
._/ 1.,' 1 - - • 

Facuidade de Ciências Faímacêuticas 
Universidade uc S3,- Paulo 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Programa de Pós-Graduação em Fármaco e Medicamentos 
Área de Produção e Controle Farmacêuticos 

Avaliação do perfil de dissolução de comprimidos de 

glibenclamida 5 rng obtidos por diferentes processos 

CHRISTIANE YURIKO HAMAI ZAIM 

DISSERTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO GRAU 

DE MESTRE 

ORIENTADOR: 

PROF. DR. HUMBERTO GOMES FERRAZ 

SÃO PAULO 

2004 



Ficha Catalográfica 
Elaborada pela Divisão de Biblioteca e 

Documentação do Conjunto das Químicas da USP. 

Zaim. Christiane Yuriko Hamai 
Z21a Avaliação do perfil de dissolução de comprimidos de 

glibenclamida 5mg obtidos por diferente s processo s ! 
Christiane Yuriko Hamai Zaim . -- São Paulo. 2004. 

114p. 

Dissertação (mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo. Departamento de Farmúcia. 

Orientador: Ferraz. Humberto Gomes 

I. Comprimido : Farmacotécnica 2. Tecnologia farmacêutica 
3. Medicamento: Dissolução: Química farmacêutica I. T . 11. 
Ferraz, Humberto Gomes. orientador. 

615.43 CDD 





OpnlJod 

IOpJeVV oV 



· "opeA!lue~U! e ope!ode ew wel eJdwes 'e!~uf}IS!P t? owsew 'enb 

'opJe~!tf ogWJ! new e e 

oLlleqeJl elsep og3ez!leeJ e leA!Ssod JeUJol Jod 

O!>tWV e 0>t!'tI s!ed snew s0'tl 



AGRADECIMENTOS 

Ao Prof Or. Humberlo Gomes Ferraz minha sincera gratidão pela oporlunidade 

oferecida, orientação, apoio e confiança durante estes anos. 

À Prof Vladi Diga Consiglieri pela atenção e auxílio dispensados. 

Ao Pro f Francisco Veiga da Universidade de Coimbra pela beta-ciclodextrina 

utilizada no trabalho. 

À Profa. Elizabeth Igne Ferreira por disponibilizar o uso do rotaevaporador. 

Aos Profs. Or. Jivaldo Matos e Ora. Lucildes Mercuri pela oporlunidade de 

utilizar o LA TlG - Laboratório e pela ajuda, paciência e tempo dispensados na 

realização das análises térmicas. 

Ao Prof Leoberlo Tavares por disponibilizar a utilização do equipamento de 

infravermelho. 

À Kátia Botelho pelo auxílio, supervisão e tempo dispensado nas análises de 

infravermelho. 

Ao Sr. Mário Moffa pela realização do trabalho de micronização. 

Aos secretários Bete, Elaine, Jorge e Benê pelo atendimento prestativo. 

Às bibliotecárias Adriana, Leila e Maria Luiza pela ajuda, revisão das referências 

bibliográficas e elaboração da ficha cataJográfica. 

Às estagiárias Kátia e Regiane pelo agradável convívio e auxílio em análises. 

À Claudinéia e à Carla pela amizade, constante incentivo e prontidão em ajudar. 



À Luciane Faria pela amizade e paciência no esclarecimento de dúvidas. 

A todos os colegas e amigos da farmacotécnica e do curso de pós-graduação 

pelo convívio gratificante e estimulante que contribuíram imensamente para a 

realização deste trabalho. 

À amiga de todas as horas Cássia Autílío pelo incentivo, por sempre acreditar na 

importância do trabalho e crer que ia dar certo. 

À amiga Gabi Vitagliano pelo carinho, incentivo e exemplo de alegria. 

Aos priminhos Amanda e Rafael por me fazerem acreditar em um mundo 

melhor. 

A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a execução 

desta dissertação, muito obrigada. 



SUMÁRIO 

PÁGINA 

LISTA DE FIGURAS .. ..... ............ .... .... ..... .. .... .... ........ .. .. .... ....... .. ............... .. ....... .. ...... .. ... iv 

LISTA DE QUADRO E TABELAS ...... .. ............................ .. ............ .. ........ .. .... .... .. .. .. .. ...... vii 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SíMBOLOS .. .. .. .. ...... .. ...... .......... .... .. .... .. ...... .. .. ix 

RESUMO .... ... .. ..... .. ...... ........ .... ... .. ................. ... ....... .. ........ .. .............. .... .... .... .. .. ............. x 

ABSTRACT ..... ...... ... .... ....... .. .. .. ... ........... ..... .... .. ..... ... ....... ... .... ................... .. .. ...... .... .... ... xi 

1. INTRODUÇÃO. .... ... ........ ................... ... ........... .... ...... .... .. ..... .......... ... .................. .. ...... 01 

2. OBJETiVOS...... .. ... ... ............... ... ......... .. ...... .. ... .. ....... .. ... ... ....... .. ...... .......... .. .. .... ......... 04 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..... ...... ................. .. .......... .. ... .... .. ...... .. .. .. .... ........ ............. 05 

3.1. GLlBENCLAMIDA ..... .. .... .. ... ... ..... .......... ... ... .. ... ...... .. ........ ........... .... .... ..... ........ ...... 05 

3.1 .1 GENERALIDADES ... ........ .. ......... .. ......... ..... ...... ......... ... .. .... .. .......... .. .... .. .. .. ..... 05 

3.1.2. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS ...... ... .... ........ ... ...... .. .. . ...... ...... .. .. .. .. .. ... ... 06 

3.2. BIODISPONIBILlDADE E DISSOLUÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS .. .... .. .. ..... 08 

3.2.1. FATORES QUE AFETAM A BIODISPONIBIUDADE DE MEDICAMENTOS. ..... ... ...... .... 08 

3.2.2. PERFIL DE DISSOLUÇÃO .. .. ..... ... ........ ... .. .................... ... ...... .. .. ... ..... .... ... .. .. .. 10 

3.3. F ÁRMACOS pouco SOLÚVEIS EM FORMULAÇÕES SÓliDAS.. ... ... ...... .. .. .. ............ ... ... .. 13 

3.3.1. CONSIDERAÇÕES BIOFARMACÊUTICAS .. .. .... ................... .... ............. .. .... ... .. .. .. 13 

3.3.2. MELHORIA DA DiSSOLUÇÃO ................ ........ .... ........ .. ......... ... ................. ...... . 14 

3.3.2.1 . POLIMORFISMO .. .... ....... .. ..... ...... .. .... ... .... .... .......... ................... ....... 14 

3.3.2.2. MICRONIZAÇÃO ...... ... .. ..... .... .. ....... .......... .. .... .. .... ........ .. .. ....... ........ 18 

3.3.2.3. DISPERSÕES SÓLIDAS .. ...... ........ ....... .. ...... ........ .. .. .. ...... ...... .. ........ .. 20 

3.3.2.4. COMPLEXAÇÃO COM CICLODEXTRINAS .. .. .... ........ .... .. ...... .. .... .. .... .. .. 24 



4. MATERIAL E MÉTODOS................ ...... .............................................................. ....... . 27 

4.1. MATERIAL.............. .......................................................... ....... .......................... 27 

4.1.1. EQUiPAMENTOS............ .. ..... ... ..... .................. ...... .. ... .......... ..... ... ....... .... .. .... 27 

4.1 .2. AMOSTRA COMERCIAL - MEDICAMENTO REFERÊNCIA.. ........ .. .. ... .................... 27 

4.1 .3. PADRÃO DE REFERÊNCIA.. ... ... .. .......................... .... ... ........ .. ......................... 28 

4.1.4. REAGENTES, SOLVENTES E MATÉRIAS-PRIMAS........... .. .. .. .. .............. ............. 28 

4.2. MÉTODOS ... ....... .................. .... ................ .. ..... .... ....... .......... .. .......... ......... .... .... 29 

4.2.1. ELABORAÇÃO DAS FORMULAÇÕES.. .... ....................... ....... .. ................ .. ......... 29 

4.2.1.1 . FORMULAÇÕES BASE .............. ........... .................... .. ........... ....... ..... 31 

4.2.1.2. DISPERSÃO SÓLIDA COM CELULOSE MICROCRISTALlNA .... .... ..... ......... 32 

4.2.1 .3. DISPERSÕES SÓLIDAS EM PEG 4000 ..... ..... ...... .......... ... .. ...... ........ . 34 

4.2.1.4. COMPLEXOS COM f)-CICLODEXTRINA ........................ .... ...... .. ......... ... 36 

4.2.1.4.1. CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO GLlBENCLAMIDA-f)

CICLODEXTRINA POR CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL 

(DSC) .. ........ ... ....... .................. ... .. .... .. ...................... .. .... .... ............. 40 

4.2.1.4.2. CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO GLlBENCLAMIDA-f)

CICLODEXTRINA POR INFRAVERMELHO.... ..... ... .. ... .. .............. .... ... ......... 41 

4.2.1 .5. MOAGEM (MOINHO DE BOLA) .... ............... ... ............ .. .... ......... .......... 41 

4.2.1.6. MICRONIZAÇÃO ..... .... ....... .. ......... .... ........... ........ ............. ... .... ........ 42 

4.2.1 .6.1. MICRONIZAÇÃO DA GLlBENCLAMIDA .. .. ......... ....................... 43 

4.2.1.6.2. ANALISE DE TAMANHO DE PARTICULAS (DIFRAÇÃO A LASER). 43 

4.2.2. ANÁLISE FíSICO-QUíMICA DOS COMPRIMIDOS .. ...... ... .... .. ........ .. .. .... ... .... ......... 44 

4.2.2.1. ASPECTO ..... ............. ..................................................... ................ 44 

4.2.2.2. VARIAÇÃO DE PESO DOS COMPRIMIDOS (PESO MÉDIO) .. .... ....... ......... 44 

4.2.2.3. DIÂMETRO E ESPESSURA ............... .. .... .. ... ............................. ..... ..... 44 

11 



111 

4.2.2.4. DUREZA ........ .. ... .. ..... .................. .... ....... ......... ....... ..... ....... .......... .. 45 

4.2.2.5. FRIABILlDADE .. . .. .. .... .... ..... ......... .. .. .......... ... ........... .... .......... ... .... ... 45 

4.2.2.6. PERFIL DE DiSSOLUÇÃO... .. ........................... ......................... ........ . 45 

4.2.3.6. 1. ESPECTRO DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO UV............ .. .. ....... 46 

4.2.3.6. 2. RETA DE CALlBRAÇÃO .................... ............ ....................... 46 

4.2.3.6. 3. ANÁLISE DE INTERFERENTES NO ESPECTRO DE ABSORÇÃO 

NA REGIÃO DO UV .... .... .... ....... ........... ... .. ...... .......... .. ....................... 46 

4.2.3.6.4. PERFIL DE DISSOLUÇÃO .......... ...... .................. .. ............ ... .. 47 

4.2.3.6. 5. EFICIÊNCIA DE DISSOLUÇÃO ..... .. .... ........ .. ...... ...... .. ...... ...... 48 

4.2.3.7. QUANTIFICAÇÃO DE GLlBENCLAMIDA NOS COMPRIMIDOS (TEOR) ........ ... 48 

4.2.3.7. 1. VALIDAÇÃO DO MÉTODO PARA QUANTIFICAÇÃO DE 

GLlBENCLAMIDA EM COMPRIMIDOS. .. ........ .. ............... ............. .. ............ 49 

4.2.3.7.1.1. EXATIDÃO .. .. .... ............................................................. 50 

4.2.3. 7. 1.2. PRECiSÃO............ .. .................... ..... .... ........ ............ ...... 51 

4.2.3.7.1.3. ESPECIFICIDADE ........ .. ...... .. ............... .. ........ .............. ... 51 

4.2.3.7. 1.4. LINEARIDADE .............. ................. .......... .............. .......... 51 

5. RESULTADOS ............................................................... ..... ........................ .......... ....... 52 

6. DiSCUSSÃO ............................. .. ............ .. ... ....... ..... .. ................... .. .... ........... .. .......... .. 78 

7. CONCLUSÃO ............... ... ...... ......... ....... ........ ...... ... ...... ... ................................... .. .. .... . 96 

8. ANEXOS ...... ..... ..... .. .... .......... .. ...... ..... ................... .......... ..... ... .................. .. ................ 97 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...... ... ...... .... ...... ..... .. ... ...... ................................... 103 



iv 

LISTA DE FIGURAS 

página 

FIGURA 1 Estrutura química da glibenclamida .. .. .......... ..... ... .. ... .. ............ .. ....... .. .. ... 05 

FIGURA 2 Processos envolvidos na biodisponibilidade de fármaco sob forma 

farmacêutica sólida quando administrado por via oral.. ........... .. .. .. .. ...... .. 09 

FIGURA 3 Esquema do processo de produção de comprimidos B1, B2, B3 e B4 

por compressão direta .. .. .... .... .... ... .... ... ....... .... ..... ....... ... ...... .. .. ... .... ......... 31 

FIGURA 4 Esquema do processo de produção de comprimidos T1, T2 e T3. 

Dispersão sólida de glibenclamida em celulose microcristalina .. .. ... .. ...... 33 

FIGURA 5 Esquema do processo de produção de comprimidos PEG1 e PEG2. 

Dispersão sólida de glibenclamida em PEG 4000 .... ...... ...... .... .. .. .. .... ... .. 35 

FIGURA 6 Esquema do processo de produção dos comprimidos das formulações 

C01 e C02. Complexos de inclusão de {3-ciclodextrina com GLI obtidos 

através do método da moagem... .. ... ....... ... .. ... . ......... ... .... .. .. ......... .. . .. ...... . 37 

FIGURA 7 Esquema do processo de produção dos comprimidos das formulações 

C03 e C04. Complexos de inclusão de f3-ciclodextrina com GLI obtidos 

através do método da rotaevaporação ....... ... .............. .. ....... .. ..... ... .. ........ 38 

FIGURA 8 Esquema do processo de produção dos comprimidos das formulações 

C05 e C06. Comprimidos controle de mistura simples de GLI com f3-

ciclodextrina sem formação de complexo de inclusão ..... ... ... ... ... ...... .. .... 39 

FIGURA 9 Esquema do processo de produção de comprimidos M01 e M02, em 

que a GLJ sofre efeito da moagem ... ............. ................. ...... ..... ..... ....... ... 42 

FIGURA 10 Curvas OSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (100 mL /min) e 

razão de aquecimento de 10 cC/min das amostras de glibenclamida 

(GLI), f3-ciclodextrina (f3-CO), complexo de inclusão GU-f3-CO_moinho, 

complexo de inclusão GLI-{3-CO_rotaevaporação e mistura física GLI:{3-

CO, 1:4 (p/p) .. ...... ......... ... .... ... .. ... .. ....... ..... .... . .. ... ....... .... .... ...... ..... .. .... .. .. . 52 



FIGURA 11 Espectros de absorção na região do infravermelho de: glibenclamida 

(GLJ) (A), f3-ciclodextrina (f3-CO) (8), mistura de GLJ e f3-CO na 

proporção 1:4 (p/p) (C), complexo GLI-f3-CO_rotaevaporação (O), 

complexo GLI-f3-CO _moinho (E) e GLI micronizada (F) ...................... .. .. 

FIGURA 12 Análise do tamanho de partículas por difração de raios laser de 

amostras de glíbenclamida e glíbenclamida micronizada. Média de 3 

53 

análises ........... .. ... ........... ........... ... .. .... .... .......... ....................................... 54 

FIGURA 13 Espectro de absorção, na região do ultravioleta, de uma solução de 

glibenclamida 5 Ilg/mL, em lauril sulfato de sódio 0,5% em água ............ 59 

FIGURA 14 Reta de calibração para glibenclamida em LSS 0,5% em água, a 229 

nm, no intervalo de concentração de 1 a 8llg/mL .................... .. ........ .. ... 60 

FIGURA 15 Espectro de absorção (200 a 400nm) da mistura de excipientes da 

formulação 84 em lauril sulfato de sódio 0,5% em água ."."""."""" ...... 61 

FIGURA 16 Espectro de absorção (200 a 400nm) da mistura de excipientes da 

formulação T3 em lauril sulfato de sódio 0,5% em água .. ............ ..... ....... 61 

FIGURA 17 Espectro de absorção (200 a 400nm) da mistura de excipientes da 

formulação PEG2 em lauril sulfato de sódio 0,5% em água ...... ........ ...... 62 

FIGURA 18 Espectro de absorção (200 a 400nm) da mistura de excipientes da 

formulação C04 em lauril sulfato de sódio 0,5% em água .. ............ .......... 62 

FIGURA 19 Perfil de dissolução das formulações de glibenclamida. As barras 

indicam respectivos desvios-padrão (n=12) ...... .. .... ....... ........ ..... .. ........... 66 

FIGURA 20 Perfis de dissolução obtidos para Oaonil® e as formulações 81 , 82, 83 

e 84. Meio de dissolução: lauril sulfato de sódio 0,5% em água 

deionizada. Determinação a 229 nm. As barras indicam os respectivos 

valores de desvio-padrão (n=12) ................. .. ... ......................... ............... 67 

FIGURA 21 Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações T1, T2, T3, 

81 e 83. Meio de dissolução: lauril sulfato de sódio 0,5% em água 

deionizada. Determinação a 229 nm. As barras indicam os respectivos 

valores de desvio-padrão (n=12) .................... ... ....... ..... .............. .. ........ ... 67 

v 



vi 

FIGURA 22 Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações B1, B3, 

PEG1 e PEG2. Meio de dissolução: lauril sulfato de sódio 0,5% em 

água deionizada. Determinação a 229 nm. As barras indicam os 

respectivos valores de desvio-padrão (n=12) .. .. ........ .. .. .. ............ .. ........... 68 

FIGURA 23 Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações 81, B3, 

CD1 , CD2, CD3, CD4, CD5 e CD6. Meio de dissolução: lauril sulfato de 

sódio 0,5% em água deionizada. Determinação a 229 nm. As barras 

indicam os respectivos valores de desvio-padrão (n=12) ...... ...... .. .... .. .. .. 68 

FIGURA 24 Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações B1, B3, 

M01 e M02. Determinação a 229 nm. Meio de dissolução: lauril sulfato 

de sódio 0,5% em água deionizada. As barras indicam os respectivos 

valores de desvio-padrão (n=12) ...... .......... .... .. .... ...... ...... ........ .. .. .. , .. ....... 69 

FIGURA 25 Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações B1, B3, 

MIC1 e MIC2. Meio de dissolução: lauril sulfato de sódio 0,5% em água 

deionizada. Determinação a 229 nm. As barras indicam os respectivos 

valores de desvio-padrão (n= 12) .. .... .... .... ... .... .. , ... , .. ... ... .. ... .................. ... 69 

FIGURA 26 Valores médios de ED (%) para os produtos. As barras indicam os 

respectivos valores de desvio-padrão (n=12) .... .......... .. ...... .. .......... .. ...... , 70 

FIGURA 27 Espectro de absorção da mistura dos excipientes (sem o fármaco) 

utilizados nas formulações (À = 200 a 400 nm) .......... ..... .............. .. ...... .. 76 

FIGURA 28 Reta de calibração de glibenclamida em lauril sulfato de sódio 0,5% em 

água a 229 nm, e intervalo de concentração de 1 a 20 J,lg/mL .. .. .. ........ .. 76 



vii 

LISTA DE QUADRO E TABELAS 

página 

QUADRO 1 Formulações produzidas e respectivos excipientes '" '''' '' '' ''''' ''''''''''''''' 30 

TABELA 1 Composição das formulações B1 , B2, B3 e B4 de glibenclamida 5,0 

mg sem tratamento... ... .. ................ .. ... .... ............... .. ............ .. .............. .. 32 

TABELA 2 Composição das formulações de dispersão sólida de glibenclamida 

5,0 mg em celulose microcristalina. Formulações T1 , T2 e T3 .... .... .. .... 34 

TABELA 3 Composição das formulações de dispersão sólida de glibenclamida 

5,0 mg em PEG 4000. Formulações PEG 1 e PEG 2. " " " '"''''' '' '''''' '' ''' 36 

TABELA 4 Composição das formulações de glibenclamida 5,0 mg com f3-

ciclodextrina. Formulações CD1 , CD2, CD3, CD4, CD5 e CD6 .... .. ..... . 40 

TABELA 5 Composição das formulações MIC1 e MIC2 com glibenclamida 

micronizada .. ..... .. .......... .. .. .. ... .. ...... .. .... ..... ............. ...... .. ..... ........ ... .. .. .... 43 

TABELA 6 Condições utilizadas na determinação do perfil de dissolução das 

formulações de comprimidos de glibenclamida 5,0 mg .... ................. .... 47 

TABELA 7 Preparação das soluções para determinação da exatidão do método 

para quantificação de glibenclamida ... ... .. .... .... ...... ..... .. .......... .. .... .... ... .. 50 

TABELA 8 Aspecto do produto referência e dos comprimidos de glibenclamida 

5,0 mg produzidos .... ... ..... ... .. .. ... .. .... ... .. .............. ............. .. ............ ...... .. 55 

TABELA 9 Valores de peso médio dos comprimidos (mg), desvio padrão (mg) e 

coeficiente de variação (%) (n=20) ........ .............. " .... " ............... "" ..... .. 56 

TABELA 10 Valores de diâmetro (mm) e espessura (mm) das formulações 

produzidas (desvio padrão, n=10) ..... ... .... ........ ..... .... ......... ....... ... .. ... .. ... 57 

TABELA 11 Resultados de dureza (desvio padrão, n=10) e friabilidade das 

formulações produzidas .... ......... .... ... .. ... ... .... ......... .......... ..... .... ..... .... .... 58 

TABELA 12 Concentrações de glibenclamida em lauril sulfato de sódio 0,5% em 

água e suas respectivas absorbâncias. Leitura em 229nm .... .. ........ .. ... 60 



TABELA 13 Porcentagem dissolvida de glibenclamida (desvio padrão, n=12) 

versus tempo de comprimidos de Daonil® e das formulações 

produzidas submetidos ao ensaio de dissolução em LSS 0,5% em 

viii 

, 64 agua ....... ..... .. ... ..... .... .. ... ...... ..... ...... ..... ... .. ... .. .. ......... .. ... ..... .... ...... .... .. .. . 

