 16.095 18,331 37,339 46,991 72,714 89,132 109,945
Lecitina 14,331 21.044 34,181 47,1l1ll 75.131 95.187 113.183

14,742 19.003 32,991 48,3J9 75.007 93,301 110,525

8,452 12,314 21.457 35,115 52,300 69.183 82,173
Lt zero 8,331 11,995 22,331 33,147 48,355 75,092 80.431

8J15 13.007 22,895 34,1&9 48,007 73,141 77.158
7,995 12J71 20,997 35.071 05.175 70.&13 78.031

2,375 5J72 16,314 25,172
L. zero zero zero zero 2,518 7.143 17J12 23,192

2,197 7,213 17,031 23J38
Ul3 6.431 17.soo 24,005

,I

:1

I~'
I1

II
I
1I

I

,I,:

1
'I
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Tabela 16 - Valores de liberaçlo in ,itro do ADM (J.tgIcm2) das fonnulaçOes de gel hidrófilo con

tendo uréia. ou lecitina.

ADM--- (j.w/aal)

Tempo~ o 2 4 6 a 10 12 24

9.195 11,381 12,4'15 19,.S65 28.670 7l.0'tJ 3093
Oi zero 9,m 11,256 12,746 20,138 29,291 35,485 38,lrn

8,868 10,939 13,822 19,950 28,jM 34,876 39,614
9,358 10,609 13,4Sll 19,318 29,558 3IJ,il1 7l:B

4,616 5,361 6,642 7,739 9,378 12,3~ 21,116
o, zero 5,025 5,251 6,492 8,122 9,606 1),706 21"-

4,51l 5,063 6,762 7,525 9,129 15,34 ~,719

4.882 5,086 6,368 7,935 9,315 14,654 21.206

Gel 2,039 2,821 4,1*1 6,142 7;n4 9,531 11,_
contendo GJ zero 2,480 2,898 3,821 6,517 7$12 9,688 11,510

Uréia 2,264 3,00 3,664 6,393 i,ln 10,373 11,821
2,152 2STl 4,180 6,318 7,612 9,241 12,D

1,903 2,280 3,086 3,9ll1 6,430 7,'6Z2 10,970
o. zero 2,0Zl 2,393 2,892 4,362 6,256 8,173 10,765

1,765 2,233 2,854 4,714 6,182 8,371 10,858
1,635 2,260 2,9&9 4,317 6,.S67 7,301 10,6ll7

1.422 1,.S63 2,152 3,708 5,264 6.688 9.In
~ zero 1,292 1,~ 2,055 3,571 5,012 6,556 8,Ml

1,189 1,451 2,127 3,332 5,684 6,331 8,BlB
1,128 1,366 1,976 3,616 4,954 6,754 9.420

11.281 16.082 18.132 D,m 30,298 34,486 44,700

4 zero 10,6~ 16.506 18.622 D,ll81 31,182 35,995 42,090
11,492 15,780 19,j02 13,284 30.810 35.552 42600
11,107 16,043 19,0lIO 13,575 J1.,6Z1 34,739 44,001

Gel
4,456 4,950 5,971 8,SlO4 18,383 25,510 «l,'"... zero 4,356 4,938 6,181 9,OSl 18,744 26,182 «l,262

contendo 4,154 4,780 6,091 9,449 18,269 26,048 41,132
Lecilina 4,041 5,336 6,228 9,241 18,632 26,333 41,96i

3,211 3.6~ 4,567 7,065 9,<525 11,9042 17,4151
L, zero 2!n9 3,553 4,604 7.178 9,4179 12,1766 17,8109

2,711 3,7«l 4,580 7,438 9,2111 11,7699 17,:mo
3PT3 3,844 4,616 7,310 9,42lll 12,0286

0,710 1,290 3,411
L. zero zero zero zero zero 0,9Z 1,555 3,553

0,133 1,735 3,321
0,616 1,<07 3.6'

II
111

II

,
'!I,

I.
l-
i

I
I

I
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Tabela 17 - Valores de liberaçllo in .,itro daD <J.a8Icm2) das fommlações de gel hidrófilo con

tendo uréia. ou lecitina

Da.nMWl/cW)

Tempo~ o 2 4 6 8 10 12 24

12,274 35.507 n;ns 34.9Ill 61.634 ID,2ll9 ~5

Oi :zero 10.861 31.112 n.669 36.107 S8.52O 80,896 99,801
11.095 30,833 31.169 17.624 6O.s60 .- 79.005 93,321
12,,102 32,388 32,123 39,&.51 61,231 8OJOO 100.796

6.e 12,203 25.761 27.117 27.117 30.062 51,Dl
~ zero 7,351 11,209 24,,913 27,376 27.014 28,284 50)15

7.143 12,,193 23.730 25,68.S 26,883 28,õ15 51,704
6,262 11,168 25,519 25,321 27,241 7!M15 • .300

Oel 13.882 15.642 19,&4'1 26.nl 39,354 41.121 5U02
contendo

Os 12,,973 15,386 19,998 26.750 39,Nl 41,313 504.465:zero
Uréia 12,,736 14,923 18.654 25.7Sl 39,ll10 46,928 56,2904

12,078 15,215 19.631 26,206 39.165 41,571 Sl,l31

7:z;;l 14,.94!1 19,565 18-"18 20,405 23,562 34.167
o. zero 7.002 16,281 20.883 19.988 21,ll78 2'\,067 35,338

73~ 15,0 19.863 18,321 22,475 23,918 33,601
6.642 15.863 19,950 17,898 22,550 23>:l5 32.735

6.532 7,4)3 8.739 13,109 14,,975 15.025 19,9Si
Gl :zero 7.189 7p,6 9,369 12,922 13,658 15.112 22,,562

6.704 7,571 9.129 12,140 13,902 17.090 22,086
6,928 7,ll3tl 8,942 12,603 14,216 15.622 21,Q34

10.6629 14,.9627 2J,308S 33.8147 49,3905 63,5211 76.6343
L,. zero 10,5659 1'\,8134 23,5485 34,8420 50,2069 56.0087 n.751in

10..ssos D,2In 23.1990 34,2251 50,3943 5S,3706 81,7Xl1
10,6356 15,0460 23.6311 34.S896 48,5162 51.0361 80,2463

Oel
8.1020 9,llC3 11.3358 21,4303 36,9m 53,502.S 65,3114

t. :zero 7,9254 10.0920 12,4664 18,94155 32,,9&23 56,0087 70.7923
contendo 7,9913 10.4714 12,0784 22,4104 35.7376 55,3706 62..2264
Lecitina 8,2102 9,&346 11,ll4C 20,5410 35.2201 51.0361 67JJ:/t5

3.4104 ~1 6,5199 11,9055 22,0641 3l.194O 40,m5
L. aro 3.4826 4,1:54 6,2517 12,,8607 23.0286 3U301 41.1915

3.6107 4,6206 6.86+1 12,0871 22,7786 32.5124 36,71J19
3,2711 4,55lO8 6.6107 123m 22,4254 31,9838 39.JI84

0.n26 1,6381 3.1318 4,&96i 7,62044

4 zero IerO IerO 0.6741 1.7550 2,9963 5.0062 ua
0.7550 1,6107 3.1132 4,7463 1,1045
O,7srtJ 1.7065 3.0171 um 7~
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Tabela 18 - Valores de liberação in .,itro da TA <J.a&Icnr) das fonnulações de gel hidrófilo

contendo uréia ou lecitina.

