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RESUMO. O uso de polissacarídeos tem atraído grande atenção no desenvolvimento de novos sistemas pa-
ra liberação específica de fármacos. Esses polímeros estão disponíveis em abundância, a baixo custo, apre-
sentando uma variedade de estruturas e propriedades, podendo ser facilmente modificados quimicamente,
ademais são dotados de degradação específica. A modificação química representa uma alternativa ao incon-
veniente causado pela elevada hidrossolubilidade destes produtos, a qual poderá ocasionar liberação pre-
matura do fármaco. No presente estudo, a goma guar foi fosfatada com trimetafosfato trisódico, sendo em
seguida associada a etilcelulose, visando a formação de filmes isolados. Os produtos resultantes foram ca-
racterizados físico-quimicamente (IV TF e DSC), sendo também avaliada a transmissão de vapor de água
(TVA) e o grau de intumescimento (Ii%). Os resultados mostraram a fosfatação da goma guar, além da re-
dução do intumescimento e permeabilidade após reticulação. Estes resultados caracterizam maior potencial
de aplicação da goma guar fosfatada para sistemas reservatórios orais em relação a goma natural. 
SUMMARY. “Phosphated Guar Gum: Potential Ingredient in the Development of Ethylcellulose Isolated Films”.
The uses of polysaccharides are attracting a lot of attention for development of new specific drug delivery sys-
tems. These polymers are found in abundance, are inexpensive, are available in a variety of structure with varied
properties and can be easily modified chemically; in addition, they are specific biodegradable. The cross linking
of polysaccharides is an alternative for the inconvenience brought by it’s high water solubility, which can lead to
early drug delivery. In the present study, guar gum was phosphated with trisodium trimetaphosphate and, than,
associated with ethylcellulose on the purpose of forming isolated films. The resulting products were physico-
chemical characterized (with FT IR and DSC), the water vapour transmission (WVT) and the swelling index (Ii%)
were also evaluated. The results confirmed the guar gum phosphatation and showed swelling and water perme-
ability reduction due to the cross linking. Phosphated guar gum has therefore a greater application potential in
oral drug delivery systems than native guar gum.

INTRODUÇÃO
Desenvolver sistemas terapêuticos dotados

de elevada especificidade de ação constitui de-
safio das ciências farmacêuticas extremamente
atrativo. Propor novos materiais poliméricos e
suas combinações, tem sido argumento farma-
cotécnico sugerido, tanto em nível acadêmico
quanto industrial, para o lançamento de novos
produtos. Filmes poliméricos destinados ao re-
vestimento farmacêutico têm sido amplamente
aplicados aos sistemas para liberação modifica-
da de fármacos. Estes materiais em geral são

constituídos por polímeros sintéticos derivados
do ácido metacrílico e/ou acrílico (Eudragit®),
além dos derivados celulósicos, como HPMC e
Etilcelulose 1.

Investigações científicas têm sugerido a asso-
ciação destes materiais sintéticos com polímeros
naturais, na tentativa de otimizar a especificida-
de de liberação de novos compostos envolvidos
em sistemas terapêuticos. Alguns polissacaríde-
os, a exemplo da goma guar, têm atendido inú-
meras expectativas científicas voltadas a este
propósito, devido às suas boas características fil-
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mogênicas, alta viscosidade, abundância na na-
tureza, baixo custo, ausência de resíduos tóxi-
cos e biodegradabilidade específica no colo hu-
mano. A goma guar é uma galactomanana isola-
da das sementes de duas plantas leguminosas,
Cyamopsis tetragonolobus e C. psoroliodes. Sua
molécula consiste numa cadeia longa linear de
β(1-4) manose com subunidades de α(1-6) ga-
lactopiranosídeos ligados, formando um polissa-
carídeo altamente ramificado. Ela é comumente
utilizada na indústria alimentícia como agente
espessante, encontrando também aplicações co-
mo excipiente farmacêutico em formas sólidas
orais. A maior limitação da sua aplicação encon-
tra-se na elevada hidrossolubilidade, o que po-
de desencadear a liberação precoce do fármaco
aprisionado no sistema, comprometendo as
perspectivas de sítio-especificidade na liberação
do princípio ativo, especialmente quando desti-
nada às regiões distais do TGI. Como alternativa
a este inconveniente, tem sido sugerido a modi-
ficação química da goma guar, com o objetivo
de diminuir sua hidrossolubilidade, especial-
mente para a aplicação em sistemas de libe-
ração colo-específicos 2-4.