TABELA 14 TABELA 14 - Coeficiente de variação de Daonil® e das formulações 

produzidas submetidos ao ensaio de dissolução (n=12) .. .. ...... ...... ....... 65 

TABELA 15 Análise de variância dos resultados de eficiência de dissolução de 

cada formulação estudada .. ... ........... ........ ...... ... .... .. ..... .. .... .. .. ... .... .. ...... 71 

TABELA 16 Comparação dos valores de eficiência de dissolução de cada 

formulação estudada, empregando-se o teste de TUKEY .. ... .. .. ........ .. .. 72 

TABELA 17 Exatidão da metodologia para quantificação de glibenclamida, 

realizada no mesmo dia (intradia) ............................... ..................... ...... 73 

TABELA 18 Exatidão da metodologia para quantificação de glibenclamida, 

realizada em dias diferentes (interdias) ... ...... .. .. .. ....... ...... .... ..... .......... .. 74 

TABELA 19 Precisão da metodologia para quantificação de glibenclamida, 

realizada no mesmo dia (intradia) ... .. ..... ............. ... ..... ... .... .................... 74 

TABELA 20 Precisão da metodologia para quantificação de glibenclamida, 

realizada em dias diferentes (interdias) .............. .. .. .................... ........... 75 

TABELA 21 Teor de fármaco nas amostras de Daonil® e nas formulações 

produzidas (desvio padrão, n=3) ...... ... ... ... ... ....... .. ... ....... .... .. ......... .... .. .. 77 



ANVISA 

ASC 

f3-CD 

Cmax 

C.V. 

DSC 

ED 

f1 

f2 

FDA 

GLI 

HPC 

HPMC 

IV 

IV/V 

LSS 

Mg 

PEG 4000 -

PVP 

P/p 

P/v 

R2 (ou r) 

rpm 

SCB 

UV-VIS 

~H 

À 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS e SíMBOLOS 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Área sob a curva 

Beta-ciclodextrina 

Concentração plasmática máxima do fármaco 

Coeficiente de variação 

Differential scanning calorimetry (Calorimetria Exploratória Diferencial) 

Eficiência de dissolução 

F ator de diferença 

Fator de semelhança 

Food and drug administration 

Glibenclamida 

H idroxipropilcelulose 

Hidroxipropilmetilcelulose 

Infravermelho 

/n vitro in vivo 

Lauril sulfato de sódio 

Magnésio 

Polietilenoglicol4000 

Polivinilpirrolidona 

Peso/peso 

Peso/volume 

Coeficiente de correlação de Pearson 

rotações por minuto 

Sistema de classificação biofarmacêutica 

Ultravioleta - visível 

Variação de entalpia 

Comprimento de onda 

ix 



x 

RESUMO 

Fármacos pouco solúveis em água são um dos maiores desafios 
encontrados em formulação de comprimidos, uma vez que, se não 
adequadamente formulados, podem apresentar problemas de dissolução e 
de biodisponibilidade. 

o presente trabalho teve como objetivo produzir comprimidos de 
glibenclamida 5 mg (hipoglicemiante oral pouco solúvel) utilizando diferentes 
processos visando a melhoria da dissolução do fármaco e comparar a 
liberação in vitro (perfil de dissolução) das formulações entre si, bem como 
em relação ao medicamento referência no Brasil, Daonil®. Foram obtidas 19 
formulações por compressão direta empregando dispersão sólida, 
complexação com ciclodextrina ou micronização do fármaco. Os 
comprimidos foram analisados quanto ao aspecto, peso médio, dureza, 
friabilidade, teor e eficiência de dissolução. 

Os resultados indicaram que, dentre os processos estudados, a 
utilização de complexos glibenclamida-f3-ciclodextrina e glibenclamida 
micronizada, promoveram uma melhora da dissolução do fármaco. O 
superdesintegrante Explocel® promoveu significativa melhoria no perfil de 
dissolução em todas as formulações em que estava presente. A utilização do 
complexo glibenclamida-f3-ciclodextrina com o Explocel® apresentou perfil de 
dissolução estatisticamente semelhante ao Daonil®, além de atender aos 
demais requisitos físico-químicos. 
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ABSTRACT 

Slightly soluble drugs are one of the largest challenges found in tablet 
formulation, once, if not appropriately formulated, they can present 
dissolution and bioavailability problems. 

The present work had as objective to produce 5 mg glibenclamide 
(practically insoluble hipoglicemic drug) tablets using different processes 
which aim at enhancing drug dissolution and to compare the in vitro release 
(dissolution profile) of these formulations with each other as well as with the 
reference medicine in Brazi/, Daoni/®. 19 diferent formu/ations were obtained 
through direct compression using solid dispersion, cyclodextrin complexion or 
micronization of the drug. The tablets were also analyzed in relation to 
aspect, medium weight, hardness, friability, assay and dissolution eficiency. 

The results indicated that, among the studied processes, an 
enhancement of the dissolution rate of the drug have arisen from the use of 
the glibenclamide-~-cyclodextrin complex and the micronized glibenclamide. 
The disintegrant Exploce/® promoted enhancement in the dissolution rate in 
ali the formulations in which it was present. The use of the glibenclamide-~
cyclodextrin complex with Explocel® have presented the best dissolution 
profile, statistically similar to Daonil®, besides accomplishing the other 
physico-chemical requirements. 
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Introdução 1 

1. INTRODUÇÃO 

A via oral é a mais utilizada para a administração de fármacos por ser 

considerada a mais simples, conveniente e segura para o paciente. Por essa 

via são administradas diferentes formas farmacêuticas, sendo o comprimido 

o mais amplamente utilizado (ANSEL et aI., 2000; BANKER & ANDERSON, 

2001). 

Se comparado a outras formas farmacêuticas, o comprimido é 

considerado a primeira escolha da indústria devido ao seu baixo custo de 

produção, embalagem e distribuição; maior estabilidade e resistência à 

violação, ou, se violados, apresentam alterações físicas visíveis (RUDNIC & 

KOTTKE, 1996; ANSEL et aI., 2000; BANKER & ANDERSON, 2001), assim, 

quando do descobrimento de um novo fármaco, este é, sempre que 

possível, lançado no mercado sob esta forma farmacêutica (BANKER & 

ANDERSON, 2001). 

À exceção de algumas terapias, espera-se que a maioria dos 

medicamentos administrados sob esta forma farmacêutica apresente ação 

sistêmica (SHARGEL & YU, 1999; ANSEL et aI., 2000). Porém, sob a ótica 

biofarmacêutica, nem sempre estes medicamentos cumprem seu papel na 

íntegra, uma vez que a absorção do fármaco implica em etapas anteriores 

de liberação do princípio ativo contido na forma farmacêutica, seguida da 

sua respectiva dissolução ou solubilização sob condições fisiológicas e de 

sua permeação através do trato gastrintestinal (SHAH et aI., 1995; ABDOU 

et aI., 2000; CONSIGLlERE et aI., 2000; ANSEL et aI., 2000). 

Nota-se, então, a importância de uma adequada formulação que 

promova a eficiente liberação e dissolução do fármaco. Esta etapa de 

dissolução assume importância fundamental na absorção, uma vez que a 

grande maioria dos fármacos é absorvida por difusão passiva de suas 

moléculas dissolvidas (FERRAZ, 1993; ABDOU et ai., 2000; CONSIGLlERI 
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et aI., 2000). Pode-se assim dizer que a velocidade de dissolução da forma 

farmacêutica sólida é uma etapa limitante no processo de absorção de 

fármacos no trato gastrintestinal (HORTER & DRESSMAN, 2001). 

A liberação do fármaco da forma farmacêutica é fator determinante 

para que o mesmo possa ser absorvido pelo organismo e promover sua 

ação, assim o ensaio de dissolução in vitro torna-se uma das ferramentas 

mais adequadas para se verificar o desempenho de medicamentos sob a 

forma sólida (ABDOU et aI., 2000; ANSEL, 2000). 

Os ensaios de dissolução in vitro têm como função não só verificar a 

reprodutibilidade na produção e assegurar a propriedade de liberação 

durante a vida útil do medicamento, mas, principalmente, garantir a 

confiabilidade das propriedades biofarmacêuticas do produto. Deseja-se que 

os ensaios de dissolução in vitro promovam a completa dissolução da forma 

farmacêutica e simultaneamente indiquem como o produto se comportará in 

vivo. Com o alto custo dos estudos farmacocinéticos e considerações éticas 

quanto ao uso de animais, há um aumento crescente no interesse de 

desenvolvimento de ensaios de dissolução que estabeleçam uma correlação 

in vitro-in vivo (DRESSMAN, 2000). 

O comportamento dos fármacos com relação à solubilidade ainda é 

um dos maiores desafios no desenvolvimento de formulações, uma vez que 

fármacos pouco solúveis freqüentemente apresentam baixa 

biodisponibilidade. Com o advento da química combinatória, que proporciona 

a obtenção de um número cada vez maior de fármacos com potencial ação 

terapêutica, a quantidade de compostos pouco solúveis em água tem 

crescido drasticamente e a formulação destes compostos passou a ser um 

dos maiores e mais freqüentes desafios do formulador (SUGIMOTO, 1998; 

LEUNER & DRESSMAN, 2000). 
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A glibenclamida, um importante fármaco na terapia do diabetes, é 

citada dentre os que podem apresentar problemas biofarmacêuticos em 

suas formas farmacêuticas sólidas devido a sua baixa solubilidade em água 

e velocidade de dissolução (MATSUI et aI., 1999). 

Sabe-se que no Brasil existem diversos medicamentos, além do 

produto referência, que utilizam este fármaco como princípio ativo (PR VADE 

MÉCUM, 2002/2003). PRA TES (2003) verificou que algumas destas 

formulações apresentam problemas de liberação no meio de dissolução. 

Alterações também haviam sido constatadas por BLUME et aI. (1992) ao 

avaliarem medicamentos contendo glibenclamida presentes no mercado 

alemão e em dez países da comunidade européia. 

Muitas outras formulações existentes no mercado contendo 

glibenclamida foram estudadas quanto à sua dissolução e biodisponibilidade, 

apresentando, em alguns casos, diferenças entre as mesmas (SIGNORETTI 

et aI., 1985; EL-SAYED et aI., 1989; SMEETS et aI., 1992; BLUME et aI., 

1993; RODRíGUEZ et a/., 1993). 

Outros trabalhos reportam propostas de formulações de glibenclamida 

utilizando técnicas conhecidas para promoção da melhoria do perfil de 

dissolução, e conseqüentemente a sua biodisponibilidade. Por exemplo, 

pode-se citar técnicas de dispersão sólida, complexação com ciclodextrinas 

e micronização (BETAGERI & MAKARLA, 1995; BABU & PANDIT, 1995; 

LETHO et aI., 1996; GHOSH et aI., 1998; SAVOLAINEN et aI., 1998; 

SINCHAIPANID et aI., 2000). 

Portanto, um estudo no qual se verifique a eficiência de diferentes 

métodos para melhoria do perfil de dissolução, utilizando-se a glibenclamida 

como fármaco modelo, é bastante interessante na medida em que tais 

métodos podem ser utilizados para obtenção de produtos com uma 

adequada liberação do fármaco, notadamente de baixa solubilidade. 
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2. OBJETIVO 

o objetivo do presente trabalho foi comparar o perfil de dissolução de 

comprimidos de glibenclamida 5 mg obtidos por compressão direta e 

produzidos a partir de diferentes processos para melhoria da dissolução do 

fármaco em relação ao medicamento referência no Brasil (Daonil® Aventis 

Pharma Ltda.). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. GLlBENCLAMIDA 

3.1.1. GENERALIDADES 

A 9 I i benclam ida, 1-[[p-[2-( 5-ch loro-o-an isam ido )ethyl]phenyl] 

sulfonyl]-3-cyclohexylurea ou 5-cloro-N-[2 -[4-[[[( cicloexilamino )carbonil] 

amino ]sulfonil]fenil]etil]-2-metoxibenzamida, também denominada gliburide 

(MERCK INDEX, 2001), é um fármaco hipoglicemiante derivado da 

sulfoniluréia (MARTINDALE, 2002). Desenvolvida em conjunto pela 

Boehringer e Hoechst em 1966, hoje é comercializada sob a forma de 

comprimidos, possuindo forte ação hipoglicemiante em baixas doses 

(MATSUI et ai., 1999). 

É um pó branco cristalino, inodoro e praticamente insípido. Muito 

pouco solúvel em água e em éter, é solúvel em 330 partes de álcool, em 36 

partes de clorofórmio e em 250 partes de metano!. É ácido fraco e forma sal 

solúvel em soluções alcalinas. O ponto de fusão está situado entre 169-174 

°C, seu peso molecular é de 494,0 e sua fórmula molecular é 

C23H2sCIN305S. Sua fórmula estrutural está indicada na FIGURA 1 (TAKLA, 

1981; MERCK INDEX, 2001). 

CI 

o O ,'lI 
S 

'NH D 
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H 

FIGURA 1- Estrutura química da glibenclamida 
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3.1.2. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

o diabetes mellitus é uma disfunção caracterizada por uma falha no 

metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, no qual a ação da insulina 

é diminuída ou ausente devido alteração na sua secreção, diminuição na 

atividade ou combinação dos dois fatores, sendo caracterizada pela 

hiperglicemia. Existem duas formas principais de diabetes mel/itus: diabete 

tipo I, conhecida como insulino-dependente no qual o paciente não produz 

ou produz insulina em quantidade insuficiente e diabete tipo 11, conhecida 

como não insulino-dependente, na qual ocorre uma resistência à insulina e 

conseqüente comprometimento na regulação da secreção desta 

(MARTINDALE,2002). 

o tratamento do diabete tipo II se dá principalmente por 

hipoglicemiantes orais, como as sulfoniluréias que agem principalmente 

aumentando a secreção endógena de insulina. A diminuição da glicemia é 

promovida somente naqueles pacientes capazes de sintetizar insulina 

endógena (MARTINDALE, 2002). 

A glibenclamida, uma sulfoniluréia de segunda geração, possui 

capacidade de reduzir o açúcar sanguíneo com alta taxa de efetividade e 

tolerância, sendo que a dose inicial usual em formulações convencionais é 

de 2,5 a 5 mg por dia (MARTINDALE, 2002). 

o efeito hipoglicemiante da glibenclamida se dá por meio tanto do 

efeito pancreático como efeito extrapancreático. No efeito pancreático 

promove um aumento na secreção da insulina através do aumento da 

resposta das células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas à glicose, 

reduzindo assim a concentração plasmática de glicose. Nos casos de 

resistência à insulina, o efeito extra-pancreático promove um aumento da 

insulina através do aumento da suscetibilidade da insulina e da ligação da 
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insulina com os tecidos alvos. (P.R. VADE MÉCUM, 2002/2003; BAUER & 

KELLER, 1991). 

Dentre as sulfoniluréias utilizadas como hipoglicemiantes, a 

glibenclamida pode ser considerada uma das mais potentes no tratamento 

do diabetes mellitus tipo 11 ou diabetes não insulino-dependente. Apesar de 

não haver correlação exata entre doses, 5 mg de glibenclamida é 

terapeuticamente equivalente a 500 a 700 mg de acetohexamida, 250 a 375 

mg de clorpropamida ou tolazamida, 5 a 10 mg de glipizida ou 1 a 1,5 9 de 

tolbutamida, no controle da concentração de açúcar sanguíneo. Pacientes 

que sofrem de diabetes e não controlam adequadamente a glicemia 

apresentam maior susceptibilidade a contrair infecções e podem desenvolver 

complicações graves como retinopatia, nefropatia e neuropatia resultantes 

da destruição microvascular dos tecidos e aterosclerose (MARTINDALE, 

2002; GL YBURIDE, 2003). 

A glibenclamida é rapidamente absorvida no trato gastrintestinal 

(TGI), sendo que os picos de concentrações plasmáticas ocorrem no período 

de 2 a 4 horas e exercem seu efeito dentro da primeira hora, persistindo por 

pelo menos 24 horas. Estudos com pacientes idosos sem diabetes 

revelaram que há uma alteração na farmacocinética e farmacodinâmica da 

glibenclamida. Devido ao seu longo período de ação aconselha-se a evitar a 

administração a estes pacientes (SCHWINGHAMMER et aI., 1991; 

MARTINDALE, 2002; P.R. VADE MÉCUM, 2002/2003). 
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3.2. BIODISPONIBILlDADE E DISSOLUÇÃO DE FORMAS 

FARMACÊUTICAS SÓLIDAS 

3.2.1. FATORES QUE AFETAM A BIODISPONIBILlDADE DE MEDICAMENTOS 

A biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão de absorção de 

um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva 

concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina 

(BRASIL, 1999; ANSEL, 2000). 

Os principais processos envolvidos na biodisponibilidade de um 

fármaco são a dissolução, a permeabilidade no TGI, o metabolismo 

enzimático na membrana gastrintestinal e o metabolismo de primeira 

passagem no fígado (CRISON, 2000; DRESSMAN, 2000), logo a 

biodisponibilidade é dependente tanto de fatores fisiológicos do indivíduo 

quanto às características físico-químicas do medicamento (STORPIRTIS et 

a/., 1999; CONSIGLlERI et aI., 2000) . 

Quanto aos fatores fisiológicos deve-se considerar os tensoativos 

presentes no suco gástrico e biliar, a viscosidade do conteúdo no lúmen, a 

motilidade e fluxo do TGI, a capacidade tamponante, pH, composição da 

bile e alimentos, a permeabilidade e volume de líquido, considerando as 

secreções e líquidos co-administrados. Os fatores físico-químicos 

relacionados ao fármaco importantes são: tamanho de partícula, 

molhabilidade, tamanho da molécula, hidrofilicidade, estrutura cristalina e 

solubilização (DRESSMAN et aI., 1998). 

Um fármaco administrado por via oral precisa ser absorvido pelo 

organismo para apresentar efeito sistêmico. A absorção, no entanto é 

dependente de outras etapas que a antecedem: liberação e dissolução de 
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3.2.2. PERFIL DE DISSOLUÇÃO 

Sendo a via oral a mais conveniente e empregada na terapêutica; 

comprimidos a forma farmacêutica preferida; e a liberação e dissolução do 

fármaco de sua forma farmacêutica etapas fundamentais na absorção e 

conseqüente biodisponibilidade, a análise da dissolução in vitro do fármaco, 

é ferramenta essencial no desenvolvimento farmacotécnico (BROCKMEIER, 

1999). 

Fatores que afetam a dissolução podem estar relacionados às 

propriedades físico-químicas do fármaco (solubilidade, tamanho de partícula, 

estado cristalino) e/ou à forma farmacêutica (efeito dos excipientes e/ou 

processo de fabricação empregado) (ABDOU et aI., 2000). 

o ensaio de dissolução, muito utilizado rotineiramente para a garantia 

da qualidade do medicamento, seja na produção, seja na avaliação da 

reprodutibilidade entre lotes ou na estabilidade (DRESSMAN et aI., 1998), 

tornou-se obrigatório a partir de 1959 para a análise de muitas formas 

farmacêuticas somente depois que pesquisadores provaram que existe uma 

correlação entre os ensaios de dissolução in vitro com estudos de absorção 

in vivo para a aspirina. Apesar de existirem correlações in vitro in vivo (IVIV) 

bem sucedidas descritas na literatura, a dissolução, por si, não é capaz de 

prever a eficácia terapêutica, entretanto, fornece informações valiosas sobre 

a disponibilidade biológica do fármaco (ABDOU et aI., 2000). 

o desenvolvimento de ensaios de dissolução in vitro tem apresentado 

interesse crescente, principalmente em modelos que indiquem como o 

fármaco se comportará in vivo, e possibilite o estabelecimento de uma 

correlação /V/V (DRESSMAN et a/., 1998; DRESSMAN, 2000). Quando os 

resultados in vitro não são capazes de prever a performance in vivo de um 

produto, mais estudos clínicos e de maior amplitude são necessários, 
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aumentando o custo do desenvolvimento do produto (DRESSMAN et aI., 

1998). 

AMIDON et aI. (1995) estabeleceram o sistema de classificação 

biofarmacêutica (SCB), no qual consideraram a dissolução e a 

permeabilidade gastrintestinal dos fármacos como parâmetros fundamentais 

para a absorção dos mesmos. Ao classificar os fármacos em 4 grupos de 

acordo com sua solubilidade e permeabilidade intestinal, este SCB propiciou 

uma base para correlação IVIV para formulações de liberação imediata. 

Para os fármacos que, como a glibenclamida, são considerados 

classe \I no sistema de classificação biofarmacêutica, ou seja, apresentam 

baixa solubilidade e alta permeabilidade, onde a dissolução é o fator 

limitante para a absorção do mesmo, pode-se obter uma boa correlação IVIV 

(AMIDOM et aI., 1995; DRESSMAN et aI., 1998; LOBENBERG & AMIDOM, 

2000), lembrando que, o comportamento dos fármacos desta classe frente à 

dissolução, é afetado diretamente pela escolha do meio (GALlA et aI., 1998; 

LOBENBERG et aI., 2000). 

