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RESUMO. Materiais poliméricos foram propostos no desenvolvimento de novos excipientes potencialmen-
te biodegradáveis para liberação colo-específico de fármacos. Oligossacarídeo αα-gluco-oligossacarídeo (αα-
GOS/Bioecolians®), susceptíveis à fermentação específica pela microflora colônica foi incorporado à dis-
persão aquosa do Eudragit® RS30D para preparação de filmes. As propriedades físicas dos filmes isolados
foram investigadas avaliando o índice de intumescimento (Ii%) e transmissão de vapor d’água (TVA). A
incorporação do αα-GOS na combinação 90:10 (Polímero:Oligossacarídeo) registrou aumento estatistica-
mente significativo no grau de hidratação para os meios fisiológicos testados. Nos ensaios de TVA não hou-
veram diferenças significativas para composições pesquisadas. Este estudo indicou que há potencial no uso
desta blenda como material para recobrimento farmacêutico, potencialmente sítio-específico.
SUMMARY. “Prebiotics in the Formation of Isolated Eudragit® Rs30d Films. Evaluation of the Swelling Proper-
ties and the Permeability”. Polymers materials have been proposed as potential biodegradable ingredients for
colon-specific release of drugs. Oligosaccharide such as α-glucooligosaccharides (Bioecolians®/α-GOS), which
are susceptible to fermentation by the colonic microflora, were incorporated to an Eudragit®RS30D aqueous dis-
persion for film preparation by casting. The physicochemical properties of the free films have been investigated
studying their swelling index (Is%) and water vapour transmission (WVT). The incorporation of the α-GOS in
the combination 90:10 registered statistically significant increase in the hydration degree of the films. These
studies indicate that there are some possibilities for using such blend in forming films as pharmaceutical site-
specificity coating material.

INTRODUÇÃO
Desenvolver novos sistemas para liberação

modificada de fármacos consagrados na terapia
humana, disponíveis a partir de novos dispositi-
vos sítio-alvo-específicos para liberação contro-
lada, constitui campo atrativo e de extremo de-
safio à pesquisa acadêmica, assim como, indus-
trial farmacêutica 1-3. Estes sistemas objetivam
quebrar os longos esquemas posológicos ine-
rentes aos tratamentos convencionais, reduzindo
efeitos colaterais e aumentando a resposta te-
rapêutica das substâncias farmacologicamente
ativas, garantindo um melhor gerenciamento na
liberação do fármaco. Neste contexto merecem
destaque aqueles sistemas destinados às regiões

distais do trato gastrintestinal (TGI), mais espe-
cificamente ao ambiente colônico 4-8. O ambien-
te colônico pode ser acometido por inúmeras
patologias locais, por exemplo, colite ulcerativa,
doença de Crohn, câncer colo-retal e síndrome
do intestino irritável 8.

Tratamentos dessas doenças envolvem apli-
cação de inúmeras tecnologias e recursos farma-
cotécnicos tais como, sistemas sensíveis ao pH,
tempo-dependentes e sistemas biodegradáveis 7-10.

A região colônica abriga mais de 500 tipos
de espécies bacterianas 8,11,12. As atividades fisio-
lógicas presentes nesta região, como tempo de
trânsito intestinal lento, pH próximo do neutro,
baixa atividade enzimática e a presença de
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substratos como nutrientes bacterianos faz com
que o habitat colônico seja amplamente diversi-
ficado, único e complexo 11-13. 

Os pré-bióticos são substâncias não digerí-
veis no trato gastrintestinal (TGI), porém consti-
tuem substratos habilitados para fermentação se-
letiva por bactérias específicas do intestino gros-
so. Manning & Gibson 11 sugerem que existem
três aspectos fundamentais para classificar um
pré-biótico: 1) o substrato não pode ser hidroli-
sado ou absorvido pelo estômago ou intestino
delgado; 2) seja seletivo para beneficiar as bac-
térias locais e por último, 3) que sua fermen-
tação induza efeitos benéficos locais e sistêmi-
cos ao homem. Oligossacarídeos de soja, fruto-
oligossacarídeos e gluco-oligossacarídeos são al-
guns potenciais representantes desta categoria
denominada pré-bióticos. Estes podem ser en-
contrados na natureza ou quimicamente modifi-
cados. São seletivos aos Bifidobacterium e Lac-
tobacillus 11,13. 

