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RESUMO. Filmes isolados do sulfato de condroitina (SC) associado à Etilcelulose (EC) obtidos pelo pro-
cesso de evaporação “casting process” em placa de Teflon®, foram investigados para determinação Ii %
em fluidos de simulação gástrica ou intestinal, assim como, permeabilidade ao vapor d’água. O SC foi adi-
cionado as dispersões aquosas de EC nas concentrações (4% m/v) 90:10 e 80:20. Os valores das espessuras
dos filmes foram: EC100:0SC - 0,90(±0,007); EC90:10SC - 0,102(±0,005); EC80:20SC - 0,125(±0,002). Os
filmes na composição 90:10 com SC demonstraram propriedades de hidratação e permeabilidade com po-
tencial perspectiva de aplicação no desenvolvimento de novos sistemas reservatórios para a liberação mo-
dificada de fármacos.
SUMMARY. “Influence of Chondroitin Sulfate in the Formation of Ethylcellulose Isolated Films. An Evaluation
of Hydration and Permeability Characteristics”. Isolated films from chondroitine sulfate (CS) coupled to Ethyl-
cellulose (EC), obtained by evaporation casting process in Teflon® plate, have been analyzed to determine Ii%
gastric or intestine simulation fluids and their permeability to water vapour. CS was added to EC water disper-
sions in concentrations (4% m/v) 90:10 and 80:20. Film thickness rates were EC100:0SC - 0.90 (±0.007);
EC90:10SC - 0.102(±0.005); EC80:20SC - 0.125(±0.002). Films comprising 90:10 (EC:CS) concentration pre-
sented hydration and permeability with the perspective potential of their application to the development of new
reservoir systems for a drug release.
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