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RESUMO. Cápsulas resistentes ao trato gastrintestinal são freqüentemente usadas com diversos propósi-
tos. Estas cápsulas promovem eficácia farmacológica e farmacocinética de substâncias que são instáveis ou
irritantes para a mucosa gástrica. O objetivo deste trabalho foi preparar cápsulas na concentração de 50
mg/cápsula de diclofenaco de sódio revestidas manualmente com formol 2,5% em álcool 96%, revestidas
manualmente com formol 2,5% em álcool 75%, revestidas na máquina de revestimento entérico com a so-
lução de Eudragit® L 100 a 7%, revestidas manualmente com quatro camadas da solução de Eudragit® L
a 7%, revestidas manualmente com duas camadas da solução de Eudragit® L 100 a 7%, revestidas na má-
quina com a solução de acetoftalato de celulose em álcool etílico 70%, revestidas manualmente com quatro
camadas da solução de acetoftalato de celulose em álcool etílico 70%, revestidas na máquina com a solução
de acetoftalato de celulose em acetona, revestidas manualmente com quatro camadas de solução de acetof-
talato de celulose em acetona, revestidas manualmente com duas camadas de solução de acetoftalato de ce-
lulose em acetona. Foram analisados os resultados considerando o perfil de dissolução das formulações.
Das formulações testadas observou-se que as cápsulas revestidas na máquina com Eudragit® L100 e com
acetoftalato em acetona revestidas na máquina e manualmente mostraram estar em conformidade com as
especificações farmacopéicas quanto à dissolução, porém, não apresentaram boa aparência no caso das
cápsulas de cor vermelha. Quanto às cápsulas revestidas com formol, estas apresentam boa aparência,
mas não se mostraram em conformidade com as especificações farmacopéicas.
SUMMARY. “Preparation and Evaluation of Gastro-Resistant Capsules of Sodium Diclofenac”. Gastrointestinal
tract resistant capsules are commonly used for several purposes. They provide pharmacological and pharmacoki-
netic efficacy of substances which are unstable or irritating to the gastric mucosa. The aim of the present research
was to prepare capsules containing 50 mg of diclofenac sodium coated by immersion with formaldehyde 2.5% in
alcohol 96%, coated by immersion with formaldehyde 2.5% in alcohol 75%, coated in the enteric coating ma-
chine with the solution of Eudragit® L100 7%, coated by four immersion with the solution of Eudragit® L100
7%, coated by two immersion with the solution of Eudragit® L100 7%, coated in the enteric coating machine
with the solution of cellulose acetate phthalate in ethylic alcohol 70%, coated by four immersion in the solution
of cellulose acetate phthalate in ethylic alcohol 70%, coated in the enteric coating machine with the solution of
cellulose acetate phthalate in acetone, coated by four immersion with the solution of cellulose acetate phthalate
in acetone, coated by two immersion with the solution of cellulose acetate phthalate in acetone. The results were
analyzed considering the dissolution profile of the formulations. Of those formulations in test it was observed
that the capsules coated with Eudragit® L100 in the machine and with cellulose acetate phthalate in acetone with
the machine and by immersion showed adequate results regarding the dissolution. However, they did not present
good appearance, in case of red capsules. The capsules treated with formaldehyde showed good appearance, but
did not present good results in the dissolution test.

INTRODUÇÃO
Cápsulas resistentes ao trato gastrintestinal

são freqüentemente usadas para proteção de
fármacos instáveis em meio ácido à ação dos
fluídos gástricos; quando o fármaco produz náu-

seas ou vômitos ao ser liberado no estômago;
quando for importante que a substância ativa
não seja liberada antes de atingir o intestino;
quando o fármaco é irritante para a mucosa gás-
trica (antiinflamatórios não esteróides como o
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diclofenaco); quando o fármaco só deve produ-
zir o seu efeito máximo no duodeno ou no jeju-
no; quando se deseja fazer com que as substân-
cias ativas estejam disponíveis após um período
de tempo 1. Em suma, as cápsulas gastro-resis-
tentes promovem eficácia farmacológica e far-
macocinética de substâncias que são instáveis
ou irritantes para mucosa gástrica 2. 

Segundo Borne 3 o diclofenaco de sódio está
disponível em 120 diferentes países, sendo tal-
vez, o antiinflamatório não-esteróide mais usado
no mundo. Por ser um fármaco muito utilizado
e pela possibilidade de diminuição dos custos e
preparação da quantidade correta prescrita, des-
pertou o interesse do setor magistral para sua
manipulação, porém, a incidência de efeitos co-
laterais com o uso do diclofenaco atinge cerca
de 20% dos pacientes. Os efeitos colaterais mais
comuns são os relacionados com o trato gastrin-
testinal e incluem sangramento, ulceração ou
perfuração da parede intestinal 4.

