UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM PRODUTOS NATURAIS E
SUBSTÂNCIAS SINTÉTICAS BIOATIVAS

JOSÉ ROBERTO BRESOLIN

AVALIAÇÃO DE O-CARBOXIMETILQUITOSANA COMO EXCIPIENTE
DE COMPRIMIDOS MATRICIAIS CONTENDO DILTIAZEM

Dissertação submetida à Universidade do Vale do
Itajaí como parte dos requisitos para obtenção do
grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas.
Orientadora: Profa. Dra. Ruth M. Lucinda
da Silva

Itajaí, Maio de 2009

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2

AVALIAÇÃO DE O-CARBOXIMETILQUITOSANA COMO EXCIPIENTE
DE COMPRIMIDOS MATRICIAIS CONTENDO DILTIAZEM

JOSÉ ROBERTO BRESOLIN

Esta dissertação foi julgada aprovada para obtenção do título de Mestre em Ciências
Farmacêuticas, Área de Concentração Produtos Naturais e Substâncias Sintéticas
Bioativas em sua forma final pelo Programa de Mestrado em Ciências
Farmacêuticas da Universidade do Vale do Itajaí.

__________________________________
Ruth Meri Lucinda Silva, Doutora
Orientadora

_______________________
Tania Mari Bellé Bresolin, Doutora
Coordenadora do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas

Apresentada perante a Banca Examinadora composta pelos Professores:

__________________________________________
Doutora Ruth Meri Lucinda Silva (UNIVALI)
Presidente

__________________________________________
Doutora Angélica Garcia Couto (UNIVALI)
Membro

__________________________________________
Doutor Newton Andréo Filho (UNISO)
Membro

Itajaí (SC), 29 de maio de 2009

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3

Dedico esta dissertação à minha companheira Tania, sempre tão presente em todas
as minhas caminhadas.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4

AGRADECIMENTOS
À professora e colega Ruth Meri Lucinda da Silva, minha orientadora, pela
enorme paciência e por ter vivenciado comigo momentos significativos na realização
deste trabalho e acima de tudo por sua competência, dedicação e compromisso com
uma formação de qualidade.

Aos professores Angélica Garcia Couto e Rilton Alves de Freitas por sua
leitura extremamente cuidadosa e por todas as sugestões preciosas.

À minha colega de mestrado Maria Claudia Toneli Largura que em diferentes
momentos participou deste trabalho.

Às futuras farmacêuticas Camila Carvalho Dalri e Geórgia Hoffer que me
acompanharam e muito contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa.

Aos funcionários do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas pelo
apoio em todos os momentos.

À Luciana Catia Block e Elisiane Moraes Ribas pelo apoio e disponibilidade.

Ao Francisco e Antônio que tanto tem me ensinado sobre a vida.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5

AVALIAÇÃO DE O-CARBOXIMETILQUITOSANA COMO EXCIPIENTE
DE COMPRIMIDOS MATRICIAIS CONTENDO DILTIAZEM
José Roberto Bresolin
Maio, 2009
Orientadora: Profa. Dra. Ruth Meri Lucinda Silva
Área de Concentração: Produtos Naturais e Substâncias Bioativas
Número de páginas: 115

RESUMO
A O-carboximetilquitosana (OCMQS) é um dos derivados hidrossolúveis da quitosana com
potencial aplicação em matrizes hidrofílicas, ainda pouco explorado. Este trabalho propõe
avaliar o emprego da OCMQS como excipiente de comprimidos matriciais contendo
diltiazem (DTZ). O polímero foi sintetizado, a partir da quitosana (com grau de desacetilação
de 79,7%), seco por spray-dryer e caracterizado por FTIR, grau de substituição (GS),
solubilidade, granulometria, morfologia e propriedades de fluxo. Com este derivado foram
elaborados 9 lotes de comprimidos (F01 a F09) contendo 90 mg de DTZ, utilizando-se
delineamento fatorial do tipo 3 2 onde foram estudados dois fatores em três níveis: fator 1 método de compressão: compressão direta (CD) F01 a F03, dupla compressão (DC) F04 a
F06 e via úmida (VU) F07 a F09; e fator 2 - concentração do polímero: 80, 50 e 30 %,
respectivamente, em relação ao total de diluentes. Os comprimidos foram analisados quanto
às características físicas, intumescimento, absorção de água e erosão. O perfil de
dissolução in vitro foi determinado em meio aquoso e comparado ao perfil do medicamento
de referência (cápsulas de liberação modificada). O efeito de cada fator foi avaliado sobre a
ED% (eficiência de dissolução) em até 180 min, o Q30 e o t50%. Foi calculado o fator de
diferença (f1) entre os lotes e o mecanismo de liberação analisado usando métodos modelo
dependentes. Adicionalmente, foram elaborados comprimidos por CD com 2 e 5% de
OCMQS e o perfil de liberação comparado com o perfil de comprimidos contendo a mesma
proporção de croscarmelose e 30% de HPMC. A OCMQS teve sua síntese comprovada por
FTIR, com GS de 33,6% sendo solúvel em meio aquoso (exceto em pH ~ 6,0). A secagem
do polímero por spray-dryer proporcionou a obtenção de um pó com partículas esféricas,
com superfície lisa e tamanho médio de 2,2 m. O pó mostrou baixa fluidez e
compressibilidade. Os lotes obtidos por CD e DC apresentaram tempo de desintegração
maior do que 30 min enquanto os de VU desintegraram em menos de 30 min. Os lotes F01
a F06 (CD e DC) apresentaram maior retenção do fármaco em relação ao referência, com
mecanismo de liberação tipo ordem zero ou Higuchi para comprimidos com 80 ou 50% e
30% de OCMQS, respectivamente. Houve uma relação direta entre a proporção de OCMQS
e a liberação de DTZ, bem como ao intumescimento e a absorção de água e F01
apresentou comportamento como um verdadeiro sistema controlado por intumescimento. Os
lotes foram resistentes à erosão, permitindo sua aplicação como matriz de liberação
prolongada. O lote F03 apresentou estrutura interna mais compacta, menos porosa, porém
não contínua, sugerindo a atuação do polímero, nesta concentração (30%), como agente
ligante, provocando menor intumescimento e absorção de água e menor liberação do
fármaco. Os lotes F07 a F09 mostraram perfil de liberação diferente dos demais, com
proporção direta entre a concentração do OCMQS e a retenção do DTZ nas primeiras 3 h de
estudo e, até o final do estudo a proporção intermediária (50% de OCMQS) proporcionou
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maior retenção do fármaco, com perfil semelhante ao referência. Houve perda da morfologia
dos comprimidos após 60 min de contato com o meio, com rápida desintegração. A ED%
variou de 2,7-72,8% entre os lotes sendo que o fator concentração não alterou
significativamente a ED% e o método de VU foi o que apresentou maior influência. A Q30
variou de 4-84%, sofrendo maior influência do método do que da concentração de OCMQS,
com menor liberação nos lotes obtidos por CD e DC. Os lotes obtidos por VU apresentaram
menor t50% (3-22 min), sem influência significativa da concentração de OCMQS. Todos os
lotes apresentaram diferentes perfis de liberação do fármaco, entre si, com valor de f 1 > 15.
A formulação com 2% de OCMQS apresentou perfil de dissolução semelhante ao lote com
5% de croscarmelose liberando 58% de DTZ em 120 min. O lote com 5% de OCMQS
apresentou perfil de liberação semelhante ao referência e com maior retenção do que o lote
com 30% de HPMC. A OCMQS demonstrou grande potencial no emprego em matrizes
hidrofílicas, com evidente influência do método de obtenção dos comprimidos, e a
concentração de apenas 5% de OCMQS é capaz de retardar a liberação de DTZ de modo
semelhante ao referência.

Palavras-chave: O-carboximetilquitosana, diltiazem, comprimidos matriciais.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7

EVALUATION OF O-CARBOXYMETHYILCHITOSAN AS EXCIPIENT
OF MATRIX TABLETS CONTAINING DILTIAZEM
José Roberto Bresolin
May, 2009

Advisor: Ruth Meri Lucinda Silva, Dra.
Concentration Área: Natural Products and Bioactive Substances
Number of pages: 115

ABSTRACT
O-carboxymethylchitosan (OCMCS) is a water-soluble chitosan derivative with promising
application in hydrophilic matrices, but its potential has still been little explored. This work
evaluates the use of OCMCS as excipient in matrix tablets containing diltiazem (DTZ). The
polymer was synthesized from chitosan (with a deacetylation degree of 79.7%), spray-dried
characterized by FTIR, degree of substitution (SD), solubility, particle size, morphology and
flow properties. From this derivative, 9 batches of tablets were prepared (F01 to F09),
containing 90 mg of DTZ, using factorial design type 32, in which two factors were studied at
three levels: factor 1 - compression method: direct compression (CD) F01 to F03, double
compression (DC) F04 to F06 and wet granulation (WG) F07 to F09, and factor 2 - polymer
concentration: 80%, 50% and 30%, respectively, for all the diluents. The tablets were
analyzed for physical characteristics, swelling, water absorption and erosion. The in vitro
dissolution profile was determined in aqueous medium and compared to the reference
product (modified release capsules). The effect of each factor was assessed on DE
(dissolution efficiency) up to 180 min, Q30 and t50%. The difference factor (ƒ1) was calculated
between the batches, and the release mechanism examined using a dependent model.
Tablets were produced by CD with 2% and 5% of OCMQS and the release profile was
compared with the profile of tablets containing the same proportion of croscarmellose and
30% of HPMC. OCMCS synthesis was confirmed by FTIR, with SD of 33.6% being soluble in
water (except at pH ~ 6.0). The spray drying gave a powder with spherical particles, smooth
surface, and average particle size of 2.2 m. The powder showed poor flow and
compressibility. The batches obtained by CD and DC showed a disintegration time of over 30
min, while the WG disintegrated in less than 30 min. Batches F01 to F06 (CD and DC) had
higher retention of the drug in relation to the reference, with zero order or Higuchi release
mechanism for tablets with 80%, 50% and 30% OCMCS, respectively. There was a direct
relationship between OCMCS proportion and release, degree of swelling, and water
absorption behaviour, and F01 presented the behaviour of a true swelling-controlled system.
The batches were resistant to erosion, enabling their application as matrix for prolonged
release. Batch F03 showed more a compact structure, which was less porous and noncontinuous, suggesting the presence of the polymer at this concentration (30%) as a binder,
causing minor swelling and water absorption and lower drug release. Batches F07 to F09
showed different release profiles from the others, with a direct correlation between OCMCS
concentration and drug release in the first 3 h of study, and by the end of the study, the
OCMCS proportion of 50% provided higher retention of the drug, similar to the reference
values. There was loss of morphology of the tablets after 60 min of contact with the
environment, with rapid disintegration. DE ranged from 2.7-72.8% between the batches, the
concentration factor did not alter the DE significantly, and the WG method was the one which
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showed the greatest influence. Q30 ranged from 4% to 84%, suffering greater influence from
the method than the OCMCS concentration, with lower release in the batches obtained by
CD and DC. The batches obtained by WG had lower t50% (3-22 min) without significant
influence of OCMCS concentration. All the batches showed different drug release profiles,
with values of ƒ1> 15. The formulation with 2% of OCMCS showed a similar dissolution
profile to the batch with 5% croscarmellose, releasing 58% of DTZ at 120 min. The batch
with 5% OCMCS showed a similar release profile to that of the reference, with a longer drug
retention time than the batch with 30% of HPMC. The OCMCS showed great potential for
use in hydrophilic matrices, with a clear influence of the methods of obtaining the tablets, and
the OCMCS concentration of only 5% is capable of delaying the release of DTZ in a similar
way to the reference.

Keywords: O-carboxymethylchitosan, diltiazem, matrix tablets.
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Q30 – Quantidade de fármaco liberada em 30 minutos
QS – quitosana
QTN – quitina
t50 – tempo de meia-vida de dissolução (%)
Tg – temperatura de transição vítreo-gel
VU – via úmida
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1 INTRODUÇÃO

Tendo em vista o insucesso de alguns fármacos ou candidatos a fármacos no
tratamento de várias doenças, ressalta-se o papel de sistemas de liberação não
convencionais, como micro e nanoesferas, comprimidos matriciais, entre outros, que
possam contribuir para diversificação do arsenal terapêutico disponível à população,
otimizando principalmente a biodiponibilidade e consequente segurança e eficácia
destes fármacos (LUCINDA-SILVA et al., 2009).
Se de um lado, há carências de medicamentos mais seguros e eficazes de
outro lado, o investimento em inovação incremental, baseado em fármacos
tradicionais, oportuniza o crescimento da indústria farmacêutica nacional, com
menores custos e riscos, em um tempo relativamente menor, se comparado ao
desenvolvimento de novas entidades moleculares (LUCINDA-SILVA et al., 2009).
O grupo de pesquisa em Tecnologia Farmacêutica e Garantia da Qualidade
do Curso de Farmácia da Universidade do Vale do Itajaí tem realizado nos últimos
anos estudos com diversas aplicações na área farmacêutica da quitina (QTN),
quitosana (QS) e seus derivados. Sendo a QTN um subproduto da atividade
pesqueira oportuniza-se estudos de aplicação de derivados deste polímero de maior
valor agregado. Entre os derivados hidrossolúveis da QS, destaca-se a Ocarboximetilquitosana (OCMQS) devido as suas propriedades físicas, químicas e
biológicas tais como, alta viscosidade, baixa toxicidade, biocompatibilidade,
capacidade de formar gel e filmes aliado à praticidade de sua obtenção a partir da
QS comercial o que facilita a sua obtenção em escala industrial (ZHU et al., 2007;
LIU et al., 2007).
As propriedades destes biopolímeros tornam-os atrativos como excipientes
em comprimidos matriciais, os quais podem modificar a liberação dos fármacos a
partir dos mesmos. Para tanto é importante uma caracterização das propriedades da
OCMQS no estado sólido, tais como suas características micromeríticas,
performance na compressão e perfil de liberação do fármaco incorporado na matriz
polimérica.
Embora estes polímeros estejam sendo amplamente estudados, há poucos
relatos do uso da OCMQS como excipiente em comprimidos, tampouco uma
caracterização tecnológica de seu pó e sua capacidade em modificar a liberação de
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fármacos. Portanto, este trabalho propõe a obtenção da OCMQS a partir de QS
comercial, sua caracterização quanto às propriedades de fluxo, distribuição de
tamanho e formato de partículas e o seu desempenho no controle de liberação de
diltiazem (DTZ)

a

partir

de comprimidos

matriciais,

contribuindo para

o

estabelecimento de um novo excipiente sintetizado a partir da QS que pode ser
obtida pela desacetilação da QTN, um oriundo da biodiversidade, um resíduo da
indústria pesqueira nacional.
O cloridrato de DTZ é um fármaco bloqueador dos canais de cálcio,
amplamente prescrito no tratamento da angina, arritmia e hipertensão. É um fármaco
solúvel em água, com tempo de meia-vida curto (4 a 6 h) e usado em doenças
crônicas (GOHEL; PATEL; AMIN, 2003). Estas características justificam o seu uso
como fármaco modelo em formas farmacêuticas de liberção modificada.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Avaliar

o

emprego

da

O-carboximetilquitosana

como

excipiente

de

comprimidos matriciais contendo diltiazem.

2.2 Objetivos Específicos

- obter a OCMQS a partir de quitosana de grau farmacêutico;
- caracterizar o polímero obtido quanto ao grau de substituição, teor de
umidade,

propriedades

micromeríticas

como

tamanho

de

partícula

e

distribuição de tamanho de partículas, propriedades de fluxo e morfologia das
partículas;
- desenvolver formulações de comprimidos contendo DTZ, através de
planejamento fatorial usando dois fatores, método e concentração do polímero,
em três níveis (32);
- caracterizar os comprimidos de diltiazem quanto ao peso médio, à resistência
mecânica, à morfologia e ao tempo de desintegração;
- analisar o perfil e a cinética de liberação do diltiazem usando métodos modelo
dependentes e métodos modelo indenpendentes (ED%, Q30, t50% , ƒ1) das
matrizes hidrofílicas;
- analisar a influência dos fatores independentes (método de obtenção dos
comprimidos e concentração de OCMQS) sobre os fatores dependentes (ED%,
Q30, t50%) através de análise de regressão múltipla e superfície de resposta.
- obter comprimidos por compressão direta com 2 e 5% de OCMQS e comparar
o perfil de liberação com comprimidos contendo a mesma proporção de
croscarmelose e 30% de HPMC.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Quitosana

A quitosana (QS) é um polímero obtido pela desacetilação da quitina (QTN)
(Figura 01), sendo este o maior constituinte do exoesqueleto de crustáceos (LI et al.,
1997). A função da QTN é manter a estrutura dos crustáceos (MAJETI; KUMAR,
2000).
Em 1934 duas patentes foram registradas, uma de produção de QS a partir
de QTN e outra sobre a formação de filmes e fibras de QS. Desde então o
conhecimento sobre a QS tem crescido significativamente especialmente pelo
trabalho de pesquisadores como Muzzarelli (LI et al., 1997).
A QS é um copolímero linear formado por unidades de D-glucosamina e Nacetil-D-glucosamina com ligações β-(1,4) (RINAUDO, 2006).

Figura 01. Representação esquemática da estrutura química da quitina e da quitosana.

A produção e o uso industrial da QS tiveram início nos anos 70, sendo que a
maior aplicação da QS é em tratamentos de resíduos líquidos industriais na
quelação de íons metálicos, além de sua utilização na indústria de alimentos,
cosméticos, farmacêutica, entre outras (LI et al., 1997; FELT; BURI; GURNY, 1998),
como mostra o Quadro 01.
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Quadro 01. Principais aplicações da quitosana.