BLUME et aI. (1985) comprovaram, em produtos genéricos contendo 

glibenclamida disponíveis na Alemanha, que a maior velocidade de liberação 

e dissolução do fármaco de sua forma farmacêutica reflete-se em uma 

absorção mais rápida in vivo, mostrando uma correlação linear entre 

dissolução in vitro e a área sob a curva (ASC) (BLUME & SCHUG, 1999). 

CHALK et aI. (1986), ao contrário, concluíram que os resultados de 

dissolução in vitro não são confiáveis para prever os efeitos terapêuticos da 

glibenclamida administrados por via oral. Entretanto, ao contrário de BLUME 

et aI. (1985) que utilizaram solução tampão pH 7,4 como meio de dissolução, 

os autores utilizaram água como meio de dissolução. 
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o FOOO ANO ORUG AOMINISTRATION (1997) classifica, através de 

seu guia a correlação /V/V em três diferentes níveis: A, B e C. 

• O nível A é o nível mais alto de correlação, uma vez que 

estabelece relação ponto a ponto entre a dissolução in vitro e a 

absorção in vivo; útil para fins regulatórios. 

• Para a correlação nível B o tempo médio de dissolução 

correlaciona-se com valores de tempo médio de permanência do 

fármaco no organismo. 

• E, para os modelos nível C, os parâmetros farmacocinéticos in 

vivo como ASC ou Cmax são relacionados com um único ponto de 

dissolução (ex. tempo para 50% dissolvido in vitro); útil para 

desenvolvimento farmacotécnico. 

BALAN et aI. (2000) desenvolveram modelos nível C para a 

glibenclamida com boa previsibilidade, ou seja, um bom nível de correlação 

IVIV. 

BLUME et aI. (1993) avaliaram comprimidos de glibenclamida 

disponíveis no mercado em 29 países, encontrando diferenças quanto ao 

perfil de dissolução in vitro das mesmas. PRA TES (2003) obteve resultado 

semelhante ao avaliar produtos presentes no mercado brasileiro. 

No Brasil, além da glibenclamida, outros medicamentos presentes no 

mercado apresentaram deficiência na liberação do fármaco de sua forma 

farmacêutica. Pode-se citar, como exemplos: piroxicam (DEL COMUNE et 

aI., 1996), ampicilina (FERRAZ et aI., 1998a), cimetidina (FERRAZ et aI., 

1998b), diclofenaco potássico (FERRAZ et a/., 1998c), cloreto de potássio 

(FERRAZ et aI., 1999), dipirona (VILLANOVA, 1999), ibuprofeno 

(STORPIRTIS, et aI. 1999b) e diclofenaco sódico (CARVALHO et aI., 2000). 
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3.3. FÁRMACOS POUCO SOLÚVEIS EM FORMULAÇÕES SÓLIDAS 

3.3.1. CONSIDERAÇÕES BIOFARMACÊUTICAS 

Fármacos pouco solúveis são os que apresentam maiores problemas 

de biodisponibilidade, e tem apresentado absorção limitada, variável e/ou 

imprevisível se comparados aos fármacos de maior solubilidade (BETAGERI 

& MAKARLA, 1995; CRISON, 2000; MERISKO-L1VERSIDGE et aI., 2003). 

Quando formulados de maneira convencional podem promover uma 

dosagem sub-ótima e de baixa eficácia (MERISKO-L1VERSIDGE et aI. , 

2003). 

Os avanços da tecnologia em pesquisa e desenvolvimento de novos 

fármacos têm promovido um número enorme de moléculas químicas com 

potencial ação terapêutica como nunca antes visto. No entanto, ao se 

priorizar a ação farmacológica, visando potencializar esta qualidade, as 

propriedades biofarmacêuticas, como a solubilidade em água, tendem a ficar 

comprometidas (L1U, 2000). 

Estima-se que mais de 40% das substâncias ativas identificadas 

através de programas de análise combinatória são pouco solúveis em água 

(MERISKO-L1VERSIDGE et ai., 2003), e muitas destas substâncias 

candidatas a fármacos, com valiosa ação terapêutica, são colocadas de lado 

elou abandonadas durante a triagem farmacológica devido à sua 

lipofilicidade (RASENACK & MÜLLER, 2002). 

Como já visto anteriormente, para fármacos pouco solúveis a 

dissolução é o fator limitante para a absorção (AMIDOM et aI., 1995). 

Portanto, a fim de se obter os níveis plasmáticos adequados de fármaco no 

organismo, o desenvolvimento de formulações sólidas orais deve priorizar a 

melhoria da dissolução (L1U, 2000). 
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3.3.2. MELHORIA DA DISSOLUÇÃO 

Ao formulador cabe a responsabilidade de elaborar um produto física 

e quimicamente estável, manufaturável industrialmente e biodisponível 

(SINGHAl & CURATOlO, 2004). 

Muitas técnicas descritas na literatura podem ser utilizadas durante o 

desenvolvimento da formulação para promover a resposta melhorada na 

dissolução in vitro e na biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis em 

água. Dentre elas, destacam-se considerações quanto ao polimorfismo, 

micronização, dispersões sólidas e complexos de inclusão de fármacos com 

cic\odextrinas. 

3.3.2.1. POLIMORFISMO 

Os fármacos sólidos podem existir como substâncias cristalinas ou 

partículas amorfas sem estrutura identificável. O caráter amorfo ou cristalino 

da substância pode afetar a estabilidade e atividade do fármaco na 

formulação. De maneira geral, a forma amorfa apresenta maior solubilidade, 

velocidade de dissolução e biodisponibilidade que a forma cristalina, uma 

vez que, no estado amorfo, a energia necessária para separação das 

moléculas, coesas ao acaso, é menor que para a forma cristalina. Por outro 

lado, formas cristalinas são mais estáveis que as amorfas (SHARGEl & YU, 

1999; GRANT, 1999; ANSEl, 2000). 

Substâncias cristalinas podem, ainda, existir sob uma ou mais formas. 

As formas cristalinas comuns encontradas nos fármacos são chamadas de 

polimorfos e solvatos (VIPPAGUNTA et aI. 2001). 

Polimorfos são diferentes formas cristalinas de uma mesma 

substância pura, possuem a mesma composição química, mas diferem 
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quanto à estrutura interna dos cristais que se apresentam em diferentes 

conformações e/ou arranjo e, como resultado dessa diferença, os polimorfos 

apresentam diferentes propriedades físico-químicas (GRANT, 1999; 

SHARGEL & YU, 1999; JOZWIAKOWSKI, 2000; VIPPAGUNTA et aI., 2001). 

A ocorrência de polimorfos em fármacos é bastante comum, e estima-se que 

um terço dos compostos orgânicos apresentem polimorfismo (ANSEL, 

2000). 

Formas cristalinas que contém moléculas de solvente na estrutura do 

cristal são denominados solvatos. Quando o solvente é a água, são 

conhecidos como hidratos (JOZWIAKOWSKI, 2000; CARSTENSEN, 2001). 

Os polimorfos podem apresentar diferenças quanto a propriedades 

(GRANT, 1999): 

D no arranjo (índice de refração, condutividade, higroscopia); 

D termodinâmicas (temperatura de fusão e sublimação, energia interna, 

entalpia, entropia, solubilidade, etc.); 

D espectroscópicas (transição eletrônica, transição rotacional, transição 

de spin nuclear); 

D cinéticas (velocidade de dissolução, reações no estado sólido, 

estabilidade); 

D na superfície (energia livre na superfície, tensão interfacial, forma); 

D mecânicas (dureza, compressibilidade, fluidez, etc.). 

Quando da existência de polimorfos, a forma mais estável geralmente 

apresenta menor solubilidade, e, conseqüentemente, a forma que apresenta 

maior solubilidade é a menos estável, também denominada metaestável 

(CARSTENSEN, 2001). As formas que apresentam maior ponto de fusão 

são usualmente denominadas forma I, e as formas instáveis são li, 111, etc, 

seguindo essa ordem à medida que o ponto de fusão diminui (BORKA, 

1991). 
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Sob o ponto de vista farmacêutico, essas diferenças nas propriedades 

entre os polimorfos e entre as formas amorfa e cristalina afetam diretamente 

a solubilidade e dissolução do fármaco na formulação, afetando, por 

conseqüência, também a biodisponibilidade (BYRN et aI. , 1995; HANCOCK 

& ZOGRAFI, 1997; JOZWIAKOWSKI, 2000). 

o maior problema enfrentado quando se deseja utilizar um polimorfo 

metaestável ou a forma amorfa em produtos farmacêuticos, visando a 

melhoria da dissolução e da biodisponibilidade, é a possibilidade de se 

converterem espontaneamente desta forma, de maior energia e maior 

solubilidade, para a de menor energia, ou seja, para a forma cristalina 

estável. Essa possibilidade de interconversão dos polimorfos durante o 

processo de produção ou durante o armazenamento limita a exploração 

comercial das formas metaestáveis e amorfas. (HANCOCK & ZOGRAFI, 

1997; HORTER & DRESSMAN, 2001). 

Existem muitos estudos relacionando biosdisponililidade e/ou 

velocidade de absorção dependentes de forma amorfas e de polimorfos 

(JOZWIAKOWSKI, 2000). As formas amorfas de um produto pOdem ser 

desenvolvidas intencionalmente a fim de melhorar a biodisponibilidade, e 

para isso utilizam-se artifícios para tentar estabilizá-Ias como as dispersões 

com polímeros (SINGHAl & CURATOlO, 2004). 

Os polimorfos cristalinos e as formas amorfas apresentam 

propriedades mecânicas diferentes da forma cristalina estável. Ambas 

podem ser utilizadas em formulações desde que haja uma escolha criteriosa 

dos excipientes e do processo de fabricação empregado a fim de se evitar 

que se convertam para a forma mais estável e menos solúvel e afetando sua 

ação in vivo (SINGHAl & CURA TOLO, 2004). 

Técnicas espectroscópicas como ressonância magnética nuclear, 

infravermelho, Raman, ressonância eletrônica de spin, difração de raios X, 



Revisão Bibliográfica 17 

calorimetria exploratória diferencial, dentre outras são ferramentas valiosas 

na caracterização destas formas e auxiliam no processo de desenvolvimento 

da forma farmacêutica como no cumprimento dos requisitos regulatórios 

(BYRN et aI., 1995). 

Processos vigorosos de moagem podem induzir ao aparecimento da 

forma amorfa do fármaco (HANCOCK & ZOGRAFI, 1997; BRITAIN & FIESE, 

1999). De maneira geral a formação deste material amorfo não é desejável 

uma vez que este é considerado termodinamicamente metaestável com alta 

energia, e uma variedade de caminhos podem fazer com que este se 

converta, novamente, para a forma cristalina. Esta conversão certamente 

acarretará em alterações na dissolução e possivelmente na 

biodisponibilidade do fármaco. Na prática, o tempo de exposição dos 

materiais a moagem é muito curto, esperando-se pouca ou nenhuma 

mudança em polimorfismo na escala industrial (BRITAIN & FIESE, 1999). 

SULEIMAN & NAJIB (1989) descreveram duas formas polimórficas da 

glibenclamida e dois pseudopolimorfos (solvato pentanol e solvato tolueno) 

que são significativamente diferentes com relação a solubilidade e 

propriedades de fusão. A forma I é a mais estável e apresenta a pior 

solubilidade. Os pseudopolimorfos apresentaram maiores porcentagens 

dissolvidas versus tempo que as formas cristalinas. 

HASSAN et aI. (1991) obtiveram glibenclamida na forma vítrea após 

resfriamento da mesma fundida a 185°C, e esta apresentou dissolução mais 

rápida que Daonil® e que a forma cristalina. 

PANAGOPOULOU-KAPLANI & MALAMATARIS (2000) prepararam 

uma nova forma cristalina de glibenclamida através da sublimação da forma 

vítrea do fármaco micronizado e verificaram que essa forma apresenta a 

menor solubilidade ao ser . comparada com a forma sem tratamento e a 

forma vítrea. Este trabalho indica que as condições de resfriamento às quais 
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a glibenclamida pode sofrer seja durante a manufatura ou durante o 

armazenamento, podem afetar a solubilidade e biodisponibilidade da 

mesma. 

3.3.2.2. MICRONIZAÇÃO 

Sabe-se que a distribuição do tamanho de partícula e a área de 

superfície do fármaco são propriedades que afetam não só etapas do 

processo de fabricação como também a biodisponibilidade (CARTENSEN, 

1998; BARBER et aI., 1998). A redução do tamanho de partícula através da 

micronização é uma das maneiras de melhorar a dissolução e, 

conseqüentemente, a biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis devido 

o aumento da área específica da superfície em contato com o meio (LEVY, 

1963; HOENER & BENET, 1996; ANSEL, 2000; LEE et a/., 2000). 

SIGNORETI et aI. (1985) ao avaliarem a biodisponibilidade e perfis de 

dissolução de comprimidos contendo 5 mg de glibenclamida micronizada e 

não micronizada encontraram que, in vivo, o fármaco micronizado atinge em 

menor tempo os picos plasmáticos e em níveis superiores (quase o dobro) 

que o não micronizado. /n vitro, porém, a melhora observada para 

porcentagem dissolvida do fármaco micronizado foi menos expressiva 

devido ao alto valor de desvio padrão encontrado. 

MOSHARRAF & NYSTRÚM (1995) relataram que a velocidade de 

dissolução de fármacos pouco solúveis em água está relacionada não 

somente ao tamanho, mas também à forma da partícula, que pode afetar 

propriedades da superfície do fármaco. Partículas esféricas apresentaram 

maior dissolução que partículas irregulares e maiores. 
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Comparando o perfil de dissolução de amostras de pó de 

glibencJamida microfina (tamanho de partícula de aproximadamente 50 Ilm) 

e outra não micronizada (tamanho de partícula compreendido entre 50 e 350 

Ilm) em diversos meios (diferentes pHs, e conteúdo enzimático), 

LOBENBERG et a/. (2000) verificaram que a amostra microfina apresentou 

melhores resultados de dissolução na maioria dos meios. 

A micronização pode promover, em fármacos pouco solúveis, um 

efeito contrário ao esperado, ou seja, uma diminuição na velocidade de 

dissolução. Este fenômeno é atribuído à tendência de aglomeração das 

partículas micronizadas, resultando em uma diminuição da área de 

superfície específica (BOLHUIS et aI., 1997; LEE et aI., 2000; HORTER & 

DRESSMAN, 2001; RASENACK & MÜLLER, 2002). 

Este efeito indesejado pode ser revertido ao se utilizar meios de 

dissolução que possuam melhor poder de moi habilidade, como, por 

exemplo, no caso da fenacetina, adicionando-se ao meio de dissolução um 

agente que atue na superfície da partícula, como o Tween 80® (HOENER & 

BENET, 1996). Além disso, a repulsão eletrostática e a estabilização estática 

são descritas como técnicas que podem ser utilizadas para estabilizar estas 

partículas micronizadas (LEE et a/. , 2000; RASENACK & MÜLLER, 2002). 

RASENACK & MÜLLER (2002) propuseram uma técnica denominada 

micronização in situ para produção de nano ou micropartículas com a 

cristalização controlada através da adição de um agente estabilizador. O 

fármaco é dissolvido em solvente orgânico que seja imiscível com a água. O 

agente estabilizador (polímero hidrofílico) dissolvido em água é adicionado, 

rapidamente e sob agitação, à solução com o fármaco. A estabilidade da 

dispersão e o tamanho das partículas obtido dependem do tipo de 

estabilizador empregado. Somente após a formação dos precipitados, as 

partículas são secadas por "spray-drying". Os fármacos testados foram 

ibuprofeno, itraconazol e cetoconazol. Este método apresentou partículas 
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com maior área específica de superfície e melhor dissolução que os 

fármacos que não passaram por este processo. 

3.3.2.3. DISPERSÕES SÓLIDAS 

o termo dispersões sólidas refere-se a um ou mais componentes 

ativos dispersos em um carreador ou matriz inerte no estado sólido, e 

também são utilizadas para melhorar a biodisponibilidade de fármacos 

pouco solúveis (CHIOU & RIEGELMAN, 1971). Quando se prepara uma 

dispersão sólida, o fármaco pode se apresentar disperso no carreado r ao 

nível molecular (ex.: solução sólida) ou ao nível não molecular (nível 

particulado) (NANDA et aI., 2000). 

Os mecanismos pelos quais as dispersões sólidas melhoram a 

dissolução de fármacos pouco solúveis são: redução do tamanho de 

partícula, alterações na superfície da partícula do fármaco promovendo 

aumento na moi habilidade e formação de estado sólido de maior energia 

(ex.: forma amorfa) (NANDA et aI., 2000). 

Os principais métodos de preparo das dispersões sólidas são fusão e 

método do solvente. Em linhas gerais, o método da fusão implica na adição 

do fármaco no carreador fundido, agitação para formar uma solução e 

resfriamento. O método do solvente consiste na mistura, em solução, do 

fármaco e do carreador em um solvente orgânico, seguido de secagem para 

eliminação do solvente. Este último método apresenta uma importante 

vantagem: menor risco de decomposição térmica uma vez que a evaporação 

de solventes orgânicos é possível a temperaturas relativamente baixas 

(SERAJUDDIN, 1999; NANDA et aI., 2000; LEUNER & DRESSMAN, 2000). 

GHOSH et aI. (1997) demonstraram que dispersões de glibenclamida 

obtidas através do método da fusão seguido de rápido resfriamento 
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apresentam melhores resultados de dissolução que o método do solvente, 

não importando o tipo de carreador. Foram estudados os seguintes 

carreadores: PEG 4000, PEG 6000, estearato de polioxietileno 40 (Myrj 

52®), polivinil pirrolidona, gliceril monoestearato e gliceril triestearato. O 

resultado de dissolução melhorada é justificado pelos autores pela 

conversão de glibenclamida para um estado metaestável através do 

aquecimento. O rápido resfriamento do sistema não permite que retorne à 

forma original, e esta forma metaestável, em testes de dissolução, possui 

maior solubilidade devido à alta energia entálpica. 

As propriedades dos carreadores têm grande influência nas 

características de dissolução dos fármacos neles dispersos. Um carreador 

deve ser solúvel em água apresentando propriedade de dissolução 

intrínseca rápida, não tóxico, inerte farmacologicamente, solúvel em uma 

variedade de solventes, compatível quimicamente com o fármaco, porém 

não deve se ligar fortemente com o fármaco (KERC, SRCIC & KOFLER, 

1998). 

As dispersões sólidas são tipicamente preparadas usando 

carreadores como polietilienoglicol (PEG) ou polivinilpirrolidona (PVP), 

hidrossolúveis e de baixa toxicidade (LEUNER & DRESSMAN, 2000; 

NANDA et a/., 2000). 

Dentre os PEGs, os de peso molecular 4000-6000 são os mais 

utilizados para o preparo de dispersões sólidas, pois nessa faixa de peso 

molecular, a solubilidade em água é alta, mas não apresenta problemas de 

higroscopia e já apresenta pontos de fusão maiores de 50°C. A proporção 

fármaco:PEG utilizada também influencia na performance de uma dispersão 

sólida (LEUNER & DRESSMAN, 2000). 

No caso dos PVPs, a hidrosolubilidade piora com o aumento do 

tamanho da cadeia, e em estudos de dispersão, os PVPs mais utilizados são 
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os de peso molecular entre 2.500 e 50.000 daltons (K12 a K30). De maneira 

semelhante aos PEGs, quanto maior a proporção de carreador utilizado de 

PVP, maior será o efeito em termos de melhoria da solubilidade do fármaco 

(LEUNER & DRESSMAN, 2000). 

IWATA & UEDA (1996) reportaram melhora na dissolução de 

glibenclamida em dispersão sólida com PVPs de peso molecular 24.000 e 

40.000, obtidas pelo método do solvente (etanol). Encontraram a relação 1:5 

(relação molar) como a que promovia melhor dissolução para as PVPs 

testadas. 

BETAGERI & MAKARLA (1995) utilizaram PEG 4000, PEG 6000 e 

mistura dos dois (1: 1) em diferentes proporções glibenclamida/carreador, e 

avaliaram o método da fusão, o método do solvente e o efeito da liofilização 

nas dispersões sólidas. Todas as dispersões com PEG apresentaram perfil 

de dissolução significantemente maior que a glibenclamida pura. Misturas de 

glibenclamida em PEG 4000 (1: 1 O), PEG 6000 (1 :8) e mistura (1 :6) nestas 

proporções mostraram os melhores perfis de dissolução, sendo que a 

liofilização apresentou melhores resultados quanto à dissolução em 

comparação aos outros métodos. 

Além dos PEGs e PVPs, outros carreadores são utilizados em 

dispersões sólidas como: estearato de polioxietileno 40, ácido cítrico, ácido 

succínico, uréia e metilcelulose, hidroxipropilcelulose (HPC), 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), ciclodextrina, sacarose, manitol, lactose, 

fosfatidilcolina e polímeros pertencentes ao grupo polivinil (polivinilálcool, 

crospovidona, copolímero de polivinilpirrolidona-polivinilacetato) (NANDA et 

aI., 2000; LEUNER & DRESSMAN, 2000). 

Também foram descritos como carreadores: polisorbato 80, dodecil 

éter polietileno, dodecil sulfato de sódio, brometo de dodecil trimetilamônia 

(SJOKVIST et aI., 1992), talco, PEG-talco, (KHAN & JIABI, 1998) e 
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polivinilálcool substituído com monoetiléter de trietileneglicol (TEGME) 

(ORIENTI et aI., 2002) . 

CHOWDARY, MURTHY & PRASAD (1995) estudaram o perfil e 

eficiência de dissolução de diferentes dispersões sólidas de nimodipino. 