Tendo em vista, que o fármaco é irritante pa-
ra a mucosa gástrica, há necessidade de se em-
pregar substâncias capazes de proteger o meio
gástrico da ação do medicamento. Segundo Fer-
reira 1 uma alternativa para o setor magistral se-
ria a manipulação de cápsulas gastro-resistentes.
Estas cápsulas devem resistir, sem alteração, à
ação do suco gástrico, mas desagregar-se rapi-
damente no suco intestinal.

O tratamento das paredes das cápsulas por
agentes desnaturantes representa um dos méto-
dos há mais tempo utilizados para torná-las gas-
tro-resistentes, tendo sido proposta a utilização,
para esse fim, do formol e de sais de ferro e de
cromo. Na prática, porém, apenas o processo
que utiliza formol se impôs 5.

Formulação Material de revestimento Procedimento

1 Formol 2,5% em etanol 96% Manual, testado após 1 dia 

1 Formol 2,5% em etanol 96% Manual, testado após 6 meses 

2 Formol 2,5% em etanol 75% Manual, testado após 1 dia 

2 Formol 2,5% em etanol 75% Manual, testado após 6 meses

3 Eudragit® L100 7% Na máquina 

4 Eudragit® L100 7% Manual com 4 camadas

4.1 Eudragit® L100 7% Manual com 2 camadas 

5 Acetoftalato de Celulose em etanol 70% Na máquina 

6 Acetoftalato de Celulose em etanol 70% Manual com 4 camadas 

7 Acetoftalato de Celulose em acetona Na máquina 

8 Acetoftalato de Celulose em acetona Manual com 4 camadas

8.1 Acetoftalato de Celulose em acetona Manual com 2 camadas

Tabela 1. Procedimentos e descrições das formas farmacêuticas utilizadas.

Atualmente a farmácia magistral tem normal-
mente realizado o revestimento gastro-resistente
utilizando a goma-laca, o acetoftalato de celulo-
se ou a formilação. Estas técnicas se baseiam no
revestimento da cápsula gelatinosa (goma-laca)
ou na desnaturação da gelatina que constitui a
cápsula (formilação). Outra alternativa farmaco-
técnica para a obtenção de cápsulas gastro-resis-
tentes é revestir o fármaco, incluso em um gra-
nulado, com substâncias, como o Eudragit®  L
100, que são estáveis em meio ácido e que se
dissolvem no meio neutro ou ligeiramente alca-
lino encontrado no duodeno e intestinos 1.

Levando-se em consideração, que a procura
por produtos magistrais tem aumentado, torna-
se relevante estudar diversas formas de revesti-
mento de cápsulas de gelatina dura contendo
diclofenaco de sódio, com o objetivo de obter
formas farmacêuticas com revestimento adequa-
do, isto é gastro-resistentes, mas enterossolú-
veis.

MATERIAL E MÉTODOS
Como substância química de referência utili-

zou-se diclofenaco de sódio padrão USP lote G-
1. A matéria-prima ativa utilizada foi o diclofe-
naco de sódio (lote 20010909) fornecedor Gale-
na, origem chinesa, como excipiente utilizou-se
Lactose anidra malha 200. Para fazer o revesti-
mento das cápsulas utilizou-se Acetoftalato de
celulose (lote CAP/031) fornecedor DEG, ori-
gem indiana; Eudragit® L100, fornecedor Alma-
pal e formaldeído da Reagen.

Formas farmacêuticas 
Foram preparadas 10 formulações distintas

conforme Tabela 1. 
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Preparação das cápsulas gastro-
resistentes

As cápsulas das dez formulações foram ini-
cialmente preenchidas com a mistura homogê-
nea de 50 mg de diclofenaco de sódio mais lac-
tose, preparadas segundo as técnicas farmacêu-
ticas usadas no setor magistral. Pesou-se em cá-
lice de 50 ml, a quantidade de diclofenaco de
sódio necessária para obter 180 cápsulas. Após
completou-se com lactose até o volume deseja-
do. Sabendo-se que cada cápsula número 4
acondiciona 0,21 ml e como foram preparadas
180 cápsulas cada vez, completou-se até um vo-
lume de 37,8 ml para cada lote. Após homoge-
neizou-se em gral a mistura, procedendo-se
então, o enchimento em encapsulador manual
por nivelamento. 