Área
Agricultura

Aplicação
Defensivo em plantas
Estimulação de crescimento de plantas
Revestimento de sementes
Proteção ao congelamento
Liberação controlada de fertilizantes e nutrientes
no solo

Tratamento de água e esgotos

Floculante para clarificar a água
Remoção de íons metálicos
Substituição aos polímeros sintéticos
Remoção de odor

Alimentos e bebidas

Fibra dietética (não digeríveis em humanos)
Ligante de lipídeos
Conservante
Espessante e estabilizante para molhos
Revestimento, conservante, fungistático,
antibacteriano para frutas

Cosméticos

Manutenção da umidade da pele
Tratamento da acne
Redução da eletrecidade estática no cabelo
Tonificante da pele
Cuidados orais (pasta de dente, gomas
mastigáveis)

Biofarmacêuticos

Agente imunológico, antitumoral, hemostático e
anticoagulante, bacteriostático e cicatrizante
Excipiente

para

sistemas

terapêuticos

de

liberação modificada
Fonte: RINAUDO (2006).

Bresolin e colab. (2003) citam a possibilidade da utilização da QS em
sistemas de liberação controlada de fármacos, devido a algumas características do
polímero como o caráter catiônico, a insolubilidade em água e a solubilidade em
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meio ácido orgânico e ainda da possibilidade de formação de filmes.
A QTN, a QS e seus vários derivados têm atraído a atenção como materiais
para uso farmacêutico em sistemas de liberação de fármacos, como sistemas
multiparticulados (micro e nanopartículas), filmes, bioadesivos e comprimidos
(GEORGE; ABRAHAM, 2006). Fármacos anti-câncer, tais como 5-fluorouracil,
citarabina e mitocina C, são geralmente selecionados como fármacos modelo no
desenvolvimento

de

sistemas

micro

e

nanoparticulados

ou

conjugados

macromoleculares (ONISHI; NAGAI; MACHIDA, 1997) devido a capacidade de
vetorização ativa ou passiva do fármaco para sítios específicos, promovendo maior
biodisponibilidade e consequente redução de dose e efeitos colaterais (SMOLA;
VANDAMME; SOKOLOWSKI, 2008).

3.2 Derivados hidrossolúveis de quitosana

Algumas aplicações farmacêuticas da QS são limitadas por problemas de
hidrossolubilidade, uma vez que esta é insolúvel em água em meios com pH igual ou
maior do que o fisiológico. Portanto, derivados de QTN e QS podem ser preparados
a fim de se melhorar sua solubilidade em água, ampliando suas aplicações (SILVA;
SANTOS; FERREIRA, 2006).
A QS pode ser quimicamente modificada por possuir grupamentos amino
livres no carbono 2, para obtenção de novos derivados solúveis em água, como a Ncarboximetilquitosana (NCMQS) (Figura 02 A) ou por meio da reação na hidroxila do
carbono 6, resultando na OCMQS (Figura 02 B) (RHAZI et al., 2002 apud ABREU;
CAMPANA-FILHO, 2005). Modificações químicas na estrutura da QS, como as
resultantes de reação de carboximetilação, permitem a obtenção de derivados
solúveis tanto em meio ácido quanto em meio alcalino (CHEN; PARK, 2003). Estes
polímeros são solúveis em uma ampla faixa de pH e, especialmente, acima de pH 6,
onde a QS não é solúvel (RINAUDO; MILAS; DESBRIÈRES, 1997).
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Figura 02. Representação esquemática da estrutura química da N-carboximetilquitosana (A) e da Ocarboximetilquitosana (B).

Para sintetizar a NCMQS solúvel em água, deve haver uma razão equimolar
entre o ácido glioxílico e o grupo amino. Aumenta-se o pH com NaOH formando Ncarboximetilideno-quitosana (base de Schiff), que é reduzida com cianoborohidreto
de sódio a temperatura ambiente em NCMQS, um análogo da QS solúvel em água
(MUZZARELI; HARI; PETRARULO, 1994).
A O-carboximetilação é obtida com reagentes usuais como NaOH e ácido
monocloroacético. O grau de substituição ocorre preferencialmente nas posições C-6
e C-3 preservando a posição –NH2 (RINAUDO; DUNG; MILAS, 1992 apud
RINAUDO; MILAS; DESBRIÈRES, 1997). A vantagem deste método é a
desacetilação inicial da QS, devido à elevada concentração de NaOH e ao mesmo
tempo em que se obtém o derivado. A análise da estrutura do derivado é mais
complexa devido à presença de grupos amino primários e grupos carboxílico a
serem titulados separadamente em um sistema do tipo polieletrólito. Quando a
temperatura da reação aumenta, a substituição ocorre nas posições -OH bem como
nos sítios –NH2. Um grau mínimo de carboximetilação (aprox. 20%), promove a
obtenção do derivado solúvel em uma faixa ampla de pH. Por se comportar como
um polieletrólito anfótero, apresenta uma perda de solubilidade na faixa
intermediária de pH (entre 4-7) (RINAUDO; MILAS; DESBRIÈRES, 1997).
A figura 03 demonstra, de forma esquemática, a reação de carboximetilação
da QS, considerando a hidroxila como sítio reativo, ou seja, a OCMQS (ABREU,
2006).
O emprego de NaOH na reação abaixo justifica-se para ativação dos grupos
hidroxila alcoólicos do carbono 6 da molécula de QS, pois o mesmo é um nucleófilo
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mais fraco que o grupo amino primário, portanto quando ocorre a reação entre a QS
e o ácido monocloroacético na presença de NaOH, normalmente o produto obtido é
o O-substituído, sendo o produto N,O-substituído obtido em menor quantidade
(BAUMANN; FAUST, 2001).

Figura 03. Representação esquemática da reação de O-carboximetilação da
quitosana (ABREU, 2006).

Os derivados carboximetilados da QS não são somente solúveis em água,
mas possuem propriedades químicas, físicas e biológicas únicas, tais como elevada
viscosidade, grande volume hidrodinâmico, baixa toxicidade, biocompatibilidade,
capacidade de formação de filmes e gel, as quais tornam estes polímeros atrativos
para o uso em alimentos, cosméticos e medicamentos (MUZARELLI, 1998 apud
CHEN; DU; ZENG, 2003).
O NIQFAR (Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas), do Curso de
Farmácia da UNIVALI, através de seu grupo de pesquisa em Tecnologia
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Farmacêutica e Garantia de Qualidade vem realizando diversos

estudos

relacionados à obtenção, caracterização e aplicações de QS, QTN e seus derivados.
Tais aplicações relacionam-se com o uso de QTN e QS como suporte
cromatográfico, na separação de flavonóides de extratos vegetais (RODRIGUES et
al., 2000); utilização do complexo QS-Fe como ligante de fosfato no tratamento da
hiperfosfatemia (BURGER et al., 2001) e como possível agente de purificação na
remoção de fosfato da água (FAGUNDES; BERNARDI; RODRIGUES, 2001;
FAGUNDES et al., 2002), entre outros. Derivados da QS, especialmente a NCMQS,
tem sido estudados quanto à sua caracterização físico-química (MIRANDA et al.,
2003), sua propriedade de formação de filme (MIRANDA et al., 2006) e capacidade
de redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos de ratos (MACHADO; FARIAS,
2003). Paralelamente, foram desenvolvidos estudos de avaliação do potencial tóxico
agudo deste derivado, uma vez que somente os dados toxicológicos da QS eram
conhecidos e os resultados mostraram que o derivado é classificado como “não
tóxico” (LOPES et al., 2005). A capacidade de formação de filmes da NCMQS foi
explorada em trabalhos do grupo (MIRANDA et al., 2006; LAMIM et al., 2006) para
posterior revestimento de alimentos (MIRANDA, 2004) e medicamentos (LAMIM,
2006).
As propriedades tensoativas da OCMQS e de seus derivados Ocarboximetilquitosana-N-benzeno bem como a sua capacidade como agente
solubilizante para a triancinolona, fármaco insolúvel em água, foram investigadas.
Os derivados anfifílicos apresentaram características tensoativas e aumentaram a
solubilidade do fármaco em até 5,5 vezes (ROSA, 2008).
Os

derivados

NCMQS e estes

polímeros

posteriormente acetilados

(NCMQSAc) foram estudados mais recentemente quanto à capacidade de formação
de ambientes hidrofóbicos, usando sonda de pireno (FELICIO et al., 2008). Ambos
os derivados mostraram-se como nanoesferas densas por microscopia de força
atômica. Por análise de espalhamento de luz dinâmico e estático a NCMQS e a
NCMQSAc

mostraram

uma

conformação

globular

e

esférica

densa,

respectivamente, e a concentração de agregação crítica (CAC) foi de 1,0 e 0,01
mg/mL em água, respectivamente. Os autores argumentam que as partículas
acetiladas, especialmente, mostram potencial como carreadores de fármacos
hidrofóbicos.
A OCMQS tem sido investigada com promissores resultados especialmente
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em sistemas de liberação de fármacos. Liu e colab. (2007) desenvolveram
microesferas

de

OCMQS

reticuladas

com

glutaraldeído

pelo

método

de

emulsificação e avaliaram sua capacidade de encapsular e liberar um fármaco
hidrofílico, o mesilato de pazufloxacino. Os autores obtiveram sistemas com
eficiência de encapsulação de aproximadamente 30% e capazes de prolongar a
liberação do fármaco sugerindo a sua aplicação em dispositivos de liberação
controlada.
Zhu, Liu e Ye (2006) demonstraram que fármacos hidrofílicos, como a
gatifloxacina (GFLX), uma fluoroquinolona de quarta geração, podem ser
incorporados em agregados de OCMQS, formando dispersões aquosas. A
propriedade anfifílica do polímero permite a agregação do polímero direcionada,
principalmente, por ligações intermoleculares tipo pontes de hidrogênio e interações
hidrofóbicas. Estes autores demonstraram a formação de nanoesferas (30-70 nm)
dos complexos OCMQS-GFLX através da simples mistura do fármaco e do polímero
em meio aquoso, sob agitação, seguida de centrifugação para separação do
fármaco não incorporado. A concentração inibitória mínima da formulação contra
bactérias gram-negativas foi 4 vezes menor do que a solução de GFLX pura e os
autores argumentam que a matriz de OCMQS favoreceu a penetração do antibiótico
na bactéria. O complexo foi capaz de prolongar levemente o tempo de liberação do
fármaco, quando comparado com a solução aquosa do fármaco, porém não de
modo tão significativo quando comparado com o sistema de camptotecina
incorporado em matriz de OCMQS (ZHU; LIU; YE, 2006). Os autores argumentam
que a estrutura lipofílica da camptotecina seria responsável pela maior eficiência do
sistema em controlar a liberação do fármaco.
Porém, poucos são os estudos envolvendo a aplicação de QS e dos seus
derivados em comprimidos descritos na literatura. Monagas, Rodriguez Albadalejo e
Bilbao Revoredo (1998) analisaram o uso da QTN e da CMQS como agentes
desintegrantes de comprimidos de cloridrato de papaverina. Os autores observaram
que a QTN atua como agente desintegrante, independente do método de
preparação dos comprimidos enquanto a ação desintegrante da CMQS foi afetada
pelo processo de granulação.
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3.3 Comprimidos matriciais

As formas farmacêuticas sólidas de uso oral podem ser classificadas de
acordo com o tipo de forma farmacêutica preparada, o método de fabricação, a ação
terapêutica, o modo de liberação dos constituintes, entre outros (MANADAS; PINA;
VEIGA, 2002).
Liberação prolongada ou sustentada são termos usados para as formas
farmacêuticas que liberam o fármaco gradualmente, mantendo a concentração
plasmática em níveis terapêuticos, por período de tempo prolongado (COSTA;
LOBO, 1999; PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). Desta maneira necessitam de
administrações menos frequentes, o que promove uma maior comodidade de
administração das doses, favorecendo a adesão do paciente ao tratamento
(PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007).
Os comprimidos matriciais estão entre a grande variedade de sistemas que
controlam a velocidade de liberação de fármacos. Os sistemas matriciais
constituídos por diversos tipos de polímeros são amplamente investigados pela
indústria farmacêutica, quando do desenvolvimento de formulações orais de
liberação modificada devido à versatilidade, eficácia, baixo custo, a utilização de
equipamentos e técnicas convencionais de produção e ainda da possibilidade de
incorporação de quantidades relativamente elevadas de fármacos (LOPES; LOBO;
COSTA, 2005).
Nos sistemas matriciais, o fármaco encontra-se disperso ou em solução em
uma ou mais substâncias capazes de modular a sua liberação, geralmente
polímeros de natureza hidrofílica ou hidrofóbica (COSTA; LOBO, 1999). Essas
matrizes podem ser elaboradas sob a forma de comprimidos. Em uma primeira fase
as partículas do fármaco, localizadas na superfície da unidade de liberação, serão
dissolvidas e acontece uma cedência rápida do fármaco, na seqüência as partículas
do fármaco serão dissolvidas a distâncias sucessivamente maiores, e liberadas por
difusão para o exterior (ALDERBORN, 2005).
Dependendo do tipo de substância utilizada como material retardante, a
liberação do fármaco pode envolver mecanismos de difusão, intumescimento e
erosão, por vezes estes ocorrem em conjunto (PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007).
Numa observação macroscópica do processo de intumescimento podem ser
identificadas 03 frentes: a frente de intumescimento, a de difusão e a de erosão, que
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estão representadas na figura 04 (COLOMBO et al., 2000; LOPES; LOBO; COSTA,
2005).
A frente de intumescimento corresponde a interface polímero no estado
seco/camada geleificada (estado maleável) e corresponde a frente de penetração da
água. O polímero presente na zona 1 encontra-se no estado seco, com a
temperatura de transição vítreo-gel (Tg) acima da temperatura experimental. Nesta
frente verifica-se a hidratação da matriz, o intumescimento e a coalescência do
polímero. Na medida em que aumentam as interações solvente-polímero as forças
de interação entre as cadeias poliméricas diminuem. O solvente que penetra no
sistema preenche os espaços entre as cadeias poliméricas “forçando” as cadeias
restantes do polímero a se separararem. Tais cadeias ganham liberdade rotacional e
começam a ocupar mais espaço ficando no estado solvatado. Este sistema possui
uma temperatura de transição Tg inferior à temperatura experimental, apresentandose no estado maleável. Na zona 1 a mobilidade das macromoléculas é muito baixa
conduzindo a baixas taxas de difusão da água (LOPES; LOBO; COSTA, 2005).
A segunda frente chamada de frente de difusão situa-se entre a frente de
intumescimento e a frente de erosão na camada geleificada. Da camada de gel
fazem parte duas zonas distintas, zonas 2 e 3 (Figura 04). A principal diferença entre
elas é o estado de dissolução do fármaco. Na zona 2 o fármaco está presente no
estado não dissolvido podendo, em parte, existir simultaneamente na forma
dissolvida. Na zona 3 o fármaco encontra-se dissolvido. Assim, a frente de difusão
relaciona-se com a dissolução do fármaco, o qual difunde-se em direção à frente de
erosão (LOPES; LOBO; COSTA, 2005).
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Figura 04. Esquema ilustrativo das frentes de movimento (intumescimento, difusão e erosão)
durante a liberação de fármacos a partir de sistemas intumescíveis: zona 1 – polímero no
estado seco, zona 2 e 3: polímero no estado maleável (ou de gel) (LOPES; LOBO; COSTA,
2005).

A terceira frente ou frente de erosão representa a ligação entre a superfície da
matriz e o meio de dissolução, nesta zona de estrutura matricial verifica-se o
afastamento e a dissolução das cadeias poliméricas e a subsequente liberação do
fármaco.
Os excipientes mais comumente utilizados como matrizes hidrofílicas são a
metilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, goma xantana, alginato
de sódio, polióxido de etileno e copolímeros do ácido acrílico (PEZZINI; SILVA;
FERRAZ, 2007).

3.3.1 Excipientes

Além do(s) fármaco(s), os comprimidos contem um número variável de
adjuvantes, que tem como papel facilitar a compressão e assegurar que os
comprimidos sejam obtidos com a qualidade especificada.
É conhecido que os adjuvantes podem influir de diversas maneiras nas
propriedades de um comprimido, sendo que Alderborn (2005) os classifica como
multifuncionais. Para o desenvolvimento de uma formulação apropriada é necessário
que se leve em consideração, as características físicas, químicas, físico-químicas e
biológicas de todos os componentes usados na fabricação do comprimido.
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Materiais de enchimento ou diluentes

São excipientes que fornecem o volume necessário para a formulação,
possibilitando preparar comprimidos do tamanho desejado (ALLEN Jr.; POPOVICH;
ANSEL, 2007). Diferentes substâncias têm sido empregadas como diluentes para
comprimidos. Soares e Petrocick (1999) destacam o uso da lactose, amido, celulose
microcristalina (CMC) e o uso de alguns sais inorgânicos com destaque para o
fostato de cálcio.
A CMC é um adjuvante multiuso, que apresenta boas propriedades de fluxo e
excelentes características de compressão direta. Segundo Lachmann e colab.
(2001) é um dos poucos materiais de enchimento que, além de produzir compactos
coesos, age como um agente desintegrante.
A CMC é uma celulose purificada e parcialmente despolimerizada. É
composta de partículas porosas de cor branca, sem odor, insolúvel em água, em
ácidos diluídos e na maioria dos solventes orgânicos. É disponibilizada no mercado
em diferentes granulometrias e graus de mistura que caracterizam diferentes
aplicações (ALLEN, 2003; ROWE; SHESKEY; OWEN, 2006).