Os novos materiais formados podem ser ca-
racterizados inicialmente por suas propriedades
de hidratação e permeabilidade, representadas
pelo índice de intumescimento (Ii%) e trans-
missão de vapor d’água (TVA), respectivamente.
A determinação da TVA e do Ii% constituem
métodos preliminares habilitados na quantifi-
cação da influência dos componentes envolvi-
dos na formação dos filmes poliméricos, permi-
tindo definir as características dos materiais for-
mados traçando diretrizes as perspectivas de
aplicação do produto testado 5. 

Além das propriedades de hidratação, os po-
lissacarídeos podem ser caracterizados físico-
quimicamente, através de analise térmica e de
espectroscopia de infravermelho. O estudo do
comportamento térmico de polissacarídeos, es-
pecialmente na temperatura de 100 °C e acima
desta, pode avaliar a influência de uma substân-
cia química sobre a estabilidade do produto ge-
rado 6,7.

A presente investigação teve como objetivo
avaliar as propriedades de hidratação e de per-
meabilidade, assim como, caracterizar físico-qui-
micamente, filmes isolados da goma guar fosfa-
tada associada a etilcelulose.

MATERIAL E MÉTODOS
Materiai

Dispersão aquosa de etilcelulose comercial-

mente denominada Surelease® (25% m/v), gen-
tilmente cedida pela Colorcon do Brasil Ltda,
contendo oleato de amônio como estabilizante
e sebacato dibutila como plastificante; Trimeta-
fosfato trisódico (Sigma, EUA); Placa de Nylon
revestida com Teflon®; Goma guar (Willy Be-
necke, Hamburgo - Alemanha); demais reagen-
tes de grau analítico.

Fosfatação da Goma Guar 
Os procedimentos experimentais adotados

neste trabalho seguiram metodologia proposta
Glico-Kabir et al 2. Dispersão a 1% da goma
guar foi inicialmente preparada em água alcali-
nizada com pH mantido na faixa de 12 e agitada
por 2 h permitindo o máximo intumescimento
da goma. Em uma porção de 200 mL da dis-
persão foram adicionados 20 ml de uma solução
30% de trimetafosfato trisódico (TFTS), o que
equivale a 1 equivalente de TFTS (assumindo
que cada mol de TFTS reage com três pares de
hidroxilas). Mantendo-se a agitação por mais 2
h, e faixa de pH igual a 12.

Obtenção dos Filmes
Os filmes foram preparados pelo método de-

nominado casting process 5 partindo de dis-
persões poliméricas em base aquosa contendo
etilcelulose e a goma guar fosfatada, na pro-
porção de 90:10 (etilcelulose: goma) e 100%
etilcellulose (controle), correspondendo à massa
polimérica final do filme 4% m/v. Após cinco  h
de agitação à temperatura ambiente (25 ± 1 °C),
alíquotas (10 mL) das dispersões poliméricas fo-
ram vertidas em placa de nylon revestida com
teflon”, sendo em seguida, colocada em estufa
de ar circulante na TMF (Temperatura mínima
de formação do filme) de 60 °C durante 10 h.
Os filmes obtidos individualmente foram cuida-
dosamente retirados do substrato e analisados
quantos as suas características morfológicas
(presença bolhas de ar, homogeneidade, racha-
duras e transparência), e armazenados em des-
secador com sílica gel até o momento dos en-
saios. A espessura dos filmes foi determinada
com a utilização de micrômetro.

Estudo de espectroscopia IV TF
Para a obtenção dos espectros de absorção,

na região de 4000 a 400 cm-1 do infravermelho,
foi utilizado um espectrofotômetro IV TF mode-
lo Bomem - MB-100 - Michelson®. As amostras
dos filmes, referentes as diferentes composições
propostas foram analisadas pela técnica de pas-
tilha de KBr a 1%. 
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Calorimetria diferencial de varredura
(DSC)

As amostras de aproximadamente 6 mg fo-
ram submetidas à análise térmica em caloríme-
tro Shimadzu® DSC-50, em atmosfera de gás ni-
trogênio a 20 mL/min. O ciclo térmico teve iní-
cio a temperatura ambiente chegando até aos
400 °C a uma taxa crescente de 10 °C / min.

