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RESUMO. Um planejamento fatorial 22 foi usado para elucidar os efeitos da granulometria e ganho de pe-
so em revestimento sobre os perfis de dissolução, em Bio-Dis, de péletes de liberação prolongada de ceto-
profeno, preparados por extrusão-esferonização e revestimento, em leito fluidizado, com Kollicoat® EMM
30D. Os perfis de dissolução foram comparados empregando-se f1/f2, “one-way” ANOVA e método de
Weibull. A influência do pH do meio sobre a liberação do fármaco foi avaliada realizando-se a regressão
linear dos segmentos da curva de dissolução relativos aos valores de pH 6,0, 6,8 e 7,2. O ganho de peso em
revestimento governou a liberação a partir das formulações, enquanto o efeito da granulometria foi obser-
vado apenas para aquelas com maior grau de revestimento. O aumento do pH elevou a velocidade de libe-
ração do cetoprofeno, devido à solubilidade pH-dependente do fármaco.
SUMMARY. “Dissolution profiles in Bio-Dis of Ketoprofen Pellets obtained by Extrusion-spheronization and
Fluid Bed Coating”. A 22 factorial design was used to elucidate the effects of granulometry and coating weight
gain on the drug release profiles, in Bio-Dis, of ketoprofen sustained release pellets obtained by extrusion-
spheronization and fluid bed coating with Kollicoat® EMM 30D. The dissolution profiles were compared using
f1/f2, “one-way” ANOVA and Weibull method. The influence of the pH value on drug release was evaluated
performing the linear regression of the dissolution curve segments relative to the pH 6.0, 6.8 and 7.2 values. The
weight gain has governed the release from the formulations, while the effect of granulometry has just been ob-
served for those with the highest weight gain. The increase on the pH value rose the velocity of ketoprofen re-
lease because of the pH-dependent solubility of the drug.

INTRODUÇÃO
A tecnologia farmacêutica contemporânea

preconiza o desenvolvimento de medicamentos
que aliem as propriedades do fármaco, dos ex-
cipientes e da forma farmacêutica, de modo a
alcançar um melhor desempenho terapêutico e
um menor índice de efeitos adversos. Nesse
contexto, destacam-se as formas farmacêuticas
sólidas orais de liberação prolongada, uma vez
que são capazes de promover uma diminuição
do número de administrações diárias de medica-
mentos, o que eleva a adesão do paciente à te-
rapia, além de reduzirem as oscilações na con-
centração sangüínea do fármaco, evitando níveis
não-terapêuticos 1-3. Essas características associa-
das às vantagens biofarmacotécnicas das formas
multiparticuladas, a exemplo da reduzida varia-
bilidade “intra” e “inter” individual na absorção
do fármaco 4,5, permitem a obtenção de produ-
tos com grande ganho terapêutico.

Os péletes são formas farmacêuticas multi-
particuladas de formato esférico, com tamanho
entre 0,5 e 3 mm, obtidas pelo emprego de dife-
rentes processos, dentre os quais destaca-se a
extrusão-esferonização 4-6. Muitas vezes, a ob-
tenção de péletes de liberação prolongada re-
quer o revestimento da forma farmacêutica com
polímeros formadores de filme. Nesses sistemas,
a espessura e as propriedades de permeabilida-
de da membrana modulam a velocidade de libe-
ração do fármaco e, assim, a seleção adequada
do filme de revestimento permite que o perfil
de dissolução almejado seja atingido 3,7. Os polí-
meros empregados com essa finalidade estão
disponíveis em uma variedade de tipos e po-
dem ser divididos em três grandes grupos: os
derivados celulósicos (Aquacoat®, Surelease®),
os acrílicos (Kollicoat®, Eudragit®) e os polivi-
nílicos (Kollicoat®).
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Uma etapa fundamental do desenvolvimento
de formas farmacêuticas sólidas orais é a ava-
liação das características de dissolução in vitro.
No caso de sistemas de liberação prolongada,
essa avaliação deve contemplar as diversas con-
dições às quais o produto será exposto durante
o trânsito gastrintestinal, com o objetivo de pre-
dizer os possíveis efeitos do ambiente luminal
sobre o perfil de liberação in vivo do fármaco.
Dessa forma, a utilização do Bio-Dis (aparato 3
da Farmacopéia Americana) torna-se bastante
pertinente, uma vez que esse equipamento per-
mite a simulação da variação de pH, força iôni-
ca e composição dos fluidos gastrintestinais, en-
tre outras condições fisiológicas 8-10.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a in-
fluência da granulometria e ganho de peso em
revestimento, assim como do pH do meio, so-
bre os perfis de dissolução, em Bio-Dis, de qua-
tro formulações de péletes de liberação prolon-
gada de cetoprofeno, preparadas por extrusão-
esferonização e revestimento, em leito fluidiza-
do, com Kollicoat® EMM 30D.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