TA IMnIe <l4Ic-'>

Tempo~ o 2 4 6 a 10 12 24

8,.959 10.863 11.~ 13.718 26,920 2ll.ll81 36m
C3l zero 8.624 10.759 12.617 13,,594 26.716 29.4>3 34.996

8,572 10.883 13.684 1~57 2'l805 V:lM D)(17
8,881 10,348 11,381 12,376 24,562 29.516 'J7,W

10.647 11.759 15,364 2'l388 26.754 31.11a ~739

c;. zero 10,364 11,256 16.107 23,304 26.m 31,990 45.199
9$79 11,97ll 14,862 23.546 26.001 30)B6 43,_

10.18) 11,128 16.4>5 24,055 26_ 32,,289 39.0

Ge1
21.519 371m 016,094 49,221 41.411 '0.065 ~.061

contendo
G, zero 19,903 35.000 45.123 49.788 '0,619 51.020 54,652

19.565 3'l764 44,826 47.438 45,958 51.654 55,659
Uréia 20,.548 36,231 016,256 48,445 42,016 49.782 ~,36ll

'lllO1 5.621 7.164 9,914 10.631 12,,415 26,206

G. zero 'l~ 5.688 7.026 9,953 10.361 12,475 TI.~

'l627 5;513 7.102 9,418 10,872 13,,594 27.152
4,853 5.536 6.368 9.571 10.450 12,,114 30.262

3.043 'l0161 6,046 8.098 9,430 13,132 18,On
G, zero 3.184 'l154 5.410 7.848 10.099 13,831 18,696

2.973 'l411 5,249 8.6119 9,8'76 12.848 21.070
2,,655 3,694 5,282 7.754 10,970 120551 19.092

7.1915 8,1343 10,3794 11.5796 23,1841 'Zl,0274 38,2463

1.& zero 7.0050 7;P~ 10,1119 12,,4050 24,1045 27.3881 4>,472J6
7.0945 7,4Z79 10,6119 12,,1144 23,4204 26.7662 43,8184
7,2201 7,9353 9,8010 12,2015 23,5323 25.7960 41,96'n

Ge1 'l1692 5,9577 8,1866 10.7587 17,8856 23,2960 31.4192 .
contendo

Lo zero 'lO299 6.0075 8,21'Zl 11.1716 18,6965 23.7338 32.9975
Lecitina 3,8210 5.6978 7.7m 10.6120 17.3383 23.49'0 31.07M

3,5970 5.6741 7$1~ 10,9OllO 17.0149 25,2985 32,.448

2,,7139 'l5lI96 6.5684 9,3l106 12,,711.. 19.6167 26.1~

Lo zero 2,,«lO5 'l39D5 7.1&91 9.4776 13,5958 16,8G 2ll,7065
2.5908 'l1567 6.6231 8,7624 12,,1667 17.7612 23,5560
2.3085 'l1692 6,9430 8,9330 12.32S9 17.mo 2'l5216

'l4S52 5.01:24 8.a5 11~

4 zero zero Im) zero 'l1692 'l,9527 8,3731 13.74'0
4.518" 'l6903 8,1368 13.3(1)

'l2948 5.1244 U204 12.100
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Tabela l' - Valores de penetraçlo transcutAnea in .,itro do AHC (JJgIem2) das fonnulaçOes de

gel hidrófilo contendo uréia ou lecitina

AHC.......~/ca')

Tempo~ 0= ~ 4 6 8 10 12 ~4

S:192 6.010 6,417 8,123 11,371 IS.471 19.183
Oi zen) s:m 6.030 6,321 8,791 12,<02 16.091 20,991

S;yn S,997 6Kl2 8,621 12,031 IS.031 21,321
5,531 5,831 6,531 8,.S97 10,991 1(995 20.753

Gel 6.034 6,532 8,372 10.134 n-," 18.034 25.147
contendo o, aro 6,312 6.071 8,4S7 10.0.5.5 13.863 17,j63 23.131

Urna 6,217 6,392 8.061 9.713 12,742 17,930 24,031
6.431 6,643 8,210 !l,804 12.!ilO1 17,304 24,37!il

3.071 4,3!il7 6.133 9;m 13.156
G) zero zero zero 3.142 4,703 6,271 9.00.5 132,121

3,297 4,681 .5,831 9,.5&2 12,991
3.18..5 4,5.51 S,90S 9,i71 14,71

o. zero zero zero zero zero zero zero zero

.5.42
Os zero zero zero zero ZtfO zero zero 6.01

4,97
W

6,304 7,9.54 !l.lm 12,331 16,331 23.071 26.m
L,. aro 6:J07 7..531 10.0.5.5 11,897 17.8.56 21,89.5 25.1llO

.5.llO.5 8,382 10.000 13.071 1.5,90.5 22,331 27.142
S,917 7.70.5 !l,.572 12.OOS 17.037 23.OOS 24,9!il.5

4.352 .5,997 8,071 10,992 14,9!il.5 20.147 23.451
Gel r. aro 3,99.5 6.034 7,321 11.034 13,:m 19,3.54 23.003

contendo 4,213 6,317 7.504 9,971 13.s17 1&,991 21,965222,901

Lecitina
4,19.5 6.091 7.m 10,351 13.701 19.600

3,205
4 zero zero zero aro zero zero zero 3.452

3.13!il
3.s07

2,321
4 RrO RrO zero IMO RrO - RrO 2,S07

2,JOl
2,4»

I

11

II
li
I

II
,I
,I

q
~

'(

I

;!
I:
"I

I
I'

I
I..
! I
!
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Tabda 10 - Valores de penetraçAo transcutanealn .,lUo do ADM ú-Wcni) das fommlaçôes

de gel hidrófilo contendo uréia ou lecitina.

ADM",_~ CJc/~

Tempo 0lI) o 2 4 6 a 10 12 24

1,287 1,6S4 2,2!11 2.131 3,147 3,701 4,6n
Clt zero 1,225 1.611 2,412 2,730 3,246 3,738 4,101

1,381 1,679 UC2 2,n4 3,215 3,m 4,979
1,D 1,766 2,232 2}Jfi1 3,fJ'fl 3,601 ...~

.. 1,.580 1,.9lS5 2,121 2,.539 2.930 3.384 4,205
Ge1 <la UfO 1,430 1.859 2,096 2,481 2}Jfi1 3,333 4.042

contendo 1.623 1.903 2,108 2,489 2,798 3.420 Ul6

Uma 1.486 1.&92 2,112 2.Sl5 3,m 3Zl2 4,362

0.946 1,439 2,r:H1 2.S93 3.553
o, UfO zero UfO 0!J?9 1,470 1.980 2,476 3,695

0.995 1,357 lJ03 2,.531 3.&06
1.001 1.405 1.805 2.313 3,918

o. zero zero zero zero zero zero zero zero

4,975
o, zero zero zero UfO zero UfO UfO 7,726

7,665
4,592

1,9552 2,14;)5 2,6642 3,64IlO 4,9005 6,6443 7.7650
Ls zero 1,8557 2,24;)0 2,9938 3,9Ol1O 5.2015 6,7562 7,8818

1,8744 2,1517 2,9503 3.4STl 4,764J 6,5672 7.4«13
2,0299 2.3010 2,5871 3,3955 5.0622 6,3321 7.3035

0.1 1,3470 1.7624 2.3160 3,1990 4.m5 5,94S3 6.8632
comendo L. UfO 1.1604 1.9552 2,4067 3.2711 4.0386 6.0162 7.1306
Lecitina 1.1157 2,0435 2$14 3,0560 3,7960 5.6990 7,3881

1.4055 1.7351 2,,2326 3.02.S0 3.7OTJ 5.7873 6,3371

0.8670 1.594S 1!KTl 3,3930
L, zero zero zero zero 0.8893 1.4055 2,0423 3.~

0,9714 1.4701 1,9030 3,2562
o,~ 1,5299 1.9990 3,3500

O,7~

4 UfO zero zero UfO zero UfO zero 0,6741
0,7836
O,84Si

!lSl10TECA
'ltuJdade rle Ciências Farmacêuticu

Universidade de São Paulo

I;
Oi

"
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Tabela 21 - Valores de penetraçao transcutAnea in y/.Uo da D (JJgIcuf) das fonnulaçOes de gel

hidrófilo contendo m-éia ou lecitina.