Os polímeros sintéticos inicialmente origina-
dos da celulose e de resinas acrílicas são larga-
mente propostos e utilizados nas investigações,
desenvolvimento e produção de novos sistemas
para liberação modificada de fármacos. Esses
compostos têm sido amplamente usados por vá-
rias razões, incluindo desde a proteção dos sis-
temas terapêuticos contra fatores de riscos am-
bientais, até a prevenção das interações entre
constituintes da mesma formulação. Entretanto,
os grandes desafios de suas aplicações recaem
sobre o desenvolvimento de novas formas de
ação sustentada e/ou controlada 14-16.

Combinar oligossacarídeos que atuam como
nutrientes naturais da microflora bacteriana pre-
sente exclusivamente na porção distal do TGI,
aos polímeros sintéticos, apresenta-se como ar-
gumento extremamente atrativo no desenvolvi-
mento de novos materiais destinados à apli-
cação na tecnologia de recobrimento de sólidos
orais carreando e aumentando a especificidade
na liberação de fármacos. 

Metodologias vinculadas à pesquisa, caracte-
rização e escolha de novos materiais voltados
ao desenvolvimento de novos sistemas para li-
beração modificada de fármacos especialmente
sólidos orais, constituem argumento investigati-
vo de inúmeras publicações científicas 17-20. Tra-
balhos clássicos desenvolvidos com azo - polí-
meros 21 e com inulina e galactomana 22, suge-
rem metodologias aplicadas em filmes isolados.
Estas investigações buscaram avaliar e compro-
var a partir de diferentes composições poliméri-
cas, a eficácia dos sistemas, determinando carac-
terísticas e propriedades dos polímeros envolvi-

dos, assim como, a influência dos aditivos, co-
mo plastificantes, tensoativos, entre outros. O
fator mais preponderante do uso desta metodo-
logia envolvendo filmes isolados está na apli-
cação dos materiais em ensaios sem que haja
quaisquer interações entre o filme com seu
substrato não inerte, ou seja, no primeiro mo-
mento do desenvolvimento evita a interferência
do fármaco sobre material filmogênico candida-
to ao revestimento.

Dentre estas metodologias propostas e res-
paldadas na literatura 17-22, destacamos ensaios
para determinação do índice de intumescimento
(Ii%) e da permeabilidade à transmissão de va-
por d’água (TVA). Estas metodologias são consi-
deradas de grande valor analítico e de baixo
custo, sendo habilitadas no registro das alte-
rações na hidratação das amostras de filmes iso-
lados quando comparado com o padrão.

A determinação da TVA através de filmes po-
liméricos tem sido considerada quando compa-
rada ao estudo de difusão, método simples e de
elevado valor analítico no tocante a permeabili-
dade 17-22. O intumescimento constitui caracterís-
tica imprescindível ao acesso e conseqüente fa-
vorecimento ao ataque pela microflora colônica
21. No entanto, é fundamental ressaltar que a al-
ta hidrofilia dos poli e/ou oligossacarídeos po-
dem limitar a proposta de aplicação destes ma-
teriais como carreadores de fármacos às regiões
distais do TGI, uma vez que estes podem, devi-
do à alta solubilidade e/ou permeabilidade, li-
berar prematuramente o fármaco aprisionado no
sistema 15. 

Nesta investigação analisamos a influência da
incorporação do α-gluco-oligossacarídeo na for-
mação de filmes poliméricos isolados, em dife-
rentes combinações, aplicando métodos de ca-
racterização física, a partir da determinação do
índice de intumescimento (Ii%) e da transmissão
de vapor d’água (TVA).

MATERIAS E MÉTODOS
Materiais

Eudragit® RS30D (copolímero acrilato-meta-
crilato com grupos amônio quaternário tipo B,
USP/NF/Röhm Pharma, Darmstadt - Alemanha) e
citrato de trietila (TEC) (Morflex®-EUA); α-Glu-
co-oligossacarídeo (Bioecolians®, Solabia -
França). Todos os demais materiais utilizados
nos ensaios foram de grau analítico.