Após o enchimento, foi feita a determinação
do teor de diclofenaco de sódio nas cápsulas,
segundo procedimento para uniformidade de
conteúdo de diclofenaco de sódio, por espectro-
fotometria no ultravioleta 6 sendo encontrada
uma média de 48,9 mg (DPR ± 2,0) sendo feita
também a determinação da variação de peso
nas cápsulas 6. A média encontrada foi 163,0 mg
(DPR ± 0,89). 

Uma vez aprovadas em relação a estes parâ-
metros as cápsulas foram submetidas ao revesti-
mento gastro-resistente, utilizando os procedi-
mentos descritos na Tabela 1. Para cada um dos
procedimentos foram preparados três lotes, com
30 cápsulas cada. 

Para a gastro-resistência as cápsulas da for-
mulação 1 e 2, Tabela 1, foram imersas por
aproximadamente 20 s na solução de formol
2,5% em álcool 96% ou em álcool 75%, respecti-
vamente e imediatamente lavadas em álcool
96% puro também por aproximadamente 20 s.
Após, as cápsulas foram secas com secador por
aproximadamente um min e em temperatura
ambiente por 15 min. O teste de dissolução, pa-
ra estas formulações, foi realizado após um dia
e após seis meses.

Para a gastro-resistência das cápsulas da for-
mulação 3, Tabela 1, na máquina, procedeu-se
da seguinte maneira. Calculou-se a quantidade
da solução de revestimento a ser utilizada. A
quantidade da solução de revestimento proposta
pelo fabricante da máquina deve ser em torno
de 15% do peso das cápsulas vazias (cápsulas nº
4, vermelho e branco). O peso médio das cáp-
sulas vazias foi 40,5 mg x 30 cápsulas (quantida-
de de cápsulas a serem revestidas) = 1215 mg (±
1,22 g). Da mesma forma foi procedido para as
formulações 5 e 7 (Tabela 1).

Para a gastro-resistência as cápsulas da for-
mulação 4, Tabela 1, foram imersas por quatro
vezes na solução de revestimento. Após a se-
gunda imersão foram secas com secador, e
imersas por mais duas vezes na solução de re-
vestimento e secas novamente com secador 1. A
formulação 4.1 foi preparada com apenas duas
imersões e uma secagem com secador.

Para a gastro-resistência das cápsulas da for-
mulação 6, Tabela 1, procedeu-se da mesma
maneira como para a formulação 4.  Para a gas-
tro-resistência das cápsulas da formulação 8,
procedeu-se da mesma maneira como para a
formulação 4 e para as cápsulas da formulação
8.1 procedeu-se da mesma maneira como para a
formulação 4.1.

Avaliação morfológica dos invólucros de
gelatina

Após revestimento, uma amostra do invólu-
cro de cada formulação foi avaliada através de
microscopia eletrônica de varredura (Jeol Scan-
ning Microscope JSM 5800). A superfície foi
comparada com a de um invólucro sem revesti-
mento. Previamente à análise as amostras foram
metalizadas com ouro (metalizador Jeol Jee 4B
SVG - 1N).

Teste de dissolução e perfil de dissolução
das cápsulas

O teste de dissolução foi efetuado em sextu-
plicata, conforme especificações da Farmaco-
péia Brasileira 6, para comprimidos de diclofe-
naco de sódio, tendo-se padronizado as seguin-
tes condições: temperatura 37 °C ± 0,5 °C, em
aparelho de dissolução de pás, velocidade de
agitação igual a 50 rpm, utilizando-se âncora
(sinker), para evitar a flutuação das cápsulas;
meio de dissolução constituído por solução de
ácido clorídrico 0,1 M, volume de 900 ml, tem-
po de ensaio duas horas. Após a retirada das
cápsulas do HCl 0,1 M, estas foram submetidas
ao teste no meio entérico, meio de dissolução
constituído por tampão fosfato pH 6,8 (900 ml),
empregando tempo de ensaio 45 min. A quanti-
dade de diclofenaco de sódio dissolvido no
meio foi calculada, comparando as leituras obti-
das com a da solução padrão.

Os perfis de dissolução (percentagem de fár-
maco dissolvido por tempo) foram determina-
dos segundo a Farmacopéia Brasileira 6 e a Far-
macopéia Americana 7, empregando os mesmos
procedimentos descritos no teste de dissolução,
porém, alíquotas de 10,0 ml foram coletadas nos
intervalos de tempo de 120 min (HCl 0,1 M) e
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após 10, 20, 30 e 45 min (tampão pH 6,8). Em
seguida procedeu-se à análise quantitativa de
fármaco dissolvido em cada um dos tempos.