D....ta'" <IAIInr">

Tempa~ o 2 4 6 I 10 12 24

0,535 0.767 0,904 1,l)41 1,315 1,899 ~

01 aro 0.734 o.m 0,913 1.051 1.414 1,839 MIO
0.755 0.751 0,.9&9 1.0Sll 1,24) 1,990 4,801
0,5S2 0.805 0,923 1.014 1,28.s 1.638 US2

1,.302 2.035 2.411 3.022 3)92 4,4«) 7:JIXJ
Ga IUO 1.163 2.146 2.~1 2.924 3.545 4,701 7;m

1,2!lO 1,9(M1 2,2!lO 2.&53 3,347 <t:m 7~

1,55 1,862 2.235 2,988 3,359 4,~1 6.754

2,576 3.66l 5.187 U95 7.m 7,924 9,.
Oel ~ aro 2.180 3.m 5.261 6.505 7,S21 7HJ2 9'-

comendo 2.338 3JOS 5,600 6,642 7:I16 7,388 10,134

Uréia 2.728 3,351 .5,353 6.332 7.688 8,814 9.9'4

5.653 .5.423 1.507 9,617 10,046 11225 14,44)
o. RfO .5,394 .5)61 1.734 9.739 10.078 11,. 1.5,311

.5.02.5 5.088 1.619 9.502 10.43.5 12.114 1'll16.J
4,923 .5.647 9.179 9.104 10.659 lU05 14,701

7.0õl 7;m 1,637 i,9I3 11.91.5 16.767 22,066
G, zero 6.629 6.178 1,751 9.41.5 11.910 15.1~ 21.4110

7.139 7.005 1,445 9,316 12.127 17.4S0 22,4Z5
6,342 7.190 1,246 9.471 11.729 15.616 22,fKJ

0.7301 0,94)3 1,5323 2.4l3O 4,0423 7.1903 10.62
l.t zero 0.7861 0,9986 1.4863 2,2674 4,1.567 7.0025 10.71

0.6306 1.0211 1,5547 2,1.542 4,00.50 7.1.517 10,.61
o.n.50 0,98ll8 1.50.50 2,3881 3,9764 7.1182 10,82

001 0.4142 0,5162 1,2624 2,1J6ll 3.4602 5.0236 um
comendo L. lUa 0.010 0,5062 1,3619 2.1(J() 3,34JO 4.1159 11244
Lecitina 0,3669 0.~13 1.4204 2.0833 3.2736 4,8756 I,2ln

0,4230 0,4813 1.5012 2.0087 3.4204 4,6704 1.227'

1,2Q4 1,8831 3Z/.
L, aro aro aro JaO JaO 1,24)0 2,0117 3,4ST7

1)8611I 1'. 3,S211
1,3619 U.59.5 3,3512

0.64)5 O~ 1,2G
L. lUa lUa lUa zero zera 0.7~5 0,!l9ll8 1,2m

0,&905 0.9079 1,.5017
0,6169 1.0075 1.4DI
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Tabela 22 - Valores de penetraçAo transcutAnea In .,lUo da TA ÚJ&'a:Ir) das fonnulaçOes de

gel hidrófilo contendo lD'"éia ou lecitina.

TA penetrado (l!&Icm?

Tempo (br) O ~ 4 6 8 10 11 ~

O,~98 O,33~ 0,353 0.404 0.618 0.71 1,300
01 zero 0,321 0,337 0,349 0,407 1,623 0,746 1,270

0.274 0.:335 0.361 0.373 0.572 0.')44 1,140
0.292 0.339 0,354 ll,448 0.587 0,'784 1,430

0e1 0.302 0,311 0,363 0,417 0,746 0,995 1,654
contendo

~ zero 0,~97 o.:m O,38~ 0,444 0,759 1,038 1,741
Uréia 0,282 0,315 0,349 0,448 0,780 0,984 1,704

0.~98 0.326 0.387 0.434 0.711 0.956 1,690

o., zero zero zero zero zero zero zero zero

Cc zero zero zero zero zero zero zero zero

0,~80 0.660 ~080

Os zero zero zero zero zero 0,261 0,622 1,903
0.249 0.597 1,999
0,230 0,585 1,984

0,4440 0.7239 1,1082 1,2102 1,8308 2,4291 3,5261
Lt zero 0,4167 0,7488 1,1281 1,1480 1,8806 2,4913 3,6157

0,4067 0.7127 1,0833 1,2575 1,8246 2,4478 3,3980
0,4169 0.6654 1,0970 1,2040 1,8047 2,6206 3,3721

0e1 0,3047 0.4627 0.7052 1,3321 1,7189 2,2201 2,8085
contendo

~ zero 0,2923 0,4739 O,687l1 1,3719 1,6256 2,4913 ~7002

Lecitina 0.3010 0,4764 0.6978 1,2~64 1,5808 2,~301 2,5896
0.2799 0,4689 0.6729 1,2077 1,6057 2,2674 2,8159

L, zero zero zero zero zero zero zero zero

0,8085 1,7500 2,7985 3,8321
r.. zero zero zero . 0.8358 1,8905 2,9104 3,9888

0.7550 1,8308 3,0498 3,9079
0,73.51 1,9316 ~7l76 3,5710

p
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Os dados constantes nas Tabelas aoteiores foram representados graficamente.

plotando-se no eixo das abscissas (x). os valores de tempo (horas); e nas ordenadas (y). os valores

das quantidades de corticosteróide liberados ou penetrado transcutaneamente 80 longo do tempo

(rnglcnr), para as várias fonnulações desenvolvidas. As Figuras 22 e 23 ilustram as curvas de

liberação in 'litro dos corticosteróides 80 longo do tempo para as fonnulações de géis hidrófilos.

contendo uréia e lecitina respectivamente. Os resultados de penetraçlo transcutAnea dos

corticosteróides para estas mesmas fonnulações, estio mostrados nas Figuras 24 e 25.

; 'I' ,,

I I1
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lipra 23 - Liberaçlo in JUro dos corticoiter6ides AHe. ADM. D e TA das fonDUlaç6eS de gel

hidr6filo comendo lecitina: (I) LI. 1.0%; (A) L2. 2.0 ".; (y) Ll. 4.0%; (f) IA. 8.0%.
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lipra~ - Penetraçlo transcutAoea in .,itTo na pele de çamundqos Bem pêlo~ dos Çortiçol

teróides AHe, ADM, D e TA das fommlaç6es de ge) hiõ-ófilo çoDtendo uréia: (I) Or,

2~0%; (A) G2, 4~0%; (~ 03, 8~OO.4; (t) o., 12,0%; e (*) 0$, lS~O%.
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l1pra 2S - Peoetraçlo tnmcutAnea In ,lJr•• na pele de C8IDUDeJoosOI Bem pelo. doi cortilte

r6ides AlIe. ADM. D e TA das fonoulaçGeI de 181 hidrófilo cedendo lecitina: (a)

4. 1.0%; (.) LQ. 2.0%; (~L,. 4.0%; (t) 1..4. 8.0%.
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Os parêmetrol tinétitos de liberaçlo e peoetraçlo 1raoscutAoea In ,ltro dOI torticoster6ide.

AHe, ADM, D e TA das formuJaçOes objetos deste estudo, estio relacionados D88 Tabela 23, 24,

25 e 26.

Tabela 23 - Parâmetros cinéticos das curvas de liberação in vitro dos corticoster6ides a
partir das formulações de gel contendo uréia.