Utilizaram como carreadores PVP, HPMC, PEG 6000, celulose 

microcristalina (MCC) e mistura combinada destes: PVP-MCC, HPMC-MCC 

e PEG-MCC. Todas as dispersões sólidas, obtidas pelo método do solvente 

com metanol, apresentaram melhoria quanto à dissolução em relação ao 

fármaco puro. A utilização de combinação de carreadores apresentou 

porcentagem dissolvida de nimodipino maiores que as dispersões que 

utilizaram o carreador de maneira individual. 

CHOWDARY & RAO (2000) testaram a lactose, a celulose 

microcristalina (MCC) e os superdesintegrantes amido glicolato de sódio 

(Primogel®), crospovidona (Kollidon CL ®) e croscarmelose sódica (Ac-Di

Sol®) como carreadores para dispersão sólida do itraconazoL As dispersões 

foram obtidas através do método do solvente utilizando diclorometano, e 

avaliadas quanto à dissolução sob a forma de comprimidos. Os resultados 

indicaram que todos os carreadores testados melhoraram dissolução do 

fármaco testado, com destaque para os superdesintegrantes, na seguinte 

ordem: Ac-Di-Sol® > Kollidon CL ® > Primogel® > MCC > lactose. 

JOSHI et aI. (2004) avaliaram a dispersão sólida de um fármaco 

experimental, pouco solúvel em água, em polietilenoglicol 3350 com 

polisorbato 80. Os resultados de aumento de biodisponibilidade são 

condizentes com a melhoria da dissolução com o uso da dispersão, que 

demonstraram uma ASC 21 vezes maior para as cápsulas contendo estas 

dispersões sólidas se comparadas com cápsulas contendo o composto sob 

a forma micronizada (tamanho de partícula entre 7-10 /-lm). Ao polissorbato 

80 é atribuída a capacidade de evitar que as partículas se aglomerem 

quando em solução, por isso uma melhoria na biodisponibilidade. 
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3.3.2.4. COMPLEXAÇÃO COM CICLODEXTRINAS 

As ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos formadas por pelo 

menos 6 unidades de glicose, sendo a a-ciclodextrina (6 unidades), a 1)

ciclodextrina (7 unidades) e a y-ciclodextrina (8 unidades), as ciclodextrinas 

naturais. Visando a melhoria da solubilidade e diminuição da toxicidade, 

estas ciclodextrinas naturais foram modificadas quimicamente e são 

conhecidas como ciclodextrinas derivadas. Existe hoje uma ampla gama de 

ciclodextrinas derivadas com aplicações na área farmacêutica: metiladas, 

hidroxialquiladas, ramificadas, aniônicas etc. (LOFTSSON & BREWSTER, 

1996). 

As ciclodextrinas apresentam uma característica peculiar na sua 

estrutura: possuem uma forma tronco-cônica que apresenta uma face 

externa hidrofílica e uma cavidade hidrofóbica na qual pode ser incluída uma 

grande variedade de moléculas hóspedes de tamanho e forma variados, 

formando os complexos de inclusão. O complexo pode ser considerado 

como uma encapsulação a nível molecular (LOFTSSON & BREWSTER, 

1996; MITREVEJ et ai., 1996). Os principais métodos para a formação 

destes complexos são: co-precipitação, neutralização, liofilização, secagem 

por pulverização, malaxagem e moagem (FERNANDES & VEIGA, 1999). 

Na área farmacêutica o principal uso de complexos de fármaco

ciclodextrina é o aumento da solubilidade, velocidade de dissolução e 

estabilidade do fármaco (FRIJLlNK et aI., 1990). 

ESCLUSA-DIAZ et ai. (1994) obtiveram complexos de glibenclamida 

com 2-hidroxipropil-l)-ciclodextrina através dos métodos de secagem por 

pulverização (spray drying), malaxagem e liofilização. O método da 

malaxagem não promoveu formação de complexo. Os outros dois métodos 

apresentaram resultados de dissolução melhorada em meio entérico 

simulado quando comparados com o fármaco sob a forma não complexada. 
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SANGHAVI , VENKATESH & TANDEL (1994) prepararam complexos 

de inclusão de glibenclamida com f3-ciclodextrina e seus derivados, 

hidroxipropilados e dimetilados, utilizando o método da malaxagem, na 

proporção 1: 1 (relação molar). Ensaios de dissolução, utilizando tampão 

fosfato pH 7,2 como meio de dissolução, obtiveram, em 45 minutos, acima 

de 94% de glibenclamida dissolvida (complexos) contra 43% para 

glibenclamida não complexada. 

BABU & PANDIT (1995) desenvolveram comprimidos contendo 

complexos de glibenclamida-B-ciclodextrina através de compressão direta. 

Os complexos desenvolvidos por rotaevaporação se mostraram mais 

solúveis e com melhor atividade hipoglicemiante que os obtidos por mistura 

em pasta. BABU & PANDlT (1999) também apontaram maior estabilidade 

nos comprimidos que continham complexos com B-ciclodextrina se 

comparados àqueles que continham somente a glibenclamida. 

MITREVEJ et aI. (1996) obtiveram complexos glibenclamida-B

ciclodextrina através dos métodos da malaxagem e moagem utilizando a 

proporção 1:2 e 1:4 de glibenclamidalB-ciclodextrina (p/p) . Comprimidos 

contendo os complexos, celulose microcristalina, lactose, 0,1% de sílica 

coloidal e 0,5% de estearato de magnésio foram produzidos e submetidos a 

ensaio de dissolução e de estabilidade. Os complexos de inclusão obtidos 

por moagem na proporção 1:4 (p/p), proporcionaram um melhor perfil de 

dissolução e também maior estabilidade. 

SINCHAIPANID et aI. (2000) formaram complexos de glibenclamida 

com f3-ciclodextrina utilizando moinho de bolas de cerâmica. Desenvolveram 

comprimidos por compressão direta utilizando celulose microcristalina 

(Avicel PH 102) ou lactose "spray dried" (Super-Tab), e estearato de 

magnésio como lubrificante. Os complexos promoveram aumento na 

dissolução das formulações apresentando melhor dissolução que quatro 

produtos do mercado. No estudo in vivo aplicando um método baseado em 
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tolerância a glicose em ratos Wistar indicou que a ciclodextrina não possui 

qualquer atividade hipoglicêmica, e a administração do complexo resultou 

em uma maior redução inicial dos níveis plasmáticos de glicose que a 

glibenclamida e os produtos do mercado. 

Além da glibenclamida, a utilização de complexos de inclusão com f3-

ciclodextrinas, visando melhoria da solubilidade do fármaco, também foram 

estudadas para outros hipoglicemiantes orais derivados de sulfoniluréias. 

Como exemplos pode-se citar glibornurida (TORRES-LABANDEIRA et a/. , 

1993) tolbutamida (VEIGA et ai., 1996) e glicazida (QZKAN et ai., 2000) . 

KEDZIEREWICS, HOFFMAN & MAINCENT (1990) avaliaram o efeito 

do complexo de inclusão com f3-ciclodextrina e a dispersão sólida com PEG 

6000 nas características físico-químicas e de dissolução da tolbutamida. 

Através das técnicas de infravermelho, análise térmica diferencial e difração 

de raios X, comprovaram a formação dos complexos e das dispersões 

sólidas. Os resultados de dissolução indicaram que ambas as técnicas 

melhoraram a dissolução da tolbutamida se comparadas ao fármaco 

sozinho, entretanto, o complexo tolbutamida-f3-ciclodextrina se destacou ao 

promover um aumento na velocidade de dissolução mais significativa que o 

PEG 6000. 

ITO et aI., (1995) compararam a diminuição de tamanho de partículas, 

dispersões sólidas com PEG 6000 e PVP e complexos de inclusão com 

ciclodextrinas naturais e seus efeitos nas características de dissolução de 

um novo derivado de chalcona com potente atividade antiúlcera. A 

solubilidade e velocidade de dissolução do fármaco melhoraram com todas 

as técnicas empregadas, sendo a micronização a menos eficiente para este 

fármaco. A complexação com f3-ciclodextrina mostrou-se a mais adequada 

porque manteve as características de dissolução após período de 

armazenagem. 
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4.1. MATERIAL 

4.1.1. EQUIPAMENTOS 

./ Equipamento de dissolução: Hanson Research Corp., modelo SR 6 

./ Balança analítica: Sartorius, modelo BL 2105 

./ Balança semi-analítica: Gehaka, modelo BG 4000; 

./ Espectrofotômetro UV-VIS: Beckman Coulter, modelo OU 640 

./ Cubetas de quartzo de 1 cm de caminho óptico: Micronal 

./ Moinho de bola: VEB Leuchtenbau, modelo MLW-KM1 

./ Máquina de comprimir excêntrica: Fabbe-Primar 

./ Punções côncavas de 8 mm: Lemaq 

./ Estufa com circulação de ar: Fabbe-Primar 

./ Rotaevaporador: Büchi , modelo R-205 

./ Pipetas automáticas: Labsystemsl Finnpipette® 

./ Centrífiga: Donner, modelo CO 100 - 3500rpm 

./ Banho Ultrassom: Unique, modelo USC-2800 A 

./ Friabilômetro: Ética, modelo 300 

./ Durômetro: Nova Ética, modelo 298 

./ Paquímetro: Mitutoyo 

./ Tamises: Granutest, malha 14 e malha 28 

./ Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) por fluxo de calor -

Shimadzu Corporation 

./ Espectrofotômetro IR: Shimadzu, modelo IR-479 

./ Analisador de tamanho de partículas: Malvern - Mastersizer 2000 

4.1.2. AMOSTRA COMERCIAL - MEDICAMENTO REFERÊNCIA 

./ Daonil®: comprimidos contendo 5 mg de glibenclamida da Aventis 

Pharma Ltda., lote 20.1596 e com validade até fevereiro de 2005. 
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4.1.3. PADRÃO DE REFERÊNCIA 

Foi utilizado padrão de referência secundário de glibenclamida, 

proveniente do lote G-020128 da Gerbrás Química Farmacêutica, 

com teor de 99,57% de pureza e validade até 01 de abril de 2006. 

4.1.4. REAGENTES, SOLVENTES E MATÉRIAS-PRIMAS 

./ Glibenclamida, grau de pureza farmacêutico: Gerbrás 

./ Celulose Microcristalina PH 101 (Microcel® MC-101), grau de pureza 

farmacêutico: Blanver 

./ Lauril Sulfato de Sódio, grau de pureza analítico: Casa Americana de 

Artigos para Laboratório Ltda 

./ Dióxido de silício coloidal (Aerosil 200®): Galena 

./ f3-Ciclodextrina, grau de pureza farmacêutico: Roquette 

./ Polietileno Glicol 4000 (PEG 4000), grau de pureza farmacêutico: 

Synth 

./ Croscarmelose sódica (Explocel®), grau de pureza farmacêutico: 

Blanver 

./ Estearato de Magnésio, grau de pureza farmacêutico: Natural Pharma 

./ Álcool Etílico Absoluto, grau de pureza analítico: Synth 

./ Álcool Etílico 96°: Prolim 

./ Água deionizada e degaseificada por aquecimento à ebulição durante 

30 minutos. 
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4.2. MÉTODOS 

4.2.1. ELABORAÇÃO DAS FORMULAÇÕES 

Foram produzidos comprimidos contendo 5,0 mg de glibenclamida 

(GLI) como princípio ativo, empregando-se: 

• fármaco sem tratamento (formulação base) e 

• fármaco com tratamento: 

dispersão sólida em celulose microcristalina 

dispersão sólida em polietilenoglicol 4000 (PEG 4000) 

complexação com p-ciclodextrina 

moagem em moinho de bola 

micronização 

Foram obtidas 19 formulações com peso médio de 200 mg. Os 

comprimidos foram preparados através de compressão direta, empregando

se punção 8 mm, utilizando-se como excipientes: 

celulose microcristalina PH 101 (Microcel® MC-101) qsp 1 cp., 

dióxido de silício coloidal (Aerosil 200®) 0,7% (p/p) e 

estearato de magnésio 0,5% (p/p). 

O Quadro 1 apresenta as 19 formulações produzidas e excipientes 

utilizados. 
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QUADRO 1 - Formulações produzidas e respectivos excipientes. 

EXCIPIENTES 

FÓRMULA GLI Microcel® Aerosil Esterato LSS Explocel® 
MC-101 200® de Mg 

5mg qsp.1 cp. 0,7% 0,5% 0,5% 2% 

81 x x X x 

82 x x x x x 

83 x x x x x 

84 x x x x x x 

T1 x x x x 

T2 x x x x x 

T3 x x x x x 

PEG1 x x x x 

PEG2 x x x x x 

CO 11 X X X X 

C021 X X X X X 

C032 X X X X 

CO 42 X X X X X 

CO 53 X X X X 

C063 X X X X X 

Mo1 4 X X X X 

Mo24 X X X X X 

MIC1 5 X X X X 

MIC25 X X X X X 
--

1 = complexo de inclusão de GLI e p-CD obtido através do moinho de bola. 
2 = complexo de inclusão de GLI e p-CD obtido através de rotaevaporação. 
3 = mistura simples de GLI e 13-CD sem formação de complexos de inclusão. 
4 = fármaco submetido à moagem por 48h. 
5 = fármaco submetido à micronização 

Etanol PEG 
4000 

J3-CO 

300..4 20mg 

x 

x 

x 

x x 

x x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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4.2.1.1. FORMULAÇÕES BASE 

[J Foram preparadas 4 formulações base: 81, 82, 83 e 84. 

A formulação 81 era constituída por celulose microcristalina PH 101, 

Aerosil 200® e estearato de magnésio (Quadro 1) e, nas demais, 

acrescentou-se: 

• 82: lauril sulfato de sódio (LSS). 

• 83: croscarmelose sódica (Explocel®). 

• 84: LSS e Explocel®. 

o procedimento para obtenção destas formulações encontra-se 

esquematizado na Figura 3. A composição quantitativa está descrita na 

Tabela 1. 

Tamização individual do fármaco e dos excipientes 
(tamis malha 28) 

.u. 
Pesagem 

.u. 
Mistura 

(5 minutos) 

.u. 
Adição de lubrificante 

.u. 
Homogeneização 

(4 minutos) 
.u. 

Compressão 

FIGURA 3 - Esquema do processo de produção de comprimidos 81, 82, 83 

e 84 por compressão direta 
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TABELA 1 - Composição das formulações B1, B2, B3 e B4 de glibenclamida 

5,0 mg sem tratamento 

FORMULAÇÃO 

MATERIAL B1 B2 B3 B4 

Glibenclamida 5,0 mg 5,Omg 5,0 mg 5,Omg 

Microcel® MC-1 01 192,6 mg 191,6 mg 188,6 mg 187,6 mg 

Aerosil 200® 0,7 % 0,7% 0,7% 0,7 % 

Estearato de magnésio 0,5 % 0,5% 0,5% 0,5% 

LSS - - - 0,5% - - - 0,5% 

Explocel® - - - - - - 2,0 % 2,0% 
---

4.2.1.2. DISPERSÃO SÓLIDA COM CELULOSE MICROCRISTALlNA 

Foram produzidas 3 formulações: T1, T2 e T3 empregando-se a 

dispersão sólida da GLI em celulose microcristalina. 

As formulações diferem quanto ao uso e etapa de incorporação do 

LSS: 

o T1: não há LSS 

o T2: LSS é adicionado na mesma etapa que o Aerosil 200®, 

o T3: LSS é adicionado juntamente a GLI e Microcel® MC-101 na fase 

do etanol, antes da eliminação do solvente. 

o procedimento para obtenção destas formulações encontra-se 

esquematizado na Figura 4, e a composição das formulações está descrita 

na Tabela 2. 



Pesagem do fármaco (GLI) 

~ 

Dissolução do fármaco em etanol 
(2,5 g de GLI dissolvidos em 980 mL de EtOH) 

~ 

Pesagem de Microcel® MC-101 (qsp.100,00 g) 

~ 

Adição de Microcel® MC-101 à solução de EtOH 

(T3: acrescenta-se LSS) 
J} 

Eliminação do Solvente 
(Rotaevaporação à 600C e sob vácuo) 

J} 

Secagem do material 
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(Secagem à 40°C por 2 horas em estufa de circulação forçada de ar) 
J} 

Granulação do material 
(tamisação: malha 28) 

J} 

Tamização individual dos demais excipientes 
J} 

Homogeneização: Aerosil 200® 

(T2 acrescenta-se LSS) 
(5 minutos) 

J} 

Adição do lubrificante 
J} 

Homogeneização 
(4 minutos) 

J} 

Compressão 

FIGURA 4 - Esquema do processo de produção de comprimidos T1, T2 e 

T3. Dispersão sólida de glibenclamida em celulose microcristalina 
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TABELA 2 - Composição das formulações de dispersão sólida de 

glibenclamida 5,0 mg em celulose microcristalina. Formulações T1, T2 e T3. 

MATERIAL FORMULAÇÃO. T1 FORMULAÇÃO T2 E T3 

Glibenclamida 5,0 mg 5,0 mg 

Microcel® MC-101 192,6 mg 191,6 mg 

Aerosil 200® 0,7% 0,7% 

Estearato de magnésio 0,5% 0,5% 

LSS -- - 0,5% 

4.2.1.3. DISPERSÕES SÓLIDAS EM PEG 4000 

Foram produzidas 2 formulações, PEG 1 e PEG2, utilizando PEG 4000 

em dispersão sólida com o fármaco. As formulações diferiam. quanto ao uso 

de Explocel®. 

o procedimento para obtenção destas formulações encontra-se 

esquematizado na Figura 5, e a composição das formulações está descrita 

na Tabela 3. 



Pesagem da GLI, PEG 4000 e Microcel® MC-101 

~ 

Dissolução da GLI em 850 mL Etanol 

~ 

Ultrassom 
(10 minutos) 

~ 
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Adição de PEG 4000 e Microcel® MC-101 à solução de GLI em EtOH 

~ 

Eliminação do Solvente 
(Rotaevaporação à 55°C e sob vácuo) 

~ 

Secagem do material 
(Secagem a 40°C por 2,30 horas em estufa de circulação forçada de ar) 

~ 

Granulação do material 
(tamisação: malha 14 e posteriormente malha 28) 

~ 

Tamização individual dos demais excipientes 

~ 

Homogeneização: Aerosil 200® elou Explocel® 
(5 minutos) 

~ 

Adição do lubrificante (estearato de Mg) 

JJ. 
Homogeneização 

(4 minutos) 
JJ. 

Compressão 

FIGURA 5 - Esquema do processo de produção de comprimidos PEG1 e 

PEG2. Dispersão sólida de glibenclamida em PEG 4000 
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TABELA 3 - Composição das formulações de dispersão sólida de 

glibenclamida 5,0 mg em PEG 4000. Formulações PEG 1 e PEG 2. 

MATERIAL FORMULAÇÃO PEG 1 FORMULAÇÃO PEG 2 

Glibenclamida 5,0 mg 5,0 mg 

Microcel® MC-101 132,6 mg 128,6 mg 

Aerosil 200® 0,7% 0,7% 

Estearato de magnésio 0,5% 0,5% 

PEG 4000 60,0 mg (30,0%) 60,0 mg (30,0%) 

Explocel® - - - 2,0% 

4.2.1.4. COMPLEXOS COM J3-CICLODEXTRINA 

Foram produzidas 6 formulações contendo J3-ciclodextrina: C01, C02, 

C03, C04, C05 e C06. Empregou-se, nestas formulações, a ~-ciclodextrina 

(J3-CO), na proporção 1 :4, GLlIJ3-CO (p/p) (MITREVEJ et aI. 1996). 

Os complexos de inclusão GLI-J3-CO foram obtidos através de dois 

métodos: moagem (MITREVEJ et ai. 1996) e rotaevaporação (BABU & 

PANOIT, 1995). A caracterização da formação de complexo de inclusão de 

glibenclamida com J3-ciclodextrina foi realizada por análise térmica: 

calorimetria exploratória diferencial (OSC) e infravermelho (vide itens 

4.2.1.4.1. e 4.2.1.4.2.) 

As formulações C01 e C02 utilizaram complexo GLI-~-CO obtidos 

pelo método de moagem (moinho de bolas) . O procedimento para obtenção 

destas formulações encontra-se esquematizado na Figura 6. 



Tamisação da GLI e (3-CD 

,(J, 

Pesagem da GLI e (3-CD (1:4, p/p) 

,(J, 

. Moagem da GLI e (3-CD 
(Moinho de bola durante 48hs) 

,(J, 
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CARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO COMPLEXO 

,(J, 

Tamização e pesagem individual dos demais excipientes 

,(J, 

Homogeneização 
(5 minutos) 

,(J, 

Adição do lubrificante 

,(J, 

Homogeneização 
(4 minutos) 

,(J, 

Compressão 

FIGURA 6 - Esquema do processo de produção dos comprimidos das 

formulações CD1 e CD2. Complexos de inclusão de f3-cicJodextrina com GLI 

obtidos através do método da moagem. 
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As formulações C03 e C04 utilizaram complexo GLI-I3-CO obtidos 

pelo método da rotaevaporação. O procedimento para obtenção destas 

formulações encontra-se esquematizado na Figura 7. 