Para a determinação do teor de diclofenaco
de sódio no teste de dissolução e no perfil de
dissolução foi utilizada a metodologia para do-
seamento por espectrofotometria na região do
ultravioleta, proposta pela F. Bras. IV 6, para o
teste de dissolução de comprimidos de diclofe-
naco de sódio. A medida da absorvância das so-
luções foi realizada em 276 nm.

Tolerância ácida: não mais que 10% da
quantidade declarada de diclofenaco de sódio
se dissolvem neste meio, em 2 h. Tolerância en-
térica: não menos que 75% da quantidade decla-
rada de diclofenaco de sódio se dissolvem no
meio entérico, em 45 min. 

A maioria das formulações apresentou um
revestimento com aparência heterogênea mi-
croscopicamente (Fig. 1) e a olho nu, obsevan-
do-se um revestimento mais homogêneo para as

Figura 1. A) Revestimento manual com formol 2,5% em etanol 96%, B) com formol 2,5% em etanol 75%, C)
com Eudragit®  L 100 na máquina, D) com Eudragit®  L 100 manualmente, E) com acetoftalato de celulose em
etanol 70% na máquina, F) com acetoftalato de celulose em etanol 70% manualmente, G) com acetoftalato de
celulose em acetona na máquina, H) com acetoftalato de celulose em acetona manualmente (4 imersões e 2 se-
cagens) e I) cápsula sem revestimento (500X).

cápsulas revestidas manualmente com formalde-
ído em etanol 96% e para as revestidas com ace-
toftalato de celulose em acetona manualmente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aparência e topografia de superfície das
cápsulas

Todas as cápsulas revestidas, manualmente,
apresentaram melhor aparência do que as cáp-
sulas revestidas na máquina.

Cápsulas gastro-resistentes obtidas por
ação de formol 2,5% em etanol 96% 

Os perfis de dissolução médios do diclofena-
co de sódio, testados após um dia do revesti-
mento e após seis meses, em meio ácido e em
meio entérico, estão representados na Fig. 2.
Observou-se, que com o passar do tempo de
preparo, ocorreu um enrijecimento das cápsu-
las, pois a reação de degradação protéica, isto é,
a desnaturação da gelatina que constitui a cáp-
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sula (formilação) 1, não foi interrompida. Esta,
provavelmente, foi a causa da diminuição do
percentual de dissolução em meio entérico.

Todos os lotes liberaram menos que 75%
que é o limite estipulado pela Farmacopéia 6,
ou seja, todos foram reprovados, pois não obe-
deceram aos requisitos para a etapa básica.

Cápsulas gastro-resistentes por formol
2,5% em etanol 75% 

Os perfis de disssolução médios do diclofe-
naco de sódio, testados após um dia do revesti-
mento e após seis meses, em meio ácido e em
meio entérico, estão representados na Figura 3.
Para um teor alcoólico igual a 75% não se ob-
servou alteração no perfil de dissolução com o
passar do tempo. Isto indica, que nesta concen-
tração, a degradação protéica dada pelo etanol
não se altera com o passar do tempo. Logo, a
retirada do formol que não reagiu foi mais efeti-
va.

Todos os lotes foram reprovados, pois não
obedeceram aos requisitos para a etapa básica.
Comparando-se, o revestimento entérico, com
etanol a 75% com o de etanol a 96%, observou-
se, que quando foi empregado um teor alcoóli-
co menor, não houve alteração no revestimento
com o passar do tempo, enquanto que, quando
o teor alcoólico aumenta, ocorre um endureci-
mento com o passar do tempo, diminuindo
então, o percentual de dissolução em meio en-
térico; porém a média liberada no final dos 45

Figura 2. Perfis de dissolução do diclofenaco de só-
dio, no meio ácido (120 min) e entérico, revestido
com formol 2,5% em etanol 96% testado após um dia
(�) e após seis meses (�).

Figura 3. Perfis de dissolução, no meio ácido (120
min) e entérico, do diclofenaco de sódio revestido
com formol 2,5% em etanol 75% após um dia (�)
após seis meses (�).

mins, no meio entérico, foi melhor para as cáp-
sulas recentemente revestidas com formol em
etanol 96% do que para as revestidas com eta-
nol a 75%, ou seja, quando houve diminuição
do teor alcoólico também diminuiu o percentual
de diclofenaco de sódio dissolvido. Este resulta-
do sugere que o excesso de formol, que aumen-
ta o enrijecimento das cápsulas com o tempo, é
favorável à liberação do fármaco das mesmas,
quando estas foram recentemente preparadas. 