FormulaçAo Modelo mGUCm Cinética de li ordem

TempoLAG FluxoJ r TempoLAG FluxoJ r
(boras ~) (J.1g1cm21hr~) (boras) (1og J.1g1cm2/hr)

Gl 0,32 12,990 0,9313 1,29 0,054 0,9876

G2 0,44 11,420 0,9134 1,13 0,064 0,9946
AHC G3 0,46 9,460 0,9218 1,04 0,068 0,9937

G4 0,54 7,800 0,9153 0,84 0,079 0,9937

G5 0,57 5,710 0,9158 0,63 0,084 0,9861

Gl 0,42 9,560 0,9209 1,11 0,063 0,9881

G2 0,20 3,430 0,9400 1,07 0,046 0,9902
ADM G3 0,44 2,700 0,9385 0,48 0,068 0,9921

G4 0,46 2,120 0,9215 0,20 0,066 0,9953
G5 0,57 1,780 0,8970 0,12 0,078 0,9897

Gl 0,45 21,170 0,9515 1,16 0,073 0,9869

G2 0,27 9,370 0,9708 1,14 0,061 0,9950
D G3 0,25 12,710 0,9893 1,21 0,059 0,9926

G4 0,12 7,570 0,9873 1,27 0,047 0,9913
G5 0,06 4,440 0,9530 1,28 0,039 0,9839

Gl 0,33 7,670 0,9143 1,17 0,054 0,9886

G2 0,27 8,860 0,9678 1,23 0,052 0,9902
TA G3 0,13 15,020 0,9651 1,63 0,032 0,9913

G4 0,15 3,510 0,9828 1,11 0,045 0,9903
G5 0,12 11,920 0,9440 0,74 0,064 0,9972
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Tabela 24 - Parâmetros cinéticos das curvas de liberação in vitro dos corticoster6ides a
partir das formulações de gel contendo lecitina.

Formulação Modelo mGucm Cinética de I' ordem

TempoUG F1uxoJ :r TempoUG FluxoJ r
(horas Y.z) (~g1cm21hrY.z) (horas) Oog ~g1cm21hr)

LI 0,51 31,583 0,9024 1,24 0,071 0,9923
L2 0,58 25,260 0,9048 1,08 0,083 0,9935

AHC L3 0,67 18,7492 0,8912 0,89 0,095 0,9975
L4 >2,45 6,015 0,8500 >6,00 0,217 0.9985

LI 0,22 9.885 0.9799 1.29 0.049 0.9911

~ 0,65 6.422 0,8340 0,66 0,083 0.9732
ADM L3 0,42 3,215 0.9338 0,71 0,063 0.9936

L4 > 2,83 0.714 0.9756 >8.00 0,024 0,9901

LI 0.52 16.214 0,9277 1.07 0.077 0.9915

L2 0.67 13,151 0.8368 0.89 0.086 0,9825
D L3 0.76 8,124 0.8290 0,41 0,103 0.9915

L4 >2,00 1,576 0,8963 >4,00 0,137 0,9912

LI 0,44 7,136 0,8954 1,02 0,063 0,9667

L2 0,57 6,223 0,8907 0,74 0,079 0,9979
TA L3 0,58 4,744 0,9075 8,53 0,083 0,9932

L4 >2,45 3,182 0,9661 >6,00 0,073 0.9899
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Tabela 25 - Parâmetros cinéticos das curvas de penetração transcutânea in vitro dos
corticosteróides a partir das formulações de gel contendo uréia.

Formulação

I
Modelo mGUCm I Cinética de la ordem

TempoLAG FluxoJ r TempoLAG FluxoJ r
(horas Y2) (~g/cm2/hrY2) (horas) (Iog j.l.glcm2/br)

Gl 0,21 3,874 0,9382 1,11 0,046 0,9914
G2 0,22 4,492 0,9453 1,14 0,047 0,9873

AHC G3 >2,00 0,843 0,9873 >4,00 0,077 0,9959
G4
G5

Gl 0,15 1,045 0,9922 0,01 0,046 0,9930
G2 0,11 0,876 0,9947 0,66 0,031 0,9901

ADM G3 > 2,00 0,843 0,9873 >4,00 0,067 0,9965
G4
G5

Gl 0,17 0,459 0,9515 0,84 0,044 0,9971
G2 0,24 1,219 0,9708 0,02 0,051 0,9903

D G3 0,19 2,386 0,9893 0,85 O,OSO 0,9914
G4 0,01 3,326 0,9873 1,24 0,037 0,9907
GS O,OS 4,002 0,9530 1,29 0,037 0,9897

Gl 0,125 0,191 0,9417 I 1,20 0,041 0,9817
G2 0,351 0,246 0,8993 1,11 0,OS5 0,9901

TA G3
G4
G5 > 2,83 0,284 0,9448 I > 8,00 0,056 0,9905
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Tabela 26 - Parâmetros cinéticos das curvas de liberação in vitro dos corticosteróides a
partir das formulações de gel contendo lecitina.

Formulação Modelo HIGUCHI Cinética de la ordem

TempoLAG FluxoJ r TempoLAG FluxoJ r
(horas Y2) (~g/cm21hrY2) (horas) (Iog ~g/cm21hr)

LI 0,33 5,809 0,9398 1,08 0,055 0,9969
L2 0,77 1,269 0,8504 0,89 0,065 0,9984

AHC L3
L4

LI 0,33 1,694 0,9374 0,41 0,055 0,9930
L2 0,42 1,485 0,9245 0,73 0,063 0,9958

ADM L3 > 2,45 0,793 0,9906 >6,00 0,086 0,9971
L4

LI 0,75 1,667 0,8062 0,59 0,099 0,9943
L2 0,77 1,269 0,8504 0,75 0,1I5 0,9885

D L3 > 2,83 0,958 0,9996 >8,00 0,084 0,9993
L4 > 2,83 0,512 OOסס,1 >8,00 0,064 0,9995

LI 0,49 0,657 0,9204 I 1,1I 0,046 0,9882
L2 0,64 0,615 0,8910 1,14 0,047 0,9917

TA L3
L4 > 2,45 1,108 0,9437 I >6,00 0,141 0,9901
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A Tabela 27 e 28 mostram os valores de retençAo e penetraçAo transcutAnea dos

corticosteróides (AlIC, ADM, D e TA) de camundongos sem pêlo, ap6s 24 h de experimento.

Tabela '1.7 - RetençAo e penetraçAo transcutAnea, na pele de c8IDl.Uldongos sem pêlo, dos cosrticos

ter6ides AlIC, ADM, D e TA das formulações de géis hidr6filos contendo uréia, 81'6.

24 h de experimento.

Cordeolterólde ()J&,em-)

-
AHC ADM D TA

Formu1açlo I Permeado Retido Permeado Retido Permeado Retido Permeado I Retido

I
19,183 10,13 4,673 2,39 4,884 1,33 1,300 1,30

01 20,991 11,03 4,801 2,63 3,410 1,63 1,270 1,70

(2,0% lrlia) 21,321 9,73 4,979 2,71 4,801 1,71 1,240 1,63

20,379 10,93 4,708 2,33 4,632 1,37 1,430 1,37

23,147 13,457 4,205 3,17 7,200 2,09 1,654 1,72

~ 23,131 12,034 4,042 3,42 7,376 2,29 1,741 1,82

(4,0% uréia) 24,031 12,752 4,306 3,33 7,040 2,21 1,704 1,90

24,319 13,057 4,362 3,25 6,754 2,00 1,690 1,93

13,136 16,333 3,333 3,31 9,498 2,87 3,11

OJ 13,121 13,993 3,693 3,29 9,468 2,97 . 2,83

(8,0% lrlia) 12,993 16,046 3,806 3,72 10,124 3,00 3,00

14,071 16,193 3,918 6,03 9,994 2,78 2,79

23,431 7,32 14,<44 3,00 3,80

o. . 22,991 . 8,17 13,311 3,23 . 3,71

(12,0% uriia) 21,993 8,93 14,963 3,40 4,30

24,163 9,07 14,701 3,30 3,98

3,42 2',132 4,915 11,0' 22,066 3,60 2,080 4,9'

0, 6,01 23,9'2 4,726 10,11 21,480 3,57 1,903 4,60

1',0% uréia 4,97 24,571 4,66' 9,72 22,42' 3,42 1,999 3,00

4,83 24,932 4,'92 9,30 22,687 3,72 1,984 4,72
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Tabela 28 - Retenção e penetração tnmscutAnea, na pele de cannmdongos sem pêlo, dos corticos-

teróides AHC, ADM, D e TA das fonnulações de géis hidrófilos contendo lecitina,

após 24 h de experimento.