Pesagem da GLI e J3-CD (1:4, p/p) 

.o. .o. 
Dissolução da GLI em isopropanol Dissolução da J3-CD em água deionizada 

~ 

Junção das 2 soluções 

.o. 
Rotaevaporação a 700c, a vácuo 

.o. 
Retirada do material seco do balão 

.o. 
CARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO COMPLEXO 

.o. 
Tamização e pesagem individual dos demais excipientes 

.o. 
Homogeneização 

(5 minutos) 

.o. 
Adição do lubrificante (estearato de Mg) 

.o. 
Homogeneização 

(4 minutos) 

.o. 
Compressão 

FIGURA 7 - Esquema do processo de produção dos comprimidos das 

formulações C03 e C04. Complexos de inclusão de l3-ciclodextrina com GLI 

obtidos através do método da rotaevaporação. 
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As formulações C05 e C06 contém mistura simples de GLI e I3-CO, 

respeitando a proporção 1:4 (pIp, GLl/I3-CO). Foram produzidos sem 

formação de complexo de inclusão com a finalidade de controle do processo 

de complexação. O procedimento para obtenção destas formulações 

encontra-se esquematizado na Figura 8. 

Tamização individual do fármaco e dos excipientes 
(tamis malha 28) 

.o-
Pesagem 

.o
Mistura 

(5minutos) 

.o-
Adição de lubrificante 

.o
Homogeneização 

(4 minutos) 

.o
Compressão 

FIGURA 8 - Esquema do processo de produção dos comprimidos das 

formulações C05 e C06. Comprimidos controle de mistura simples de GLI 

com l3-ciclodextrina sem formação de complexo de inclusão. 

A composição das formulações está apresentada na Tabela 4. 
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TABELA 4 - Composição das formulações de glibenclamida 5,0 mg com f3-

ciclodextrina. Formulações CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 e CD6. 

FORMULAÇÕES FORMULAÇÕES 

MATERIAL 
CO 1 CD2 

CD3 CD4 

CD5 CD6 

Glibenclamida 5,0 mg 5,0 mg 

Microcel® MC-101 172,6 mg 168,6 mg 

Aerosil 200® 0,7% 0,7% 

Estearato de magnésio 0,5% 0,5% 

f3-ciclodextri na 20,0 mg (4 x GLI) 20,0 mg (4 x GLI) 

Explocel® - - - 2,0% 

4.2.1.4.1. CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO GLlBENCLAMIDA-f3-CICLODEXTRINA POR 

CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

Curvas DSC foram obtidas empregando célula DSC-50 da Shimadzu, 

na faixa de temperatura de 25 a 250°C, com razão de aquecimento de 10 

°C/min e atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 100 mLlmin. 

Procedeu-se a leitura do branco (cápsula de alumínio fechada vazia) e para 

avaliação da amostra utilizou-se cápsula de alumínio parcialmente fechada 

contendo aproximadamente 2 mg de massa de amostra. O equipamento foi 

calibrado antes e após o ensaio com padrões com pureza de 99,99%: índio 

metálico (Tfusão= 156,4 °C, ~HfusãO= 28,5 J/g) e zinco metálico (T fusão= 156,4 

°C). 
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4.2.1.4.2. CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO GLlBENCLAMIDA-~-CICLODEXTRINA POR 

INFRAVERMELHO (IV). 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos 

diluindo-se a amostra em brometo de potássio (KBr), formando pastilhas e 

procedendo a leitura entre os comprimentos de onda 4000 a 400 cm-1
. 

4.2.1.5. MOAGEM (MOINHO DE BOLA) 

Foram produzidas 2 formulações (Mo1 e Mo2) recorrendo-se à 

moagem da GLL Nestas formulações GLI e Microcel® MC-101 (1:4) foram 

tratadas em moinho de bola e foram utilizadas para comparação com as 

fórmulas CD1 e CD2, que utilizou complexo GLI-~-CD obtido por este 

método. 

As composições de M01 e Mo2 são idênticas às formulações B1 

(base sem Explocel®) e B3 (base com Explocel®), respectivamente, 

conforme Tabela 1 (vide item 4.2.1.1 .). O procedimento para obtenção 

destas formulações encontra-se esquematizado na Figura 9. 
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Pesagem (em excesso) de GLI e Microcel® MC-101 na proporção 1:4 (P/p) 
.(). 

Moagem da GLI e Microcel® MC-101 
(Moinho de bola durante 48 horas) 

.(). 

Tamização individual dos demais excipientes e restante de Microcel® MC-101 
.(). 

Pesagem 
.(). 

Mistura 
(5minutos) 

.(). 

Adição de lubrificante 
.(). 

Homogeneização 
(4 minutos) 

.(). 

Compressão 

FIGURA 9 - Esquema do processo de produção de comprimidos Mo1 e 

Mo2, em que a GLI sofre efeito da moagem. 

4.2.1.6. MICRONIZAÇÃO 

Utilizou-se fármaco micronizado na produção das formulações MIC 1 e 

MIC2. O procedimento de obtenção da GLI micronizada encontra-se descrito 

no item 4.2.1.6.1. O método de análise do tamanho de partículas encontra

se descrito no item 4.2.1.6.2. 

O procedimento para obtenção das formulações MIC1 e MIC2 é 

idêntico ao apresentado na Figura 3 (vide item 4.2.1.1.). As composições 

destas formulações são idênticas as formulações 81 e 83, respectivamente, 

e encontram-se descritas na Tabela 5. 
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TABELA 5 - Composição das formulações MIC1 e MIC2, com glibenclamida 

micronizada. 

MATERIAL FORMULAÇÃO MIC1 FORMULAÇÃO MIC2 

GLI micronizada 5,0 mg 5,Omg 

Microcel® MC-101 192,6 mg 188,6 mg 

Aerosil 200® 0,7% 0,7% 

Explocel® - - - 2% 

Estearato de magnésio 0,5% 0,5% 

4.2.1.6.1. MICRONIZAÇÃO DA GLlBENCLAMIDA 

A glibenclamida foi micronizada por um processo de abrasão a jato, 

cujo princípio é a utilização de injeção de ar comprimido dentro de uma 

câmara. Foi utilizado equipamento de fabricação própria da empresa 

Microbel - Serviços de Peletização e Micronização Ltda., construído em aço 

inox 316 L com polimento sanitário. 

Foram empregadas as seguintes condições: 

o Quantidade de produto processado: 500,0 gramas 

o Pressão do ar comprimido na câmara de micronização: 4,0 Kgf/cm2 

o Pressão do ar comprimido de arraste I ejetor: 2,5 Kgf/cm2 

o Tempo de processamento: 40 minutos 

4.2.1.6.2. ANÁLISE DE TAMANHO DE PARTíCULAS (DIFRAÇÃO A LASER) 

A avaliação do tamanho de partículas das amostras de glibenclamida 

e glibenclamida micronizada, foi realizada por análise de distribuição de 

tamanho de partícula, empregado o método de difração de raios laser, de 

acordo com o seguinte procedimento: as amostras foram suspensas em 

água, obtendo-se uma dispersão que foi levada ao ultra-som por 3 minutos. 
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4.2.2. ANÁLISE FíSICO-QuíMICA DOS COMPRIMIDOS 

Os comprimidos de glibenclamida 5,0 mg foram submetidos aos 

seguintes ensaios: 

./ aspecto; 

./ variação de peso (peso médio); 

./ diâmetro e espessura; 

./ dureza; 

./ friabilidade; 

./ perfil de dissolução; 

./ quantificação de glibenclamida em comprimidos. 

4.2.2.1. ASPECTO 

Os comprimidos foram avaliados quanto às características de cor, 

formato, integridade, sulcos e gravações. 

4.2.2.2. VARIAÇÃO DE PESO DOS COMPRIMIDOS (PESO MÉDIO) 

Pesaram-se individualmente 20 comprimidos de cada formulação 

em balança analítica anotando-se cada valor obtido (FARMACOPÉIA 

BRASILEIRA - IVed. , 1988). Calculou-se a média, o coeficiente de variação 

e o desvio-padrão. 

4.2.2.3. DIÂMETRO E ESPESSURA 

Para este ensaio foram realizadas 10 determinações para cada 

formulação utilizando-se paquímetro. Foram calculados a média, o desvio 

padrão e o coeficiente de variação correspondentes. 
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4.2.2.4. DUREZA 

Utilizou-se aparelho com mecanismo de força exercido por mola 

espiral. Foram realizadas 10 determinações para cada formulação, 

calculando-se a média, o desvio-padrão e o coeficiente de variação 

correspondentes (FARMACOPÉIA BRASILEIRA 4 ed., 1988). 

4.2.2.5. FRIABILIDADE 

Foram tomados 20 comprimidos de cada formulação para o ensaio de 

friabilidade em equipamento de acordo com a Farmacopéia Brasileira IV ed. 

(1988). Os comprimidos foram pesados, colocados no friabilômetro e 

submetidos a 100 rotações. Os comprimidos foram retirados do equipamento 

e novamente pesados para que se calculasse a porcentagem de perda de 

peso. 

4.2.2.6. PERFIL DE DISSOLUÇÃO 

Para avaliação do perfil de dissolução de comprimidos de 

glibenclamida empregou-se solução de lauril sulfato de sódio 0,5% (p/v) em 

água deionizada como meio de dissolução, e leitura na região do ultravioleta, 

no comprimento de onda 229 nm conforme PRA TES (2003). 

Os perfis de dissolução das diferentes formulações foram traçados a 

partir da quantificação dos fármacos nas cubas de dissolução, em intervalos 

de tempo de 2, 5, 10, 15, 20 e 30 minutos. A quantificação do fármaco foi 

obtida empregando-se equação da reta, conforme item 4.2.3.6. 2. Reta de 

calibração. O equipamento utilizado foi calibrado e obedece às 

especificações da Farmacopéia Americana (UNITED STATES 

PHARMACOPOEIA, 2002). 
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4.2.2.6. 1. ESPECTRO DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA 

o espectro de absorção foi obtido a partir de uma solução do padrão 

secundário de glibenclamida a uma concentração final de 5 ~g/mL: 100,00 

mg de glibenclamida dissolvida em álcool absoluto (etanol P.A.) qsp. 100,00 

mL de, e em seguida diluída em solução de lauril sulfato de sódio 0,5% (plv) 

até a concentração desejada. O intervalo da região de UV compreendido na 

determinação foi de 200 a 300 nm. Utilizou-se solução de lauril sulfato de 

sódio 0,5% como branco. 

4.2.2.6.2. RETA DE CALlBRAÇÃO 

O padrão secundário de glibenclamida (100,00 mg) foi dissolvido em 

100,00 mL de álcool absoluto (etanol P.A.) , com auxílio de ultrassom durante 

10 minutos. Seguiu-se a diferentes diluições em solução de lauril sulfato de 

sódio 0,5% (p/v) para obter diferentes concentrações do princípio ativo. As 

concentrações variaram de 1 a 8 ~g/mL. Leitura a 229 nm. 

Utilizando-se o programa Microsoft Excel 2000® os resultados obtidos 

foram relacionados em gráficos, e foram também determinados a equação 

da reta e o coeficiente de correlação de Pearson (r ou R2
). 

4.2.2.6. 3. ANÁLISE DE INTERFERENTES NO ESPECTRO DE ABSORÇÃO NA REGIÃO 

DOUV. 

Avaliou-se a interferência dos excipientes empregados na região de 

leitura de absorvância do fármaco a 229 nm através de uma varredura na 

região do UV (200 a 400 nm) com a utilização de mistura de excipientes 

empregados na produção das formulações. Avaliando-se a composição 

qualitativa das formulações, selecionou-se aquelas que apresentavam a 



Material e Métodos 47 

maior variedade de excipientes. Selecionou-se todos os excipientes da 

formulação B4, T3, PEG2 e CD4. 

Cada mistura de excipientes foi submetida às mesmas condições 

experimentais para a obtenção do perfil de dissolução às quais foram 

avaliados os comprimidos, conforme descrito em 4.2.3.6.4. O tempo de 

coleta foi aos 30 minutos. 

4.2.2.6. 4. PERFIL DE DISSOLUÇÃO 

As condições adotadas para a obtenção de perfil de dissolução estão 

descritas na TABELA 6. 

TABELA 6 - Condições utilizadas na determinação do perfil de dissolução 

das formulações de comprimidos de glibenclamida 5,0 mg. 

Sistema de agitação Aparato 2 (pá) 

Velocidade 100 rpm 

Meio de dissolução Lauril sulfato de sódio 0,5% em água 

deionizada e desgaseificada. 

Volume do meio 900 mL 

Temperatura 37°C ± 0,5 °C 

Tempos de coleta das amostras 2, 5, 10, 15, 20 e 30 minutos 

Alíquota retirada 10 mL 

Detecção UV229 nm 

Foram analisados 12 comprimidos de cada produto. Para cada 

tomada de amostra, fazia-se a reposição com igual volume de meio de 

dissolução. Após a centrifugação da amostra por 10 minutos a 3500 rpm 

procedeu-se à leitura das mesmas em espectrofotômetro UV-VIS a 229 nm. 
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Para determinação da concentração de cada formulação versus 

tempo, utilizou-se a equação obtida a partir da reta de caJibração, conforme 

descrito em 4.2.3.6.2. 

4.2.2.6. 5. EFICIÊNCIA DE DISSOLUÇÃO 

Para cada comprimido foi calculada a eficiência de dissolução (ED) a 

partir das curvas de porcentagem de fármaco dissolvida versus tempo (perfil 

de dissolução). Esse parâmetro, expresso em %, foi obtido através da razão 

entre a área sob a curva de dissolução do fármaco entre os tempos O e 30 

minutos (ASC) e a área total do retângulo (ASCTR) definido pela ordenada 

(100% de dissolução) e pela abscissa (tempo igual a 30 minutos), seguindo 

a equação abaixo (KHAN & RHODES, 1975): 

EC = ASC CO -30 min) X 100 % 

ASCTR 

Os resultados de eficiência de dissolução foram submetidos à análise 

estatística para verificar a existência ou não de diferenças significativas, 

utilizando-se a análise de variância (ANOVA). Para indicar quais perfis 

seriam significativamente diferentes entre si, empregou-se o teste de TUKEY 

de comparação. Utilizou-se o software Instat®, versão 2.1 da GraphPad 

Software®. 

4.2.2.7. QUANTIFICAÇÃO DE GLIBENCLAMIDA NOS COMPRIMIDOS (TEOR) 

Preparo da solução padrão: pesou-se rigorosamente cerca de 100,00 

mg de glibenclamida (padrão de referência secundário) e transferiu-se para 

balão volumétrico de 100,00 mL. Dissolveu-se completamente a 

glibenclamida através da adição de 60 mL de etanol absoluto e manteve-se 
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o balão durante 10 minutos em banho de ultra-som, completou-se o volume 

com etanol e manteve-se em banho de ultra-som durante mais 10 minutos. 

Para a obtenção da reta de calibração, utilizou-se alíquotas desta 

solução padrão em solução de lauril sulfato de sódio 0,5% (p/v) em água 

deionizada para concentrações que variaram de 1 a 8/-lg/mL 

Preparo da amostra: foram pesados e triturados não menos que 20 

comprimidos para cada formulação; pesou-se o equivalente ao peso médio 

dos comprimidos de cada formulação e transferiu-se para balão de 100,00 

mL Acrescentaram-se 60 mL de etanol absoluto e manteve-se o balão 

durante 10 minutos em banho de ultra-som, completou-se o volume com 

etanol e manteve-se em banho de ultra-som por mais 10 minutos. Retirou-se 

parte desta solução (cerca de 13 mL) e centrifugou-se a 3500 rpm durante 

10 minutos. Retirou-se 11 mL desta solução centrifugada, transferindo para 

um balão de 100 mL e completando-se o volume com lauril sulfato de sódio 

0,5% em água deionizada, obtendo-se uma solução contendo 5,5 /-lg/mL de 

glibenclamida. 

Procedeu-se à leitura das absorvâncias das soluções em 

espectrofotômetro, em comprimento de onda de 229 nm, utilizando solução 

de lauril sulfato de sódio 0,5% (p/v) em água como branco. Para 

determinação da concentração de cada formulação, utilizou-se a equação 

obtida na reta de calibração. 

4.2.2.7. 1. VALIDAÇÃO DO MÉTODO PARA QUANTIFICAÇÃO DE GLlBENCLAMIDA EM 

COMPRIMIDOS. 

o método utilizado para a quantificação de glibenclamida nos 

comprimidos foi previamente validado conforme os critérios estabelecidos 
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pela Farmacopéia Americana (UNITED STATES PHARMACOPOEIA, 2002), 

avaliando-se os parâmetros exatidão, precisão, especificidade e linearidade. 

4.2.2.7.1.1. EXATIDÃO 

A exatidão é calculada através da porcentagem de recuperação da 

quantidade conhecida do analito na amostra, e foi determinada através de 

ensaios intradia e em ensaios interdias conforme Farmacopéia Americana 

(UNITED STATES PHARMACOPOEIA, 2002). 

Preparou-se padrão de glibenclamida com concentração 1,0 mg/mL e 

solução amostra com concentração 0,1 mg/mL A partir destas, as soluções 

A, B e C foram preparadas conforme descrito na TABELA 7. 

TABELA 7 - Preparação das soluções para determinação da exatidão do 

método para quantificação de glibenclamida. 

Solução Solução Volume final Concentração 

Padrão (mL) Amostra (mL) (mL) final (j.!g/mL) 

SoluçãoA* 0,30 2,0 100,0 5,0 

Solução B* 0,35 2,0 100,0 5,5 

Solução C* 0,40 2,0 100,0 6,0 

Sol. Padrão A 0,30 O 100,0 3,0 

Sol. Padrão B 0,35 O 100,0 3,5 

Sol. Padrão C 0,40 O 100,0 4,0 

Sol. Amostra* O 2,0 100,0 2,0 

* soluções preparadas em triplicata 

A exatidão, que expressa a porcentagem de recuperação da 

quantidade conhecida do analito adicionado, foi calculada utilizando-se a 

seguinte expressão: 
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% R = [(Cx-Ca)/Cp] x 100 

onde: 

% R = porcentagem de recuperação; 

Cx = concentração de glibenclamida na solução A, B ou C (obtido através do 

método analítico que está sendo validado) 

Ca = concentração de glibenclamida na solução amostra (obtido através do 

método analítico que está sendo validado) 

Cp = concentração de glibenclamida na solução padrão. 

4.2.2.7. 1.2. PRECISÃO 

Analisaram-se sete amostras do padrão em ensaios intradia e 

interdias, conforme descrito no item 4.2.3.7. Quantificação de glibenclamida 

nos comprimidos. Os resultados foram expressos pelo desvio padrão 

(UNITED STATES PHARMACOPOEIA, 2002). 

4.2.2.7. 1.3. ESPECIFICIDADE 

Foram separados, tamisados, pesados e homogeneizados todos os 

excipientes utilizados para a fabricação dos comprimidos. Seguiu-se à 

preparação de amostras conforme descrito no item 4.2.3.7. Efetuou-se 

leitura espectrofotométrica da solução contendo estes excipientes em À = 
229 nm. 

4.2.2.7. 1.4. LINEARIDADE 

Este parâmetro foi determinado através da construção de reta de 

calibração com soluções padrão de glibenclamida em concentrações de 1 

)..lg/mL a 20 )..lg/mL, abrangendo de 20 a 400% da concentração teste 

(UNITED STATES PHARMACOPOEIA, 2002). 
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5. RESULTADOS 

As análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) e os espectros 

obtidos na região do infravermelho (IV) das amostras de glibenclamida (utilizada 

nas formulações), f3-ciclodextrina, mistura simples de ambas e os complexos 

glibenclamida I f3-ciclodextrina obtidos pelos métodos do moinho e evaporação de 

solvente (utilizados na produção das formulações CD1 a CD6) encontram-se nas 

Figuras 10 (DSC) e 11 (IV). 
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FIGURA 10 - Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL Imin) e 

razão de aquecimento de 10 °C/min das amostras de glibenclamida (GLI), 13-

ciclodextrina (f3-CD), complexo de inclusão GLI-f3-CD_moinho, complexo de 

inclusão GLI-f3-CD_rotaevaporação e mistura física GLI:f3-CD, 1:4 (p/p). 
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(A) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

'1: ... ... H • • 

FIGURA 11 - Espectros de absorção na região do infravermelho de: glibenclamida 

(GLI) (A), (3-ciclodextrina «(3-CO) (B), mistura de GLI e (3-CO na proporção 1:4 (p/p) 

(C), complexo GLI-(3-CO_rotaevaporação (O), complexo GLI-(3-CO_moinho (E) e GLI 

micronizada (F). 
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Os resultados análise de tamanho de partícula da glibenclamida e 

glibenclamida micronizada por difração de raios laser estão representados 

na Figura 12 (detalhes no ANEXO I). 

-e 
CD 
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tibenclarnida -Average, 10/2410217:09:13 
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1000 3000 

FIGURA 12 - Análise do tamanho de partículas por difração de raios laser de 

amostras de glibenclamida e glibenclamida micronizada. Média de 3 

análises. 

Quanto às análises físico-químicas dos comprimidos, as Tabelas 8 e 9 

apresentam, respectivamente, os resultados do exame visual e peso médio 

dos comprimidos do produto referência e das formulações produzidas. 

Nas Tabelas 10 e 11 estão apresentados os resultados obtidos na 

avaliação do diâmetro, espessura, dureza e friabilidade das formulações 

produzidas. 
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TABELA 8 - Aspecto do produto referência e dos comprimidos de 

glibenclamida 5,0 mg produzidos. 

FÓRMULA DeSCRIçÃO .' 

Oaonil® Comprimidos íntegros, oblongos, de cor branca, aspecto uniforme, com gravação. 

8 1 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

82 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

83 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

84 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

T1 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

T2 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

T3 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

PEG 1 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

PEG2 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

CO 1 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

C02 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

C03 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

C04 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

C05 Comprimidos friáveis, com bordas lascadas, redondos, de cor branca, sem 

gravação. 