Aglutinantes ou adesivos ou aglomerantes

A utilização destas substâncias promove o aumento da resistência à fratura e
diminuem a friabilidade do comprimido (SOARES; PETROVICK, 1999), pois
promovem a adesão das partículas da formulação, possibilitando o preparo de um
granulado com a resistência mecânica desejada e a manutenção da integridade do
comprimido acabado (ALLEN Jr.; POPOVICH; ANSEL, 2007).
Os mais utilizados são os de origem sintética como a polivinilpirrolidona,
diferentes derivados da celulose como a metilcelulose (MC), a etilcelulose,
carboximetilcelulose sódica, a hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), a celulose
microcristalina, lactose e fosfato de cálcio (PIFFERI; SANTORO; PEDRANI, 1999;
ALDERBORN, 2005).

Desintegrantes ou desagregantes

Os desintegrantes são adicionados à formulação com o objetivo de promover
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e acelerar a desintegração do comprimido quando em contato com um líquido, para
com isso promover a rápida dissolução do fármaco (SOARES; PETROVICK, 1999;
ALDERBORN, 2005; ALLEN Jr.; POPOVICH; ANSEL, 2007).
Devido a sua propriedade de desintegração, o amido é o mais utilizado.
Porém se observa o crescente uso dos chamados superdesintegrantes como o
amido glicolato de sódio, a carboximetilcelulose sódica reticulada (croscarmelose
sódica) e a polivinilpirrolidona reticulada (crospovidona) (SOARES; PETROVICK,
1999).
A croscarmelose sódica é um agente superdesintegrante que melhora o
tempo de desintegração de comprimidos, além disso, apresenta uma vantagem na
compressão direta uma vez que pode ser usado em pequenas quantidades
promovendo a adequada dissolução das formulações (PASQUALOTO et al., 2005).

Deslizantes

São adicionados à formulação com o intuito de melhorar o fluxo de materiais
particulados, diminuindo a fricção entre os grânulos evitando a aderência do material
à matriz e aos punções. Como exemplo tem-se o uso de talco, amido e o dióxido de
silício coloidal (ALDERBORN, 2005).

Lubrificantes

Os lubrificantes são incorporados para promover a redução da fricção entre
as partículas e a máquina de compressão durante a obtenção do comprimido, tendo
em vista que o elevado atrito pode ser responsável pela baixa qualidade do
comprimido (ALDERBORN, 2005). O estearato de magnésio é o lubrificante mais
frequentemente utilizado na fabricação de comprimidos (SOARES; PETROVICK,
1999).
O estearato de magnésio é composto por magnésio com uma mistura de
ácidos orgânicos sólidos, principalmente de porções variáveis de estearato de
magnésio e palmitato de magnésio. Apresenta-se em grânulos de baixa densidade,
fino, de cor branca, inodoro ou com leve odor de ácido esteárico. É um composto
praticamente insolúvel em álcool, éter e água (ROWE; SHESKEY; OWEN, 2006).
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Aromatizantes

A incorporação de aromatizantes às formulações promove um sabor mais
agradável ao comprimido, sendo misturados aos granulados sob a forma de
soluções alcoólicas (ALDERBORN, 2005).

Corantes

São adicionados às formulações com o intuito de auxiliar na identificação dos
comprimidos e também aumentar a adesão à terapêutica (ALLEN Jr.; POPOVICH;
ANSEL, 2007).

3.3.2 Cinética de liberação

Muitos modelos cinéticos descrevem o perfil de dissolução do fármaco a partir
dos sistemas de liberação imediata e modificada (AGNES; GONZÁLEZ ORTEGA,
2003; VUEBA et al., 2005). Os valores obtidos nos ensaios de dissolução são
interpretados a partir de uma equação genérica, que explica através de um modelo
matemático a curva de dissolução em função de alguns parâmetros relacionados
com a forma farmacêutica (MANADAS; PINA; VEIGA, 2002).
Costa e Lobo (2001) citam que o tipo de fármaco, o seu polimorfismo,
cristalinidade, tamanho de partícula, solubilidade e quantidade incorporada na forma
farmacêutica podem influenciar a cinética de liberação.
A cinética de ordem zero é obtida quando existe uma relação linear entre a
quantidade dissolvida do fármaco em função do tempo. Este modelo pode ser
expresso, de um modo simples, pela Equação 01, sendo Qt a quantidade de fármaco
liberada no tempo t, Q0 a quantidade inicial de fármaco na solução (na maior parte
das vezes, Q0 = 0) e K0 a constante de liberação de ordem zero (BANAKAR, 1992).

Qt  Q0  K 0 t

Eq. 01

Na cinética de primeira ordem, comum em casos de fármacos hidrofílicos em
matrizes porosas, estas liberam uma quantidade de fármaco proporcional à

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

33

quantidade restante no seu interior, por unidade de tempo, de modo que a
quantidade de fármaco liberada vai diminuindo com o tempo. Este modelo pode ser
expresso pela Equação 02, sendo Qt a quantidade de fármaco liberada no tempo t,
Q0 a quantidade inicial de fármaco na solução e K1 a constante de liberação de
primeira ordem.

log Qt  log Q0 

K 1t
2,303

Eq. 02

Deste modo, um gráfico do logaritmo decimal da quantidade liberada de
fármaco em função do tempo decorrido de ensaio será linear (BANAKAR, 1992;
COSTA; LOBO, 2001; RODRIGUES; SILVA, 2005).
Um dos modelos mais utilizados para descrever a liberação de fármacos
através de matrizes planares foi proposto por Higuchi (RODRIGUES; SILVA, 2005),
o qual descreve a liberação de fármacos hidrossolúveis ou pouco solúveis
incorporados em matrizes semi-sólidas e/ou sólidas, de acordo com a Equação 03,
sendo Qt a quantidade de fármaco dissolvida no tempo t e KH a constante de
liberação de Higuchi (BANAKAR, 1992; COSTA; LOBO, 2001; RODRIGUES; SILVA,
2005).

Qt  K H  t

1

2

Eq. 03

Agnes e González Ortega (2003) descrevem que Hixson e Crowell em 1931,
discutiram que a área de uma partícula regular é proporcional à raiz cúbica do seu
volume e derivaram uma equação que pode ser descrita conforme apresentado na
Equação 04, sendo W0 a quantidade inicial de fármaco na forma farmacêutica, Wt a
quantidade que resta de fármaco na forma farmacêutica ao fim do tempo t e Ks uma
constante que incorpora a relação superfície/volume (BANAKAR, 1992; COSTA;
LOBO, 2001; RODRIGUES; SILVA, 2005).

1

W0 3  Wt

1

3

 KS  t

Eq. 04

O modelo baseado na equação semi-empírica proposta por Korsmeyer
Peppas (Equação 05) é genericamente utilizado para analisar a liberação de formas

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

34

farmacêuticas poliméricas, quando o mecanismo de liberação não é bem conhecido
ou quando possam estar envolvidos mais de um tipo de mecanismo de liberação,
aparentemente independentes (COSTA, 2002; MANADAS; PINA; VEIGA, 2002).

M t 1
M

  t  1  b
n

Eq. 05

Onde ∂ a constante cinética que incorpora características estruturais e geométricas
da forma farmacêutica, n o expoente de liberação indicativo do mecanismo de
liberação do fármaco, Mt / M∞ a fração do fármaco liberado ao longo do tempo t e b a
liberação inicial do fármaco, ou seja, efeito burst.
Neste modelo, dependendo do valor do expoente de liberação (n) de melhor
ajuste ao perfil de difusão/liberação de um fármaco contido em sistema matricial, é
possível estabelecer, segundo o tipo de comportamento observado, uma
classificação em modelo fickiniano (caso I), ou seja, difusão, e modelos nãofickinianos (caso anômalo, caso II e super-caso II) (Quadro 02).
Quadro 02. Interpretação dos mecanismos de liberação para preparações do tipo cilindros
(comprimidos), segundo a equação semi-empírica proposta por Korsmeyer
Peppas.

Expoente de Liberação (n)

Mecanismo de Transporte do Fármaco

0,45

Difusão Fickiana

0,45< n <0,89

Transporte anômalo

0,89

Transporte caso II

Superior a 0,89

Transporte super caso II

Fonte: MANADAS; PINA; VEIGA, 2002

A difusão fickiniana caracteriza-se por uma elevada velocidade de difusão do
solvente para o interior da matriz e uma baixa velocidade de relaxamento polimérica,
que induz a formação de um gradiente de penetração de solvente. No processo de
difusão não-fickiniana as cadeias poliméricas não apresentam mobilidade suficiente
para permitir uma rápida penetração do solvente para o interior da matriz polimérica.
Três classes de difusão não-fickiniana foram definidas: transporte anômalo,
transporte caso II e transporte super caso II. A diferença entre essas categorias
concentra-se na velocidade de difusão do solvente. No caso transporte anômalo a
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velocidade de difusão do solvente e do relaxamento do polímero são da mesma
ordem de magnitude, no transporte caso II a velocidade de difusão do solvente é
maior que o processo de relaxamento do polímero e no transporte super caso II, a
velocidade de difusão do solvente é muito maior e é o fator determinante da difusão
(AGNES; GONZALEZ; ORTEGA, 2003).

3.4 Diltiazem
O cloridrato de diltiazem é um pó branco, cristalino, inodoro, livremente
solúvel em água e metanol e em cloreto de metileno, levemente solúvel em etanol,
insolúvel em éter. Funde a 213 °C (EUROPEAN PHARMACOPEIA, 2002) ou 210
°C, com decomposição (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2000). Quimicamente
é

o

(2S,3S)-5-[2-(dimetilamino)etil]-2-(4-metoxifenil)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,5-

benzotiazepin-3-il

cloreto

acetato

(Figura

05),

cuja

fórmula

molecular

é

C22H27ClN2O 4S (EUROPEAN PHARMACOPEIA, 2002). Possui pka de 7,7 (REZA;
QUADIR; HAIDER, 2003) e o pH da solução de cloridrato de diltiazem é de 3,7 a 4,1
(TRISSEL, 2005).

CH3
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CH3
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CH3
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Figura 05. Estrutura química do cloridrato de diltiazem.

O diltiazem é um fármaco antiarrítmico bloqueador dos canais de cálcio,
atuando sobre fibras normais possuidoras de lento potencial, impedindo, em
concentrações altas, a despolarização e a condução do estímulo. Propiciam a
abolição

da

reentrada

das

fibras

nodais

nas

taquicardias

paroxísticas

supraventriculares, promovendo bloqueio transitório da condução atrioventricular
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(ZIMMERMAN; FUCHS, 2004; GOODMANN; GILMAN, 2006).
A absorção do diltiazem é rápida pela via oral, porém devido ao metabolismo
de primeira passagem apresenta biodisponibilidade de 40%. Após a administração
oral, o início do efeito se dá em torno de 30 a 60 minutos. O pico plasmático é
atingido em 2 a 3 horas (preparação de curta ação) e em 6 a 11 horas nas
preparações de liberação sustentada. Liga-se às proteínas plasmáticas e sofre
ampla biotransformação hepática, originando metabólitos ativos. Excreta-se sob a
forma de metabólitos pelo rim e pela bile. A meia vida do fármaco é de 4 a 6 horas
(ZIMMERMAN; FUCHS, 2004).
O diltiazem é disponível no mercado brasileiro em diferentes especialidades
farmacêuticas para administração por via oral, incluindo cápsulas contendo pellets
para liberação controlada - Balcor Retard - 90, 120 e 180 mg; CardizemCD – 180
e 240 mg; CardizemSR – 90 e 120 mg e cápsulas convencionais - Diltipress - 90,
120, 180, 240, 300 e 360 mg.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Materiais

- Ácido acético PA (Dinâmica, lote 23629)
- Ácido clorídrico PA (Dinâmica, lote 26600)
- Ácido mocloroacético PA (Synth, lote 103530)
- Avicel® 102 (Natural Pharma, lote 35)
- Cardizen® SR 90 mg (Boehringer Ingelhein)
- Diltiazem (DEG, lote DHL012A06)
- Estearato Magnésio (All Chemistry, lote ALL 21917)
- Etanol PA (Dinâmica, lote 28122)
- Hidróxido Sódio PA (Dinâmica, lote 23460)
- Isopropanol PA (Quimidrol, lote 120)
- Quitosana (Purifarma, Lote k051216282)
4.2 Equipamentos

- Agitador de tamises (Bertel, serie 9803)
- Aparelho de Desintegração (Erweka, mod. ZT 32)
- Balança analítica (Mettler Toledo, mod. AG204)
- Balança de secagem por Infra-Vermelho (Mettler Toledo, mod. LJ16)
- Condutivímetro (Digimed, mod. DM31)
- Conjunto de tamises de aço inox (16, 24, 32, 60, 115 mesh, Bertel)
- Dissolutor (Erweka, mod. DT 80)
- Durômetro (Erweka, TH B20)
- Espectrofotômetro de UV (Shimadzu, mod. 1601)
- Espectrofotômetro FTIR (Win Bomen, MB Series)
- Estereoscópio – Olympus – SZ – PT
- Estufa de ar circulante (Marconi, mod. MA037)
- Friabilômetro (Erweka, mod. TBH20)
- Granulador oscilatório – Lawes
- Liofilizador - Jouan – mod. LP3
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- Máquina de compressão rotatória (Lawes Rotativa, mod. 2000 10 PSC)
- Microscópio Eletrônico de Varredura (Philips®, mod. XL 30)
- Paquímetro (Mitutoyo)
- Potenciômetro (Digimed, mod. DM21)
- Spray dryer (Büchi, mod. 290)
- Volúmetro de Compactação (Erweka, mod. SVM 12) com proveta de 100 mL
4.3 Caracterização da quitosana

O biopolímero QS, de grau farmacêutico, foi adquirido comercialmente. Para
caracterização da QS foram realizadas as seguintes análises: teor de umidade, grau
de desacetilação, morfologia das partículas do pó e distribuição de tamanho de
partícula.

4.3.1 Teor de umidade

Foi usado a balança de secagem por infra-vermelho, em triplicata, usando 0,5
g do polímero, a 105 °C, até massa constante, na Central de Análises do UNIVALILAPAM.
4.3.2 Determinação do grau de desacetilação da quitosana

O grau de desacetilação da QS foi determinado potenciometricamente,
usando o método descrito por Broussignac (1961). Uma dispersão de 0,200 g de
quitosana em 20 mL de ácido clorídrico 0,1 M, foi titulada com hidróxido de sódio 0,1
M, detectando-se o ponto final potenciometricamente, medindo-se o pH, com o
auxílio de um pHmetro. O grau de desacetilação foi calculado por meio da Equação
06.

% NH 2 

16,1(V 2  V1 ) M
m

Eq. 06

Onde V2 é o volume que corresponde ao segundo ponto de equivalência da curva de
titulação, V1 é o volume que corresponde ao primeiro ponto de equivalência da curva
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de titulação, M é a molaridade real da base, m é a massa de amostra em g e 16,1 é
relativo a massa molecular do monômero do polímero.
Esta análise foi realizada no Laboratório de Biopolímeros do Curso de
Farmácia da UNIVALI.

4.3.3 Morfologia das partículas do pó de quitosana

A morfologia do pó de QS foi analisada por microscopia eletrônica de
varredura, realizada no Depto. de Engenharia de Materiais da UFSC. As amostras
foram afixadas em fita dupla face e recobertas com ouro coloidal e submetidas à
análise de varredura no microscópio eletrônico de varredura.
4.3.4 Distribuição de tamanho de partícula

A distribuição de tamanho de partícula do pó de QS foi analisada por
tamisação, em triplicata, usando tamises com abertura de malha entre 125 e 1000
µm. Foi pesado cerca de 30 g de amostra, colocada no tamis superior e o conjunto
foi submetido à vibração (intensidade 2,5), por 10 min. A seguir cada tamis foi
pesado, determinando-se a granulometria média e plotando-se os resultados em
gráfico para análise da distribuição de tamanho. O diâmetro médio (dmédio) do pó foi
calculado através da Equação 07, onde a abertura média (µm) foi calculada para
cada intervalo granulométrico (PARROTT, 2001).

dmédio 

 (% retida )( abertura média )

Eq. 07

100

4.4 Obtenção da O-carboximetilquitosana

Foram dispersos 200 g de QS em 2000 mL de água:isopropanol 1:9 contendo
270 g de hidróxido de sódio. Foi feita agitação mecânica por 1 h e mantido a
aproximadamente -5 °C por 7 dias. À dispersão congelada, foi adicionado 300 g de
ácido monocloroacético dissolvido em 400 mL de isopropanol, por gotejamento, sob
agitação em banho de gelo (temperatura máxima de 5 °C), durante cerca de 8 horas.
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A mistura foi mantida a aproximadamente -5 °C durante 7 dias. O derivado foi
precipitado com solução hidroalcoólica 70% e filtrado em tecido de nylon. Após
filtração, o resíduo foi enxaguado com concentrações crescentes de etanol de 80100% (v/v).
O derivado foi submetido a três diferentes condições de secagem: técnica 1 estufa de ar circulante a 40 °C; técnica 2 - desidratação com etanol e posterior
secagem em dessecador; técnica 3 – secagem por spray-dryer.
Na técnica 1, 30 g de OCMQS foi seca em estufa de ar circulante a 40 °C.
Na técnica 2, a OCMQS foi mantida em dessecador com CaCl2 anidro até
secura.
Na técnica 3, 100 g de OCMQS foi suspensa em 10.000 mL de água, sob
agitação mecânica até completa dispersão. O pH foi corrigido para 8,0 com ácido
clorídrico. A seguir foi submetido à secagem por spray-dryer. As condições de
secagem foram: temperatura de entrada 170 °C, temperatura de saída 90-96 °C,
taxa de aspiração 90%, vazão de ar 42 mm (aprox. 500 normolitros/h), fluxo
alimentação 4 mL-6mL/min, pressão de ar 5 bar.