Corticorttl'ólde (JJ~ao')

ABC I ADM D TA

Formulaçllo I Permeado Retido Permeado Retido Permeado I Retido Perineado I Retido

I
7,765 8,72 10,6226,771 23,035 2,15 3,5261 2.91

LI 2~,180 22,8~1 7,882 9,07 10,78 2,00 3,6157 2,69

(1,0010 lecitina) 27.142 22.352 7.4403 9,50 10,61 2.32 3.398 2,83

24,995 24.362 7.304 9.2~ 10,82 2,47 3.3721 2,73

23,4~1 35,661 6,8632 10,45 8,433 3,~9 2,809 5,~2

L2 23,003 36,721 7,1306 12,07 8,1244 3,60 2,700 5.30

(2,0% lecitina) 21.965 33.210 7,388 12,00 8.2177 3,72 2,5896 5,78

22.301 34,521 6,337 11,42 8,2276 3,87 2,816 5,62

3,205 38,620 3,393 21.95 3,2749 7,71 12,20

1.) 3,4~2 40,321 3,784 22,03 3,4577 7,~2 . 11,15

(4,0% lecitina) 3,139 41,032 3,256 24,7 3,5211 7,69 12,73

3.507 39,032 3,350 23.50 3,3582 7.05 10.93

2,321 42.033 0,7fKJ 23,90 1,24 10.27 3,832 14,~7

r.. 2,507 43,071 0,6741 25,40 1,258 11,30 3,990 14,72

(8,0% lecitina) 2,301 40,382 0.784 26,32 1,509 11.07 3,908 14.20

2,407 41,823 0,846 25,91 1,484 9,85 3,571 15,30
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Os valores em parênteses representam os desvios padrlo referentes a quatro determinações.

Tabela 29 - RetençAo cutAnea, na pele de cannmdongos sem pêlo, dos corticosteróides AHC,

ADM, D e TA da fonnu1açAo controle sem lecitina, após 24 h. de experimento.

2,35 (± 0,041)

3,78 (± 0,032)

5,73 (± 0,030)

18,05 (± 0,053)

Corticoster6ide retido ~cmJ)

D

TA

ARe

ADM

SubstAncias Corticostcr6ide
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Ao longo da última década, inúmeros pesquisadores foram alnúdos a realizarem

criteriosos estudos, objetivando detenninar e entender os fatores fannacocinéticoa, Baico

qufmicos e farmacotécnicos, os quais envolvem a ação de produtos dermatológicos e de ação

transdérmica

Uma vez que a administração de produtos medicamentosos pela via cutAnea destina-se

a obtençAo, tanto de uma ação tópica (produto de ~l1o dermllto/ógica) como também sistêmica

(produto transderma1), é primordial que se tenha uma concreta definição de qual destas ações é

desejada, visto que, os critérios para avaliaçAo destes produtos sAo conceitualmente diferentes.

Um produto dermatológico é destinado a liberar o(s) princfpio(s) ativo(s) na pele para o

tratamento de patologias cutAneas, sendo assim, a pele é o órgAo alvo. Deste produto exige-se uma

máxima atuação na pele e mínima exposiçllo à toxicidade sistêmica, ou seja, é ideal que se tenha

uma ótima retençllo do fármaco na pele, com pequeno ou inexistente fluxo através dela (112).

Desde 1952 os corticosteróides têm ocupado uma posiçllo de destaque entre as

medicações anti-inflamatórias usadas para o brotamento de várias patologias cutAneas, tais como,

dermatites, eczemas, intertrigem, psorfase, pitiriase, pruridos etc (69). Entretanto, ao lado da

atividade tópica, estes princfpio-ativos podem apresentar efeitos colaterais decorrentes,

principalmente, de sua absorção sistêmica através da pele, fato este que está relacionado com a

composiçAo do veiculo (90,107).

Na avaliação da açAo de produtos de açAo dermatológica e transdermais, testes

clinicos podem ser precedidos, e em algmnas vezes substituidos, por testes in ,itro. Estes testes,

devido as suas peculiaridades, permitem entender os fenômenos fisico-qufmicos que ocorrem entre

a aplicaçAo do produto e o efeito medido farmacológica- ou clinicamente, de maneira prática,

rápida e sem a interferência de fatores biológicos (131).

As colocações feitas acima levou-nos ao estudo de bases dermatológicas para a

incorporaçAo de corticosteróides, as quais proporcionassem uma disponibilidade adequada a estes

fãnnacos, uma máxima retençlo, e mfnimo fluxo dos mesmos através da pele. Assim, a obtençlo

de produtos com efeitos colaterais mfnimos seria otimizaM
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Para viabilizar nossos objetivos, a principio, procurou-se fazer uso de bases inócuas,

com propriedades organolépticas e fIsico-qufmicas adequadas e compatlveis com os

corticosteróides. Estes requisitos levaram-nos a estudar géis hidrófilos formados por moa

seqOência de co-polimeros (POFlPOPIPOE), mais especificamente o Poloxamer 407. Este co

polfmero, apresenta gelatinização térmica reversivel em concentrações superiores a 20%, e por

isso foram considerados veiculos potenciais para a liberaçAo de fãnnacos.

Associado a base que forma o produto dermatológico, foi desejável a presença de

adjuvantes que promovam adequadas liberaçAo e penetraçAo cutAneas. Assim, o uso de substAnciu

"promotoras de absorçAo cutAnea" se fez necessário. Várias substAncias qufmicas têm sido

estudadas e empregadas com esse propósito, como por exemplo, o dimetilsulfóxido, a

dimetilfomamida, os agentes tensoativos, os dissolventes (propilenoglicol, álcoois etc), ácidos

graxos etc (1, 8, 26, 29, 53, 54, 57, 80, 103). Entretanto, ao lado da fimçAo de amnentar a

penetração cutânea dos finnacos, tem-se o inconveniente da irritaçAo que estas substâncias C8USam

à pele (43).

Nos estados patológicos da pele onde é indicado o uso de produtos contendo

corticosteróides, o local doente, apresenta-se irritado, com pruridos e, até mesmo, com feridas

expostas (69). O uso de produtos que sejam irritantes é totalmente inadequado. Este fato conduziu

nos a selecionar substAncias "promotoras de absorção cutAnea", as quais fossem inócuas e

compativeis com o tecido cutAneo. Duas substAncias preencheram plenamente estes requisitos, a

uréia e a lecitina A incorporação desta última nos géis de Ploxamer 407 só foi possivel mediante

a adiçAo de mn componente oleoso (vaselina liquida). Assim, obtiveram-se, na verdade, produtos

leitosos, decorrente da emulsificação da vaselina liquida na base de gel hidrófilo.

Quatro corticosteróides foram incorporados, separadamente e em concenfraçlSes

adequadas, nas fonnuIaçlSes de géis contendo uréia ou lecitina, sendo dois fluorados (ADM e TA)

e dois nAo fluorados (AlIe e D).

Obtidas 88 fonnulaçlSes, foram avaliados os parAmetros fIsico-qufmicos, pH e

reologia. Os géis hidrófilos contendo uréia e lecitina apreseotmam valores de pH variando de 5,7

a 6,3 e de 5,9 a 6,2, respectivamente. Estes valores sAo compatíveis com a pele e a presença dos
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diferentes corticosteróides nAo alterou o pH das formulações. Tal fato pode ser atribufdo à

natureza neutra desses principios ativos.

A verifica.çAo do comportamento reológico de produtos semi-so1fdos é importante,

por: (6,92):

• Ajudar a entender a natm"eza flsico-qufmica do veículo;

.. Controlar a qualidade das formulações teste e produto final quanto ao processo de

fabricação~

• EsbJdar os efeitos das alterações na fonnula.ções, da temperatura e do tempo de arma

zenagem em mn produto;

• Investigar a capacidade do veículo em suspender sólidos ou líquidos imiscfveis;

.. Ensaiar mna formula.çAo tópica com respeito ao uso pelo paciente, isto é, remoçA0 do

produto do material de embalagem, aderência e espalhabilidade na pele, etc;

.. Verificar o efeito da consistência do produto na IiberaçAo e absorção percutAnea de

fánnacos.