Preparação dos filmes
Os filmes foram obtidos a partir de dis-

persões poliméricas de base aquosa preparadas
em quatro diferentes concentrações, fazendo va-
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riar a concentração do pseudolatex e/ou o oli-
gossacarídeo, permanecendo sempre a massa
polimérica final de 4% (p/v) 19,20. As proporções
testadas foram de 100:0 (Eudragit® RS30D:Oli-
gossacarídeo), 0:100, 95:05 e 90:10. O plastifi-
cante escolhido foi o citrato de trietila (TEC),
adicionando-o na concentração de 20 % em re-
lação, exclusivamente, à massa do polimetacrila-
to (Eudragit® RS30D). As dispersões contendo
inicialmente o Eudragit® RS30D acrescidas do
TEC a 20% foram deixadas sob agitação por um
período de 30 min em temperatura ambiente
(TA = 25 °C ± 2.0). Após completa homogenei-
zação, seguindo as formulações transcritas na
Tabela 1, foram adicionadas quantidades variá-
veis da solução com α-Gluco-oligossacarídeo (5
e 10% respectivamente), as quais foram deixa-
das sob agitação por mais 60 min em TA. Todo
o processo dispersões foi realizado utilizando
bomba de vácuo visando à retirada do ar incor-
porado às mistura polimérica durante o proces-
so de dispersão. Após completa homogenei-
zação as diferentes associações foram amostra-
das e vertidas no volume de 10,0 mL sobre mol-
des de teflon®, previamente demarcados e fixa-
dos numa placa de nylon com uma área de
28,27 cm2, devidamente nivelada e levada ao
aquecimento em estufa a 45 °C por 24 h, con-
dições de tempo e temperatura mínima para a
formação de filmes isolados adotados nesta in-
vestigação 23. Transcorridas às 24 h os filmes fo-
ram cuidadosamente removidos do substrato.
Em seguida, foi realizada análise macroscópica
dos filmes buscando selecionar amostras dos
materiais com ausência de rachaduras, bolhas
de ar ou quaisquer imperfeições que pudessem
interferir nos ensaios propostos. Concomitante-
mente, foi realizada a determinação das espes-
suras dos filmes isolados (5 amostras para cada
formulação) usando micrômetro (Mitutoyo®)
com sensibilidade de 0,01 mm em cinco pontos
aleatórios da superfície. As membranas selecio-
nadas foram acondicionadas em dessecador até
o momento de realizar os testes posteriores.

Determinação da Transmissão de vapor
d’água (TVA)

O estudo de TVA foi desenvolvido em con-
formidade com método “B” da ASTM (American
Society for Testing and Materials) designado
E96-66 17-22. Inicialmente, no interior de cada cú-
pula de permeabilidade (modelo Payne permea-
bility cup, Bélgica) foram adicionados 10,0 mL
de água destilada. Em seguida, os filmes candi-
datos à investigação, com área de 9,62 cm2, fo-
ram fixados às cúpulas individualmente. O con-

junto (cúpula + água destilada + amostra filme)
foi pesado no tempo zero e armazenado em
dessecador contendo sílica-gel. As cúpulas, em
triplicata, para cada filme, foram pesadas nos in-
tervalos de 0, 24, 48, 72, 96 e 120 h. A cada in-
tervalo de tempo pré-estabelecido, a sílica-gel
era trocada por outra desidratada (110 °C/1 h).
A diferença de massa das cúpulas em cada in-
tervalo de tempo foi registrada e aplicada na
Equação [1] 21,22, para calcular a taxa de trans-
missão de vapor d’água através dos filmes isola-
dos. 

g x 24
TVA = [1]

t x a

Onde, g é a perda de massa em gramas, t é
tempo em h e a a área do filme em m2.