Cápsulas gastro-resistentes por Eudragit®
L100 7% 

O perfil de disssolução médio do diclofena-
co de sódio nas cápsulas revestidas na máquina,
manualmente com quatro camadas de revesti-
mento e manualmente com duas camadas de re-
vestimento está representado na Fig. 4. 

Para ambos os métodos de revestimento
nenhuma cápsula liberou mais que 10% de di-
clofenaco de sódio no meio ácido. Já para o
meio entérico, das cápsulas revestidas na má-
quina, nenhuma liberou menos que 75% de di-
clofenaco de sódio, sendo a média dissolvida,
no final dos 45 mins igual a 91,4%, ficando os
lotes aprovados. 

Para as cápsulas revestidas manualmente
com quatro camadas de revestimento, com au-
mento médio de 2% no peso após revestimento,
no lote 1, uma cápsula não permaneceu dentro
da âncora e liberou menos que 75% de substân-
cia ativa; nos lotes 2 e 3, três cápsulas de cada
um dos lotes não liberaram o mínimo de 75%,
sendo a média dissolvida no final dos 45 min no
meio entérico igual a 72,2%. Para as cápsulas re-
vestidas manualmente, com apenas duas cama-
das de revestimento, com aumento médio de
peso após revestimento igual a 1,2%, em um
dos lotes apenas duas cápsulas liberaram menos
que 75% de diclofenaco, sendo a média dissol-
vida no final dos 45 min no meio entérico igual
a 75,4%.

Figura 4. Perfis de dissolução médios, em meio ácido
(120 min) e entérico, dos três lotes, do diclofenaco de
sódio revestidos com Eudragit®  L100 7% na máquina
(�), manualmente com 4 camadas de revestimento
(�) e manualmente com 2 camadas de revestimento
(�), n = 17.
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Observou-se, que o revestimento na máqui-
na PCCA apresenta o melhor percentual de dis-
solução e entre os revestimentos manuais, o du-
plo revestimento, pela menor quantidade de so-
lução de revestimento, apresentou um leve au-
mento do percentual médio dissolvido, quando
comparado aos lotes preparados com quatro ca-
madas de revestimento, atingindo na média dos
lotes, percentual superior ao exigido.

Cápsulas gastro-resistentes por
acetoftalato de celulose em álcool etílico
70%

Quanto ao perfil de disssolução médio do
diclofenaco de sódio, revestido com acetoftalato
de celulose em álcool etílico na máquina e ma-
nualmente com quatro camadas de revestimento
e com aumento médio de 3,2% no peso após
revestimento, para ambos os métodos de reves-
timento nenhuma cápsula liberou mais que 10%
no meio ácido. No meio entérico, para as cáp-
sulas revestidas na máquina, nenhuma liberou
mais que 75% de diclofenaco de sódio, já para
as cápsulas revestidas manualmente, apenas
uma cápsula do lote 1 e uma do 2 liberaram
mais que 75% de diclofenaco de sódio. Obser-
vou-se, que para o revestimento manual há uma
liberação maior da substância ativa (cerca de
30%), no final da etapa básica, porém todos os
lotes foram reprovados, pois não obedeceram
aos requisitos para esta etapa.

Cápsulas gastro-resistentes por
acetoftalato de celulose em acetona 

O perfil de disssolução médio, das cápsulas
de gelatina dura contendo diclofenaco de sódio,
revestidas com acetoftalato de celulose em ace-
tona na máquina, manualmente com quatro ca-
madas e manualmente com duas camadas de re-
vestimento está representado na Fig. 5. Para to-
dos os três métodos de revestimento nenhuma
cápsula liberou mais que 10% no meio ácido. Já
para o meio entérico, no final dos 45 mins, para
as cápsulas revestidas na máquina, a média libe-
rada foi de 93,6%, para as revestidas manual-
mente com quatro camadas de revestimento,
com aumento médio de 1,8% no peso após re-
vestimento, a média liberada foi de 59,8% e pa-
ra as revestidas manualmente com duas cama-
das de revestimento, com aumento médio de
1,1% no peso após revestimento, a média libera-
da foi de 84,2% de diclofenaco de sódio. Obser-
vou-se, que para o revestimento manual com
apenas duas camadas de revestimento aumenta
o percentual médio dissolvido, ou seja, as cáp-

Figura 5. Perfis de dissolução médios, em meio ácido
(120 min) e entérico, dos três lotes, revestidos com
acetoftalato de celulose em acetona na máquina (�),
manualmente com quatro camadas (�) e manualmen-
te com duas camadas de acetoftalato de celulose (�)
n = 54.

sulas com duas camadas e menor quantidade de
solução de revestimento tiveram uma melhor li-
beração em meio entérico do que as com qua-
tro camadas de revestimento, porém a melhor
liberação de todas foi para as cápsulas revesti-
das na máquina (PCCA).