4.5 Caracterização da O-carboximetilquitosana

O derivado seco em spray-dryer foi analisado quanto ao grau de
carboximetilação, ao teor de umidade, à solubilidade em diferentes valores de pH e
às propriedades físicas do pó (densidade aparente antes e após compactação,
índice de Carr, fator de Hausner, compressibilidade e fluxo), morfologia e distribuição
de tamanho.

4.5.1 Espectro na região do Infravermelho

O espectro no IV da OCMQS foi realizado por meio de pastilhas de KBr em
espectrofotômetro FTIR, na Central Analítica do Curso de Farmácia. As pastilhas
foram preparadas usando aproximadamente 1 mg da amostra, previamente
dessecada, e 100 mg de KBr.
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4.5.2 Determinação do grau de substituição

Para determinação do grau de substituição, a partir da OCMQS na forma
salina, obtida conforme procedimento descrito nos itens 4.4 e 4.5, foi preparada a
forma ácida do polímero através de metodologia adaptada de Liu e colab. (2001).
Cerca de 30 g de OCMQS congelada foi suspensa em 1000 mL de etanol 80% (v/v)
e adicionado 90 mL de ácido clorídrico seguido de agitação por 30 min em agitador
magnético. Após filtração em tecido de nylon, o resíduo foi enxaguado com
concentrações crescentes de etanol de 80-100% (v/v) e seco na estufa de ar
circulante a 40 °C.
Foram dissolvidos 50 mg de OCMQS em 60 mL de água R. Esta solução foi
titulada com alíquotas de 0,25 mL de hidróxido de sódio 0,1 M determinando-se o
ponto final condutivimetricamente, com auxílio de um condutivímetro. O grau de
carboximetilação foi calculado por meio da Equação 08.

%CH 2COO  





5,8 V2  V1 100
m

Eq. 08

Onde V é volume que corresponde ao ponto de inflexão da curva de titulação, m a
massa de amostra em mg e 5,8 é o equivalente em massa correspondente a 0,1
mEq de CH3CHOO-.
Esta análise foi realizada no Laboratório de Biopolímeros do Curso de
Farmácia.

4.5.3 Determinação da solubilidade da O-carboximetilquitosana em meio
aquoso

A solubilidade do derivado em meio aquoso com diferentes valores de pH (1,5
a 13) foi verificada através da alteração do pH da dispersão do polímero em água na
concentração de 0,2 mg/mL. Foram coletadas alíquotas da solução com diferentes
valores de pH e quantificada a transmitância da dispersão em espectrofotômetro em
600 nm (CHEN; PARK, 2003).
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4.5.4 Determinação do teor de umidade da O-carboximetilquitosana

A perda por dessecação foi determinada através de balança de secagem por
infravermelho utilizando-se alíquotas de 500 mg, a 105 °C, até massa constante.

4.5.5

Determinação

da

densidade

aparente

e

compactada

da

O-

carboximetilquitosana

Em volúmetro de compactação (Tapped Volumeter), foi analisado, em
triplicata, a densidade aparente e compactada do pó de OCMQS, utilizando uma
proveta graduada de 100 mL com intervalos de 1 mL, conforme descrito na
Farmacopéia Britânica (BRITISH PHARMACOPOEIA, 2005).
A densidade aparente (g/mL) (da) e compactada (dc) foram calculadas
através das equações 09 e 10, onde o volume inicial (V0) correspondente ao volume
aparente em mL de uma massa de amostra (m) exatamente pesada medido antes
da compactação (cerca de 10 g). O volume aparente após compactação (V), após
sucessivos golpes: 10 golpes (V10), 500 golpes (V500) e 1250 golpes (V1250) foi
determinado.

da  m

V0

dc  m

V

Eq. 09

Eq. 10

4.5.6 Determinação das características de compressibilidade e fluidez do pó de
O-carboximetilquitosana

Foi calculada a compactabilidade (C), em mL, por meio da equação 11 e o
valor foi expresso relativo a 100 g de amostra, onde V10 e V500 representam o volume
após 10 e 500 golpes, respectivamente.

C  V 10  V 500
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A partir das densidades aparente (da) e compactada (dc) do pó foi
determinado o Índice de Carr ou Índice de Compressibilidade (IC) através da
equação 12 (BANKER; ANDERSON, 2001).

IC 

(dc  da)
 100
dc

Eq. 12

O Fator de Hausner (FH) foi calculado através da equação 13 (PRISTA et al.,
2002).

FH 

dc
da

Eq. 13

O ângulo de repouso foi determinado, em triplicata, pelo método descrito por
Petry e colab. (1998) do ângulo de repouso estático, em aparelho que consiste de
um cilindro móvel de 4,5 cm de altura e 3 cm de diâmetro, ajustado a uma base fixa
(superfície plana e horizontal) e acoplado a um motor que, quando acionado, separa
o cilindro da base pela ascensão do mesmo. O cilindro móvel, apoiado sobre a base
fixa, foi preenchido com a amostra com auxílio de espátula, nivelando a superfície. O
cilindro foi elevado, sem interrupção, até escoar todo o pó, sobre uma folha de papel
milimétrico. O cone de pó formado após a elevação do cilindro sobre o papel
milimetrado projeta um triângulo pela sombra da amostra. O ângulo de repouso (α)
foi calculado pela tangente do ângulo do triângulo formado, sendo R o raio e H a
altura do triângulo (Equação 14).

tan  

h
r

Eq. 14

4.5.7 Determinação do tamanho médio e distribuição de tamanho de partícula
da O-carboximetilquitosana

A distribuição do tamanho das partículas foi determinada a partir das
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fotomicrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura (fig. 14, p. 59) com
auxílio de paquímetro (Mitutoyo). O diâmetro das partículas foi determinado usando
método segundo Feret 0°. Foram analisadas 71 partículas.
O diâmetro médio (dmédio) do pó foi calculado através da Equação 15, onde n
é o número de partículas por grupo (intervalo de classe) e d é o valor médio em µm
(ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2001).

dmédio 

 (n  d )
n

Eq. 15

4.5.8 Análise morfológica do pó de O-carboximetilquitosana

A análise morfológica das partículas foi relizada por microscopia eletrônica de
varredura conforme descrito no item 4.3.3 (p. 39).

4.6 Desenvolvimento dos comprimidos de diltiazem contendo diferentes
proporções de O-carboximetilquitosana

O planejamento de obtenção dos comprimidos foi realizado com base no
delineamento fatorial do tipo 32, onde foram estudados dois fatores em três níveis:
fator 1 - método de compressão (compressão direta, após granulação via úmida e
dupla compressão) e fator 2 - concentração do polímero (80, 50 e 30 % em relação
ao total de diluentes), conforme quadro 3. Os experimentos foram ordenados ao
acaso e sem repetições. O efeito de cada fator foi avaliado sobre a eficiência de
dissolução (ED), a quantidade liberada em 30 min (Q30) e o tempo para liberação de
50% do fármaco (t50%).
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Quadro 03. Planejamento fatorial do desenvolvimento dos comprimidos contendo OCMQS.

Fator

Método de

Concentração de

Formulação

Compressão

OCMQS (%)1

F01

Comp. direta

80

F02

Comp. direta

50

F03

Comp. direta

30

F04

Dupla compressão

80

F05

Dupla compressão

50

F06

Dupla compressão

30

F07

Via úmida

80

F08

Via úmida

50

F09

Via úmida

30

1

A quantidade de OCMQS foi calculado em relação ao total de diluente na fórmula.

Os comprimidos foram preparados usando a dose de 90 mg de DTZ e
excipientes em quantidade suficiente para obter comprimidos com 500 mg. Como
lubrificante foi usado o estearato de magnésio a 1% e a celulose microcristalina
(Avicel®) foi usada como segundo diluente para completar a massa em relação a
OCMQS, conforme apresentado no Quadro 04.
Quadro 04. Formulação dos comprimidos contendo OCMQS e diltiazem.

Formulações
CD*
F01

F02

DC*
F03

F04

F05

VU*
F06

F07

F08

F09

Composição (mg)
Diltiazem

90

90

90

90

90

90

90

90

90

OCMQS

328

205

123

328

205

123

328

205

123

Avicel® 102

82

205

287

82

205

287

82

205

287

Est. de Mg1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

q.s.

q.s.

q.s.

Água
*CD – compressão direta; DC – dupla compressão; VU – via úmida.
1
Estearato de magnésio

Os comprimidos foram preparados em lotes de 40 comprimidos, por pesagem
individualizada do pó e enchimento manual da matriz. O processo de compressão foi
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realizado em máquina de comprimir rotatória do Laboratório de Desenvolvimento de
Produtos do UNIVALI-LAPAM, com 10 punções côncavos, circulares e diâmetro de
12 mm a uma velocidade de 2 rpm. A força de compressão foi ajustada
manualmente para obtenção de comprimidos com dureza maior que 50 N.
Na compressão direta, os pós foram misturados em ordem crescente da
massa utilizada após passarem por tamis com abertura de malha de 500 µm, sendo
o estearato adicionado por último. A mistura obtida foi submetida ao processo de
compressão.
No processo por via úmida inicialmente foi misturado o fármaco, o Avicel e a
OCMQS. Em gral, a mistura de pós foi umedecida com água até formar uma massa
a qual foi granulada pela passagem em tamis de abertura de 1 mm. O granulado foi
seco em estufa de ar circulante a 40 °C, por 24 horas e o tamanho dos grânulos
calibrados usando tamises com abertura de malha de 1 mm (superior) e de 0,250
mm (inferior). Após obtenção dos granulados, foi adicionado o estearato de Mg e
homogeneizado. Os comprimidos foram elaborados conforme procedimento descrito
acima.
No processo por dupla compressão, foi misturado o fármaco, o Avicel e a
OCMQS. O pó foi pré-compactado em máquina de compressão e triturado em
granulador oscilatório com malha de 2 mm. O granulado foi padronizado pela
passagem por tamis de 1 mm e foi adicionado o estearato de Mg. Os comprimidos
foram elaborados conforme procedimento descrito acima.
Após caracterização e análise dos comprimidos obtidos a partir do
planejamento fatorial, foram elaboradas as formulações 10-14, com um proporção
menor de OCMQS (2 ou 5%), ou ainda croscarmelose, nestas mesmas proporções
ou HPMC (Quadro 05). Nestas formulações os comprimidos foram obtidos por
compressão direta usando o mesmo procedimento descrito acima.
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Quadro 05. Composição dos comprimidos contendo diferentes excipientes como
diluente e desintegrante e diltiazem como fármaco, obtidos por
compressão direta

Formulações1
F10

F11

F12

F13

F14

Diltiazem

90

90

90

90

90

OCMQS

8,2

20,5

-

401,8

389,4

401,8

389,4

287

Croscarmelose

-

-

8,2

20,5

-

HPMC

-

-

-

-

123

Estearato de Mg

5

5

5

5

5

Avicel 102

1

-

Quantidades expressas em mg.

4.7 Análise das características físicas e químicas dos comprimidos de
diltiazem

Os comprimidos foram analisados quanto à espessura, dureza, friabilidade,
tempo de desintegração, uniformidade de doses unitárias, conforme metodologias
descritas na Farmacopéia Brasileira (1988; 1996).
A espessura foi determinada usando paquímetro, usando n de 10
comprimidos, determinando-se a média e desvio padrão.
A dureza foi determinada em durômetro e expressa em N, usando n de 6
comprimidos, determinando-se a média e desvio padrão.
A friabilidade foi determinada em friabilômetro, usando n de 6 comprimidos,
determinando-se a o peso inicial e final dos mesmos, após submeter a 100 rotações
na velocidade de 25 rpm. A resistência foi expressa em proporção de massa perdida
ao final do ensaio.
A desintegração foi determinada em desintegrador usando n de 3
comprimidos, em água a 37 °C, determinando-se o tempo necessário para a
desintegração das 3 unidades.
A uniformidade

de dose

dos comprimidos

foi determinada usando

espectrofotometria de absorção no UV. O comprimido foi triturado e as amostras, em
triplicata, foram pesadas para obter uma quantidade de pó equivalente a 15 mg do
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fármaco e foram transferidas para balão volumétrico de 100 mL, sendo dissolvidas
com metanol e submetidas ao banho de ultrassom durante uma hora. Em seguida, a
solução foi filtrada e tomou-se 5 mL do filtrado para balão volumétrico de 25 mL,
completando o volume com água. Após a segunda diluição, foi lida a absorbância
em espectrofotômetro de UV, em 237 nm. A quantificação do diltiazem foi realizada
pela comparação da absorbância da amostra com a curva analítica previamente
elaborada com o fármaco, usando o mesmo solvente.

4.8 Estudo de intumescimento, absorção de água e erosão

O grau de intumescimento das matrizes foi verificado pela determinação do
aumento do diâmetro dos comprimidos. Por serem comprimidos côncavos,
inicialmente a curvatura das duas faces dos comprimidos foram retiradas com auxílio
de lixa para obtenção de comprimidos planos. Estes foram presos entre duas placas
de acrílico (Figura 06) a fim de permitir somente o intumescimento radial do
comprimido. O conjunto placa + comprimidos foi submerso em água e o diâmetro
determinado em diferentes períodos de tempo (0, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60,
90, 180, 220, 350, 1200 e 1400 min), com auxílio de paquímetro. O grau de
intumescimento foi calculado usando a equação 16, onde di e dt são o diâmetro da
matriz antes de contato com o meio (tempo zero) e no tempo t, respectivamente. O
ensaio foi realizado em temperatura de aprox. 25 °C e em triplicata.

I% = (dt – di/di)100

Eq. 16

Figura 06. Placa de acrílico usada para determinação do intumescimento dos comprimidos.
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Para avaliação da capacidade de absorção de água das matrizes, estas foram
colocadas em cápsulas de porcelana contendo aproximadamente 50 mL água, com
auxílio de uma cesta. Em diferentes períodos de tempo, a amostra foi retirada do
meio, o excesso de água foi seco com papel e a quantidade de água absorvida foi
quantificada por gravimetria (AVACHAT; KOTWAL, 2007). O ensaio foi realizado em
temperatura de aprox. 25 °C e em triplicata. A capacidade de absorção de água foi
calculada usando a equação 17, onde mi e mt são a massa da matriz no tempo zero
e no tempo t, respectivamente.

AA% = (mt – mi/mi)100

Eq. 17

Para determinação da erosão das matrizes, os comprimidos foram colocados
no aparato de cesta do aparelho de dissolução e foram submetidos ao ensaio
usando como meio de dissolução a água, com agitação de 75 rpm e temperatura de
37 °C. O conjunto cesta + comprimido foi pesado no tempo zero e submetido ao
ensaio de dissolução por 24 horas. Durante o ensaio, nos tempos 1, 2, 4, 8 e 24
horas, as cestas contendo o comprimido foram secas em estufa de ar circulante
(aprox. 45 °C) por 24 horas e a perda de massa determinada por gravimetria. A
erosão foi calculada usando a equação 18, onde mi e mt são a massa da matriz no
tempo zero e no tempo t, respectivamente.

E% = (mi - mt/mi)100

Eq. 18

4.9 Determinação do perfil de dissolução de diltiazem a partir dos comprimidos

O perfil de liberação do fármaco (n=3) foi analisado utilizando o aparato de pá
(aparato 2), em 900 mL água, a 37 °C, na velocidade de 75 rpm. As amostras foram
coletadas nos tempos predeterminados, com reposição do meio de dissolução. As
alíquotas foram coletadas em diferentes tempos, filtradas e quantificadas por
espectrofotometria de absorção no UV em 237 nm, utilizando a curva analítica
previamente elaborada com o fármaco.
O perfil de liberação obtido foi comparado ao medicamento referência,
Cardizem® SR, que são cápsulas de liberação modificada contendo 120 mg de DTZ
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incorporado em pellets revestidos com etilcelulose.

4.10 Análise do perfil de liberação do diltiazem a partir dos sistemas matriciais

Os dados de liberação do fármaco foram analisados através de métodos
modelo-dependentes e modelo-independentes.
Através dos métodos modelo-dependentes foi analisada a cinética de
liberação usando modelos matemáticos de ordem zero, de primeira ordem, de
Hixson-Crowell, de Higuchi e de Korsmeyer-Peppas (COSTA; LOBO, 2001). Foi
utilizada a análise do coeficiente de correlação, r2, para avaliar o ajuste do modelo
para a função Q(t) considerando que r2 < 0,99 corresponde a um ajuste deficiente
(COSTA; LOBO, 2001), usando o software Sigma-Plot® versão 9.0.
Como parâmetros modelo-independentes foram determinados a eficiência
de dissolução (ED), a quantidade de fármaco liberada em 30 min (Q30) e o tempo de
meia-vida de dissolução (t50%).
A eficiência de dissolução (ED) foi calculada a partir dos valores obtidos da
área sob a curva (ASC) do perfil de dissolução do DTZ, no intervalo de tempo (t),
através do método de trapezóides. A ED foi determinada através da razão entre a
ASC de 0 a 180 minutos (ASC0-180

minutos)

e a área total do retângulo (ASCTR),

definido pelo máximo da quantidade dissolvida (%) na ordenada e, pela abscissa
(180 minutos). A ED foi expressa em porcentagem da área do retângulo que
descreve 100 % de dissolução, usando a equação 19 (KHAN; RHODES, 1975;
MAHLE et al., 2007).