Determinação do índice de intumescimento
(Ii%)

Os filmes das diferentes associações foram
minuciosamente cortados em cubos com tesou-
ra cirúrgica (modelo Professional F/1) em apro-
ximadamente 1,0 cm2, sendo em seguida distri-
buídos no interior de placas de Petri devida-
mente identificadas. Posteriormente, as placas
de Petri foram colocadas em estufa a 40 °C, por
aproximadamente, 20 h, atingindo massa cons-
tante. Após este tempo, as placas foram retira-
das e mantidas em dessecadores durante a reali-
zação do experimento. Amostras dos filmes se-
cos representantes das diferentes composições
foram pesadas em balança analítica, e imediata-
mente imersas em recipiente por diferentes in-
tervalos de tempo à temperatura ambiente, con-
tendo Fluído de Simulação Gástrica (FSG) ou
Fluído de Simulação Intestinal (FSI), ambos pre-
parados conforme a 23ª ed. Farmacopéia dos
Estados Unidos da América 24, sem a presença
de enzimas. Em cada intervalo de tempo pré-es-
tabelecido às amostras (em triplicata) foram re-
movidas dos meios com auxílio de pinça e cui-
dadosamente enxugadas, entre duas folhas de
papel de filtro, e repesadas retirando o excesso
de fluído. Foram retiradas amostras nos interva-
los de 1-10, 30, 60, 75, 90, 105 e 120 min de
imersão, conforme metodologia adaptada 15,18.
Os valores de Ii% foram plotados em função do
tempo.

Para o cálculo do índice de intumescimento
(Ii%) foi utilizada a Equação [2] a seguir:

Pi - Ps x 100
Ii% = [2]

Ps
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Onde Pi é o peso do filme intumescido, no
tempo correspondente, e Ps é o peso do filme
seco.

Análise estatística
As análises estatísticas foram usadas para de-

terminar o nível de significância existente entre
os valores obtidos em todos os ensaios, envol-
vendo os filmes. Estas análises foram realizadas
com ajuda do programa GraphPad Prism(r)
(versão 2.01, 1996). Os diferentes resultados re-
ferentes aos coeficientes de Ii% e TVA, obtidos
nas diferentes circunstâncias (meio de simulação
do TGI), foram inicialmente avaliados usando
análise de variância (ANOVA), sendo os resulta-
dos considerados significativos quando p<0,05.
Quando o conjunto desses valores forneceu
parâmetros significativos, foi realizada aplicação
das médias dos dados obtidos no teste de múlti-
pla comparação de Tukey, visando comparar o
papel das diferentes composições poliméricas.
Também sendo considerados significativos os
valores registrados para p<0,05 22.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Preparação dos filmes

As composições poliméricas propostas per-
mitiram obter filmes íntegros e adequados para
a realização dos experimentos previstos, os

Eudragit®
Bioecolians® Citrato

Espessura
RS30D

(%)
de trietila

(mm)
(%) TEC (%)

100 0 20 0,1025 ± 0,01531

95 5 20 0,1000 ± 0,01771

90 10 20 0,0900 ± 0,01161

Tabela 1. Proporção dos componentes em filmes iso-
lados (Eudragit® RS30D e Bioecolians®) seguido da
média das espessuras de cada combinação (n=5).
Composição filmes isolados (Eudragit® RS30D e Bio-
ecolians®) seguido da média das espessuras para ca-
da combinação. 1 Desvio Padrão.

Composição(%)
Separação Presença Bolhas

(Polimetacrilato /
de fases de rachaduras de ar

Transparência Flexibilidade
αα-GOS) 1

100 : 00 0 0 0 +++ +++
95 : 05 0 0 0 +++ ++
90 : 10 0 0 0 +++ ++

00 : 1002 0 +++3 0 +++ 0

Tabela 2. Avaliação macroscópica visual analisando as diferentes combinações dos compostos poliméricos (Eu-
dragit® RS30D e Bioecolians®)  (n=5):  1 Eudragit RS30D® : Bioecolians®;  2 Ausência de plastificante (TEC) e
3 Muito quebradiço. 0: Ausência de alterações; +: Levemente presente; ++ - Moderadamente presente; +++ For-
temente presente.

quais possibilitaram a realização das análises
conforme demostrado na Tabela 1, os valores
das espessuras não apresentaram valores signifi-
cativos com o aumento da concentração do oli-
gossacarídeo.