Os materiais empregados na preparação dos
péletes foram: polivinilpirrolidona (PVP) Kolli-
don® 30, poli(etil metacrilato, metil metacrilato)
2:1 Kollicoat® EMM 30D (BASF, São Bernardo
do Campo, SP, Brasil), celulose microcristalina
Microcel MC-101 (Blanver, Cotia, SP, Brasil), lac-
tose M-200, talco, dióxido de titânio (Henrifar-
ma, São Paulo, SP, Brasil), cetoprofeno (SP Far-
ma, São Paulo, SP, Brasil). Os reagentes utiliza-
dos na preparação dos meios de dissolução fo-
ram: ácido clorídrico (HCl) 37% (Merck, Darms-
tadt, Alemanha), cloreto de sódio (NaCl), fosfato
de potássio monobásico (KH2PO4) e hidróxido
de sódio (NaOH) (Casa Americana, São Paulo,
SP, Brasil).

Meios de dissolução
Os meios de dissolução utilizados foram o

HCl 0,1 M acrescido de NaCl 0,034 M pH 1,2 e
soluções-tampão fosfato com valores de pH de
4,5, 6,0, 6,8 e 7,2, preparadas como descrito na
Farmacopéia Portuguesa 7.ed. 11.

Determinação da solubilidade do fármaco
A solubilidade do cetoprofeno foi avaliada

nos meios de dissolução apresentados. Para ten-
to, um excesso de fármaco foi adicionado aos
meios de dissolução em frascos plásticos, que
foram fechados e deixados sob agitação a 200

Componente % (m/m)

Cetoprofeno 37,4
Lactose 22,4

Celulose microcristalina 33,6
PVP* 6,5

* 70 mL de uma solução aquosa de PVP 10 % (m/v)

Tabela 1. Composição porcentual dos péletes de ce-
toprofeno.

rpm e 37 °C, durante 72 h (agitador Tecnal TE
420, Piracicaba, SP, Brasil). As amostras foram
submetidas à filtração e, então, o fármaco foi
quantificado no filtrado, por meio de espectro-
fotometria de absorção no ultravioleta em λmáx

= 260 nm (espectrofotômetro DU 640, Beckman
Instruments, Fullerton, CA, EUA).

Preparação dos péletes
Os componentes da formulação (exceto água

e PVP), especificados na Tabela 1, foram tamisa-
dos em uma malha com 1,0 mm de abertura e,
então, homogeneizados em um misturador pla-
netário, durante cinco min. Uma solução aquosa
de PVP 10% (m/v) foi adicionada, aos poucos e
com homogeneização, até a obtenção de uma
massa. O extrusado foi preparado em um extru-
sor de rolos (modelo 20, Caleva Process Solu-
tions, Dorset, Inglaterra), empregando-se uma
tela de 1 mm de abertura e 18 rpm. A esferoni-
zação foi realizada a 980 rpm, durante 2 min,
em um esferonizador cuja placa continha ranhu-
ras em “crosshatch” (modelo 250, Caleva Pro-
cess Solutions, Dorset, Inglaterra). Os péletes fo-
ram submetidos à secagem a 50 °C, durante 15
min, em um equipamento de leito fluidizado
(modelo Mycrolab, Hüttlin GmbH, Steinen, Ale-
manha). Então, foi realizada a separação granu-
lométrica dos péletes, empregando-se tamises
com abertura de 0,42, 0,59, 1,19 e 2,38 mm, e as
duas frações com maior rendimento (0,59-1,19
mm e 1,19-2,38 mm) selecionadas como núcleos
para o processo de revestimento.