Conforme se pode observar na Tabela 6, o amnento da concentra.çAo de adjuvante

acarretou nmn amnento da viscosidade das formulações de géis contendo tréia ou lecitina. Este

comportamento pode ser explicado pela diminuição do conteúdo de água da prepara.çlo,

decorrente do amnento da concentraçAo de uréia ou lecitina. Além disto, tais adjuvantes nIo

apresentaram incompatibilidade fIsica com a estrutura do co-poHmero.

Analisado os reogramas obtidos, pode-se, verificar que as preparações exibiram um

comportamento de fluxo não Newtoniano, do tipo pseudoplástico com Valor de Rendimento. O

Valor de Rendimento pode ser definido como sendo o mfnimo valor de stress necessário para que

um produto comece a fluir ou deformar (6). Como pode ser observado, as CUI"V88 nAo iniciarmn da

origem (valor nulo para a tenslo de cisalhamento), bem como, nAo slo lineares com o aumento da

tenslo de cisalhamento, caracterizando assim, um fluxo do tipo pseudopléstico com Valor de

Rendimento.
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o amnento da concentraçAo de adjuvante (lD"éia ou lecitina) acarretou num amnento do

Valor de Rendimento. Este fato pode ser atribuído a um amnento da resistência da estrutura do gel

diante de uma força, comportamento este que pode ajudar a manter mo produto semi-sólido sobre a

pele, evitando seu escorrimento. Quando este produto é espalhado sobre a área doente, com uma

força que exceda o Valor de Rendimento, a prep8I"BÇAo flui.

A tixob"opia das amostras foi detenninada pela Área de Histerese que as curvas dos

reogramas produziram. De maneira geral, o amnento da concentraçlo de uréia diminuiu a

tixob"opia dos géis. Comportamento oposto foi observado nos géis contendo lecitina, fato este que

pode ser afribuido a emulsificaçAo da vaselina pela lecitina

Sendo o principal objetivo de nosso trabalho a verificaçAo da liberaçAo e penetraçAo

transcutAnea dos corticosteróides ARC, ADM, D e TA, presentes nos géis contendo uréia ou

lecitina, foi de fimdamental importância padronizar um método in ,itro adequado, o qual

pudéssemos obter dados efetivos e seguros.

O fato de nao existir moa metodologia oficial para estudos de liberaçao in ,itro de

produtos tópico dificultou nosso trabalho a principio. A célula de difusAo ri' 1 (Figura 8) foi

projetada baseando-se no modelo de TURAKKA et alo (129) e modificado por BADRA et alo (4).

Tal aparelho nao apresentou unifonnidade de agitaçAo, nem controle da temperatura interna e da

velocidade do agitador magnético. A célula de difusão ri' 2 (Figura 9) foi baseada no modelo de

FRANZ (34), possui dimensões menores, o que traduz muna economia de soluçA0 receptora e

produto a ser aplicado sobre a membrana. Entretanto, foram detectados os mesmos problemas da

célula ri' 1. Em virtude dos resultados obtidos, adaptou-se o modelo de dissoluçlo da

Farmacopéia Norte-Americana (89, 98, 114) para produtos transdemiais obtendo a célula ri' 3

(Figura 10). Esta célula de difusao apresentou temperatura constante (37 °C) e agitação controlada,

estipulada em 100 rpm.

A qualidade de agitaçAo é dependente do tipo de agitador empregado. Os agitadores

magnéticos causam mistura de fluidos nas proximidades do agitador, mas nAo geram movimento

lateral do fluido. Assim, os agitadores em forma de pá parecem mais adequado. A soluçA0

receptora de uma célula de difusAo in ,itro deve ser adequadamente agitada, evitando-se assim,
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desenvolvimento de concentrações localizadas de fãnnacos. A agítaçAo deve ser suficientemente

vigorosa para minimizar as camadas de difusAo na interface da membrana, fato este que

promoveria mna resistência adicional à difusAo do fãnnaco para a soluçA0 receptora (118).

Uma vez escolhida a célula de difusAo para os nossos experimentos. partimos para a

seleção da fase receptora e das membranas.

A eleiçao de tDlla soluça0 receptora para os experimentos in ,Uro é critica quando se

trabalha com fãnnacos de baixa solubilidade em égua. Pode-se obter falsos resultados devido a

insolubilidade do :tãnnaco na solução receptora Trabalhar em "sink conditions" torna-se

indubitavelmente necessário para se garantir a obtençAo de resultados efetivos (131).

As soluções receptoras mais indicadas são tampões isotônicos com valores de pH em

tomo de 7,2, os quais podem ser acrescidos de co-solubilizadores dos fãnnacos em estudo (14.

96, 108, 120). Várias substâncias são utilizadas com este propósito. no entanto, o polietilenoglicol

20 cetil éter parece ser o mais adequado para uso em sistemas de permeação (2, 71)

Conforme pode ser verificado na Tabela 7, a presença do referido tensoativo na

concentração de 0.5%, melhorou a solubilidade dos corticosteróides no tampão fosfato isotônico.

pH = 7.2. Para o AHC e a D a solubilidade foi duplicada, triplicada para TA, e quadruplicada

para o ADM. Assim, garatiram-se condições adequadas para a difusao e solubilizaçao destes

corticosteróides na solução receptora

A membrana é outro fator critico na conduçAo dos experimentos de liberaçAo e

penetraçao in ,Uro. As membranas sintéticas. como as de acetato de celulose. 810 indicadas para a

verificação das caracterfsticas de liberação que o veIculo proporciona 80 fãnnaco. No entanto.

trata-se de mna membrana hidrófila que nAo possui as propriedades anatômicas e fisiológicas da

pele. Assim, é também necessário realizar estudos com membranas natl.nis (pele bmnana ou de

animais).

A pele blDD811a decididamente é a mais adequada para estudos in ,Uro. Entretanto. a

dificuldade na aquisiçAo deste tecido e a variação biológica das amostras de pele, levaram os

pesquisadores a empregaram peles de animais (14. 20. 27. 30,64.94. 132. 133).
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A pele abdominal de carmmdongos sem pêlo tem sido muito utilizada nos

experimentos in yitro~ apesar de algumas diferenças anatômicas quando comparada com a pele

humana (7~ 13~ 30). A viabilidade de aquisiçAo, a melhor tmifomúdade das amostras, bem como a

facilidade de dissecaçAo e separaçAo do tecido subcutAneo~ levou-nos a eleger a pele de

carmmdongos sem pêlo como modelo de membrana para os nossos propósitos (30).

Segundo SHAH et ai. (112)~ nos estudos in 'Ü1'o~ a quantidade de produto a ser

aplicado sobre a membrana deveria ser de 1,0 a 3,0 J.lL soluçAo/CIIf ou 1,0 a 3,0 mg semi

sólido/cnf. Entretanto~ quando o material a ser empregado é semi-sólido, o espalhamento de mna

quantidade finita deste produto dificilmente produziria mna camada tmiforme sobre a membrana.

Nesta situaçlo, é aconselhável o uso de "dose infinita", ou seja, mn excesso de produto (118).

AMERONGEN et ai. (2) utilizaram dose infinita em seus estudos de liberaçAo in ,itro

da budesonida contida em cremes, e verificaram que acima de 0~9 UDD de espesSlD"a de produto

sobre a membrana, o perfil de liberaçlo do fãnnaco nlo apresentou diferença Baseado nisto~

trabalhamos com dose infinita de géis contendo lD'"éia ou lecitina, utilizando mn volmne de 1,5 mL.

A base dos experimentos in ,itro de liberaçAo e penetraçAo traDscutAnea é determinar

as pequenas quantidades de fãrmaco que atravessam as membranas ou que ficam retidos nas

mesmas. O desenvolvimento de mn método analítico especifico e sensível, o qual viabilizasse

nossos experimentos, foi considerado extremamente importante.