As características macroscópicas dos filmes
isolados permitiram a escolha de películas inte-
gras adequada aos ensaios. A inclusão e a con-
centração do α-gluco-oligossacarídeo influen-
ciou nas espessuras dos filmes formados. Entre-
tanto, a aparência estética da película
(Eudragit®RS30D: Bioecolians®), apresentou ca-
racterísticas de opacidade levemente alteradas
pela presença do oligossacarídeo (100:0 > 95:05
= 90:10), conforme demonstrado na Tabela 2.
Além disso, foi possível constatar que a solução
contendo exclusivamente o α-gluco-oligossaca-
rídeo, após a evaporação do solvente durante o
casting process, ficou quebradiça caracterizando
a propriedade não filmogênica do oligossacarí-
deo puro.

Determinação da Transmissão de vapor
d’água (TVA)

A determinação da transmissão de vapor
d’água (TVA) usando amostras dos filmes isola-
dos das diferentes composições permitiu avaliar
o grau de permeabilidade a partir da alteração
da concentração dos constituintes do filme, o
Eudragit e o α-GOS. 

Os resultados demonstraram que a perme-
ação ao vapor d’água não foi significativamente
afetada pela composição dos filmes. Conforme
apresentado na Fig. 1, foi observada uma leve
alteração na permeabilidade das membranas tes-
tadas, evidenciando que a incorporação cres-
cente do α-GOS praticamente não alterou a per-
meabilidade ao vapor d’água através da mem-
brana nas concentrações de 5 e 10%. Os valores
máximos de TVA em 24 h foram de 351,53 g/24
h m2 para o filme isolado padrão, 373,83 g/24 h
m2 para a combinação 95:05 e de 370,20 g/24 h
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m2 para a combinação 90:10. Entre as combi-
nações os valores ficaram muito próximos um
do outro, permitindo a permeação praticamente
na mesma quantidade de vapor d’água, entre-
tanto, quando comparados com o padrão cons-
tatamos uma pequena alteração, provavelmente
vinculada a presença dos grupos -OH na estru-
tura química do α-GOS, aliado a diminuição da
espessura. Outros fatores poderão estar envolvi-
dos na TVA dos filmes isolados, Wu e colabora-
dores 25, trabalhando com combinações envol-
vendo quitosana/celulose aplicando a metodo-
logia ASTM (E96-90) para TVA, atribuíram o au-
mento na permeabilidade da membrana à eleva-
da quantidade dos grupos -NH2 existente na
molécula deste polissacarídeo e dos grupos -OH
na estrutura da celulose. Tang e colaboradores
26, aplicando a mesma metodologia atribuíram à
diferença nos valores de TVA à espessura do fil-
me, assim como, à natureza da molécula, usan-
do o método E96-93 (ASTM).

Determinação do índice de intumescimento
(Ii%)

O conhecimento do grau de hidrofilicidade
dos filmes isolados quando em contato com os
fluidos fisiológicos constitui uma característica
imprescindível, fenômeno que deverá garantir o
acesso das enzimas bacterianas existentes na
porção distal do TGI 21,22. Nossos resultados
estão demonstrados na Figura 2 e 3, estes foram
obtidos a partir da imersão dos filmes em FSG
(pH-1,2) ou em FSI (pH-7,5). Foram observadas
diferenças significativas (p<0,05) entre amostras
de filmes padrão quando comparados com a

Figura 1. Gráfico da transmissão de vapor d’água em intervalos de tempo pré-determinados, onde (�) é o
padrão (Eudragit® RS30D+TEC), (�) é a combinação do α-GOS na proporção 95:05 e (��) na combinação
90:10.

combinação 90:10. Entretanto, essa diferença
não foi detectada para a proporção 95:05. Com
isso foi possível demonstrar a influência do _-
GOS quando incorporado no copolímero, alem
da dependência exercida pela quantidade adi-
cionada nos diferentes meios investigados, suge-
rindo que a inclusão do oligossacarídeo foi res-
ponsável pelo aumento, mesmo que em baixas
concentrações, de grupos hidrofílicos (- OH). 