ED = (ASC(0-180) / ASCTR) x100%

Eq. 19

A constante de velocidade de dissolução (k), correspondente ao coeficiente
angular, a quantidade de DTZ dissolvida após 30 minutos do início do ensaio de
dissolução (Q30) e a meia vida de dissolução (t50% ) foram determinadas
matematicamente a partir da equação da reta de regressão que melhor definiu o
perfil de dissolução, usando o software Sigma-Plot® versão 9.0.
O fator de diferença (ƒ1) entre as formulações preparadas pelo mesmo
método foram calculados usando a equação 20 (MOORE; FLANNER, 1996; MAHLE
et al., 2007), onde n é o número de amostragem; Rj e Tj são a proporção dissolvida
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do medicamento referência e teste no tempo j.

n
n

f 1   Rt  Tt /  Rt  x100
t 1
 t 1


Eq. 20

4.11 Análise estatística do planejamento fatorial
As respostas das variáveis dependentes do planejamento fatorial 32 usado no
desenvolvimento dos comprimidos foram analisadas através de regressão múltipla e
curvas de superfície de resposta construídas a partir das equações ajustadas pela
regressão, com auxílio do software Statistica® 6.0.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

52

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste trabalho, inicialmente caracterizou-se a quitosana quanto a seus
aspectos químicos (grau de desacetilação) e físicos (morfologia do pó e distribuição
do tamanho de partícula), uma vez que este é o polímero de origem para a obtenção
do derivado OCMQS. Para melhor compreender o comportamento do derivado
OCMQS, na liberação do fármaco e as características das formas farmacêuticas
originadas, é fundamental a caracterização do polímero de origem e de seu
derivado.
5.1 Caracterização da quitosana

O grau de desacetilação é uma das características mais importantes da QS,
pois determina suas características físicas, químicas e biológicas, como solubilidade,
resistência de filmes, capacidade de quelar metais e atividade imunoadjuvante (TAN
et al., 1998). O grau de desacetilação é definido como o número de grupos amino
em relação aos grupos acetamido da cadeia polimérica (SANTOS et al., 2003). O
processo de desacetilação envolve a transformação dos grupamentos acetamido (NHCOCH3), em grupos amino (-NH2) originando então, a QS. A determinação do
conteúdo de grupos amino livres na cadeia polimérica, diferencia a QS da QN.
O grau de desacetilação da quitosana foi determinado por potenciometria. A
figura 07 apresenta a curva de neutralização obtida no ensaio assim como a primeira
derivada. A QS usada no presente trabalho possui um grau de desacetilação de
79,69% (± 6,14). O valor encontrado é semelhante a resultados descritos na
literatura (LUCINDA-SILVA, 2003; VIER, 2008). Segundo Domard (1987) a QS
comercial possui geralmente grau de desacetilação variando de 70 a 95%.
A umidade (perda por dessecação) da QS foi de 4,95 %. Este teor foi obtido
após dessecação e acondicionamento do polímero em dessecador. A QS é um
material com propriedades higroscópicas e quando acondicionada em condições
normais (UR 70-80%) o teor de umidade é de aproximadamente 10%.
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Figura 07. Curva de titulação potenciométrica da quitosana (250 mg) com hidróxido de
sódio 0,1 M e primeira derivada da ΔpH/ΔVNaOH.

A morfologia do pó de quitosana, por microscopia eletrônica de varredura,
ilustrada na Figura 08, mostra um pó amorfo, com partículas de formato achatado,
na forma de escamas. Resultados semelhantes foram obtidos, também para uma
QS comercial, por Nunthanid e colab. (2004), para um grau de desacetilação de
88%, carcterizado pelos autores como uma superfície rugosa de aspectos
irregulares.
A análise de distribuição de tamanho de partícula do pó de quitosana, revelou
que este pode ser classificado como pó de moderadamente fino a fino pois
praticamente a totalidade (99%) das partículas possuem tamanho menor do que 250
m (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1988). O tamanho médio de partícula é de
124,54 m. O perfil de distribuição de tamanho de partícula está exposto na Figura
09.
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Figura 08. Fotomicrografia da quitosana em pó usando microscopia eletrônica de
varredura, em aumento de 30x.
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Figura 09. Distribuição de tamanho de partícula do pó de quitosana, obtida pelo
método de tamisação.

Com base nos resultados de caracterização da QS, esta foi considerada
adequada para a subsequente obtenção do derivado OCMQS.
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5.2 Obtenção e caracterização da O-carboximetilquitosana

O derivado OCMQS foi obtido a partir da QS comercial. Após a síntese o
derivado foi neutralizado até pH 8,0 e seco por três diferentes métodos: desidratação
com etanol e dessecação sob vácuo, secagem em estufa com ar circulante e
secagem por nebulização. Conforme apresentado na Figura 10, a OCMQS é solúvel
em pH ácido e alcalino apresentando redução da solubilidade em pH próximo a 7,0
visualizada pela turvação da dispersão polimérica. Este pH corresponde ao ponto
isoelétrico, onde a carga líquida dos grupos –NH2 e –COOH é igual a zero, conforme
observado por Chen e Park (2003) e Debrassi (2008).
A QS é solúvel em pH <5,9, sendo insolúvel em meio neutro ou básico. A
solubilidade está relacionada com a protonação dos grupos –NH2, cujo pKa é
próximo de 5,6. A carboximetilação da QS permite a sua solubilidade em meio
básico devido a formação dos respectivos carboxilados porém a solubilidade do
derivado depende do seu grau de carboximetilação e da metodologia utilizada no
processo (CHEN; PARK, 2003).
O método de secagem praticamente não alterou o comportamento de
solubilidade das amostras, conforme Figura 10.
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Figura 10. Pefil de solubilidade da OCMQS, secas por diferentes métodos, em meio
aquoso com diferentes valores de pH.
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O grau de carboximetilação da OCMQS (Figura 11) foi de 33,64 %. Chen e
Park (2003) obtiveram derivados OCMQS com grau de carboximetilação entre 20 e
30% dependendo das condições reacionais. Debrassi (2008) relata derivados com
grau de carboximetilação entre 20 e 44%.
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Figura 11. Curva condutimétrica usada para determinar o grau de carboximetilação da
OCMQS.

A Figura 12 apresenta o espectro no infravermelho da OCMQS, onde pode-se
observar uma banda em torno de 1600 cm-1 e uma banda menos intensa em torno
de 1400 cm-1 que podem ser atribuídas às deformações axiais simétricas e
assimétricas de -COO-, respectivamente, comprovando a carboximetilação da QS
(CHEN; PARK, 2003). Ressalta-se que o polímero encontra-se na forma de sal, pois
caso estivesse na forma ácida deveria apresentar uma banda em torno de 1700
cm-1, devido à presença de –COOH e em torno de 1500 cm-1, referente ao
grupamento -NH3+, porém a banda relativa ao grupo amino foi encoberta aparecendo
somente uma banda discreta em 1506 cm-1.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

57

Figura 12. Espectro no IV da OCMQS.

A secagem da OCMQS por diferentes métodos levou a obtenção de produtos
com diferentes características morfológicas e granulométricas. Como observado na
Figura 13, os produtos secos em dessecador ou estufa apresentam forma achatada
com variação de tamanho e forma. O produto seco por nebulização apresentou
forma esférica, superfície lisa e com tamanho de partícula menor (Figuras 13C e 14).
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A

B

C
Figura 13. Micrografia eletrônica da OCMQS seca por diferentes métodos. A –
dessecador (aumento de 30x); B – estufa (aumento de 30x) e C –
nebulização em spray dryer (aumento de 100x).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

59

Figura 14. Micrografia eletrônica da OCMQS seca por nebulização em
spray dryer. Aumento de 5000x.

A análise granulométrica da OCMQS seca por nebulização está exposta na
Figura 15. Segundo esta análise, o pó possui estreita distribuição de tamanho, com
tamanho médio de partícula de 2,22 m, tendo cerca de 63% das partículas com
diâmetro inferior a 2 m, o que pode ser comprovado pela micrografia eletrônica
(Figuras 13C e 14). A OCMQS seca em estufa ou em dessecador apresentaram
tamanho médio de partícula superior a 150 µm.
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Figura 15. Distribuição de tamanho de partícula da OCMQS seca por nebulização.
Determinação a partir da micrografia eletrônica (Figura 14) (n = 71).
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Sendo o objetivo do trabalho a avaliação da OCMQS como excipiente para
comprimidos, foram analisadas as propriedades de fluxo dos derivados secos em
dessecador e por nebulização e estas foram comparadas com as propriedades
físicas da QS.
Na determinação da densidade aparente e compactada da OCMQS,
comparando-se com o polímero de origem, a QS, foram obtidos os resultados
apresentados na Tabela 01.
Tabela 01. Análise das propriedades físicas do pó de quitosana e OCMQS.

OCMQS

OCMQS

(dessecador)

(spray-dryer)

5,02

8,04

11,02

da (g/mL)1

0,32

0,31

0,11

dc (g/mL)1

0,403

0,38

0,15

Índice de Carr (%)

20,10

17,60

26,7

Fator de Hausner

1,25

1,21

1,36

Compactibilidade (mL)

40,00

38,09

13

Ângulo de repouso (°)

34,85

34,96

38,40

Propriedades

QS

Teor de umidade (%)

1

da e dc = densidade aparente e compactada, respectivamente

A umidade da OCMQS foi superior ao da quitosana, embora estivessem
armazenadas no mesmo ambiente. Provavelmente, pela maior área superficial e
porosidade, o pó seco por nebulização apresentou higroscopicidade superior à da
quitosana.
As densidades aparente e compactada, são ligeiramente inferiores para a
OCMQS seca em dessecador e visivelmente inferiores para o pó obtido por
nebulização, mostrando a influência do processo de secagem na característica dos
pós. No último caso o pó apresentou-se com menor densidade, característico do
pequeno tamanho de partícula.
Valores para o índice de compressibilidade ou de Carr até 15 % indicam um
escoamento adequado do pó com empacotamento estável, enquanto que valores
superiores a 25 % caracterizam pós de baixa fluidez (MARSHALL, 2001). No caso
dos polímeros estudados, segundo Wells (2005), o índice encontrado indica que a
fluidez dos pós de quitosana e OCMQS é “satisfatória”, sendo que o do derivado
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OCMQS seco em dessecador é levemente melhor em comparação com o da
quitosana. Ao ser seco por nebulização o derivado apresentou piora no índice de
compressibilidade sendo classificado como um pó de fluxo pobre (STANIFORTH,
2005).
Segundo Prista e colab. (2002), os materiais cuja razão de Hausner seja
inferior a 1,25 são facilmente compressíveis, enquanto que para os que apresentam
valores superiores não apresentam boas características de compressibilidade.
Portanto, os pós de QS e OCMQS são facilmente compressíveis. Porém, o pó obtido
por nebulização, através destas análises, parece ser menos compressível.
De acordo com Prista e colab. (2002), os materiais são caracterizados como
facilmente compressíveis quando a compactabilidade for menor do que 20 mL. Na
análise deste parâmetro, a quitosana e a OCMQS não seriam classificadas como
tendo uma boa compactabilidade, porém, após a secagem por nebulização, a
compactabilidade foi menor do que 20 mL, indicando uma alteração positiva neste
parâmetro, por esta análise.
Quanto ao escoamento, valores para o ângulo de repouso menor do que 30°
indicam normalmente um material com escoamento fácil, enquanto que materiais
com ângulos de repouso maior que 40° são materiais com dificuldades de
escoamento (BANKER; ANDERSON, 2001). Portanto, ambos os polímeros
apresentam facilidade mediana de escoamento, pois os valores são superiores a 30,
mas inferiores a 40°. A limitação de fluxo observada principlamente na OCMQS seca
por nebulização pode estar relacionada com o tamanho de partícula. Segundo
Staniforth (2005) partículas com tamanho superior a 250 m fluem livremente,
contudo à medida que o diâmetro torna-se menor que 100 m, tende a aumentar os
problemas de fluxo. Os problemas de fluxibilidade de pós ocorrem pelos fenômenos
de coesão e adesão, sendo que as partículas menores que 100 m são em geral
extremamente coesivas o que explica seu problema com o fluxo.

5.3 Desenvolvimento dos comprimidos de diltiazem contendo diferentes
proporções de O-carboximetilquitosana

A partir dos resultados de caracterização da OCMQS seca por diferentes
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métodos, o polímero seco em spray-dryer foi escolhido para estudo de
desenvolvimento dos comprimidos devido principalmente às suas características
granulométrica e morfológica.
O diltiazem tem sido usado em vários trabalhos apresentados na literatura,
como um fármaco modelo em formulações que utilizam misturas de polímeros para
liberação modificada por ser um fármaco de uso crônico e tempo de meia-vida de 4
a 6 h (GOHEL; PANCHAL, 2002; GOHEL; PATEL; AMIN, 2003; GAMBHIRE et al.,
2007; TAPIA et al., 2007).
Inicialmente foi elaborada uma curva analítica com a matéria prima diltiazem,
na faixa de 2-25 g/mL em água mostrando a linearidade do método (Figura 16). O
método foi linear na faixa estudada, como mostra o coeficiente de correlação (r2)
próximo de 1 e a equação da reta foi utilizada para o cálculo do teor dos
comprimidos e do teor de fámaco dissolvido, no estudo de dissolução, no qual foi
utilizada a água como meio de dissolução.
1,4

y = 0,0535x - 0,0266
R2 = 0,9943
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Figura 16. Curva analítica de diltiazem em água, com leitura em 237 nm.

Foram desenvolvidas 9 diferentes formulações de comprimidos de cloridrato
de diltiazem 90 mg com diferentes proporções de OCMQS (30, 50 e 80%) e por
diferentes métodos (Compressão Direta; Via Úmida e Dupla Compressão). As
concentrações de OCMQS foram escolhidas com o objetivo de obter comprimidos
com alta, média e relativamente baixa concentração do polímero como diluente.
Como apresentado nos quadros 04 e 05 (p. 45 e 47), a fim de reduzir a influência de
outros excipientes na análise do comportamento do polímero como excipiente, os
comprimidos foram formulados mantendo-se constante a concentração do fármaco
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(90 mg), usando estearato de magnésio como lubrificante e celulose microcristalina
como diluente para completar a massa do comprimido.
As formulações resultaram em comprimidos de cor branca, com aspecto liso,
brilhante e homogêneo, exceto por via úmida, os quais apresentam aspecto rugoso
e opaco (Figura 17). O aspecto morfológico dos comprimidos obtidos está
relacionado com o método de compressão, onde os granulados obtidos por via
úmida apresentaram resistência à deformação resultando em preparações com
superfície porosa e não contínua.

CD

DC

VU
Figura 17. Fotomicrografia dos comprimidos de diltiazem contendo 50% de OCMQS
como diluente e preparados por diferentes métodos: CD – compressão
direta; DC – dupla compressão e VU – granulação via úmida.

Através da análise por microscopia eletrônica do corte transversal dos
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comprimidos foi possível observar diferença significativa de estrutura interna,
principalmente entre os comprimidos obtidos por compressão direta e dupla
compressão em relação aos comprimidos obtidos após granulação por via úmida
(Figura 18). Neste último processo, provavelmente a umificação prévia da massa de
pó provocou alterações físicas nas partículas poliméricas.
Nas matrizes obtidas por compressão direta e dupla compressão, as
micropartículas de OCMQS praticamente não sofreram alteração de sua morfologia
com o processo de compressão, mantendo a esfericidade e granulometria do
polímero seco por nebulização em spray dryer (figuras 13C e 14). Este
comportamento foi observado por Desai (2007) em comprimidos de micropartículas
de pectina-amido contendo diclofenaco obtidos por compressão direta. As
micropartículas obtidas por spray dryer não sofreram deformação com a compressão
mantendo-se como partículas individuais.
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F01

F05

F08
Figura 18. Micrografias eletrônicas (corte transversal) dos comprimidos de
OCMQS obtidos por difetentes métodos de obtenção. F01 –
compressão direta; F05 – dupla compressão e F08 – granulação via
úmida.
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As formulações foram analisadas quanto aos seus aspectos físicos, diâmetro,
espessura, dureza, friabilidade e tempo de desintegração, além do teor médio, por
espectrofotometria de absorção no UV, utilizando a curva analítica (Figura 16) para a
quantificação do fármaco nos lotes. Os resultados destas análises estão na Tabela
02.
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Tabela 02. Características físicas e teor de fármaco dos comprimidos de OCMQS contendo diltiazem.