C06 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

Mo 1 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

Mo2 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

MIC 1 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 

MIC2 Comprimidos íntegros, redondos, de cor branca, aspecto uniforme, sem gravação. 
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TABELA 9 - Valores de peso médio dos comprimidos (mg), desvio padrão 

(mg) e coeficiente de variação (%) (n=20). 

FÓRMULAS PESO MÉDIO DESVIO PADRÃO C.V. 

Daonil® 158,89 3,18 2,00 

81 205,56 2,29 1,11 

82 211,57 3,66 1,73 

83 203,87 2,22 1,09 

84 212,33 2,50 1,18 

T1 197,78 1,37 0,69 

T2 210,90 2,15 1,02 

T3 211,05 3,12 1,48 

PEG1 214,53 1,34 0,65 

PEG2 216,68 1,60 0,74 

CD1 203,85 2,19 1,07 

CD2 203,80 2,20 1,08 

CD3 200,76 1,26 0,63 

CD4 202,92 1,66 0,82 

CD5 206,50 10,4 5,03 

CD6 211,08 2,46 1,17 

Mo1 206,90 0,82 0,40 

Mo2 206,91 1,94 0,94 

MIC1 211,84 2,12 1,00 

MIC2 212,17 1,50 0,71 

(C.V.= coeficiente de variação) 
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TABELA 10 - Valores de diâmetro (mm) e espessura (mm) das formulações 

produzidas (desvio padrão, n=10). 

FORMULAS DIÂMETRO DESVIO PADRÃO ESPESSURA DESVIO PADRÃO 

81 8,07 0,04 5,09 0,01 

82 8,06 0,02 4,74 0,03 

83 8,10 0,03 5,22 0,04 

84 8,06 0,02 4,87 0,03 

T1 8,00 0,03 4,4 0,02 

T2 8,05 0,02 4,6 0,01 

T3 8,06 0,02 4,59 0,01 

PEG1 8,04 0,00 4,72 0,02 

PEG2 8,04 0,00 4,75 0,04 

CO 1 8,05 0,02 4,56 0,02 

CD2 8,05 0,03 4,63 0,03 

CD3 8,06 0,02 4,90 0,02 

CD4 8,06 0,02 4,89 0,02 

CD5 8,10 0,01 4,82 0,03 

CD6 8,09 0,01 4,79 0,01 

Mo1 8,05 0,03 4,84 0,02 

Mo2 8,07 0,02 4,71 0,14 

MIC1 8,09 0,01 4,95 0,04 

MIC2 8,08 0,02 4,96 0,03 
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o espectro de absorção da glibenclamida na região do ultravioleta em 

meio lauril sulfato de sódio 0,5% em água pode ser observado na Figura 13. 

A Tabela 12 apresenta as concentrações de glibenclamida e suas 

respectivas absorvâncias, utilizadas na obtenção da reta de calibração 

traçada em lauril sulfato de sódio 0,5% em água em 229 nm (Figura 14). 

As Figuras 15, 16, 17 e 18 fornecem os espectros de absorção da 

mistura de excipientes que compõem, respectivamente, as formulações 84, 

T3, PEG2 e CD4. 
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FIGURA 13 - Espectro de absorção, na região do ultravioleta, de uma 

solução de glibenclamida 5 f.1g/mL, em lauril sulfato de sódio 0,5% em água. 
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TABELA 12 - Concentrações de glibenclamida em lauril sulfato de sódio 

0,5% em água e suas respectivas absorbâncias. Leitura em 229nm. 

Concentração (J.1g/mL) Absorbância 

1 0,0503 

2 0,1010 

3 0,1497 

4 0,2009 

5 0,2566 

5,5 0,2726 

6 0,3018 

7 0,3540 

8 0,4054 

RETA DE CALIBAÇÃO 
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FIGURA 14 - Reta de calibração para glibenclamida em LSS 0,5% em água, 

a 229 nm, no intervalo de concentração de 1 a 8 J.1g/mL. 
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FIGURA 15 - Espectro de absorção (200 a 400nm) da mistura de 

excipientes da formulação 84 em lauril sulfato de sódio 0,5% em água. 
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FIGURA 16 - Espectro de absorção (200 a 400nm) da mistura de 

excipientes da formulação T3 em lauril sulfato de sódio 0,5% em água. 
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FIGURA 17 - Espectro de absorção (200 a 400nm) da mistura de 

excipientes da formulação PEG2 em lauril sulfato de sódio 0,5% em água. 
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FIGURA 18 - Espectro de absorção (200 a 400nm) da mistura de 

excipientes da formulação CD4 em lauril sulfato de sódio 0,5% em água. 
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A Tabela 13 apresenta os resultados médios (n=12) de porcentagem 

dissolvida de fármaco das formulações estudadas versus tempo, ao passo 

que a Tabela 14 apresenta os respectivos coeficientes de variação. A Figura 

19 apresenta os perfis de dissolução das mesmas. 

o perfil de dissolução do produto referência (Oaonil®) e das 

formulações 81, 82, 83 e 84 podem ser visualizadas na Figura 20, ao passo 

que a Figura 21 apresenta o perfil de dissolução das formulações T1, T2, T3, 

Oaonil®, 81 e 83. 

Nas Figuras 22 e 23 são apresentados, respectivamente, os perfis de 

dissolução das formulações PEG1, PEG2, Oaonil®, 81 e 83, e os perfis de 

dissolução das formulações que contém ciclodextrina: C01, C02, C03, C04, 

C05, C06, além do perfil de Oaonil®, 81 e 83. 

A Figura 24 apresenta o perfil de dissolução das formulações M01 e 

M02 com do Oaonil®, 81 e 83, enquanto o perfil de dissolução das 

formulações MIC1, MIC2, Oaonil®, 81 e 83 pode ser visualizado na Figura 

25. 
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TABELA 13 - Porcentagem dissolvida de glibenclamida (desvio padrão, 

n= 12) versus tempo de comprimidos de Daoni/® e das formulações 

produzidas submetidos ao ensaio de dissolução em LSS 0,5% em água 

% DISSOLVIDA 

FÓRMULAS tempo (min) 

O 2 5 10 15 20 30 
Oaonil® 0,00 77,51 87,42 97,04 100,44 101,71 103,70 

(0,00) (5,12) (1,97) (1 ,63) (1 ,96) (1,91 ) (1,75) 

81 0,00 5,96 10,72 19,64 25,62 31 ,80 38,22 
(0,00) (3,49) (4,90) (8,67) (9,55) (10,67) (8,38) 

82 0,00 3,09 5,61 11,10 15,91 19,83 26,58 
(0,00) (1,09) (0,89) (1 ,85) (2,47) (2,87) (4,01 ) 

83 0,00 10,08 18,22 33,83 41,48 49,09 55,64 
(0,00) (1,32) (1,98) (4,02) (3,66) (3,00) (5,03) 

84 0,00 11,50 20,84 35,93 40,53 46,73 53,00 
(0,00) (1 ,81 ) (1 ,65) (1 ,07) (0,96) (0,76) (0,86) 

Ti 0,00 4,45 8,61 16,52 21,42 26,67 35,47 
(0,00) (1 ,55) (2,45) (5,91 ) (5,73) (8,03) (8,16) 

T2 0,00 2,88 6,71 8,48 10,47 12,50 14,19 
(0,00) (1,81 ) (2,18) (3,43) (2,55) (4,04) (3,31 ) 

T3 0,00 5,87 8,37 11 ,20 13,09 16,59 19,57 
(0,00) (1,50) (1 ,98) (3,25) (2,67) (4,67) (3,87) 

PEG1 0,00 4,00 6,58 11,72 18,44 23,57 32,33 
(0,00) (1,88) (2,37) (4,28) (4,35) (6,21) (6,09) 

PEG2 0,00 16,36 30,41 43,86 55,68 70,93 100,55 
(0,00) (4,13) (7,48) (8,52) (9,80) (11,99) (12,93) 

CO 1 0,00 14,87 28,02 41 ,12 48,45 54,49 65,12 
(0,00) (2,48) (6,38) (4,88) (5,96) (4,90) (9,10) 

C02 0,00 43,25 70,44 91,45 100,07 105,03 107,66 
(0,00) (9,71) (6,82) (5,47) (3,74) (3,22) (3,25) 

C03 0,00 13,04 21,64 35,54 43,18 50,80 59,26 
(0,00) (1,78) (3,24) (3,19) (3,39) (3,63) (3,31 ) 

C04 0,00 32,74 45,29 65,41 72,22 78,95 85,40 
(0,00) (7,37) (5,79) (5,55) (5,99) (5,26) (5,32) 

CD5 0,00 9,51 15,65 24,49 29,73 36,1 4 42,83 
(0,00) (5,18) (7,51 ) (10,33) (11 ,06) (10,86) (10,85) 

C06 0,00 10,15 19,34 33,92 39,24 46,03 52,11 
(0,00) (1 ,28) (1,56) (1,26) (1 ,22) (1 ,52) (1,48) 

Moi 0,00 7,81 14,62 24,63 33,44 40,40 50,56 
(0,00) (2,20) (2,67) (3,57) (4,43) (5,43) (5,47) 

Mo2 0,00 19,44 37,48 57,55 70,74 76,20 84,04 
(0,00) (5,75) (8,16) (8,26) (6,67) (4,76) (4,24) 

MIC1 0,00 12,58 27,59 47,60 57,11 68,73 79,78 
(0,00) (2,64) . (5,65) (8,57) (10,51) (11 ,21 ) (11 ,28) 

MIC2 0,00 34,82 64,89 86,21 92,24 97,35 101,04 
(0,00) (8,67) (7,73) (2,21 ) (1,76) (1,50) (1,04) 
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TABELA 14 - Coeficiente de variação de Daonil® e das formulações 

produzidas submetidos ao ensaio de dissolução (n=12) 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (%) 

FÓRMULAS tempo (min) 

O 2 5 10 15 20 30 

Oaonil® 0,00 6,61 2,25 1,68 1,95 1,88 1,69 

81 0,00 58,56 45,71 44,14 37,28 33,55 21,93 

82 0,00 35,28 15,86 16,67 15,52 14,47 15,09 

83 0,00 13,10 10,87 11,88 8,82 6,11 9,04 

84 0,00 15,74 7,92 2,98 2,37 1,63 1,62 

Ti 0,00 34,83 28,46 35,77 26,75 30,11 23,01 

T2 0,00 62,85 32,49 40,45 24,36 32,32 23,33 

T3 0,00 25,55 23,66 29,02 20,40 28,15 19,78 

PEG1 0,00 47,00 36,02 36,52 23,59 26,35 18,84 

PEG2 0,00 25,24 24,60 19,43 17,60 16,90 12,86 

CO 1 0,00 16,68 22,77 11,87 12,30 8,99 13,97 

C02 0,00 22,45 9,68 5,98 3,74 3,07 3,02 

C03 0,00 13,65 14,97 8,98 7,85 7,15 5,59 

C04 0,00 22,51 12,78 8,48 8,29 6,66 6,23 

C05 0,00 54,47 47,99 42,18 37,20 30,05 25,33 

C06 0,00 12,61 8,07 3,71 3,11 3,30 2,84 

Moi 0,00 28,17 18,26 14,49 13,25 13,44 10,82 

Mo2 0,00 29,58 21,77 14,35 9,43 6,25 5,05 

MICi 0,00 20,99 20,48 18,00 18,40 16,31 14,14 

MIC2 0,00 24,90 11,91 2,56 1,91 1,54 1,03 
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FIGURA 20 - Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações 

81, 82, 83 e 84. Meio de dissolução: lauril sulfato de sódio 0,5% em água 

deionizada. Determinação a 229 nm. As barras indicam os respectivos 

valores de desvio-padrão (n= 12) 
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FIGURA 21 - Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações 

T1, T2, T3, 81 e 83. Meio de dissolução: lauril sulfato de sódio 0,5% em 

água deionizada. Determinação a 229 nm As barras indicam os respectivos 

valores de desvio-padrão (n=12) 



Resultados 68 

120 
aJ 
"'O .:5 100 o 
fi) 
fi) 

80 '6 
aJ 

"'O 
·E 60 
aJ 
o c: 

40 Q) 
,Q 
Õ> 
Q) 20 

"'O 

?fl. 
O 

O 5 10 15 20 25 30 35 
tempo (min) 

-.-Oaonil .....- 81 83 ~PEG1 ~PEG2 

FIGURA 22 - Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações 

81, 83, PEG1 e PEG2. Meio de dissolução: lauril sulfato de sódio 0,5% em 

água deionizada. Determinação a 229 nm. As barras indicam os respectivos 

valores de desvio-padrão (n=12) 
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FIGURA 23 - Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações 

81, 83, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 e CD6. Meio de dissolução: lauril sulfato 

de sódio 0,5% em água deionizada. Determinação a 229 nm. As barras 

indicam os respectivos valores de desvio-padrão (n=12) 
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FIGURA 24 - Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações 

81 , 83, M01, M02, CD1 e CD2. Determinação a 229 nm. Meio de 

dissolução: lauril sulfato de sódio 0,5% em água deionizada. As barras 

indicam os respectivos valores de desvio-padrão (n=12) 
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FIGURA 25 - Perfis de dissolução obtidos para Daonil® e as formulações 

81 , 83, MIC1 e MIC2. Meio de dissolução: lauril sulfato de sódio 0,5% em 

água deionizada. Determinação a 229 nm. As barras indicam os respectivos 

valores de desvio-padrão (n=12) 
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Os dados de eficiência de dissolução das formulações encontram-se 

apresentados na Figura 26. 
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FIGURA 26 - Valores médios de ED (%) para os produtos. As barras 

indicam os respectivos valores de desvio-padrão (n=12) 
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T A8ELA 16 - Comparação dos valores de eficiência de dissolução de cada 

formulação estudada, empregando-se o teste de TUKEY 

PRODUTO GRUPOS HOMOGÊNEOS 

Daonil® CD2 

81 T1, PEG1, CD5 

82 T1, T2, T3, PEG1 

83 84, CD1, CD3, CD6, Mo1 

84 83, CD3, CD6, Mo1 

T1 81,82, PEG1 

T2 82, T3 

T3 82, T2, PEG1 

PEG1 81,82, T1, T3 

PEG2 Mo2, MIC1 

CD1 83, CD3 

CD2 Daonil®, MIC2 

CD3 83, 84, CD1, CD6 

CD4 Mo2 

CD5 81, Mo1 

CD6 83, 84, CD3, Mo1 

Mo1 83, 84, CD5, CD6 

Mo2 PEG2, CD4 

MIC1 PEG2 

MIC2 CD2 
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Nas Tabelas 17 e 18 são apresentados, respectivamente, resultados 

intradia e interdias da exatidão, enquanto as Tabelas 19 e 20 fornecem os 

resultados de precisão intradia e interdias utilizados para a validação do 

método de quantificação de glibenclamida. 

o espectro de absorção dos excipientes utilizados nas diferentes 

formulações (sem o fármaco) após diluição em solução de lauril sulfato de 

sódio 0,5% está apresentado na Figura 27. A Figura 28 apresenta a reta de 

calibração para a análise da linearidade da validação da metodologia de 

quantificação de glibenclamida. 

Os resultados da análise de teor de glibenclamida das amostras de 

Daonil® e das formulações produzidas estão apresentados na Tabela 21 

(n=3). 

TABELA 17 - Exatidão da metodologia para quantificação deglibenclamida, 

realizada no mesmo dia (intradia). 

Solução Análise em Recuperação Média 

triplicata (%) (%) 

1 105,64 

A 2 108,33 103,95 

3 97,89 

1 104,98 

B 2 101,55 100,33 

3 94,45 

1 104,10 

C 2 104,89 102,59 

3 98,78 

Média 102,29 
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TABELA 18 - Exatidão da metodologia para quantificação de glibenclamida, 

realizada em dias diferentes (interdias). 

Solução Análise em Recuperação Média 

triplicata (%) (%) 

1 95,73 

A 2 100,00 97,87 

3 97,87 

1 97,99 

B 2 102,29 99,99 

3 99,70 

1 106,81 

C 2 97,58 102,10 

3 101 ,92 

Média 99,99 

TABELA 19 - Precisão da metodologia para quantificação de glibenclamida, 

realizada no mesmo dia (intradia). 

, 
, 

Amostra Absorvância Teor de Glibenclamida (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Média 

Desvio Padrão 

C.V. (%) 

(C.V.= Coeficiente de Variância) 

0,2816 

0,2823 

0,2813 

0,2815 

0,2808 

0,2805 

0,2808 

101,55 

101,80 

101,44 

101,51 

101,26 

101,15 

101,26 

101,42 

0,20 

0,20 
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TABELA 20 - Precisão da metodologia para quantificação de glibenclamida, 

realizada em dias diferentes (interdias). 

Dia 

1 

2 

3 

Média 

D.P. 

C.V. % 

Amostra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Abs Teor 

0,2816 101,55 

0,2823 101,80 

0,2813 101,44 

0,2815 101,51 

0,2808 101,26 

0,2805 101,15 

0,2808 101,26 

0,2720 98,10 

0,2711 97,77 

0,2709 97,70 

0,2717 97,99 

0,2715 97,92 

0,2726 98,31 

0,2719 98,06 

0,2820 101,69 

0,2833 102,16 

0,2834 102,19 

0,2818 101,62 

0,2810 101,33 

0,2828 101,98 

0,2829 102,01 

(D.P.= Desvio Padrão; C.V.= Coeficiente de Variância) 

Média 

101,42 

97,98 

101,85 

100,42 

2,12 

2,11% 

D.P. C.V. % 

0,20 0,20 

0,21 0,21 

0,32 0,31 
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FIGURA 27 - Espectro de absorção da mistura dos excipientes (sem o 

fármaco) utilizados nas formulações (Â. = 200 a 400 nm). 
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FIGURA 28 - Reta de calibração de glibenclamida em lauril sulfato de sódio 

0,5% em água a 229 nm, e intervalo de concentração de 1 a 20 /-lg/mL. 
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TABELA 21 - Teor de fármaco nas amostras de Daonil® e nas formulações 

produzidas (desvio padrão, n=3) 

. FÓRMULA 

Daonil® 

81 

82 

83 

84 

T1 

T2 

T3 

PEG1 

PEG2 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

CD5 

CD6 

Mo1 

Mo2 

MIC1 

MIC2 

MéDIA(MG) 
. ±DP 

5,35 ± 0,01 

5,64 ±0,13 

5,73 ± 0,07 

5,33 ± 0,13 

5,57±0,16 

5,24±0,04 

4,94 ±0,06 

5,30 ±0,13 

5,74±0,14 

5,78±0,08 

5,70 ± 0,07 

5,63 ±0,16 

5,63 ± 0,18 

5,59 ±0,07 

5,72 ± 0,06 

5,98 ±0,36 

5,07 ± 0,08 

4,99 ±O,03 

6,06 ± 0,18 

5,56±O,06 

MÉDIA(%) 

±DP 
97,33 ± 0,18 

102,59 ± 2,40 

104,26 ± 1,22 

96,95±2,34 

101,19 ±2,83 

95,24±O,82 

89,89 ± 1,01 

96,36±2,34 

104,41 ± 2,47 

105,13 ± 1,42 

103,67 ± 1,19 

102,42 ± 2,92 

102,32 ± 3,19 

101,72 ± 1,25 

103,98 ± 1,01 

108,65 ± 6,52 

92,15 ± 1,49 

90,81 ±0,58 

110,18 ± 3,29 

101,04 ± 1,01 

Q'~r~~;t~1 
0,19 

2,34 

1,17 

2,42 

2,80 

0,86 

1,13 

2,43 · 

2,37 

1,35 

1,15 

2,85 

3,12 

1,23 

0,97 

6,02 

1,61 

0,64 

2,98 

t,OO 
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6. DISCUSSÃO 

A glibenclamida, utilizada neste estudo como modelo, sendo pouco 

solúvel, deve, como todos os fármacos dessa classe, ser trabalhada com 

especial atenção durante o desenvolvimento farmacotécnico, especialmente 

de comprimidos, uma vez que a baixa solubilidade é um fator que afeta 

diretamente a dissolução do mesmo e, conseqüentemente, pode afetar sua 

biodisponibilidade (BABU, & PANOIT, 1995; ANSEL et aI., 2000). 

Foram desenvolvidas 19 formulações contendo 5 mg de glibenclamida 

com o objetivo de comparar, através do perfil de dissolução, diferentes 

processos que comprovadamente, possuem a capacidade de promover a 

melhoria da dissolução de um fármaco, e compará-los ao o perfil de 

dissolução do medicamento referência, produzido pela Aventis Pharma 

Ltda., cujo nome comercial é Oaonil® (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003). 

Uma vez que a concentração de glibenclamida nas formulações é de 

5 mg, utilizou-se, no desenvolvimento das mesmas, o processo de 

compressão direta conforme esquema apresentado na FIGURA 3. As 

formulações base continham os seguintes excipientes: Microcel® MC-101 

(celulose microcistalina PH101), Aerosil 200® e estearato de magnésio, 

podendo ainda conter Explocel® e/ou lauril sulfato de sódio (TABELA 1). 

Visando a melhoria da dissolução do fármaco utilizaram-se algumas 

técnicas como dispersão sólida (CHOWOARY, et aI., 1995; LEUNER & 

ORESSMAN, 2000), complexação com ciclodextrinas (LOFTSSON & 

BREWSTER, 1996; STELLA & RAJEWSKI, 1997; KANG et.al., 2002), 

redução do tamanho de partícula do fármaco (micronização) (LEVY, 1963). 

No presente estudo foi testada, inicialmente, a dispersão sólida de 

glibenclamida com celulose microcristalina, formulações T1, T2 e T3, para 
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avaliar se este sistema promoveria alguma alteração na dissolução em 

comprimidos (FIGURA 4 e TABELA 2). 