Os valores de hidratação dos filmes isolados
foram maiores em meio intestinal do que em
meio gástrico. Esta condição poderá ser atribuí-
da ao aumento da concentração do α-GOS,
combinada as características do Eudragit RS, que
constitui um copolímero de ésteres de ácido
acrílico e metacrílico com grupos amônios qua-
ternários pouco hidrofílicos, tais grupos são res-
ponsáveis pelo intumescimento lento do polí-
mero em meio aquoso 27. Além disso devemos
ressaltar que o Eudragit é um copolímero inso-
lúvel em água, porém intumesce na presença de
fluídos digestivos independentemente do pH do
meio em que se encontra 28. Estes resultados re-
presentam sinergismo das habilidades e caracte-
rísticas individuais quando associadas, sendo es-
tas apresentadas pelo oligossacarídeo e/ou poli-
metacrilato. Sugerindo quando da aplicação des-
te material no revestimento de formas sólidas
orais, uma provável facilitação no acesso pelas
bactérias e enzimas presentes no segmento dis-
tal do TGI, principalmente, na região colônica
potencializando a elevada probabilidade de de-
gradação do α-GOS incluso nos filmes pelas bi-
fidobactérias e lactobacilos.
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CONCLUSÃO
Esta investigação indicou que existe uma

promissora aplicação da incorporação do α-
GOS (Bioecolians®) ao copolímero acrilato-me-
tacrilato (Eudragit® RS30D) na condição de ma-
terial polimérico para recobrimento farmacêuti-
co, potencialmente sítio alvo específico. Ensaios
demonstraram influência da concentração do α-
GOS (Bioecolians®) quando este foi incorpora-
do ao Eudragit® RS30D. As películas formadas

são levemente mais permeáveis e com maior
grau de hidratação, susceptível à variação do
pH (90:10), especialmente em pH alcalino o que
é desejável já que a finalidade é manter a forma
farmacêutica íntegra até atingir regiões distais
do trato gastrintestinal. O comportamento de hi-
dratação registrado no meio alcalino poderá fa-
cilitar o acesso às bactérias, potencializando as
condições de biodegradabilidade deste material
pela microflora colônica. Entretanto, ensaios de

Figura 2. Índice de intumescimento em FSG e FSI. (a) Intervalo de tempo 0 a 120 min (n=3). ( � ) Filme isola-
do Padrão (Eudragit® RS30D+TEC20%) em pH 1,2, ( � ) Filme isolado contendo 5% do α-GOS na proporção
95:05 em pH 1,2, ( � ) Filme isolado contendo 10% do α-GOS na proporção 90:10 em pH 1,2, ( � ) Filme iso-
lado Padrão em pH 7,5, ( �� ) Filme isolado 95:05 em pH 7,5, ( ��  ) Filme isolado 90:10 em pH 7,5.

+

x

Figura 3.  Índice de intumescimento em FSG e FSI. (b) Intervalo de tempo 0 a 10 min (n=3). ( � ) Filme isola-
do Padrão (Eudragit® RS30D+TEC20%) em pH 1,2, ( � ) Filme isolado contendo 5% do α-GOS na proporção
95:05 em pH 1,2, ( � ) Filme isolado contendo 10% do α-GOS na proporção 90:10 em pH 1,2, ( � ) Filme iso-
lado Padrão em pH 7,5, ( �� ) Filme isolado 95:05 em pH 7,5, ( ��  ) Filme isolado 90:10 em pH 7,5.

+

x
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colo-especificidade in vitro e/ou vivo deverão
confirmar a vulnerabilidade especifica, assim co-
mo, a manutenção da integridade de sistemas re-
vestidos (sólidos orais) com este novo material.

Agradecimentos. À empresa Solabia (França) pela
amostra do α-Gluco-oligossacarídeo (Bioecolians®).
À empresa Almapal (São Paulo/SP, pelas amostras
dos produtos Eudragit® RS 30 D - Röhm Pharma,
Alemanha, e citrato de trietila - Morflex - EUA). 

REFERÊNCIAS

1. Bunhak, E.J., E.S. Mendes, N.C.Pereira & O.A.
Cavalcanti (2007) Quim. Nova 30: 312-317.

2. Beck, R.C.R., A R. Pohlmann, E.V. Benvenutti,
T. Dalla Costa, & S.S. Guterres (2005) J. Braz.
Chem. Soc. 16: 1233- 40.