Para estudo in yitro, dois métodos analfticos sAo indicados, o radioimtmoensaio e a

CLAE (112). Neste trabalho a CLAE apresentou-se mais adequada para nossos experimentos. A

metodologia analftica padronizada foi baseada no método proposto por TOOTIIAKER. et alo

(127). Uma vez que os quatro corticosteróides empregados seriam quantificados separadamente,

prOClD'"ou-se padronizar mna metodologia analítica comum para essas BUbstlncias. Assim, fixamos

mna única fase móvel, metanol: lhO (60:40), e utilizamos mn corticoster6ide como padrlo interno

do outro.

As Figuras 14~ lS, 16 e 17 ilustram os cromatogramas obtidos pela extracAo dos

corticoster6ides na soluçA0 receptora. Como se pode observar, obtiveram-se boas resoluçAo e

separaçAo dos picos cromatográficos. A recuperaçlo relativa (Rr) foi ade~ variando-se de
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88,81 a 97,31%, resultados estes considerados adequados para IDD processo extrativo. A

metodologia analftica desenvolvida apresentou linearidade na faixa de 50,0 a 600,0 ng (r =
0,9998) para o ARC; de 50,0 a 800,0 ng (r = 0,9997) para o ADM; de 10,0 a 500,0 ng (r =

0,9949) para a TA; e de 25,0 a 500,0 ng (r = 0,9997) para a D. Estes resultados mostram que o

método por CIAE padronizado foi sensível e especifico.

A determinação por CLAE dos corticosteróides retidos na pele de carm.mdongos sem

pêlo foi realizado após extraçAo direta com metanoI (102). Este procedimento apresentou-se

adequado, mna vez que esses fãnnacos sAo solúveis em metanol, e os componentes da pele, que

por ventura foram extraídos, nAo interferiram no método analítico. O mesmo ocorreu com a

deteminação dos corticosteróides contidos nas formulações. Sendo essas preparações de

composição simples, totalmente solúveis em metanol, e com componentes que nAo interferiram no

método, a simples diluiçAo em metanol foi suficiente para mna efetiva extração (Tabela 4).

Defmidas as metodologias in vi/ro e~ os estudos de liberação e penetração

transcutânea foram conduzidos. Os dados obtidos foram interpretados segundo dois modelos

cinéticos de liberação de fármacos: o de mouem (22, 45, 71, 96, 111, 113) e o de la. ordem

(100). Analisando as Tabelas 23, 24, 25 e 26 pode-se verificar que o modelo de cinética de la.

ordem apresentou, em todos os casos, mn maior coeficiente de correlação.

Isto sugere que as fonnulações testadas seguem cinética de la. ordem para a IiberaçAo

e penetração tr&nscutAnea dos corticosteróides. Diante deste. fato, consideramos os dados de tempo

IAO e fluxo (J),referentes a este modelo, mais adequados para nossas conclusões.

Conforme pode ser verificado nas Tabelas 23 e 24, a concentração dos adjuvantes

(uréia e lecitina) interferiram no processo de liberação dos corticosteróides.

Nos géis contendo uréia observou-se que o ARC, o ADM e a TA apresentaram mna

diminuiçAo do tempo IAG e amnento do fluxo com o amnento da concentração do adjuvante. Para a

D, o comportamento foi inverso. A presença de lecitina proporcionou IDD amnento do tempo IAG e

do fluxo (1) para o ARC, D a TA O ADM apresentou mna diminlliçAo do fluxo (1) com o

incremento da concentraçAo de lecitina.
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A cinética de penetraçAo transcutAnea das formulações desenvolvidas está

demonstrada na Tabela 25 e 26. Para todos os corticosteróides estudados observou-se que o

amnento da concentraçAo de uréia acarretou no amnento tanto do tempo IAO como do fluxo (1).

Praticamente, em todas as formulações contendo lecitina, o amnento da concentraçAo

deste adjuvante proporcionou 1.UD aumento do tempo IAO e do fluxo (1), sendo este último

parimetro diminuldo para a D.

Nos estudos in 'titi'o de produtos dermatológicos, é importante considerar que as

concentrações de fãrmaco na soluçA0 receptora nAo refletem, por si só, a influência da formulaçAo

na atividade do produto. Assim, a determinaçao da quantidade de fmmaco retida na membrana

natural leva a dados mais concretos, os quais podem elucidar o grau de atividade tópica do

produto. Esta técnica tem sido empregado por muitos autores quando do estudo de penetraçAo

cutânea de fármacos (22, 71, 86, 95, 102).

As Tabelas 27 e 28 descrevem os valores das quantidades de cada corticosteróide

permeadas e retidas na pele de carmmdongo sem pêlo, após 24 horas, para as diferentes

fonnulações testadas. Esses resultados podem ser melhor visualizados quando plotamos tais

quantidades em fimçAo da concentraçAo de adjuvante (Figm-a 30 e 31). Analisando estes gráficos

verificou-se que para todos os corticosteróides, o aumento da concentraçAo de uréia ou lecitina,

levou a wn aumento da quantidade de fãrmaco retido, após 24 horas de experimento.
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A penneaçlo ou penetraçlo transcutAnea, na maioria das vezes, diminuiu com o

amnento da concentraçAo de adjuvante, chegando até mesmo a wna 8llSência de penneaçAo. Uma

exceçlo foi observada para a D presente nos géis contendo uréia, onde o amnento da concentraçlo

do adjuvante aumentou a penetração traDscutAnea do fánnaco.

Como foi exposto anterionnente o objetivo principal deste trabalho foi desenvolver

fonnulações de géis de co-polímero (POF}POP/POE) contendo uréia ou lecitina, os quais

proporcionassem efeitos sistêmicos mínimos. Assim, foram selecionadas preparações que

apresentaram uma máxima retençAo cutAnea associada a um mínimo ou inexistente fluxo dos

corticosteróides. As figuras 30 e 31 foram extremamente práticas para este propósito, e o

resultados estAo demonstrados na Tabela 30.

Analisando a Tabela 30, quando se compara as formulações contendo uréia e as

contendo lecitina, estas últimas apresentaram maior quantidade de corticosteróide retida. O AHC

foi retido quase que duas vezes mais nas formulações contendo 8,0% de lecitina (L.). Esta mesma

fonnulação triplicou a retenção do ADM na pele de animal, e proporcionou uma retenção da D 3,6

vezes maior que o gel contendo oreia. A concentração de 4,00,4 de lecitina foi suficiente para

triplicar a retençllo da TA

A presença da vaselina nas formulações de gel com lecitina nIo influenciou nestes

resultados (Tabela 29). A retenção cutAnea das fonnulações controle sem lecitina, apresentou

valores inferiores quando comparadas com as preparações contendo lecitina.

Associar a melhor atuaçAo das formulações contendo lecitina 8.0 comportamento

reológico poderia ser uma alternativa. A lecitina aumentou a tixotropia das formulações,

conseqOentemente a difusão dos corticoster6ides estaria facilitada. Entretanto, o amnento da

viscosidade também foi observado, e isto é um fator que compromete a difusAo de um fãnnaco

através do veiculo.

Correlaciona o comportamento reológico com os resultados de liberaçAo, penetraçAo

traDscutAnea e retençAo cutAnea é um procedimento critico. Isto porque, nIo se conhece e ainda fiA0

é possivel determinar o real comportamento reológico do produto quando dos experimentos in
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viro. A literatura ainda nAo mostra uma relaçAo matemática satisfatória para correlacionar

disponibilidade do fãrmaco na pela com o comportamento reológico de semi-sólidos (6).

Uma explicaçAo pl8lJSfvel para este comportamento poderia estar fimdamentada nos

mecanismos de açAo que estes adjuvantes possuem como promotores de absorçAo cutAnea.
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Tabela 30 - Formulações selecionadas quanto aos critérios de retençfto e penetraçfto transC1JtAnea

dos corticosteróides.