Determinação do índice de intumescimento
(Ii%)

Todos os ensaios realizados a partir de fil-
mes isolados foram realizados em triplicatas. Fil-
mes isolados com aproximadamente 1 cm2 de
área foram dispostos em placa de Petri®, e colo-
cados em estufa a 60 °C durante 15 h, a fim de
estabelecer a perda total da umidade. As amos-
tras foram em seguida acondicionadas em des-
secador durante a realização dos ensaios. As ca-
racterísticas das cinéticas de intumescimento das
membranas representantes das associações poli-
méricas investigadas foram quantificadas a partir
do cálculo do índice de intumescimento (Ii%),
seguindo a equação sugerida por Cavalcanti et
al. 5.

Ii% = Ws-Wd/Wd.100 (Equação 1)

Onde Ws é o peso do filme intumescido e
Wd é o peso seco.

O índice de intumescimento seguiu metodo-
logia científica amplamente divulgada na litera-
tura. Sendo determinado a partir da imersão de
amostras dos filmes desidratados em Becker
contendo água destilada e retirando-o em deter-
minados intervalos de tempo, sendo em seguida
cuidadosamente retirado o excesso de água com
papel de filtro. Os testes foram realizados com
água destilada de 1 em 1 min até os 10 primei-
ros min, e finalmente com 30 e 60 min.

Determinação da Transmissão de vapor de
água (TVA)

Os estudos de TVA foram desenvolvidos de
acordo com o método “B” da designação E 96-
66 (1972) da ASTM (American Society for Tes-
ting and Materials. Água destilada (10 ml) foi co-
locada em cúpulas de permeabilidade (Payne
permeability cup, Braive Instruments, Liège, Bél-
gica), sendo então fixadas amostras dos filmes
(n = 3) nas cúpulas. As cúpulas foram pesadas e
armazenadas em dessecador com sílica gel, nos
intervalos de 24, 48, 72, 96, e 120 h. Após os in-
tervalos de tempo preestabelecidos as cúpulas
foram repesadas para determinar a quantidade

de água que havia permeado (percentagem de
massa perdida). Os diferentes valores de peso
perdidos foram computados na equação 1 e pa-
dronizados para um período de 24 h, estabele-
cendo a TVA para cada filme testado 5.

TVA = g 24/ t a (Equação 2)

Onde g é o peso perdido, t é o tempo em  h
durante o qual houve perda de peso, e a repre-
senta a área do filme, a qual foi de 0,001 m2.

RESULTADOS E CONCLUSÕES
Caracterização físico-química

Na espectroscopia de IV-TF dos filmes goma
guar fosfatada em comparação com a natural,
verificou-se a presença do pico de absorção dos
grupamentos fosfato e atenuação do pico da fai-
xa de absorção das hidroxilas. Os grupamentos
OH associados absorvem na região de 3550-
3200 cm–1 conforme relata Silverstein, Bassler &
Morril 9, podendo ser observada claramente no
perfil da goma guar natural (Fig. 1). Por outro
lado, na goma fosfatada observamos a banda
característica dos grupamentos hidroxila com
menor intensidade, além do surgimento de uma
deformação axial na região do número de on-
das de 1050-970 cm-1, correspondendo aos gru-
pamentos fosfato ligados à goma guar após a
fosfatação (Fig. 2). Outros picos registrados na
região de 1150-1085 cm-1 correspondem a li-
gações C–O, sendo estes característicos dos po-
lissacarídeos.

Análise de calorimetria diferencial
exploratória (DSC)

Nas análises de DSC, verificou-se que a fos-
fatação da goma guar diminui a afinidade por
água quando comparada a amostra sem modifi-
cação, conforme observado pelo pico endotér-
mico entre 60-120 °C, que caracteriza a dessol-

Figura 1. Espectro IV TF da goma guar natural: pico
dos grupos hidroxila na faixa de 3550-3200 cm –1 .

Absorbance / wave number
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vatação das moléculas de água da amostra (Fig.
3). A goma fosfatada não apresentou este pico
endotérmico, provavelmente relacionado à dimi-
nuição do número de hidroxilas disponíveis pa-
ra interagir com a água.

Absorbance / wave number

Figura 2. Espectro IV TF da goma guar fosfatada:
presença dos picos característicos do grupamento fos-
fato entre 1040 e 910 cm–1.

Figura 3. Curvas de DSC da goma guar fosfatada e
natural. 

Figura 4. Perfil de intumescimento de filmes contem-
plando Goma guar fosfatada / Etilcelulose e 100%
Etilcelulose.