Características

Formulações
04

05

06

07

08

09

12,19
(0,02)

12,20
(0,02)

12,19
(0,02)

12,16
(0,02)

12,20
(0,02)

12,16
(0,02)

4,98
(0,04)

4,71
(0,04)

4,72
(0,04)

4,78
(0,04)

4,76
(0,04)

4,82
(0,05)

57

57

33

45

58

32

25

42

(± 0,7)

(± 0,7)

(± 2,1)

(± 2,1)

(± 1,4)

(± 0,0)

(± 1,4)

(± 4,9)

(± 0,7)

Friabilidade (%)

0,03

0,24

0,27

0,17

0,07

0,03

0,17

0,03

0,10

Desintegração
(min)

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1,21

4,08

20,59

95,7
(0,8%)

97,0
(0,6%)

97,1
(1,1%)

94,0
(0,76%)

87,7
(4,2%)

86,4
(3,6%)

81,7
(0,6%)

81,8
(0,4%)

79,8
(1,7%)

Diâmetro (mm)*

Espessura
(mm)*

01

02

12,19
(0,02)

12,22
(0,02)

4,98
(0,04)

5,00
(0,02)

56

03
12,12
(0,02)

4,74
(0,07)

Dureza (N)

Teor (%)**

Nd – não desintegrou em 30 min de ensaio; * Média (desvio padrão); ** Média (CV)
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O diâmetro médio de todas as formulações ficou em torno de 12 mm e a
espessura, próxima de 5 mm. Todas as formulações apresentaram % de friabilidade
aceitável de acordo com a Farmacopéia Brasileira (1988), sendo que a compressão
direta proporcionou maior friabilidade, exceto no caso da F01. Analisando os
resultados foi observado que não há relação direta entre a concentração do polímero
e a friabilidade dos comprimidos.
Quanto à dureza, as formulações desenvolvidas atenderam à especificação
da Farmacopéia Brasileira (1988), com valor superior a 30 N, na seguinte ordem
F06>F02=F03>F01>F05>F09>F04>F07, exceto a formulação F08, que não atende à
especificação da Farmacopéia, apresentando dureza inferior a 30 N.
As formulações obtidas por compressão direta e por dupla compressão, não
desintegraram no tempo limite especificado pela Farmacopéia Brasileira para
comprimidos de liberação convencional (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 1998). Já as
formulações produzidas por via úmida, obtiveram valores inferiores ao tempo de 30
minutos. Estes resultados iniciais denotam a importância do processo de fabricação
dos comprimidos nas suas características físicas. A não desintegração dos
comprimidos obtidos por CD e DC no intervalo de tempo recomendado para
comprimidos convencionais indica a aplicação destes como possíveis matrizes para
liberação modificada do fármaco.
Quanto ao teor médio dos comprimidos, o processo de via úmida resultou em
valores de teor inferiores a 90%, em todas as formulações, provavelmente devido à
dificuldade de extração do fármaco da matriz polimérica, a qual pode ter sofrido um
processo de gelatinização do polímero durante o umedecimento da massa. O
processo por dupla compressão resultou em teores intermediários, próximos a 90%
e no processo de compressão direta os comprimidos apresentaram teor 90-100%,
para as 3 formulações. O teor médio dos comprimidos aparenta apresentar uma
correlação com o processo utilizado na elaboração dos comprimidos, de forma que,
a simples mistura dos pós, seguida de compressão, resultou em maiores teores e a
compressão via úmida, em menores teores.
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5.3.1 Perfil e mecanismo de liberação dos comprimidos preparados por
compressão direta

Os comprimidos foram analisados quanto ao seu perfil de liberação, utilizando
aparato pá, a 75 rpm, utilizando água como meio de dissolução, em triplicata. O
período de tempo do ensaio foi dependente da formulação devido aos diferentes
comportamentos de dissolução das formulações. Para melhor compreensão do
comportamento da OCMQS como diluente/matriz para os comprimidos, foi verificado
o mecanismo de liberação do fármaco através de ensaios de intumescimento,
absorção de água e erosão dos comprimidos, assim, como a análise dos perfis de
liberação usando métodos modelo dependentes (cinética de liberação) e modelo
independentes (eficiência de dissolução, fator de diferença, Q30 e t50%) e micrografia
eletrônica de varredura para analisar a estrutura das matrizes, antes e após o ensaio
de dissolução.
O perfil de dissolução das formulações obtidas por compressão direta está
mostrado na Figura 19. Estas formulações apresentaram maior capacidade de
retenção do fármaco quando comparadas com o medicamento de referência. As
formulações F01 e F02 liberaram 12,5 e 13,24% do fármaco em 600 min de análise,
respectivamente, enquanto a formulação F03 liberou 21,55%. Neste período as três
formulações apresentaram um perfil de liberação com comportamento cinético
obdecendo a equação de Higuchi com coeficiente de correlação de 0,9884, 0,9912 e
0,9910 para os lotes F01, F02 e F03, respectivamente. Entre 600 e 900 min de
ensaio foi observado um aumento na velocidade de liberação das formulações F01 e
F02, apresentando ao final deste período uma proporção de fármaco liberado
semelhante a F03 (20,88%, 24,34% e 25,88%, respectivamente). No período entre
900 e 1800 min, a formulação F02 apresentou velocidade de liberação do fármaco
maior do que os comprimidos F01 e F03 com constante de 4,57.10-2, 2,17.10-2 e
1,50.10-2 min-1 respectivamente com liberação de 65,32, 37,47 e 40,0% do fármaco.
No período entre 1800 e 2880 min, os comprimidos com 80% de polímero (F01)
apresentaram aumento da liberação do fármaco passando de uma constante de
2,17.10-2 para 7,45.10-2 liberando todo fármaco ao final do período. Os comprimidos
contendo 30 e 50% de polímero (F02 e F03) não apresentaram o mesmo
comportamento de liberação do lote F01. O lote F02 liberou cerca de 100% do
fármaco (kt30-48h = 3,64.10-2 min-1) enquanto a formulação F03 liberou somente 40%
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com uma kt30-48h de 0,66.10-2 min-1.
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Figura 19. Perfil de liberação dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ, obtidos por
compressão direta. F01 – 80% de OCMQS; F02 – 50% de OCMQS e F03 –
30% de OCMQS.

Para compreensão do perfil e mecanismo de liberação do fármaco, foram
realizados estudos de intumescimento, absorção de água e erosão das matrizes.
O comportamento de intumescimento dos comprimidos preparados por
compressão direta foi dependente da concentração do polímero na matriz (Figura 20
a 22). Até cerca de 120 min de ensaio, as formulações apresentaram perfil de
intumescimento semelhante com aumento de aproximadamente 10% em relação ao
tamanho inicial. Após este período, as formulações apresentaram perfis diferentes
de intumescimento. Os comprimidos F01 tiveram um aumento linear do diâmetro,
atingindo 92% após 1440 min de análise (Figuras 20 e 21).
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Figura 20. Perfil de intumescimento em água dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ,
obtidos por compressão direta. F01 – 80% de OCMQS; F02 – 50% de
OCMQS e F03 – 30% de OCMQS.

Analisando a estrutura física dos comprimidos durante o experimento (Figura
21) é possível observar a penetração do meio de intumescimento na matriz ao longo
do tempo. Segundo Colombo e colab. (2000), os verdadeiros sistemas controlados
pelo intumescimento são matrizes não porosas nas quais o fármaco está imobilizado
quando o polímero está seco, na forma vítrea. Após um período de tempo ocorre a
transição vítreo-maleável (rubbery) que se opõe ao transporte da água e do fármaco.
Quando a matriz que contem o polímero vítreo–intumescível entra em contato com o
solvente há uma mudança abrupta do estado vítreo para o estado maleável,
associado ao processo de intumescimento. As cadeias poliméricas, originalmente no
estado não perturbado, absorvem água e expandem, num estado solvatado, isto
ocorre devido à redução da temperatura de transição vítrea do polímero (Tg) a qual
é controlada pela concentração do agente de intumescimento e depende da
temperatura e das interações termodinâmicas do sistema polímero–água. Uma clara
distinção entre a região vítrea e maleável é observada e a matriz aumenta de volume
por causa do intumescimento. Como pode ser observado na Figura 21 há uma clara
distinção entre a frente de erosão, mais externa onde o polímero encontra-se no

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

72

estado maleável (camada de gel – distância entre a frente de erosão e de
intumescimento), e a frente de intumescimento, mais interna onde, após a qual, o
polímero encontra-se no estado vítreo. Como o fármaco é incolor não é possível
observar a frente de difusão do sistema, conforme observado por Colombo e colab.
(2000) em matrizes de HPMC contendo piroxalfosfato de buflomedil, um fármaco de
cor alaranjada.
A frente de erosão se move para fora com intumescimento da matriz ou para
dentro quando a matriz se dissolve, enquanto a frente de intumescimento se move
para dentro após a penetração de água (COLOMBO et al., 2000). Este fenômeno
pode ser observado na Figura 21, com o aumento do tempo de exposição da matriz
ao contato com a água. Isto sugere que esta formulação forma um verdadeiro
sistema de liberação controlado pelo intumescimento. Já nas formulações F02 e F03
com menor quantidade de polímero tais características tornam-se menos evidentes e
houve uma diminuição do intumescimento (Figuras 20 e 22). Segundo Colombo e
colab. (2000), a força do gel formado é importante no desempenho da matriz e é
controlado pela concentração, viscosidade e estrutura química do polímero
maleável.
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Figura 21. Estrutura física dos comprimidos contendo 80% OCMQS (F01) antes e após
diferentes períodos de tempo (min) de contato com o meio de intumescimento.
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Figura 22. Estrutura física dos comprimidos contendo 50% e 30% OCMQS (F02 e F03,
respectivamente) antes e após diferentes perídos de tempo (min) de contato
com o meio de intumescimento.

Correlacionando os resultados dos perfis de liberação com o comportamento
de intumescimento das matrizes (Figura 23), foram obtidos coeficientes de
correlação de 0,9622, 0,7957 e 0,9707 para as formulações F01, F02 e F03,
respectivamente. Quanto maior a concentração do polímero maior foi o índice de
intumescimento e menor a proporção de fármaco liberado. Esta relação foi verificada
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pelo coeficiente angular da análise de regressão dos dados, sendo de 0,22, 0,64 e
0,92 para F01, F02 e F03, respectivamente. Esta correlação confirma os resultados
discutidos acima e é justificada pela capacidade de retenção do fármaco pela
camada gelificada formada no processo de intumescimento das matrizes.
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Figura 23. Correlação entre a proporção de fármaco liberado e o intumescimento das
matrizes de OCMQS contendo DTZ, obtidas por compressão direta. F01 –
80% de OCMQS (t10-360min); F02 – 50% de OCMQS (t10-360min) e F03 – 30% de
OCMQS (t10-240min).

A estrutura física da matriz polimérica após ensaio de dissolução pode ser
observada na Figura 24. Assim como verificado nos estudos de intumescimento,
após ensaio de liberação por 24 h, na fotomicrografia eletrônica é possível observar
as diferentes camadas formadas após processo de intumescimento.
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A

Figura 24. Fotomicrografia do comprimido contendo 80% de OCMQS, após ensaio de
dissolução por 24 h. Aumento de 20x.

Assim como no comportamento de intumescimento, a absorção de água pelas
matrizes também foi dependente da concentração do polímero (Figura 25). As
matrizes contendo 80% de OCMQS apresentaram constante de absorção de água
de 1,03 (r2 =0,9859) contra 0,38 (r2 = 0,9356) e 0,016 (r2 = 0,9340) dos comprimidos
preparados com 50 e 30%, respectivamente. A formulação F01 apresentou 275% de
absorção de água após 4 horas de análise e as formulações F02 e F03
apresentaram 211% e 102%, respectivamente, após 420 min. A partir destes
resultados e da correlação entre os dados de intumescimento e absorção de água
verifica-se a proporcionalidade entre estas duas variáveis, ou seja, quanto maior a
absorção de água, maior foi o intumescimento da matriz (Figura 26) e este
comportamento foi concentração-dependente.
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Figura 25. Perfil de absorção de água dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ,
obtidos por compressão direta. F01 – 80% de OCMQS; F02 – 50% de
OCMQS e F03 – 30% de OCMQS.
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Figura 26. Correlação entre o perfil de absorção de água e intumescimento dos
comprimidos obtidos por compressão direta contendo 80% de OCMQS (F01).

A correlação dos dados de perfil de liberação e absorção de água das
matrizes (Figura 27), assim como nos resultados obtidos com a análise envolvendo o
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intumescimento, o coeficiente de correlação foi de 0,9420, 0,9792 e 0,9768 e o
coeficiente angular de 0,0244, 0,0741 e 0,2221 para as formulações F01, F02 e F03,
respectivamente. Estes resultados mostram que o comportamento das matrizes
quanto à capacidade de captação de água é inversamente proporcional a liberação
do fármaco, corroborando com os demais resultados que demonstram que a
capacidade de retenção do fármaco das matrizes é dependente da concentração do
polímero.
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Figura 27. Correlação entre a proporção de fármaco liberado e a absorção de água das
matrizes de OCMQS contendo DTZ, obtidas por compressão direta. F01 –
80% de OCMQS; F02 – 50% de OCMQS e F03 – 30% de OCMQS.

Os perfis de erosão dos comprimidos F01, F02 e F03 estão apresentados na
Figura 28. Foi observada perda de aproximadamente 35%, 25% e 24% nas
primeiras 480 min de análise para os lotes F01, F02 e F03, respectivamente, porém,
de 480 min até 1440 min de ensaio os sistemas praticamente não sofreram erosão.
Embora as matrizes tenham apresentado altas taxas de intumescimento e absorção
de água, isto não promoveu a erosão da matriz, mostrando que o polímero possui
capacidade de formação de matriz hidrofílica intumescível e resistente a erosão, o
que permite sua aplicação como matriz para liberação prolongada de fármacos.
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Figura 28. Perfil de erosão dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ, obtidos por
compressão direta. F01 – 80% de OCMQS; F02 – 50% de OCMQS e F03 –
30% de OCMQS.

Os comportamentos de liberação do fármaco, índice de intumescimento,
capacidade de absorção de água e erosão da matriz podem ser comparados através
da constante K de cada uma destas propriedades, obtidas através da regressão dos
respectivos perfis (Tabela 03). Foi observada relação entre estas propriedades,
sendo que a K de intumescimento, absorção de água e erosão aumentou com o
aumento da concentração do polímero na matriz, enquanto a liberação do fármaco
foi inversamente proporcional à concentração do polímero e às propriedades físicoquímicas da matriz.
Tabela 03. Constantes (K) obtidas a partir da regressão dos perfis de liberação do fármaco,
intumescimento, absorção de água e erosão dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ obtidos por
compressão direta, no período de 0 a 240 min.

K (min-1)1

Conc. OCMQS
(%)

Absorção de

DTZ liberado

Intumescimento

80

0,0252

0,1330

1,0320

0,1278

50

0,0337

0,0870

0,5050

0,0928

30

0,0543

0,0740

0,3140

0,0698

água

1

Erosão

K é a constante obtida a partir da regressão dos perfis de liberação, intumescimento, absorção de
água e erosão
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A morfologia da estrutura interna dos comprimidos F01, F02 e F03 após 1440
min de dissolução em meio aquoso pode ser visualizada através das micrografias
eletrônicas mostradas na Figura 29. As matrizes que inicialmente apresentavam as
partículas de OCMQS na forma esférica e individualizada (figura 18, p. 65), após
contato com o meio aquoso tornaram-se lisas. Esta alteração morfológica
provavelmente está relacionada com o intumescimento e gelificação do polímero.
Assim como observado nos estudos de intumescimento, a morfologia interna
dos comprimidos sofreu significativa influência da concentração do polímero. A
matriz com 80% de OCMQS (F01) apresenta aspecto liso, com maior área de filme
polimérico contínuo e a presença de poros do tipo canais, que provavelmente são
responsáveis pela difusão do fármaco através da matriz e o aspecto de matriz lisa e
compacta promove a retenção do fármaco.
A estrutura da matriz dos comprimidos contendo 50 % de OCMQS apresenta
maior porosidade, com áreas menores de aspecto liso com a presença de regiões
com superficíe mais irregular e descontínua. Os resultados da análise morfológica
possuem relação com o perfil de liberação do fármaco.
Os comprimidos com 30% de OCMQS apresentaram estrutura mais
compacta, menos porosa, com superfície lisa, porém não contínua. A partir da
morfologia da matriz é provável que nesta concentração o polímero tenha atuado
como agente ligante, resultando em uma matriz com menor taxa de intumescimento
e absorção de água e também com menor velocidade de liberação do fármaco a
partir de 1400 min de ensaio, diferentemente do comportamento das matrizes com
80 e 50% e OCMQS.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

81

F01 (30x)

F01 (120x)

F02 (60x)

F02 (125x)

F03 (30x)

F03 (120x)

Figura 29. Fotomicrografias eletrônicas de varredura da estrutura interna dos comprimidos obtidos
por compressão direta (F01, F02 e F03) após 24 h de ensaio de dissolução e posterior
liofilização.
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Para determinação do provável mecanismo de liberação do fármaco a partir
das matrizes de OCMQS, os dados do estudo de liberação foram aplicados nos
modelos matemáticos. Conforme apresentado na Tabela 04, os comprimidos
contendo 80 e 50% de OCMQS (F01 e F02) apresentaram maior coeficiente de
correlação quando aplicados no modelo matemático de cinética de ordem zero.
Segundo Agnes e González Ortega (2003) este modelo se aplica a formas
farmacêuticas que não desagregam e que liberam o fármaco muito lentamente.
Formas farmacêuticas que apresentam este tipo de perfil de liberação são próprias
de sistemas ideais de liberação prolongada.
Tabela 04 - Aplicação dos diferentes modelos matemáticos nos comprimidos matriciais de OCMQS,
obtidos por compressão direta, para a análise da cinética de liberação do diltiazem, aplicando o
2
coeficiente de correlação (r ).