3. Freitas, A.R. & O.A. Cavalcanti (2004) Acta
Farm. Bonaerense 23: 334-8.

4. Reis, A.V., O.A. Cavalcanti, A.F. Rubira & E.C.
Muniz (2003) Int. J. Pharm. 267: 13-25.

5. Reis, A.V, M.R. Guilherme, O.A. Cavalcanti,
A.F. Rubira & E.C. Muniz (2006) Polymer. 47:
2023-9.

6. Vandamme, Th.F, A. Lenourry, C. Charrueau,
& J.C. Chaumeil (2002) Carbohyd. Polym. 48:
219-31.

7. Sinha, V.R, B.R. Mittal, K.K. Bhutani & R. Kum-
ria (2004) Int. J. Pharm. 269: 101-8.

8. Friends, D.R. (2005) Adv. Drug Deliv. Rev. 57:
247-65.

9. Cavalcanti, O.A., B. Petenuci, A.C. Bedin, E.G.
Pineda & A. Hechenleitner (2004) Acta Farm.
Bonaerense 23: 53-7.

10. Yang, L; J.S. Chu & J.A. Fix. (2002) Int. J.
Pharm. 235: 1-15.

11. Manning, T.S. & G.R. Gibson. (2004) Best.
Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 18: 287-98.

12. Tuohy, K.M., H.M. Probert, C.W. Smejkal &

G.R. Gibson. (2003) Drug Deliv. Today 8: 692-
700.

13. Ouwehand, A.C., M. Derrien, W. Vos, K. Tiiho-
nen, K & N. Rautonen. (2005) Curr. Opin. Bio-
technol. 16: 212-7.

14. Cavalcanti, O.A., B. Petenuci & A.C. Bedin
(2001) Rev. Port. Farm. 51: 93-6.

15. Wagner, K.G., M. Maus, A. Kornherr & G. Zif-
ferer. (2005) Chem. Phys. Letters 406: 90-4.

16. Cavalcanti, O.A., C.C. Silva, E.A.G. Pineda &
A.A.W. Hechenleitner. (2005) Acta Farm. Bo-
naerense 24: 234-8.

17. Lamim, R, R.A. Freitas, E.I. Rudek, H.M. Wil-
helm, Cavalcanti, O.A. & T.M.B. Bresolin
(2006) Polym. Int. 55: 970-7.

18. Codagnone, A.F., A.A.W. Hechenleitner, E.A.G.
Pineda & O.A. Cavalcanti. (2004) Acta Farm.
Bonaerense 23: 448-52.

19. Rosina, C.R., S. Baroni & O.A. Cavalcanti.
(2004) Rev. Bras. Cienc. Farm. 40: 425-31.

20. Gabas, V.G.S. & O.A. Cavalcanti (2003) Rev.
Bras. Cienc. Farm. 39: 441-8.

21. Van den Mooter, G; C. Samyn & R. Kinget.
(1994) Int. J. Pharm. 111: 127-36.

22. Cavalcanti, O.A., G. Van den Mooter, I. Cara-
mico-Soares & R. Kinget (2002) Drug. Dev.
Ind. Pharm. 28: 157-64.

23. Gruetzmann, R. & K.R. Wagner (2005) Eur. J.
Pharm. Biopharm. 60: 159-62.

24. United States Pharmacopeia - The National
Formulary (1995) EUA. USP 23, NF 18, p. 1522
e 2053. 

25. Wu, Y.B., S.H. Yu, F.L. Mi, C.W. Wu, S.S. Sh-
yu, C.K. Peng & A.C. Chao (2004) Carbohyd.
Polym. 57: 435-40.

26. Tang, C.H., Y. Jiang, Q.B. Wen & X.Q. Yang.
(2005) J. Biotechnol. 120: 296-307.

27. Zheng, W., D. Sauer, J.W. Mcginity. (2005)
Eur. J. Pharm. Biopharm. 59: 147-54.

28. Omari, D.M., A. Sallam, A. Abd-Elbary & M. El-
Samaligy (2004) Int. J. Pharm. 274: 85-96.