Comparação entre os processos de
revestimento 

A Tabela 2 apresenta o resumo dos resulta-
dos obtidos nos métodos usados.

A maioria das formulações, mostrou perfis
de dissolução discrepantes, nos meios artificiais
entéricos, com desvios-padrão elevados, verifi-
cando-se, que o percentual de fármaco dissolvi-
do em um mesmo lote não se manteve reprodu-
tível. 

Constatou-se, que a maioria das formulações,
apresentou algumas cápsulas, que não liberaram
o mínimo exigido de 75% de diclofenaco de só-
dio. Devido a estes resultados procurou-se veri-
ficar o comportamento do produto referência e
de um produto genérico. Observou-se que tam-
bém para estes alguns comprimidos não estão
em conformidade com as especificações farma-
copéicas para o teste de dissolução. Deste mo-
do, se, na verdade, os resultados dos ensaios in
vitro permitem orientar as pesquisas galênicas,
em contrapartida eles não são capazes de deixar
prever o comportamento exato das preparações
no organismo, pelo que não é possível dispen-
sar os ensaios in vivo, mesmo ainda quando for
possível estabelecer certas correlações entre os
resultados obtidos com estes e outros processos
de verificação 8. 

CONCLUSÕES
Os resultados mostraram que dentre os vá-

rios tipos de revestimento testados, aplicados
manualmente ou com a máquina, apenas os re-
vestimentos, na máquina, com Eudragit® L100
ou com acetoftalato de celulose em acetona
(formulações 3 e 7), forneceram cápsulas que
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preencheram os objetivos de gastro-resistência e
enterossolubilidade. Além disto, os resultados
de liberação foram homogêneos (pequena va-
riação no DP). No entanto, a superfície opaca e
heterogênea foi o ponto negativo, que pode
comprometer a aceitação das mesmas. As de-
mais formulações, apesar de terem boa aparên-
cia, não preencheram os requisitos de disso-
lução.

Formulação % dissolvido % dissolvido
em 120 min. meio ácido em 165 min. meio básico

Formulação 1, testado após 1 dia 3,7% (DP ± 2,1) 73,2% (DP ± 11,2)
Formulação 1, testado após 6 meses 3,0% (DP ± 2,1) 48,9% (DP ± 21,1)
Formulação 2, testado após 1 dia 2,4% (DP ± 1,0) 37,4% (DP ± 26,4)
Formulação 2, testado após 6 meses 6,6% (DP ± 12,7) 37,3% (DP ± 21,0)
Formulação 3 1,5% (DP ± 1,6) 91,4% (DP ± 5,4)
Formulação 4 0,9% (DP ± 0,6) 72,2% (DP ( 23,9)
Formulação 4.1 1,6% (DP ± 1,1) 75,4% (DP ( 23,9)
Formulação 5 1,7% (DP ± 0,7) 34,8% (DP ( 20,0)
Formulação 6 1,4% (DP ± 0,8) 46,8% (DP ( 22,6)
Formulação 7 1,3% (DP ± 1,0) 90,1% (DP ( 8,1)
Formulação 8 2,0% (DP ± 1,1) 59,8% (DP ( 25,3)
Formulação 8.1 1,9% (DP ± 1,1) 84,2% (DP ( 18,1)

Tabela 2. Resumo das médias dos resultados de dissolução obtidos através dos métodos de gastro-resistência
testados. DP: Desvio Padrão.

Se por um lado, face aos resultados obtidos,
a proteção gástrica com formaldeído é desacon-
selhável, sugerindo-se o seu abandono, por ou-
tro lado a gastro-resistência por Eudragit® L100
e por acetoftalato de celulose se mostra promis-
sora, devendo, no entanto, a técnica de pro-
dução ser aprimorada. O uso de cápsulas bran-
cas, por exemplo, minimiza a aparência desfa-
vorável.
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