Caracterização granulométrica das
frações com 0,59-1,19 mm e 1,19-2,38 mm de
diâmetro

A caracterização granulométrica das frações
com 0,59-1,19 mm (fração 1) e 1,19-2,38 mm de
diâmetro (fração 2) foi realizada por meio de ta-
misação, utilizando-se tamises com abertura de:
0,71, 0,85, 1,00, 1,18, 1,40, 1,70 e 2,00 mm (tami-
sador Bertel, Caieriras, SP, Brasil) e amostras de
50 g. O tamanho médio dos péletes foi determi-
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nado como o ponto da curva de distribuição de
freqüência acumulada, acima e abaixo do qual
encontram-se 50% de todos as péletes 12. 

Planejamento fatorial 
Quatro formulações de péletes revestidos de

cetoprofeno foram elaboradas a partir do plane-
jamento fatorial 22 especificado na Tabela 2,
com o objetivo de elucidar a influência da gra-
nulometria do núcleo (níveis: fração 1 e fração
2) e ganho de peso em revestimento (5% e 10%
m/m) sobre a liberação do fármaco. 

Revestimento dos péletes
O processo de revestimento foi realizado em

um equipamento de leito fluidizado (modelo
Mycrolab, marca Hüttlin Gmbh, Steinen, Ale-
manha), em quatro etapas: pré-aquecimento do
sistema, aquecimento dos péletes (núcleos), re-
vestimento e secagem dos péletes. A dispersão
de revestimento, cuja composição é apresentada
na Tabela 3, foi aplicada empregando-se uma
agulha de 0,8 mm, com o auxílio de uma bom-
ba peristáltica (modelo 323, Watson Marlow
Bredel Pumps, Falmouth, Cornwall, Inglaterra).
Os ganhos de peso em revestimento de 5 ou
10% foram conseguidos aplicando-se quantida-
des distintas da dispersão de revestimento sobre
os núcleos (frações 1 ou 2). Cada etapa foi reali-
zada em diferentes condições de operação, con-
forme detalhado na Tabela 4.

Fatores
Formulação

(A) (B)
Granulometria Ganho de peso

FM1 - -
FM2 + -
FM3 - +
FM4 + +

Níveis de A: fração 1 (-) e fração 2 (+); níveis de B: 5
% (-) e 10 % (+) de ganho de peso.

Tabela 2. Planejamento fatorial 22 que originou FM1-
FM4.

Componente % (m/m)

Kollicoat® EMM 30D 28,7

Talco 5,7

Dióxido de titânio 0,4

Água destilada 65,1

Massa de dispersão de revestimento aplicada sobre
30 g de péletes: FM1 e FM3 = 15,7 g; FM2 e FM4 =
31,3 g.

Tabela 3. Composição porcentual da dispersão de re-
vestimento.

Parâmetros Pré-aquecimento Aquecimento Revestimento Secagem

T (°C) do ar de entrada 55 55 51,5 60

F (m3/h) de ar entrada 6 6-8 13-15 13-15

P (bar) do spray - 0,1 0,5-1 0,5-1

P (bar) do microclima - 0,1 0,25-0,5 0,25-0,5

P (bar) dos filtros - 1 1 1

V (rpm) da bomba - - 5 -

T = temperatura; F = fluxo; P = pressão; V = velocidade.

Tabela 4. Parâmetros do sistema de leito fluidizado empregados no processo de revestimento.

Ensaios de dissolução
Os perfis de dissolução foram obtidos em

equipamento “Bio-Dis III extended release tester”
(Varian, Cary, NC, EUA), nas condições: agi-
tação de 8 oscilações/minuto, temperatura de 37
°C e volume de meio de dissolução de 250 mL,
durante 12 h. Os valores de pH e tempos de re-
sidência da forma farmacêutica em cada meio
de dissolução foram selecionados para simular o
trato gastrintestinal no estado não alimentado:
pH 1,2 (1 h), pH 4,5 (0,5 h), pH 6,0 (2,5 h), pH
6,8 (6 h) e pH 7,2 (2 h) 8,10. Os ensaios foram
conduzidos em triplicata, tomando-se uma mas-
sa de péletes equivalente a 150 mg de fármaco.
Em intervalos pré-definidos de tempo, amostras
de 5 mL foram automaticamente coletadas, e,
então, filtradas. Os porcentuais de fármaco dis-
solvido (Q%) foram determinados empregando-
se espectrofotometria de absorção no UV, em
λmáx = 260 nm (espectrofotômetro DU 640,
Beckman Instruments, Fullerton, CA, EUA).