Posteriormente, foi empregada a dispersão sólida de glibenclamida 

em PEG 4000 (FIGURA 5 e TABELA 3). As dispersões foram obtidas 

através do método do solvente, no qual o fármaco e o carreador são 

inicialmente dissolvidos em solventes ou mistura de solventes com a 

posterior remoção dos mesmos por evaporação. 

Após o emprego das dispersões sólidas foram produzidas 

formulações contendo f3-ciclodextrina (f3-CO). Os complexos GLI-f3-CO foram 

obtidos pelo método da moagem e rotaevaporação. Cada formulação 

produzida continha f3-CO sob a forma de complexo ou mistura simples 

(FIGURAS 6,7,8 e TABELA 4). 

Produziram-se, também, formulações para avaliar a influência da 

moagem (FIGURA 9) e da utilização fármaco micronizado (TABELA 5) sobre 

o perfil de dissolução. 

As características das principais matérias primas empregadas neste 

estudo encontram-se descritas a seguir (HANOBOOK OF 

PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS, 2003; SHETH et a/., 1980; ANSEL et a/., 

2000; MERCK INOEX 13a ed., 2001): 

./ Glibenclamida (GLI): princípio ativo. Sulfoniluréia de segunda geração 

de atividade hipoglicemiante. Praticamente insolúvel em água . 

./ Celulose microcristalina PH101 (Microcel®MC-101): excipiente 

amplamente utilizado como diluente e aglutinante na obtenção de 

cápsulas e comprimidos, seja por granulação úmida ou compressão 

direta. Também possui propriedade lubrificante e desintegrante úteis 

em compressão. É compatível com a maioria dos excipientes 
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podendo ser utilizado com outros diluentes com excelentes 

resultados . 

./ Lauril sulfato de sódio (LSS): tensoativo aniônico, utilizado como 

agente lubrificante nas formulações . 

./ Dióxido de silício coloidal (Aerosil 200®): agente promotor de reologia, 

desintegrante e adsorvente . 

./ f3-ciclodextrina: oligossacarídeo cíclico formado por 6 unidades de 

glicose com capacidade de formar complexos de inclusão com alguns 

fármacos . 

./ Polietilenoglicol 4000 (PEG 4000): polímero estável e hidrofílico de 

peso molecular médio entre 2600 - 3800. Pode aumentar a 

efetividade do agente aglutinante na formulação e possui também 

alguma ação lubrificante . 

./ Croscarmelose sódica (Explocel®): agente desintegrante . 

./ Estearato de Magnésio: agente lubrificante de ação . antiaderente, 

utilizado em geral nas concentrações de 0,25% a 5,0% p/p . 

./ Álcool Etílico 96°: solvente utilizado para a obtenção das dispersões 

sólidas. 

Ao desenvolvimento das formulações, seguiu-se às análises físico

químicas dos comprimidos. As formulações desenvolvidas foram avaliadas 

quanto ao aspecto, e, com exceção à denominada CD5, todas apresentaram 

comprimidos íntegros e de aspecto uniforme, sem fraturas ou lascas 

(TABELA 8). 

A Farmacopéia Brasileira 4 ed. (1988) preconiza que comprimidos de 

peso médio ou valor nominal declarado compreendido entre 80,0 e 250,0 mg 

podem sofrer um limite de variação de ± 7,5%, e não pode ser tolerada mais 

que duas unidades fora deste limite especificado, porém nenhuma poderá 

estar acima ou abaixo do dobro das porcentagens indicadas. Os resultados 
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de peso médio, apresentados na TABELA 9, indicam que todos os 

comprimidos atendem a especificação. Dentre as formulações 

desenvolvidas, a formulação CD5 foi a que apresentou o maior coeficiente 

de variação, 5,03%; as demais apresentaram valores de coeficiente de 

variação compreendidos entre 0,40% e 1,73%. 

Quanto ao diâmetro e espessura dos comprimidos (TABELA 10) não 

foram observadas variações uma vez que estes fatores são determinados 

pela matriz e punção da máquina de compressão (FERRAZ, 1993). Somente 

a formulação CD5 se apresentou fora das especificações da Farmacopéia 

Brasileira 4 ed. (1988) para as análises de dureza e friabilidade (TABELA 

11). O valor mínimo aceitável de dureza é de 30N, aproximadamente 3 kgf, 

quando os resultados são obtidos por aparelho com mecanismo de força 

exercido por de mola espiral. O menor resultado médio obtido foi de 3,6 kgf 

para a formulação T1, porém a formulação CD5 cuja dureza média é de 4,66 

kgf, apresentou um alto coeficiente de variação, 34,33%. Para a friabilidade 

são aceitáveis os comprimidos com perda inferior a 1,5%, sendo que a 

formulação CD5 apresentou 2,19 % de perda. 

Os resultados obtidos de bordas lascadas, valores de dureza com alto 

coeficiente de variação e friabilidade fora da especificação dos comprimidos 

de CD5 foram inesperados, uma vez que a sua composição assemelha-se a 

CD6, com diferença apenas no uso de Expolcel®, e o processo de obtenção 

dos comprimidos foi idêntico para ambas. Pretende-se, no futuro, efetuar 

estudos com o intuito de esclarecer as causas deste fato. 

Em relação ao perfil de dissolução das formulações, utilizou-se 

metodologia proposta e desenvolvida por PRA TES (2003), uma vez que, 

para a glibenclamida, não existe ensaio de dissolução descrito em 

compêndio oficial (UNITED STATES PHARMACOPOEIA, 2002; BRITISH 

PHARMACOPOEIA, 2000). 
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Dentre as várias propostas de meio de dissolução descritas na 

literatura para ensaio de comprimidos de glibenclamida, pode-se citar o 

emprego de tampão fosfato contendo 8,5% de álcool e 0,24% de Tween 80 

(EL-MASSIK et aI. , 1996), tampão fosfato pH 7,5 (SHAHEEN et aI., 1987), 

tampão fosfato pH 7,4 (SIGNORETTI et aI., 1985; GANGULl et al , 1992; 

BLUME et aI., 1993; ISMAIL et aI., 1996; SIEWERT et aI. , 2002), tampão 

fosfato pH 6,0 (LOBENBERG et aI., 2000), fluidos intestinais simulados sem 

enzima pH 7,5 (RODRíGUEZ et al, 1993; LOBENBERG et al, 2000) e lauril 

sulfato de sódio (LSS) 0,5% em água, sendo que este último mostrou-se 

eficaz para análise de produtos contendo glibenclamida no mercado 

brasileiro (PRA TES, 2003). 

SHAH et aI. (1989) estudaram o efeito de tensoativos no meio de 

dissolução e seus efeitos em relação ao perfil de dissolução in vitro de 

fármacos pouco solúveis como griseofulvina, avaliando diferentes 

tensoativos em diferentes concentrações. Carbamazepina, clofibrato, acetato 

de medroxiprogesterona e acetato de cortisona foram avaliados quanto ao 

efeito de concentrações crescentes de LSS no meio de dissolução. Os 

resultados demonstraram completa dissolução de tais fármacos, e que a 

velocidade e extensão de dissolução aumentaram com concentrações 

crescentes de LSS. Estes meios de dissolução, especialmente solução 

aquosa de LSS, podem ainda ser considerados similares às condições do 

fluido intestinal, onde micelas de sais biliares e lecitina são capazes de 

melhorar a solubilidade de substâncias pouco solúveis. 

No presente trabalho, a técnica analítica empregada para a 

quantificação do fármaco no meio de dissolução foi espectrofotometria de 

ultravioleta, sendo que foi utilizado o comprimento de onda de 229 nm, que 

correspondia ao comprimento de onda de máxima absorção no espectro de 

glibenclamida em etanol em LSS 0,5% (FIGURA 13). 
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A equação da reta de calibração obtida, conforme representado na 

TA8ELA 12 e na FIGURA 14, apresentou coeficiente de correlação 

significativo com valor igual a 0,9996, ou seja, existe uma boa relação linear 

entre as duas variáveis medidas: as absorvâncias e as concentrações do 

padrão secundário de glibenclamida. Além disso, os excipientes utilizados 

nas diferentes formulações não interferem na leitura da glibenclamida a 229 

nm (FIGURAS 15, 16, 17 e 18). 

Os resultados dos perfis de dissolução de todas as formulações estão 

representados na TA8ELA 13 e na FIGURA 19. Os perfis de dissolução de 

Daonil® indicam que o produto apresenta uma dissolução muito rápida, 

chegando a uma média de 97,04% aos 10 minutos (TA8ELA 13). 

De maneira geral, as formulações base 81 , 82, 83 e 84, e as 

formulações que empregaram o método da dispersão sólida em celulose 

microcristalina (T1, T2 e T3) apresentaram valores de porcentagem 

dissolvida de fármaco muito baixos (FIGURA 19). Aos 10 minutos 81 , 82, 83 

e 84 apresentaram respectivamente 19,64%, 11 ,10%, 33,83% e 35,93% de 

fármaco dissolvido; enquanto T1, T2, T3 apresentaram 16,52%, 8,48% e 

11,20%. As formulações 83 (Explocel® sem LSS) e 84 (Explocel® com LSS) 

não aparentam diferenças entre si (FIGURA 20). Estranhamente o lauril 

sulfato de sódio promoveu uma pequena piora nas formulações 82 em 

relação à 81 (FIGURA 20), e nas formulações T2 e T3 em relação à T1 

(FIGURA 21). 

A utilização de tensoativos em formas farmacêuticas sólidas para 

melhoria da solubilidade de fármacos pouco solúveis é conhecida, estando o 

lauril sulfato de sódio presente em formulações de comprimidos de 

lidoflazine, griseofulvina e albendazol (VEIGA & AHSAN, 1997). Entretanto 

tal vantagem esperada não foi observada nas formulações desenvolvidas. 
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SINGH (1986) avaliou o efeito do uso dos tensoativos lauril sulfato de 

sódio (LSS) e Tween®80 na eficácia terapêutica de comprimidos de 

glibenclamida em redução do açúcar sanguíneo de coelhos e em humanos. 

Os comprimidos obtidos por granulação úmida apresentavam diferentes 

concentrações de LSS (4 lotes) e de Tween®80 (4 lotes). Avaliou-se em 

testes em coelhos que concentrações crescentes tanto de LSS como 

Tween®80 nos comprimidos promovia uma maior redução no açúcar 

sanguíneo comparado com a administração de uma solução de 

glibenclamida. Em humanos, ao comparar solução do fármaco com 

comprimidos que promoveram o melhor resultado em coelhos (20 mL de 

solução 1 % p/v de tensoativo), verificou-se que ambos tensoativos 

promovem maior redução no açúcar sanguíneo que a solução de 

glibenclamida, e que Tween®80 na formulação apresentou resultado 

significativamente melhor que LSS. 

As formulações com dispersão em PEG apresentaram diferença em 

relação às formulações base. PEG1 apresentou valores de porcentagem 

dissolvida inferiores a 81, ao passo que PEG2 (Explocel®) apresenta valores 

de porcentagem dissolvida sensivelmente melhor que a formulação 83 

(Explocel®), em todos os tempos. Por exemplo, no tempo de coleta 10 

minutos PEG1 = 11,72%, 81 = 19,64%, PEG 2 = 43,86% e 83=33,83%. 

Entretanto estas formulações apresentam porcentagem média de fármaco 

dissolvido inferiores aos do Daonil® (FIGURA 22). 

A melhora observada na formulação PEG 2 foi abaixo do esperado 

para uma dispersão sólida. GHOSH et aI. (1997) e 8ETAGERI & MAKARLA 

(1995) relataram melhoria superior no perfil de dissolução de glibenclamida 

através de dispersões sólidas com polietilenoglicol (PEG) 4000 e 6000, estes 

autores, entretanto, não avaliaram a dissolução destas dispersões sob a 

forma de comprimidos. A falta de desintegração e a baixa dissolução em 

comprimidos de dispersão sólida pode estar ser relacionada à natureza 
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macia e moldável do carreador (ex. PEG) que agem como fortes 

aglutinantes nestas formulações. Uma maneira de contornar este problema é 

através do uso de uma quantidade de excipiente muito maior, cerca de 9 

vezes, em relação à quantidade de dispersão (SERAJUDDIN, 1999). Nas 

formulações produzidas utilizou-se uma proporção relativamente elevada de 

PEG 4000 em relação ao fármaco: 1:12, (p/p) de GLl/PEG 4000, porém a 

quantidade de excipiente (celulose microcristalina) utilizada em relação à 

dispersão foi de apenas 1:2 (65 mg de dispersão para 130 mg de celulose 

microcristalina). 

As formulações CD1 a CD6 contém j3-ciclodextrina em sua 

composição. Os resultados de análise térmica (FIGURA 10) indicam a 

formação dos complexos de inclusão através de ambos os métodos de 

complexação: moagem e rotaevaporação. As curvas DSC indicam que a 

glibenclamida apresenta somente um pico endotérmico a 176,26°C referente 

ao seu ponto de fusão. A j3-ciclodextrina apresenta uma variação entálpica 

no sentido endotérmico em aproximadamente 90°C devido a liberação de 

água. A mistura física utilizada respeitou as proporções utilizadas de 1:4 

(p/p) e apresentou dois eventos endotérmicos: o primeiro referente à perda 

de água da j3-ciclodextrina, e o segundo referente ao ponto de fusão da 

glibenclamida. 

No complexo de inclusão por moinho, há uma sensível diminuição do 

pico de fusão da glibenclamida, e no complexo de inclusão por evaporação 

também se nota uma diminuição deste pico. A diminuição do pico de fusão 

indica que houve formação de complexos de inclusão com j3-ciclodextrina, 

porém uma parte da glibenclamida permaneceu sem formar complexo. A 

ausência total de evento nesta temperatura indicaria que toda a 

glibenclamida havia formado complexo com a j3-ciclodextrina (FIGURA 10). 
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Ainda com relação aos espectros no IV dos complexos de inclusão 

(FIGURA 11), a banda referente à deformação angular do N-H da uréia e a 

banda 11 da amida, apresentou um leve deslocamento em relação a 

glibenclamida (1534 cm-1 e 1530 cm-1
, respectivamente espectros D e E), 

reforçando o indício de formação de complexo. 

Os deslocamentos verificados nos espectros dos complexos 

glibenclamida-j3-ciclodextrina não foram observados na mistura física 

(espectro C), que apresentou as mesmas bandas que caracterizam a 

glibenclamida (espectro A) (FIGURA 11). 

Na FIGURA 23 pode-se observar que as . formulações cujos 

complexos de inclusão foram obtidos pelo método da moagem, CD1 e CD2, 

apresentaram aos 10 minutos 41 ,12 e 91,45 % de fármaco dissolvido, 

valores maiores que aqueles obtidos por rotaevaporação, CD3 e CD4, cujas 

porcentagens de glibenclamida dissolvida foram respectivamente 35,54 e 

65,41 %. CD2 apresentou, no tempo 10 minutos maior porcentagem de 

fármaco dissolvido que o Daonil®. As formulações que utilizaram complexos 

obtidos pelo método da moagem (CD1 e CD2) apresentaram melhores 

resultados de dissolução que as formulações que utilizaram complexos 

obtidos pelo método da rotaevaporação (CD3 e CD4); tal fato pode ser 

explicado pela formação de complexo em maior porcentagem através da 

moagem conforme já mencionado e/ou possível redução do tamanho de 

partícula da glibenclamida através deste mesmo processo. 

As formulações controle CD5 (sem ,Explocel®) e CD6 (com Explocel®) 

apresentam valores médios de quantidade de fármaco dissolvido próximos 

de 81 (sem Explocel®) e 83 (com Explocel®), respectivamente. Os valores 

de % dissolvida aos 10 minutos de CD5 (24,49%) comparado a 81 (19,64%), 

e de CD6 (33,92%) comparado a 83 (33,83%) são bem semelhantes e 

confirmam os resultados obtidos por DSC (FIGURA 10), indicando a não 
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formação de complexo de inclusão da mistura simples, GLI e ~-CO, utilizada 

nas formulações controle (FIGURA 23). 

Em todos os tempos de coleta de C01 e C03, os valores obtidos 

apresentaram porcentagens médias de glibenclamida dissolvida maiores que 

seu controle C05. O mesmo ocorreu com as fórmulas com Explocel®: C02 e 

C04 em relação ao controle C06 (FIGURA 23). Portanto, a utilização de 

complexos com ~-CO promove uma melhora na dissolução da 

glibenclamida. 

As formulações M01 e M02 serviram de controle para avaliar o efeito 

do processo de moagem nas formulações C01 e C02. M01 (sem Explocel®) 

e M02 (com Explocel®) apresentaram, em 10 minutos, respectivamente, 

24,63% e 57,55% de glibenclamida dissolvida; valores um pouco superiores 

às formulações correspondentes que não passaram por este processo, 81 

(19,64%) e 83 (33,83%). Aparentemente o processo de moagem causa uma 

pequena melhora da dissolução, que pode ser justificado por uma alteração 

do tamanho de partícula do fármaco. Essa pequena melhora, porém, não foi 

o fator determinante nos altos valores de porcentagem de fármaco dissolvido 

encontrados nas formulações que utilizaram os complexos com ~

ciclodextrina obtidos por moagem, que aos 10 minutos apresentaram média 

de 41,12% (C01) e 91,45% (C02) dissolvido (FIGURA 24). 

A redução do tamanho de partícula de um fármaco aumenta sua área 

de superfície específica e conseqüentemente a velocidade de dissolução do 

mesmo (LEE et a/., 2000). NI (1990) patenteou formulações de 

glibenclamida micronizada com lactose "spray-dried" que apresentam 

melhoria na absorção e biodisponibilidade. 

A análise do tamanho de partícula fornece uma ferramenta de 

controle dos atributos físicos das substâncias com finalidade farmacêutica 
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(BARBER et aI., 1998). Um dos aspectos mais importantes com relação ao 

tamanho de partícula é estabelecer o perfil da distribuição granulométrica 

relacionada a biodisponibilidade desejada. CAVE & NICHOLSON (2001) são 

detentores de patente de comprimidos e cápsulas que utilizam glibenclamida 

com tamanho de partícula definido. Na patente citada, reivindica-se a 

utilização de glibenclamida com tamanho de partícula definido: 25% das 

partículas tem distribuição do tamanho de partícula entre 3 e 11 Jlm, 50% 

entre 6 e 23 Jlm, e 75% compreendidas entre 15 e 46 Jlm, sendo que estas 

partículas, com esta distribuição definida, fazem parte da composição das 

formulações. 

A glibenclamida micronizada apresentou uma granulometria muito 

menor (d(0.5):8160 Jlm e d(0.9):18.057 Jlm] , que a amostra original 

[d(0.5):54,353 Jlm e d(0.9): 141,783 Jlm]. Pode-se ainda afirmar que para a 

glibenclamida micronizada 75 % da amostra está compreendida no tamanho 

de partícula entre 13,13 e 15,14 Jlm , ao passo que para a não micronizada 

75% da amostra está compreendida entre 91,20 e 104,71 Jlm(FIGURA 12 e 

ANEXO I) . 

Nas formulações MIC1 (sem Explocel®) e MIC2 (com Explocel®) 

foram utilizadas glibenclamida micronizada, e aos 10 minutos apresentaram, 

respectivamente, 47,60 e 86,21% de fármaco dissolvido, indicando uma 

aparente melhora se comparada às formulações idênticas que utilizaram a 

glibenclamida não micronizada B1 (19,64%) e B3 (33,83%). MIC 2 

apresentou valor muito próximo ao Daonil® neste tempo de dissolução 

(87,42%) (FIGURA 25). 

Os resultados de perfil de dissolução melhorados são condizentes 

com a redução do tamanho de partícula do fármaco. Convém ressaltar que 

os espectros de infravermelho (FIGURA 11) indicaram que a glibenclamida 

não sofreu alterações estruturais após o processo de micronização, pois as 
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bandas características da glibenclamida se apresentam idênticas na amostra 

micronizada (espectro F) e na amostra não micronizada (espectro A). 

É interessante notar que todas as formulações produzidas que 

apresentavam o desintegrante Explocel®, em sua composição, tiveram 

liberação melhorada em comparação a formulação semelhante sem o 

mesmo: B3 melhor que B 1, B4 melhor que B2, PEG 2 melhor que PEG 1, 

C02 melhor que C01, C04 melhor que C03, C06 melhor que C05, M02 

melhor que M01, MIC2 melhor que MIC1 . 

Ferramentas estatísticas são importantes instrumentos quando se 

deseja comparar dois ou mais grupos de resultados. O "Guia para ensaios 

de dissolução para formas farmacêuticas sólidas orais de liberação imediata 

(FFSOLl)" publicado na Resolução RE nO 90112003 da ANVISA, apresenta 

métodos estatísticos de comparação de perfis de dissolução, como o método 

modelo independente que emprega fator de semelhança e o método modelo 

independente multivariado. O primeiro método preconiza a utilização de, no 

mínimo, cinco pontos de coleta; inclusão de apenas um ponto acima de 85% 

de dissolução para ambos os produtos, teste e referência; e, para permitir o 

uso de médias, os coeficientes de variação para os primeiros pontos não 

devem exceder 20%. Já o segundo é recomendado para casos em que o 

coeficiente de variação dentro do lote é maior que 15% (BRASIL, 2003). 

Os resultados de dissolução obtidos para as formulações (TABELAS 

13 e 14) não permitiram a utilização de nenhum dos dois modelos 

apresentados no Guia da ANVISA. Por este motivo, os valores de eficiência 

de dissolução (EO %), parâmetro proposto por KHAN & RHODES (1975), 

foram utilizados para comparação dos perfis de dissolução. 