ADJUVANTE

Cortico!ter Urfia Lecitin.

óide
..

Formulação Quantidade reti·da· Formulação Quantidade reti-da·

selecionada (J.Lgfcm2) selecionada (J.Lgfcm2)

AHC ~ 23.14 ~ 41,83

(12,0% uréia)
(± 0,454)

(8,0% lecitina)
(± 0,554)

ADM a. 8,38 ~ 25,38

(12,0% uréia)
(± 0,405)

(8,0% lecitina)
(± 0,529)

D GJ 2,91 ~ 10,62

(8,0% uréia)
(± 0,117)

(8,0% lecitina)
(± 0,339)

TA a. 3,95 ~ 11.75

(12.0010 uréia)
(± 0,130)

(4,0% lecitina)
(± 0,428)

Os valores em parênteses representam os desvios padrAo referentes a quatro determinações.

A uréia, por ser mna substAncia hidrófila, atuaria pela rota polar, 8lDIlentaodo a

hidrataçAo do estrato córneo. Outro modo de açAo da lD"éia é a sua suave açAo queralolftica na

pele, a qual poderia diminuir a barreira do extrato cÓrneo a entrada de substAncias na pele. A uréia

está presente na composiçAo do Fator de HidrataçAo Natural (FHN) da pele, e nAo é irritante em

altas concentrações (6).



129

A lecitina atuaria pela rota lipidica, interagindo com os fosfolipideos da pele,

atuando, assim, como verdadeiro correador de principios ativos Iipófilos. Vérios autores

empregaram com sucesso este adjuvante como promotor de absorção em vias de administraçlo

tópicas (23, 31, 56, 76,130).

Os coeficientes de partição óleo/á8Ua podem explicar o grau de interação destas

substâncias com a pele e com o veiculo empregado. Entretanto, considerações teóricas nlo são

aconselháveis, mna vez que substancias com altos valotes de coeficiente de partição podem não

traduzir mna alta interação das mesmas na pele. Nestes casos, o veiculo e adjuvantes interferem

significativamente na liberação e retenção cutAnea, como foi observado no decorrer deste trabalho.

Por exemplo, o fato do ADM ter o maior coeficiente de partição óleo/água, ou seja 31, 92, não

evitou que sua retenção cutânea sofresse ÍDtet'Íerência dos adjuvantes.

Somente, a realização de testes de liberação in .,Uro com membranas sintéticas, não é

aconselhável para estudos de produtos dermatológicos. É necessério, também, conduzir

experimentos in .,Uro de penetração transcutanea e retencão com membranas naturais. Isto porque,

as caracteristicas de mna formulação podem não ter mna correlação direta com a disponibilidade

do fánnaco na pele e vice-versa. Assim, os dados de liberação, penetração transcutAnea e retenção

devem ser analisados em c0lÚwrto, no sentido de se evitar falsas conclusões.

A contribuiçllo da metodologia in .,Uro para a Fannacotécnica é inquestionável, pois

representa mn procedimento prático, rápido e de baixo custo. Os estudos in .,Uro, mencionados ao

longo deste trabalho, também possuem aplicação no controle de qualidade de uniformidade de

lotes de produtos dennatológicos na Indústria Fanna.cêutica. Entretanto, deve-se ter cautela quando

da extrapolação dos resultados obtidos para situações in .,iY o. Com a metodologia in .,Uro pode

se fazer mn prévio selecionamento das formulações antes da aplicação de testes clinicos.

Assim, os estudos in .,Uro de liberação, penetraçlo e retenção cutanea tomaram-se

necessérios para o desenvolvimento de formulações dennatológicas efetivas, seguras e com

características fisico-quimicas bem definidas.
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A realizaçAo deste trabalho levou as seguintes conclusões:

1 - A medotologia anaHtica in 'litro padronizada mostrou-se adequada para a verificaçAo da Ii

beraçAo~ penetraçAo transcutAnea e retenção cutAnea de corticosteróides contidos em formu

lações t6picas.

2 - A lD'"éia e a lecitina foram eficazes como promotores de absorçAo cutânea para os corticos

teróides testados. A concentração desses adjuvantes no gel de Poloxamer 407 inteIferiu nos

parâmetros avaliados.

As liberações e a penetração transcutânea dos corticoster6ides contidos nas formulações

desenvolvidas obedeceram cinética de 1a ordem.

3 - A concentraçAo de 12~()O,/o de lD'"éiafoi efetiva para aAHC~ o ADM~ e a TA, e de 8~()O/o para a

D. Com relaçAo a lecitina, a concentração de 8~()O,/o foi adequada para o AHC~ o ADM e a D~ e

de 4~()O,/o para a TA

.. - De maneira geral~ as formulações selecionadas contendo lecitina apresentai mn-se quantitati

vamente mais eficazes quanto à retenção cutânea dos corticosteróides testados, sendo que a

que a presença da vaselina nAo influenciou neste parAmetro.

5 - Os géis de Poloxamer 407 associados com lecitina ou lD'"éia podem ser considerados

pontenciais veiculos dermatológicos para a incorporação de corticoster6ides.
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Os corticosteróides sAo substancia largmnente empregadas em dertatologia devido

ao seu potente efeito anti-inflamatório na pela. Entretanto, associado a este efeito benéfico tem-se

o risco da ocorrência de efeitos colaterais, decorrentes principalmente da absorçAo sistêmica dos

corticosteróides pela via cutAnea.

A penetração transcutAnea e retençAo cutAnea dos corticosteróides é influenciada

pelo vefculo no qual estes princfpios ativos slo incorporados. Assim sendo, os objetivos desta

pesquisa forlJlIl investigar, in vitro, formulações que proporcionassem uma alta retençAo cutAnea

dos corticosteróides na pele e também mfnima penetração transcu1Anea.

O estudo foi realizado com géis de Poloxamer 407 contendo diferentes

concentrações dos promotores de absorçlo cutAnea, lU'éia ou lecitina. Os parimetros liberação,

penetraçAo transcutAnea e retençAo cutAnea dos acetatos de hidrocortisona e dexametasona,

desonida e triamcinolona acetonida foram avaliados por metodologia in vitro, utilizando-se de

célula de difusão e membranas.

A quantificação dos corticosteróides nas diferentes fases do experimento foi

realizada por cromatografia liquida de alta eficiência.

Os resultados obtidos mostrat'Bm a influência do veiculo nos parAmetros avaliados.

As formulações obedeceram cinética de 1 a. ordem para a liberaçAo e penetração transcutAnea.

As preparações contendo lecitina promoveram moa maior retenção cutAnea dos

corticosteróides, sugerindo, assim, que géis de Poloxamer 407, associados com lecitina, formam

vefculos adequados para a incorporação de corticosteróides.
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Corticoids are drugs often used in dermatology due to its anti-inflamatory effect in

the skin. Meanwhile, together with this beneficia1 effect it can have side effects, due to the systemic

absorption ofthe corticoids by cutaneous way.

Transcutaneous penetration and cutaneous retention ofthe corticoids ia influenciated

by the vehicle in which this drogs are incorporated In this way, the objetive ofthia research was to

investigate, in vitro, fonnulations that would provide both, high cutaneous retention of the

corticoids in the Blein BIld minimmn tr8Ilscutaneous penetration.

For this worlc was used Poloxamer 407 gels containing different concentrations of

the absorptions enhancers, urea and lecithin. The release tr8Ilscutaneous penetration BIld cutaneous

retention of hydrocortisone and dexamethasone acetate, desonide and triamcinolone acetonide was

eva1uated by in vitro methodology using difiUsion cells and membranes. The corticoids was

ana1ysed by HPLC.

The results obtained showed the influence of the vehicle in lhe evaluated

parameters.

The corticoid relesse and transcut8lleous penetration appeared to fit first order

kinetic.

The formulations containing lecithin promoved higher cutaneous retetion of the

corticoids than the containing urea, sugesting, in this way, that Poloxamer 407 gels in the presence

oflecithin are adequated preparations to the corticoids.
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