F01

F02

F03

Referência

48 h

30 h

48 h

48 h

(10 h)

Ordem Zero

0,9451

0,9936

0,9921

0,9192

0,9785

Primeira Ordem

0,8783

0,9878

0,9537

0,9594

0,9594

Higuchi

0,7906

0,9341

0,8803

0,9930

0,9847

Peppas

-

0,9906

-

0,9942

0,9907

0,8963

0,9872

0,9679

0,8009

0,9457

Hixon-Crowell

O perfil de liberação do fármaco incorporado na formulação F03 apresentou
maior coeficiente de correlação quando aplicado em modelos cinéticos segundo
Higuchi e Peppas. O modelo matemático desenvolvido por Higuchi é aplicado para
avaliar a liberação de fármacos contidos em matrizes sólidas e semi-sólidas. Esse
modelo assume que nenhuma alteração importante ocorre em nível de estrutra
matricial quando o sistema está em meio aquoso, onde a liberação dependerá da
concentração inicial do fármaco, de sua solubilidade no meio e do coeficiente
difusional (COLOMBO et al., 2000; AGNES; GONZÁLEZ ORTEGA, 2003).
Quando aplicado os resultados de perfil de liberação ao modelo matemático
desenvolvido por Korsmeyer e Peppas, foi obtido coeficiente de correlação de
0,9942. Este modelo estabelece que k é uma constante, também chamada de
coeficiente difusional n, expoente de liberação difusional, está relacionado ao
mecanismo de liberação do fármaco, que incorpora as modificações estruturais e as
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características geométricas da forma farmacêutica. Para a formulação F03 foi obtido
um k de 0,97 e n = 0,47. Para sistemas matriciais planares quando n = 0,45 são
tidos como sistemas com liberação do tipo fickiana; n < 0,85 e >0,45 como
transporte anômalo e n = 0,85 como Transporte de Caso II (MANADAS; PINA;
VEIGA, 2002; AGNES; GONZÁLEZ ORTEGA, 2003).
A partir destes resultados é possível afirmar que o mecanismo de liberação do
fármaco da formulação F03 ocorre principalmente por difusão de caso I (fickiana),
em que a distância difusional é proprocional a raiz quadrada do tempo.
Os resultados de liberação das formulações F01 e F02 quando aplicados aos
modelos de Korsmeyer-Peppas apresentaram valores de n de 0,83 e 0,62, podendo
ser considerados como sistemas com mecanimo de liberação com difusão nãofickiana do tipo Transporte de Caso II e Transporte anômalo, repectivamente. É
considerado um Transporte de Caso II onde a velocidade de difusão do solvente é
maior do que o processo de relaxamento do polímero enquanto que no caso
Anômalo a velocidade de difusão do solvente e o relaxamento do polímero são da
mesma ordem de magnitude (AGNES; GONZÁLEZ ORTEGA, 2003).
Sistemas terapêuticos preparados com HPMC e Polioxidoetileno (PEO)
apresentam geralmente comportamento de liberação do tipo Anômalo, envolvendo
mais de um mecanismo de liberação. Matrizes cilíndricas com estes polímeros
apresentam valor de n igual a 0,6 e 0,8, para HPMC e PEO, respectivamente. A
influência de mecanismos de difusão, intumescimento e erosão em matrizes com
HPMC resultam em valor de n entre 0,5 e 1,0 (COLOMBO et al., 2000).

5.3.2 Perfil e mecanismo de liberação dos comprimidos preparados por dupla
compressão

O perfil de dissolução das formulações obtidas por dupla compressão está
mostrado na Figura 30. Todas as formulações elaboradas por este processo
apresentaram grande capacidade de retenção do fármaco, superior ao do
medicamento referência e comportamento semelhante aos resultados observados
para as formulações obtidas por compressão direta. O estudo foi estendido por 3000
min. Após 600 min de ensaio as formulações F04, F05 e F06 (80, 50 e 30% de
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OCMQS,

repectivamente)

liberaram 11%,

9,47%

e

17,47%

do

fármaco,

respectivamente. A análise de regressão do perfil de liberação entre 0 e 600 min
mostra que neste perído a formulação F06 liberou o fármaco em uma velocidade
cerca de 2 vezes mais rápida do que as formulações F04 e F05 (k de 2,77.10-2,
1,59.10-2 e 1,35.10-2 min-1 respectivamente). No período de ensaio entre 600 e 1440
min, a formulação F04 (80% de OCMQS) apresentou maior capacidade de retenção
do fármaco, de modo muito semelhante à formulação F06 (30% de OCMQS) e
superior à formulação F05 (50% de OCMQS), com liberação de 29%, 27% e 73% (k
de 3,48.10-2, 1,40.10-2 e 7,59.10-2 min-1 respectivamente). Assim como observado
nos comprimidos obtidos por compressão direta, neste período a formulação
contendo 30% de OCMQS reduz a velocidade de liberação do fármaco enquanto a
formulação contendo 50% de OCMQS aumenta a proporção de fármaco liberado em
cerca de 3 vezes.
Na dupla compressão, assim como a formulação F03 (compressão direta), a
formulação F06 (30% de OCMQS) não liberou todo o fármaco até o final do estudo
(41%), embora apresente a menor proporção polimérica.
Entre 1800 e 2880 min de estudo, a formulação F04 aumentou a velocidade
de liberação do fármaco (k 4,95.10-2 min-1), liberando 90% do fármaco.
De modo geral, o perfil de dissolução do fármaco nas matrizes elaboradas por
DC (Figura 30) assemelha-se ao das mesmas formulações produzidas por CD
(Figura 19). Porém, por DC houve uma liberação mais rápida do fármaco do que das
mesmas formulações obtidas por CD.
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Figura 30. Perfil de liberação dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ, obtidos por
dupla compressão. F04 – 80% de OCMQS; F05 – 50% de OCMQS e F06 –
30% de OCMQS

O comportamento de intumescimento das matrizes obtidas por dupla
compressão é apresentado na figura 31 e o aspecto físico das matrizes intumescidas
pode ser visualizado na Figura 32. O intumescimento foi dependente da
concentração de OCMQS. As matrizes contendo 80% de OCMQS apresentaram um
aumento de aproximadamente 68% em 1440 min de análise, enquanto as matrizes
contendo 50% e 30% aumentaram 49% e 20%, respectivamente no mesmo período
de tempo.
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Figura 31. Perfil de intumescimento em água dos comprimidos de OCMQS contendo
DTZ, obtidos por dupla compressão. F04 – 80% de OCMQS; F05 – 50% de
OCMQS e F06 – 30% de OCMQS

Comparando o comportamento de intumescimento das matrizes
obtidas por dupla compressão foi observado que o comportamento de
intumescimento é dependente da concentração do polímero e foi semelhante
ao dos comprimidos obtidos por compressão direta (Figura 20).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

87

F04

t180

t1440

F05

t0

t180

t1440

F06

t0

t180

t1440

Figura 32. Estrutura física dos comprimidos contendo 80%, 50% e 30% OCMQS (F04, F05 e F06,
respectivamente) antes e após diferentes períodos de tempo (min) de contato com o
meio de intumescimento.

A correlação dos resultados dos perfis de liberação com o comportamento de
intumescimento das matrizes (Figura 33), apresentou coeficientes de correlação de
0,9752, 0,9343 e 0,9318 para as formulações F04, F05 e F06, respectivamente.
Quanto maior a concentração do polímero maior foi o índice de intumescimento e
menor a proporção de liberação do fármaco. Esta relação foi verificada pelo
coeficiente angular da análise de regressão dos dados, sendo de 0,12, 0,16 e 0,45
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para F04, F05 e F06, respectivamente. Esta correlação confirma os resultados
discutidos acima e é semelhante aos dados obtidos para as matrizes obtidas por
compressão direta, embora inferiores.
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Figura 33. Correlação entre a proporção de fármaco liberado e o intumescimento das
matrizes de OCMQS contendo DTZ, obtidas por dupla compressão. F04 –
80% de OCMQS; F05 – 50% de OCMQS e F06 – 30% de OCMQS.

O perfil de absorção de água das formulações por dupla compressão está
exposto na Figura 34. Foi observada uma capacidade de absorção de água F04 >
F05 > F06. Ou seja, quanto maior a proporção de polímero, maior foi a capacidade
de absorção de água, como pode ser observado no destaque da Figura 34. A
constante de absorção de água para as formulações F04 (80% de OCMQS), F05
(50% de OCMQS) e F06 (30% de OCMQS) no intervalo de tempo de 0 a 240
minutos foi de 2,578, 0,6813 e 0,3707 min-1, respectivamente (Tabela 05).
O estudo de absorção de água dos comprimidos elaborados por dupla
compressão mostrou uma correlação inversa com o perfil de liberação do fármaco
destas formulações, ou seja, a formulação com maior capacidade de absorver água
foi a que demonstrou menor liberação do fármaco, e vice-versa (Figura 35).
O comportamento de absorção de água dos comprimidos preparados por
dupla compressão é semelhante ao comportamento dos comprimidos obtidos por
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compressão direta, exceto os comprimidos contendo 80% do polímero que
apresentaram capacidade de absorção de água cerca de cinco vezes maior do que
a observada com os comprimidos obtidos por compressão direta.
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Figura 34. Perfil de absorção de água dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ,
obtidos por dupla compressão. F04 – 80% de OCMQS; F05 – 50% de OCMQS
e F06 – 30% de OCMQS.

Analisando a correlação existente entre a proporção de fármaco liberado e a
capacidade de absorção de água (Figura 35), foi observado um menor coeficiente de
correlação do que o apresentado entre grau de intumescimento e fármaco liberado.
Foram obtidos coeficientes de correlação de 0,8499, 0,9644 e 0,8442 e coeficiente
angular de 0,0073, 0,0394 e 0,1035 para os lotes F04, F05 e F06, respectivamente.
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Figura 35. Correlação entre a proporção de fármaco liberado e a absorção de água das
matrizes de OCMQS contendo DTZ, obtidas por compressão direta. F04 –
80% de OCMQS; F05 – 50% de OCMQS e F06 – 30% de OCMQS.

Os comprimidos de OCMQS obtidos por dupla compressão foram submetidos
a análise de perfil erosão. Conforme apresentado na Figura 36, os comprimidos
obtidos com 30% do polímero (F06) sofreram menor grau de erosão, seguido pelos
comprimidos contendo 80% (F04) e 50% (F05) do polímero. Através de análise
comparativa dos perfis de erosão com os perfis de absorção de água destes
comprimidos é possível observar que os comprimidos com 50% de polímero ao
intumescerem sofreram erosão em uma velocidade maior do que os comprimidos
contendo 80% de OCMQS. Estes comprimidos embora tenham apresentado alto
grau de absorção de água, a erosão da matriz não ocorreu na mesma velocidade,
permitindo provavelmente a obtenção de um sistema em que além da difusão e do
intumescimento, esteja envolvido também o mecanimo de erosão na liberação do
fármaco.
Os comprimidos OCMQS obtidos por dupla compressão apresenteram maior
grau de erosão do que os comprimidos obtidos por compressão direta (Figuras 36 e
28, respectivamente). A maior capacidade destes sistemas sofrerem erosão
provavelmente levou a maior liberação do fármaco no mesmo período de tempo,
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confirmando a hipótese de ter nestes comprimidos uma maior influência do
mecanismo de erosão na liberação do fármaco do que nos comprimidos obtidos por
compressão direta.
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Figura 36. Perfil de erosão dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ, obtidos por dupla
compressão. F04 – 80% de OCMQS; F05 – 50% de OCMQS e F06 – 30% de
OCMQS.

Através da análise da constante K obtida pela regressão dos perfis de
liberação do fármaco, intumescimento, absorção de água e erosão dos comprimidos
de OCMQS fabricados por dupla compressão (Tabela 05) foi observado valores
semelhantes aos obtidos para os comprimidos fabricados por compressão direta,
com exceção do comportamento de erosão dos comprimidos contendo 50% do
polímero que apresentou constante duas vezes maior do que para os comprimidos
obtidos por CD, porém o mesmo aumento não foi observado para a liberação do
fármaco.
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Tabela 05. Constantes (K) obtidas a partir da regressão dos perfis de liberação do fármaco,
intumescimento, absorção de água e erosão dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ obtidos por
dupla compressão, no período de 0 a 240 min.

K (min-1)1

Conc. OCMQS
(%)

Absorção de

DTZ liberado

Intumescimento

80

0,0174

0,1677

2,5780

0,1640

50

0,0207

0,1219

0,6813

0,2434

30

0,0374

0,0538

0,3707

0,0597

água

Erosão

1

K é a constante obtida a partir da regressão dos perfis de liberação, intumesciment.o, absorção de
água e erosão

De modo semelhante ao observado na análise morfológica das formulações
obtidas por CD, com a diminuição de polímero nos comprimidos levou a obtenção de
matrizes mais porosas com aspecto menos compacto (Figura 37).
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F04 (30x)

F04 (120x)

F05 (30x)

F05 (120x)

F06 (120x)

F06 (750x)

Figura 37. Fotomicrografias eletrônicas de varredura da estrutura interna de comprimidos de OCMQS
contendo diltiazem obtidos por dupla compressão (F04, F05 e F06) após 24 h de ensaio
de dissolução e posterior liofilização.

Quanto ao mecanismo de liberação do fármaco, o resultado das análises
método modelo dependente (Tabela 06) foi semelhante ao observado para as
formulações preparadas por CD (Tabela 04). Ou seja, as formulações F04 e F05
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seguem ordem zero, como havia sido observado para as formulações F01 e F02 e a
F06 seque o modelo de Higuchi, como foi observado para a F03.
Tabela 06 - Aplicação dos diferentes modelos matemáticos nos comprimidos matriciais de OCMQS,
obtidos por dupla compressão, para a análise da cinética de liberação do diltiazem, aplicando o
2
coeficiente de correlação (r ).

modelo

1

F04

F05

F06

48 h

48 h

10 h

48 h

Ordem Zero

0,9956

0,9611

0,9658

0,9572

Primeira Ordem

0,9899

0,8978

0,8366

0,9306

Higuchi

0,8841

0,7690

0,9881

0,9885

Peppas

1

2

0,9812

-

0,9881

0,99383

Hixon-Crowell

0,9921

0,9161

0,8325

0,9139

2

3

n=0,73 (t0-10h); n=0,49 (t0-10h); n=0,57 (t0-10h);

Segundo o valor do expoente n, da equação de Peppas, todas as formulações
elaboradas por DC apresentaram valor < 0,85 e > 0,45, característico de uma
liberação do tipo anômala (Tabela 06), contribuindo para a afirmação de que estes
são sistemas em que os mecanimos de difusão, intumescimento e erosão estão
presentes na liberação do fármaco, sendo que a formulação F04, pelas propriedades
diferenciadas de intumescimento e absorção de água, apresentou valor de n maior,
ou seja, a matriz destes comprimidos possui velocidade de difusão do solvente maior
do que o processo de relaxamento do polímero, com cerca de 40% de
intumescimento e 1000% de absorção de água em 400 minutos de análise.

5.3.3 Perfil e mecanismo de liberação dos comprimidos obtidos após
granulação por via úmida

Na análise do perfil de liberação do fármaco a partir dos comprimidos
preparados por compressão após granulação por via úmida foi observado uma
capacidade de retenção do fármaco F08 > F09 > F07 (Figura 38). A formulação F08
(50% de OCMQS) liberou somente cerca de 30% do fármaco após 198 min,
enquanto as formulações contendo 30 e 80% de polímero liberaram cerca de 60% e
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cerca de 90% do fármaco, respectivamente. Não houve uma correlação entre a
proporção de polímero na formulação e o teor de fármaco liberado. A formulação
F07 (80% de OCMQS) e F09 (30% de OCMQS) aparentaram desintegrar-se,
formando uma massa heterogênea ao final do teste (Figura 39), destacando-se em
duas camadas e apresentando flutuação dos fragmentos durante o estudo, o que
pode implicar em falta de precisão no estudo de dissolução. Já a F08 apresentou
aparentemente um maior grau de intumescimento, porém, mantendo a forma original
até o final do ensaio, que durou no máximo 400 min, um tempo bem menor do que
dos estudos de dissolução anteriores (Figuras 19 e 30, p. 70 e 85). O medicamento
de referência alcançou saturação, com a liberação de cerca de 80% do fármaco,
após 500 min e a formulação F08 foi a que mostrou maior semelhança com o
referência, neste estudo.
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Figura 38. Perfil de liberação dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ, obtidos
após granulação por via úmida. F07 – 80% de OCMQS; F08 – 50% de
OCMQS e F09 – 30% de OCMQS

Após 60 min de contato com o meio de dissolução as formulações elaboradas
por via úmida perderam sua morfologia, exceto a F09, com menor proporção de
OCMQS (Figura 39). Se comparado com os dois outros processos de elaboração de
comprimidos (Figuras 21 e 32, p. 73 e 87) pode-se afirmar que a granulação por via
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úmida não resultou em comprimidos compactos, capazes de manter a estrutura da
matriz após contato com meio aquoso.

F07

F08

F09
Figura 39. Estrutura física dos comprimidos contendo 80%, 50% e 30% OCMQS (F07,
F08 e F09, respectivamente), obtidos por granulação via úmida, antes e após
60 min de contato com o meio de intumescimento.