ANDERSON et aI. (1998) compararam os fatores f1 e f2 com a 

eficiência de dissolução (ED) na avaliação de perfis de dissolução in vitro, e 
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relatam que ambos levam a resultados semelhantes. A ED possui também 

como vantagens a não exigência de lote de referência, a não necessidade 

de um número mínimo de lotes, exigidos para f1 e f2, a fim de se obter 

resultados estatisticamente semelhantes, e também permite monitorar a 

variabilidade intra lote. 

Os valores de ED (FIGURA 26) apresentam Daonil® com ED de 

78,12%. As formulações CD2 e MIC 2 foram as que mais se aproximaram 

deste valor, apresentando cada uma, respectivamente, 74,26% e 68,73%. 

A análise de variância (ANOVA) foi, então, utilizada a fim de se 

verificar a existência ou não de diferença significativa entre os valores de ED 

obtidos das formulações (BOLTON, 1990). Os resultados da ANOVA 

indicam que, de fato, existem diferenças significativas entre as formulações 

(TABELA 15 e ANEXO 11). 

YUKSEL, KANIK & BAYKARA (2000) aplicaram diferentes métodos 

de comparação de perfis de dissolução in vitro para identificar as vantagens 

e desvantagens de cada método. Aos perfis de dissolução de comprimidos 

de naproxeno sódico de liberação imediata aplicaram-se métodos de 

comparação baseados em ANOVA (ANOVA e MANOVA), os modelo 

dependentes (primeira ordem, Hixson-Crowell, Higuchi, Weibull e logística) e 

os modelo independentes (fatores f1 e f2). Os resultados indicaram que os 

modelos baseados em ANOVA e os modelo dependentes possuem limites 

mais estreitos e são mais discriminativos que os fatores f1 e f2, embora, 

estes últimos são de aplicação e interpretação mais simples. Ainda, a 

aplicação e avaliação dos métodos modelo dependentes são mais 

complicados e os métodos baseados em ANOVA são mais informativos 

quanto à dissolução. 

Para se definir quais formulações são significativamente diferentes ou 

quais são significativamente semelhantes entre si, foi necessário aplicar um 
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teste de comparação múltipla, o teste de Tukey (BOL TON, 1990; 

GONZÁLEZ et aI. , 1995; FERRAZ, 1998). 

Os resultados de comparação múltipla (TABELA 16 e ANEXO li) 

indicam que somente a C02 é significativamente semelhante ao Oaonil®, 

confirmando o efeito do uso de J3-ciclodextrina na melhoria do perfil de 

dissolução. A utilização de LSS nas formulações não afetou o resultado de 

dissolução entre 83 e 84, semelhantes entre si. O método da dispersão em 

celulose microcristalina não apresentou melhorias na dissolução uma vez 

que B1 é semelhante a T1, e B2 semelhante a T1, T2, e T3. 

A inclusão de PEG 4000 na ausência de Explocel®, não afetou a 

dissolução: PEG1 semelhante a 81 e 82; entretanto, na presença de 

Explocel®, PEG 4000 apresentou diferenças, conforme já visto na análise do 

perfil de dissolução. Pode-se também observar que PEG2 é semelhante a 

M02 e MIC 1, ou seja, a utilização de PEG 4000 adicionado de desintegrante 

nesta formulação equivale a moagem com desintegrante ou a micronização 

do fármaco. 

Pode-se verificar que formulações produzidas a utilização de 

Explocel® equivalem à incorporação da glibenclamida com J3-CD, visto que 

B3 apresentou-se semelhante a C01 e C03. B3 também é semelhante a 

C06, comprovando a mistura sem formação de complexo entre 

glibenclamida com J3-CD, e semelhante a M01, neste caso o desintegrante 

causou efeito semelhante ao processo de moagem na dissolução (TABELA 

16). 

C01 sendo semelhante a B3 verifica-se que a J3-CD promoveu o 

mesmo efeito na dissolução que o Explocel®. CO 1 sendo semelhante a C03 

indica que a J3-CO, para este tipo de formulação, apresentou efeito 

semelhante não importando 'o método de incorporação, porém o mesmo não 

pôde ser observado nas formulações J3-CD com Explocel®. 
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A utilização de complexo glibenclamida-f3-CD formado através da 

rotaevaporação promoveu dissolução semelhante à moagem do fármaco 

para as formulações com Explocel®: CD4 e M02. Por outro lado, M02 

também apresenta eficiência de dissolução semelhante à utilização de 

dispersão sólida em PEG 4000 com Explocel® (PEG2). 

MIC2 é significativamente semelhante a CD2, porém não é 

semelhante ao Daonil®, a micronização apresentou dissolução semelhante 

ao uso de complexo com f3-CD através do moinho de bola, porém não 

promoveu dissolução eficiente para ser comparável ao medicamento 

referência. 

A quantificação da glibenclamida foi executada através de método 

espectrofotométrico não descrito em compêndios oficiais. Utilizou-se lauril 

sulfato de sódio 0,5% em água como meio para a análise e etanol PA para 

solubilização da glibenclamida. 

A metodologia desenvolvida foi validada de acordo com a 

Farmacopéia Americana (UNITED STATES PHARMACOPOEJA, 2002), que 

preconiza que métodos analíticos para quantificar a substância ativa em 

produtos farmacêuticos acabados requerem determinação de: 

1. exatidão, proximidade dos resultados com o valor real, expresso em 

% de recuperação. 

2. precisão, grau de concordância entre os resultados de análises 

individuais quando o procedimento é aplicado repetidamente a 

múltiplas análises de uma mesma amostra homogênea, geralmente 

expressa pelo desvio padrão ou desvio padrão relativo; 

3. especificidade, capacidade do método quantificar o analito de forma 

inequívoca mesmo na presença de outros componentes; 
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4. linearidade, capacidade de gerar resultados diretamente 

proporcionais à concentração da substância em teste dentro de uma 

variação conhecida. 

Os resultados obtidos para cada determinação desta validação foram: 

Exatidão: a recuperação variou entre 94,45% e 108,33% na análise 

intradia, com média de 102,29%, e para a análise interdias exatidão do 

método variou entre 95,73% e 106,81%, com média de 99,99% (TABELAS 

17 e 18), o que indica que o método é capaz de apresentar resposta que 

corresponde ao resultado verdadeiro. 

Precisão: amostras analisadas no mesmo dia apresentaram desvio 

padrão de 0,20% (TABELA 19), e 2,11% para amostras analisadas em dias 

diferentes (TABELA 20), indicando, através destes baixos valores de desvio

padrão, que o método é preciso, pois, após uma série de medidas de uma 

mesma amostra, os resultados obtidos apresentam-se muito próximos entre 

si. 

Especificidade: o espectro de absorção (I\' = 200 a 400 nm) da mistura 

de todos os excipientes utilizados nas formulações demonstrou que não há 

interferência no comprimento de onda utilizado pelo método, 229 nm em 

meio lauril sulfato de sódio 0,5% (FIGURA 27), demonstrando que o método 

é capaz de medir exatamente a glibenclamida mesmo na presença de outros 

componentes das formulações produzidas. 

Linearidade: o método mostrou-se linear na faixa de concentração de 

1 f.lg/mL a 20f.lg/mL, com coeficiente de correlação igual a 0,9997, indicando 

uma boa relação linear entre absorvâncias e concentrações de 

glibenclamida. A linearidade abrangeu concentrações de 20 a 400% da 

concentração de trabalho, logo, o método mostrou-se linear dentro da faixa 

de 80 a 120% da concentração de trabalho utilizada conforme estipulado 
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pela Farmacopéia Americana (UNITED STATES PHARMACOPOEIA, 2002) 

(FIGURA 28). 

Com estes resultados de validação indicando que o método ser 

apropriado para a execução do ensaio de teor, realizou-se a análise das 

formulações. O resultado das análises pode ser visualizado na TABELA 21 , 

que apresenta média de 3 determinações. Somente uma das amostras de 

T2 encontra-se fora do limite determinado pela Farmacopéia Americana, 

levando sua média (89,89%) para fora das especificações. Todas as demais 

se encontram dentro da faixa estipulada para teor de glibenclamida em 

comprimidos, não menos que 90% e não mais que 110% da quantidade 

rotulada (UNITED STATES PHARMACOPOEIA, 2002). 
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7. CONCLUSÃO 

Com vistas aos resultados obtidos para o fármaco testado, 

glibenclamida, pode-se concluir que: 

o Dentre as formulações produzidas, a que empregou o complexo 

glibenclamida-~-ciclodextrina obtido por moagem e o 

superdesintegrante Explocel® apresentou perfil de dissolução 

semelhante ao medicamento de referência no mercado brasileiro 

(Daonil®). 

o A utilização da glibenclamida micronizada e de complexos 

glibenclamida-~-ciclodextrina, nas formulações dos comprimidos 

obtidos por compressão direta promoveram uma melhora quanto à 

dissolução, se comparados à formulação em que o fármaco não 

sofreu qualquer tipo de tratamento. 

o A técnica da dispersão sólida com celulose microcristalina não 

promoveu melhora na dissolução da glibenclamida, ao passo que a 

dispersão sólida em PEG 4000, promoveu uma pequena melhora no 

perfil de dissolução, principalmente ao se utilizar Explocel® na 

formulação. 

o A utilização do superdesintegrante Explocel® nas formulações 

produzidas promoveu significativa melhoria na dissolução dos 

comprimidos. 
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Anexo I 

MASTERSIZER 

Result Analysis Report 

Sample Name: glibenClamída micronizado - Average SOP Name: Measured: 1012410217:29:13 

Sample Source & type: Trabalho = Mestrado Measured by: Humberto Analysed: 1012410217;29:1 4 

Sample bulk 101 ref: Result Source: Averaged 

Particle Name: Defaull Accessory Name: Hydro 2000MU (A) ObScuratlOn: 14.94 'I!. 

Parlicle RI: 1.520 Absorplion: 0.1 Analysis modeI: GenerIIl purpose 

Dispersant Narne: Waler Size range: 0.020 lo 2OOO.0à0 um Weighted ReSidual: 1.520 'I!. 

Dispersant RI: 1.330 Result Emulatlon: Off 

Concentration: 0.0097 'l!.VoI VoI. Weighted Mean 0(4.3]: 9.573 um Speciflc Surface Area: 1.63 

Span: 2.023 Unifonnity: 0.653 Surface Weighted Mean 0(3,2): 3.676 
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h. { MASTERSIZER 
,;,.,.'".y .... "::,,, ••. ,,,,..: •.• ;:. ::> ••.... :,, .. .... ·;·W"::·; 

Result Analysis Report 

Sample Name: gHbenclamida • Average SOPName: Measured: 1012410217:09:13 

Sample Source & type: Trabalho = Mestrado Measured by: Humberto Analy~: 10/2410217:00:14 

Sample bulk 101 rei: Result Source: A.veraged 

Particle Name: Default Accessory Name: Hydro 2000MU (A.) ObsCuration: 15.97 % 

Parti ele RI: 1.520 Absorption: 0.1 Analysis model: General purpose 

Dlspersan! Name: Water Size range: 0.020 to 2000.000 um Weighted Residual: 0 .51 5 % 

Dlspersan! RI: 1.330 Result Ernulation: OIf 

Concentration: 0 .0388 %VoI voa. Weighted Mean 0(4,3): 67.001 um Specifle Surface Area: 0.447 

5pan : 2.43t Uniformity: 0.761 Surface Weighted Ma.! D(3,2}: 13.413 

Result unlts: Volume 
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Anexo 11 
10/11/2003 16:02 

One-way AnaIysis of variance (ANOVA) 

Source of Degrees of 
variation freedom 

Sum of 
squares 

Mean 
square 

Treatments (between columns) 19 
ResiduaIs (within columns) 220 

101588 
3627.4 

5346.7 
16.488 

=====================~=~==== ========== ======== 
Total 239 105215 

F = 324.27 
The P value is < 0.0001, considered extremely significant. 
Variation among column means is significantly greater than expected 
by chance. 

Bartlett's test for homogeneity of variances. 

ANOVA assumes that alI columns come trom populations with equal 
SDs. The following calculations test that assumption. 

Bartlett statistic (corrected) = 152 . 09 
The P value is < 0.0001. 
This test suggests that the difference among the SDs is 
extremely significant. 
Since ANOVA assumes populations with equal SDs, you should consider 
transforming your data (reciprocal or log) or selecting a 
nonparametric testo 

Tukey-Kramer MuItipIe Comparisons Test 
If the value of q is greater than 5.096 then the P value is less 
than 0.05. 

Mean 
Comparison Difference q P value 

---------------------------------- ---------- ----- -- -----------
DAONIL vs Bl 58.293 49.730 *** P<O.OOl 
DAONIL vs B2 65.703 56.052 *** P<O.OOI 
DAONIL vs B3 46.978 40.077 *** P<O.OOI 
DAONIL vs B4 47.286 40 . 340 *** P<O.OOl 
DAONIL vs TI 61. 096 52.121 *** P<O.OOl 
DAONIL vs T2 69.961 59.684 *** P<O . OOl 
DAONIL vs T3 67.233 57.357 *** P<O.OOl 
DAONIL vs PEG1 63.518 54.188 *** P<O.OOl 
DAONIL vs PEG2 31. 033 26.475 *** P<O . OOl 
DAONIL vs CD1 41.132 35.090 *** P<O.OOl 
DAONIL vs CD2 3.852 3.286 ns P>0.05 
DAONIL vs CD3 45.056 38.437 *** P<O.OOl 
DAONIL vs CD4 23.386 19.951 **~ P<O.OOl 
DAONIL vs CD5 54.708 46.671 *** P<O.OOl 
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B4 vs PEG2 -16.252 13.865 *** PcO.001 
B4 vs C01 -6.154 5.250 * PcO.05 
B4 vs C02 -43.434 37.054 *** PcO.001 
B4 vs C03 -2.230 1.902 ns P>0.05 
B4 vs CD4 -23.900 20.389 *** PcO.001 
B4 vs C05 7.422 6.331 ** PcO.01 
B4 vs CD6 0.9875 0.8424 ns P>0.05 
B4 vs MoI 5.017 4.280 ns P>0.05 
B4 vs Mo2 -20.049 17.104 *** PcO.OOl 
B4 vs MIC1 -13.053 11.136 *** PcO.001 
B4 vs MIC2 -37.900 32.333 *** PcO.OOI 
TI vs T2 8 . 865 7.563 *** PcO.001 
TI vs T3 6.138 5.236 * PcO.05 
T1 vs PEG1 2.422 2.067 ns P>O.OS 
TI vs PEG2 -30.062 25.646 *** PcO.OOl 
T1 vs COl -19.964 17.032 *** Pco.ooi 
Tl vs C02 -57.244 48.835 *** PcO.OOl 
T1 vs C03 -16.040 13.684 *** PcO.OO1 
T1 vs C04 -37.710 32.171 *** PcO.001 
TI vs C05 -6.388 5.450 * P<0.05 
TI vs C06 -12.823 10.939 *** PcO.OOl 
Tl vs MoI -8.793 7.501 *** PcO.OOl 
TI vs Mo2 -33.859 28.885 *** PcO.ODl 
T1 vs MICl -26.863 22.917 *** P<O.OÚl 
TI vs MIC2 -51.710. 44.114 *** P<O.OOl 
T2 vs T3 -2.727 2.327 ns P>O.05 
T2 vs PEGl -6.442 5.496 * PcO.05 
T2 vs PEG2 -38.927 33.209 *** PcO.OO~ 
T2 vs COl -28.829 24.594 *** PcO.001 
T2 vs C02 -66.109 56.398 *** PcO.OO1 
T2 vs C03 -24.905 21.247 *** PcO.001 
T2 vs C04 -46.575 39.733 *** pcO.OOI 
T2 vs C05 -15.253 13.013 *** PcO.001 
T2 vs C06 -21. 688 18.502 *** P<0.001 
T2 vs MoI -17.657 15.064 ~** PcO.OOl 
T2 vs Mo2 -42.724 36.448 *** PcO.OOl 
T2 vs MICl -35.728 30.480 *** PcO.OOl 
T2 vs MIC2 -60.575 51.677 *** PcO.OOl 
T3 vs PEGl -3.715 3.169 ns P>0.05 
T3 vs PEG2 -36.200 30.882 *** PcO.001 
T3 vs COl -26.102 22.267 *** PcO.OOl 
T3 vs C02 -63.382 54.071 *** PcO.OOI 
T3 vs C03 -22.178 18 . 920 *** PcO.001 
T3 vs CD4 -43.848 37.407 *** PcO.OOI 
T3 vs CD5 -12.526 10.686 *** PcO.OOI 
T3 vs C06 -18.960 16.175 *** PcO.001 
T3 vs MoI -14.930 12.737 *** PcO.001 
T3 vs Mo2 -39.997 34.121 *** PcO.OOl 
T3 vs MIC1 -33.001 28.153 *** PcO.OOI 
T3 vs MIC2 -57.848 49.350 *** PcO.OO1 

PEGl vs PEG2 -32.485 27.713 *** PcO.OOl 
PEGI vs C01 -22.387 19.098 *** PcO.OOI 
PEGI vs CD2 -59.667 50.902 *** PcO.OO1 
PEGl vs CD3 -18.463 15.750 *** PcO.OOl 
PEGl vs CD4 -40.133 34.237 *** PcO.OOl 
PEGl vs CD5 -8.811 7.517 *** PcO.OOl 
PEGl vs CD6 -15.245 13.006 *** PcO.OOl 
PEGl vs M01 -11. 215 9.568 *** PcO.OOl 
PEGl vs Mo2 -36.282 30.952 *** PcO.OOl 
PEGl vs MIC1 -29.286 24.984 *** PcO.OO1 
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PEG1 vs MIC2 -54.133 46.181 *** PcO.001 
PEG2 vs CD1 10.098 8.615 *** PcO.001 
PEG2 vs CD2 -27.182 23.189 *** PcO.001 
PEG2 vs CD3 14.022 11.963 *** PcD.001 
PEG2 vs CD4 -7.648 6.524 ** PcO.01 
PEG2 vs CD5 23.674 20.197 *** PcO.001 
PEG2 vs CD6 17.240 14.708 *** PcO.001 
PEG2 vs MoI 21.270 18.146 *** PcO.001 
PEG2 vs Mo2 -3.797 3.239 ns P>0.05 
PEG2 vs MIC1 3.199 2.729 ns P>0.05 
PEG2 vs MIC2 -21.648 18.4~8 *** P<O.OOI 

CD1 vs C02 -37.280 31.804 *** PcO.OOl 
CDl vs CD3 3.924 3.348 ns P>O.05 
CD1 vs CD4 -17.746 15.139 *** PcO.OOl 
CD1 vs CD5 13 .576 11.582 *** PcO.001 
CD1 vs CD6 7.142 6.093 ** PcO.Ol 
CDl vs Mol. 1.1.1. 72 9.S31 *** PcO.OO1. 
CD1. vs Mo2 -1.3.895 1.1. . 854 *** PcO.001 
CD1. vs MICl -6.899 5.886 ** PcO.Ol 
COl vs MIC2 -31.746 27.083 *** P<O.OOI 
CD2 vs CD3 41.204 35.152 *** PcO.001 
CD2 vs CD4 19.534 16.665 ~** P<O.OOl 
CD2 vs CD5 50.856 43.385 *** PcO.001 
CD2 vs CD6 44.422 37.896 *** PcO.OO1 
CD2 vs MoI 48.452 41.334 *** PcO.001 
CD2 vs Mo2 23.385 19.950 *** PcO.001 
CD2 vs MIC1 30.381 25.918 *** PcO.001 
CD2 vs MIC2 5.534 4.721 ns P>0.05 
CD3 vs CD4 -21. 670 18.487 *** PcO.001 
CD3 vs CD5 9.652 8.234 *** PcO , OOl 
CD3 vs CD6 3.217 2.745 ns P>O.OS 
CD3 vs MoI 7.248 6.183 ** PcÓ.Ol 
CD3 vs Mo2 -17.819 15.202 *** PcO.OOl 
CD3 vs MICl -10.823 9 .. 233 *** PcO.OO1 
CD3 vs MIC2 -35.670 30.430 *** PcO.001 
CD4 vs CD5 31. 322 26.721 *** P<O.OOl 
CD4 vs CD6 24,887 21.232 *** P<O.OOl 
C04 vs MoI 28.918 24.670 *** PcO.001 
CD4 vs Mo2 3.851 3.285 ns P>O.OS 
CD4 vs MIC1 10.847 9.253 *** PcO.001 
CD4 vs MIC2 -14.000 11.943 *** PcO.001 
CD5 vs CD6 -6.434 5 .. 489 * PcO.05 
CD5 vs MoI -2.404 2.051 ns P>0.05 
CD5 vs Mo2 -27.4 71 23.436 *** PcO.001 
CD5 vsMIC1 -20.475 17.467 *** PcO.001 
CD5 vs MIC2 -45.322 38.664 *** PcO.001 
CD6 vs MoI 4.030 3.438 ns P>0.05 
CD6 vs Mo2 -21. 037 17.947 *** PcO.001 
CD6 vs MIC1 -14.041 11.978 *** PcO.001 
CD6 vs MIC2 -38 . 887 33.175 *** PcO.001 
MoI vs Mo2 -25.067 21.385 *** PcO.001 
MoI vs MIC1 -18.071 15.416 *** PcO.001 
MoI vs MIC2 -42.918 36.613 *** PcO.001 
Mo2 vs MIC1. 6.996 5.968 ** PcO.01 
Mo2 vs MIC2 -17.851 15.229 *** PcO.001 

MIC1 vs MIC2 -24.847 21.197 *** PcO.001 
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