Determinação do índice de intumescimento
e da transmissão de vapor d’água

A adição da goma guar fosfatada a etilcelulo-
se resultou na formação de filmes aptos aos en-
saios de índice de intumescimento, não haven-
do incompatibilidade entre os materiais associa-
dos. Nos testes do índice de intumescimento,
não foi possível determinar a captação de água
nos filmes de etilcelulose associados à goma
guar natural, ocorrendo desintegração parcial
das membranas durante o procedimento. Com-
portamento vinculado provavelmente à elevada
hidrossolubilidade da goma guar, permitindo o
abandono da estrutura comprometendo a inte-
gridade do filme. Por outro lado, os filmes de
etilcelulose quando associados à goma guar fos-
fatada, menos hidrossolúvel, mantiveram-se ín-
tegros durante todos os ensaios, sendo possível
quantificar o aumento da captação de água em
relação às membranas controle 100% etilcelulo-
se (Fig. 4). Estes resultados ilustram claramente
a vantagem da metodologia aplicada, gerando
diminuição da hidrossolubilidade da goma após
a fosfatatação, a qual poderá viabilizar a apli-
cação deste produto, sendo este potencialmente
capaz de evitar uma liberação prematura do fár-
maco quando usado em sistemas reservatórios
e/ou matriciais. Sendo a etilcelulose um políme-
ro insolúvel em água, a hidratação dos filmes e
posterior degradação específica depende da
presença da goma fosfatada, uma vez que, enzi-
mas como a galactomanase, presentes no colo,
poderão degradar a goma guar, formando poros
na estrutura dos filmes de revestimento possibi-
litando a liberação do fármaco 2.

Nas análises de TVA, ao contrário do espera-
do, não houve diferenças significativas entre os
filmes isolados de Eticelulose/goma natural, Etil-
celulose/goma fosfatada e controle (Etilcelulose
100%), como se observa na Fig. 5. Isso pode ser
decorrente do aumento do material sólido nos

Figura 5. Transmissão de vapor de água: perda de
peso das cúpulas através da passagem do vapor da
água através dos filmes poliméricos testados.
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filmes causado pela diminuição da hidrossolubi-
lidade após a fosfatação, que pode ter interferi-
do no processo de formação dos filmes, causan-
do defeitos nos mesmos. É também possível
com o excesso do conteúdo sólido que a quan-
tidade de polímeros potencialmente filmogêni-
cos, tenha interferido no processo de coalescên-
cia das partículas, gerando rachaduras em algu-
mas amostras dos filmes isolados 10.

CONCLUSÃO
A liberação de fármacos aprisionados a partir

de sistemas reservatórios (film-coating) é de-
pendente das propriedades de permeabilidade e
dissolução dos filmes nos fluídos do trato gas-
trintestinal (TGI). Desenvolver sistemas dotados
de elevado sítio especificidade constitui fonte de
desafio e estratégia terapêutica. A fosfatação da
goma guar reduz a quantidade de hidroxilas dis-
poníveis para interagir com a água, tornando a
sua estrutura menos polar e conseqüentemente
diminuindo sua hidrossolubilidade, o que quali-
fica a continuidade da aplicação deste polissaca-
rídeo modificado em associação com outros po-
límeros visando a sua aplicação em formas far-
macêuticas de liberação modificada destinadas
ao uso oral.

Através das análises físico-quimicas, da de-
terminação do índice de intumescimento e da
transmissão de vapor d’água, nossos resultados
nos conduziram a concluir que a utilização da
goma guar fosfatada em associação com a etil-
celulose, proporciona a formação de filmes com
otimização das características morfológicas. Es-
tes filmes isolados apresentaram níveis de hidra-
tação apropriados níveis de hidratação apropria-
dos ao trajeto e potencial degradação nas re-
giões distais do TGI, superando todas as limi-
tações observadas nos filmes obtidos com a go-
ma guar natural, os quais, desintegravam ante-
riormente a fosfatação quando em contato com
os meio fluído (água destilada). Este material
(goma guar fosfatada) possui conseqüentemente
maior potencial de aplicação em sistemas de ad-
ministração oral, considerando a resistência
apresentada pelos filmes isolados nas diferentes
etapas dos ensaios. Se, apesar da fosfatação, o
produto originado mantiver a mesma biodegra-
dabilidade da goma natural, este material fil-
mogênico poderá ser utilizado como veículo es-
pecífico, especialmente voltado para liberação

colônica. Perspectivas futuras do presente proje-
to apontam para a realização de estudos in-vitro
de degradação enzimática, para que possamos
avaliar a influência da fosfatação sobre o acesso
das enzimas às moléculas da goma guar, assim
como, novas propostas de associações com ou-
tros polímeros sintéticos.
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