A influência deste método de preparação sobre as características dos
comprimidos foi observada também nas propriedades físicas. Estes comprimidos,
diferentemente dos outros dois métodos, desintegraram em período de tempo
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inferior a 30 min (1,21, 4,08 e 20,59 min para F07, F08 e F09, respectivamente)
assim como apresentaram menor resistência física, conforme apresentado na
Tabela 02 (p. 67). O comportamento de liberação do fármaco pode estar relacionado
com a dissolução parcial do polímero na obtenção de granulados por via úmida e
nas propriedades de compactação destes granulados.
O perfil de absorção de água das formulações por via úmida está exposto na
Figura 40. Observou-se uma capacidade de absorção de água F08 > F07 > F09. A
formulação F09 (30% de OCMQS) mostrou a menor capacidade de absorção de
água, provalmente devido à menor proporção de polímero, quando comparada com
as demais. A formulação F07 (80% de OCMQS) apresentou uma capacidade
intermediária, a despeito de possuir a maior quantidade de polímero, alcançando um
máximo após 25 min, porém diminuindo a absorção após atingir este máximo. Estes
resultados são compatíveis com a perda da estrutura polimérica observada no
estudo de dissolução para estas duas formulações. Já a formulação F08 (50% de
OCMQS), apresentou a maior capacidade de absorção de água atingindo a
saturação após 125 min, sem perda desta capacidade até o final do experimento.
Estes dados estão em concordância com o perfil de dissolução (Figura 38), onde a
capacidade de retenção do fármaco da F08 foi superior à das demais e a mesma
manteve a forma física durante o referido estudo. Aparentemente, a proporção de
50% de OCMQS foi a mais adequada para a elaboração das matrizes hidrofílicas,
por via úmida. Uma quantidade superior ou inferior a 50% não resultou em matrizes
capazes de absorver água de forma satisfatória e formar uma matriz capaz de reter
o fármaco e liberá-lo de forma prolongada.
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Figura 40. Perfil de absorção de água dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ,
obtidos por granulação via úmida. F07 – 80% de OCMQS; F08 – 50% de
OCMQS e F09 – 30% de OCMQS.

As fotomicrografias eletrônicas de varredura dos comprimidos obtidos por via
úmida, após a sua obtenção, estão apresentadas nas figuras 41A e B.
Diferentemente dos comprimidos obtidos pelos dois outros métodos, os comprimidos
obtidos por granulação via úmida apresentaram superfície irregular com presença de
poros e a estrutura interna mostrou-se lisa, não sendo observada a presença da
micropartículas do polímero obtido por nebulização.
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A

B
Figura 41. Fotomicrografia eletrônica de varredura dos comprimidos contendo 80% de OCMQS
obtidos por granulação via úmida. A – superfície (aumento de 1000x); B – estrutura
interna (aumento de 200x e 1000x).

Quanto ao mecanismo de liberação do fármaco, o resultado das análises
método modelo dependente (Tabela 07) as formulações F07 e F08 seguem os
modelos de Peppas e ordem zero respectivamente e a formulação F09 segue o
modelo de Peppas, como foi observado para a F06.
Tabela 07 - Aplicação dos diferentes modelos matemáticos nos comprimidos de OCMQS, obtidos por
granulação via úmida, para a análise da cinética de liberação do diltiazem, aplicando o coeficiente de
2
correlação (r ).

modelo

F07

F08

F09

180 min

75 min

360 min

180 min

75 min

Ordem Zero

0,7123

0,9572

0,9872

0,8506

0,9072

Primeira Ordem

0,9043

0,9306

0,9645

0,7892

0,9129

Higuchi

0,8056

0,9885

0,9377

0,9224

0,9672

Peppas

0,90671

0,99382

0,97703

0,96674

0,96745

Hixon-Crowell

0,8569

0,9139

0,9641

0,6939

0,8828

1

n=0,27 (t0-180’); 2n=0,54 (t0-75’); 3n=0,76 (t0-360’); 4n=0,34 (t0-180’); 5n=0,49 (t0-75’);
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5.3.4 Análise estatística do planejamento fatorial
O planejamento fatorial 32 (Tabela 08) foi construído para estudar o efeito do
método de obtenção dos comprimidos (X1) e da concentração de OCMQS (X2) sobre
a liberação de diltiazem dos comprimidos. As variáveis dependentes escolhidas para
avaliar a resposta ao planejamento foram eficiência de dissolução (ED%), proporção
de fármaco liberado em 30 min (Q30) e tempo de meia vida de dissolução (t50%).
Tabela 08 – Informações do planejamento fatorial usado para o
desenvolvimento dos comprimidos de OCMQS contendo DTZ.
Nível das variáveis
Nível das variáveis (código)
(dados reais)
Lotes

Concentração
X1

X2

Método*

de OCMQS
(%)

F01

-1

1

CD

80

F02

-1

0

CD

50

F03

-1

-1

CD

30

F04

0

1

DC

80

F05

0

0

DC

50

F06

0

-1

DC

30

F07

1

1

VU

80

F08

1

0

VU

50

F09

1

-1

VU

30

*CD – compressão direta; DC – dupla compressão; VU – via úmida.

As variáveis dependentes obtidas foram ajustadas através do modelo
estatístico quadrático apresentado na equação 20, onde Y é a variável dependente,
b0 é a resposta média; b1 e b2 é o coeficiente estimado para os fatores X1 e X2,
respectivamente; X1 e X2 representam os resultados médios da alteração dos fatores
1 (método) e 2 (concentração), separadamente; X1X2 é a resposta da relação da
alteração dos dois fatores (1 e 2) e os termos quadráticos (X12 e X22) representam a
resposta da análise não linear da alteração dos fatores 1 e 2.
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b 12X1X2 + b11X12 + b22X22

Eq. 20

Os diferentes lotes de comprimidos liberaram a totalidade do fármaco em
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diferentes períodos de tempo. Por isto a ED foi calculada a partir dos resultados de
liberação do fármaco nos primeiros 180 min de análise. Foi verificada uma ampla
variação da ED com valores entre aproximadamente 2 e 73%, conforme
apresentado na Tabela 09.
Tabela 09 - Eficiência de dissolução (ED) dos comprimidos de OCMQS (t0-180 min).
Lote

ED%

desvio

DPR%

F01

4,146808

0,116882

2,818607

F02

5,040448

0,036649

0,727092

F03

6,826337

0,150335

2,202285

F04

2,700919

0,147168

5,448816

F05

3,445489

0,080262

2,329473

F06

5,514376

0,162305

2,943303

F07

72,84305

3,365129

4,619699

F08

17,05296

0,065376

0,38337

F09

51,95358

4,287757

8,253054

Os resultados de ED obtidos foram ajustados através da equação 21, com
coeficiente de correlação de 0,7944, indicando baixo nível de ajuste ao modelo
matemático.
ED = 19,00 + 42,73X1 + 5,14X2 + 11,78X1X2 – 22,82X12 – 14,97X22

Eq. 21

A resposta da ED em relação às variáveis independentes (método e
concentração) está representada na Figura 42. Foi verificado que o fator
concentração não alterou significativamente a ED (p = 0,7210) enquanto o fator
método de obtenção dos comprimidos alterou significativamente a ED (p = 0,0352).
Dos três métodos usados, o método de granulação por via úmida apresentou maior
influência sobre a liberação do fármaco.
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Figura 42. Superfície de resposta para a Eficiência de Dissolução (ED) dos comprimidos
obtidos pelos métodos de compressão direta (1), dupla compressão (2) e
granulação via úmida (3) contendo 30%, 50% ou 80% de OCMQS.

A proporção de diltiazem liberado em 30 min de análise (Q30) variou entre
aproximadamente 4 e 84%. Os resultados obtidos foram ajustados através da
equação 22, com um coeficiente de correlação de 0,859, indicando um maior ajuste
do que o observado para a eficiência de dissolução.
Q30 = 24,77 + 53,12X1 + 2,58X2 + 12,78X1X2 – 28,41X12 – 15,06X22

Eq. 22

A relação entre as variáveis independentes (método e concentração) e a
proporção de fármaco liberado em 30 min pode ser visualizada na Figura 43. Assim
como foi observado para a ED, a Q30 sofreu maior influência do método de obtenção
dos comprimidos (p = 0,0157) do que da concentração do polímero (p = 0,8518).
Enquanto os comprimidos obtidos por compressão direta e dupla compressão
liberaram no máximo 11% do fármaco em 30 min, os comprimidos obtidos por
granulação via úmida liberaram entre 30 e 84% do fármaco, sendo esta proporção
dependente da concentração do polímero.
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Figura 43. Superfície de resposta para a proporção de fármaco liberado em 30 min
de análise (Q30) dos comprimidos obtidos pelos métodos de compressão
direta (1), dupla compressão (2) e granulação via úmida (3) contendo
30%, 50% ou 80% de OCMQS.

A liberação do fármaco das matrizes de OCMQS também foi avaliada através
da determinação do tempo de meia vida de dissolução, ou seja, o tempo necessário
para liberação de 50% do fármaco. Esta variável apresentou maior significância
estatística na análise do fatorial com p = 0,0027. Os resultados obtidos foram
ajustados através da equação 23 com um coeficiente de correlação de 0,8782,
indicando um ajuste maior do que o observado para as outras variáveis
dependentes, ED e Q30.
t50% = 1499,47 – 1674,06X1 – 184,57X2 + 271,15X1X2 + 1953,30X12 – 1674,06X22

Eq. 23

Os comprimidos preparados por compressão direta e dupla compressão
apresentaram tempo de meia vida superior (entre 1300 e 3500 min) ao dos
comprimidos obtidos por granulação via úmida (entre 3 e 22 min). Assim como
observado

para

as

demais variáveis

dependentes, este fator

apresentou

interferência significativa sobre o t50% (p = 0,0384). A concentração do polímero não
apresentou influência significativa sobre o t50% (p = 0,7570). A resposta do t50% aos
dois fatores estudados pode ser observada na Figura 44.
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Figura 44. Superfície de resposta para o tempo de meia vida de dissolução (t50%)
dos comprimidos obtidos pelos métodos de compressão direta (1),
dupla compressão (2) e granulação via úmida (3) contendo 30%, 50%
ou 80% de OCMQS.

Para análise comparativa dos fatores e respectivos níveis estudados sobre o
perfil de liberação dos comprimidos desenvolvidos, os lotes foram comparados
usando a determinação do fator de diferença (ƒ1). Dois perfis de liberação são
considerados semelhantes quando ƒ1 for entre 0 e 15.
O perfil de liberação dos comprimidos preparados por diferentes métodos e
com diferentes concentrações de OCMQS são considerados diferentes pois
apresentaram fator de diferença maior do que 15 (Tabela 10).
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Tabela 10. Resultados de análise de diferença (ƒ1) dos
lotes de comprimidos de OCMQS.
Conc.
Método*
Lote
ƒ1
OCMQS (%)
CD

80
80
50
80
80
50
80
80
50

x 50
x 30
x 30
x 50
x 30
x 30
x 50
x 30
x 30

F01 x F02
22,21
F01 x F03
53,56
F02 x F03
47,46
DC
F04 x F05
49,36
F04 x F06
55,95
F05 x F06
64,93
VU
F07 x F08
76,41
F07 x F09
32,08
F08 x F09
915,69
CD x DC**
F02 x F05
27,33
DC x VU**
F05 x F08
393,39
CD x VU**
F02 x F08
223,61
*CD – compressão direta; DC – dupla compressão; VU –
via úmida. **Lotes com 50% de OCMQS.

5.3.5 Avaliação de comprimidos contendo 2 e 5% de OCMQS

Como a proporção de somente 30% de OCMQS resultou em uma retenção
excessiva de fármaco e a retenção foi dependente da concentração do polímero,
nos métodos de compressão direta e dupla compressão, optou-se pela elaboração
de novas formulações contendo quantidades menores do polímero, com 2 e 5%, e
preparadas por compressão direta.
O perfil de liberação destas formulações foram comparados com o perfil de
formulações contendo 30% de HPMC, excipiente empregado como matriz para
comprimidos de liberação modificada, e comprimidos contendo 2 e 5% de
croscarmelose

sódica,

desintegrante

comumente

empregado

como

superdesintegrante em comprimidos, conforme formulações descritas no Quadro 05
(p. 47). Os resultados do estudo de dissolução destas formulações estão mostrados
na Figura 45.
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Figura 45. Perfil de liberação dos comprimidos elaborados por compressão direta
contendo baixa concentração de OCMQS e comparado com comprimidos
contendo croscarmelose sódica. F10 – 2% de OCMQS; F11 – 5% de OCMQS;
F12 – 2% de croscarmelose e F13 – 5% de croscarmelose

As formulações com a proporção de 2% de OCMQS apresentaram um perfil
de liberação semelhante ao comprimido contendo 5% de croscarmelose.
Comprimidos preparados com 5% de OCMQS apresentaram um perfil de liberação
de ordem zero (r2 = 0,9922), liberando cerca de 38% do fármaco em 120 min contra
58% dos comprimidos contendo 2% de OCMQS e 72% dos comprimidos contendo
5% de croscarmelose.
A fim de comparar a capacidade de formação de comprimidos matriciais da
OCMQS, foram preparados por compressão direta comprimidos contendo 30% de
HPMC, polímero amplamente empregado na obtenção de comprimidos matriciais, e
o perfil de liberação foi comparado com comprimidos contendo 5% e 30% de
OCMQS (F11 e F03, respectivamente), assim como com o medicamento referência.
A Figura 46 apresenta o perfil de liberação destas formulações. Os comprimidos
contendo 5% de OCMQS apresentaram perfil de liberação semelhante ao
medicamento referência e maior poder de retenção do fármaco do que comprimidos
contendo 30% de HPMC. Ou seja, somente 5% de OCMQS é capaz de apresentar
um significativo retardo na liberação do diltiazem, demonstrando o potencial
favorável deste polímero, em comparação com o HPMC.
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Figura 46. Perfil de liberação do diltiazem dos comprimidos elaborados por compressão
direta. F11 – 5% de OCMQS; F03 – 30% de OCMQS; F14 – 30% de HPMC;
Ref. – Referência.

Lopes, Lobo e Costa (2005), relata que a HPMC tem capacidade em formar
uma barreira representada pela camada gelatinosa na superfície do comprimido;
após hidratação, esta barreira impede a rápida liberação do fármaco, controlando a
penetração de água, assim como, a velocidade de liberação do fármaco.
Poucos são os estudos envolvendo a aplicação de QS e dos seus derivados
em comprimidos descritos na literatura. Monagas, Rodriguez Albadalejo e Bilbao
Revoredo (1998) analisaram o uso da QTN e da CMQS como agentes
desintegrantes de comprimidos de cloridrato de papaverina. Os autores observaram
que a QTN atua como um bom agente desintegrante, independente do método de
preparação dos comprimidos enquanto a ação desintegrante da CMQS foi afetada
pelo processo de granulação.
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6 CONCLUSÕES



A OCMQS teve sua síntese comprovada por FTIR, com GS de 33,6% sendo
solúvel em meio aquoso (exceto em pH ~ 6,0);



A secagem da OCMQS por spray dryer resultou em um pó com partículas
esféricas, com superfície lisa e tamanho médio de partícula de 2,2 m,
possuindo baixa fluidez e sendo classificado como material não facilmente
compressível



Os comprimidos apresentaram aspecto físico em conformidade com a
Farmacopéia Brasileira e tempo de desintegração dependente do método de
obtenção



Os método de CD e DC mostraram-se mais adequados para a obtenção das
matrizes hidrofílicas, em comparação com a VU.



Os lotes F01 a F03 (CD) apresentaram maior retenção do fármaco em
relação ao referência, com mecanismo de liberação tipo ordem zero (F01 e
F02) e Higuchi (F03). Houve uma relação direta entre a proporção de
OCMQS e a liberação de DTZ, bem como ao intumescimento e a absorção
de água e F01 apresentou-se como um verdadeiro sistema controlado pelo
intumescimento. Os lotes foram resistentes à erosão, permitindo sua
aplicação como matriz de liberação prolongada. Ao MEV, a F03, apresentou
estrutura mais compacta, menos porosa, porém não contínua, sugerindo a
atuação do polímero, nesta concentração (30%), como agente ligante, o que
provocou o menor intumescimento e absorção de água e a menor liberação
do fármaco.



Os lotes F04 a F06 (DC) também apresentaram retenção do fármaco superior
ao referência, comportamento e mecanismo de liberação semelhantes ao
observado para os lotes por CD, porém, com menor retenção do DTZ. Os
comportamentos de intumescimento, absorção de água e erosão foram
semelhantes ao observado para os lotes por CD, porém, com maior influência
da erosão na liberação do fármaco.



Os lotes F07 a F09 mostraram perfil de liberação diferente dos demais, com
proporção direta entre a concentração do OCMQS e a retenção do DTZ nas
primeiras 3 h de estudo e, até o final do estudo a proporção intermediária
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(50% de OCMQS) proporcionou maior retenção do fármaco, esta com perfil
semelhante ao referência. Houve perda da morfologia dos comprimidos após
60 min de contato com o meio, com rápida desintegração.


A ED variou de 2,7-72,8% entre os lotes obtidos sendo que o fator
concentração não alterou significativamente a ED e o método de VU foi o que
apresentou maior influência, apresentando maiores valores de ED.



A Q30 variou de 4-84%, sofrendo maior influência do método do que da
concentração de OCMQS, com menor liberação nos lotes obtidos por CD e
DC.



A t50% foi a variável com maior significância estatística na análise do fatorial.
Os lotes obtidos por VU apresentaram menor t50% (3-22 min), sem influência
significativa da concentração de OCMQS.



Todos os lotes apresentaram diferentes perfis de liberação do fármaco, entre
si, com valor de f 1 > 15.



Nas formulações com menor proporção de OCMQS (2 e 5%, por CD)
observou-se que o primeiro liberou 58% de DTZ em 120 min, com perfil
semelhante ao lote com 5% de croscarmelose, já o segundo lote apresentou
perfil de liberação semelhante ao referência e com maior retenção do que o
lote com 30% de HPMC.



A OCMQS demonstrou grande potencial no emprego em matrizes hidrofílicas,
com evidente influência do método de obtenção dos comprimidos, e a
proporção de apenas 5% de OCMQS foi capaz de retardar a liberação de
DTZ de modo semelhante ao referência.
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