Tratamento estatístico dos resultados
Planejamento fatorial

Os valores porcentuais de fármaco dissolvido
em 5 e 12 horas (Q%5h e Q%12h) foram instituí-
dos como respostas no planejamento fatorial.
Os efeitos dos fatores foram estimados para de-
terminar as variáveis que influenciaram as res-
postas e essa interpretação foi complementada
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por meio de análise de variância (α = 0,01%),
que apontou os efeitos estatisticamente signifi-
cativos 13,14.

Efeito do pH do meio de dissolução sobre a
liberação do fármaco

A influência do pH do meio sobre a libe-
ração do fármaco foi avaliada procedendo-se a
regressão linear dos segmentos da curva de dis-
solução relativos aos valores de pH 6,0, 6,8 e
7,2 e considerando-se o coeficiente angular ob-
tido em cada valor de pH como indicativo da
velocidade de dissolução.

Comparação entre perfis de dissolução
Os perfis de dissolução foram confrontados

aplicando-se quatro métodos: um estatístico,
dois modelo-independentes e outro modelo-de-
pendente.

Realizou-se a comparação estatística entre os
valores de Q% e eficiência de dissolução (ED)
das formulações, nos tempos 5 e 12 h (ED foi
calculada a partir da área sob a curva de disso-
lução). A comparação entre grupos com mais de
duas médias foi realizada por meio de “one-
way” ANOVA seguida de teste de Tukey, em-
pregando-se o “software” GraphPad Prism®
versão 4.00. O teste t foi usado para a compa-
ração entre pares de médias, utilizando-se o
“software” Microsoft Office Excel®.

Os métodos modelo independentes utiliza-
dos foram f1 (fator de diferença) e f2 (fator de
semelhança), enquanto o modelo dependente
foi a equação empírica de Weibull (o teste t foi
usado para a comparação entre pares de médias
de “Td”). Os cálculos foram realizados empre-
gando-se o “software” Microsoft Office Excel®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização granulométrica das
frações 1 e 2

As curvas de distribuição de freqüência cu-
mulativa das frações 1 e 2 de péletes de ceto-
profeno são apresentadas na Fig. 1. Como se
pode observar, o tamanho médio dos péletes foi
de 1,02 mm para a fração 1 e 1,42 mm de diâ-
metro para a fração 2.

Ensaios de dissolução
Os perfis de dissolução das frações 1 e 2 e

das formulações FM1-FM4 são apresentados na
Fig. 2, enquanto os resultados de Q%5h, Q%12h,
ED5h e ED12h encontram-se na Tabela 5 e Fig. 3.

A comparação estatística (teste t) entre Q%5h

e ED5h e ED12h demonstrou que a liberação foi
inferior a partir da fração 2, em relação à fração
1 (P < 0,005), o que sugeriu a influência da gra-

Figura 1. Curvas de distribuição de freqüência cumu-
lativa das frações 1 e 2 de péletes de cetoprofeno.

nulometria sobre os perfis de dissolução de ce-
toprofeno a partir dos péletes não revestidos. Is-
so pode ser explicado devido à maior área su-
perficial da fração 1, que aumentou o contato
entre o fármaco e o meio de dissolução e favo-
receu o processo de liberação.

O revestimento dos péletes com Kollicoat®
3MM 30D promoveu a redução da liberação do
fármaco, que mostrou-se dependente da quanti-
dade de revestimento aplicada, conforme espe-
rado. Dessa forma, FM3 e FM4 (10% de ganho
de peso) apresentaram quantidades de fármaco
dissolvido bastante inferiores quando compara-
das às FM1 e FM2 (5% de ganho de peso), co-
mo pode ser observado nas Figs. 2 e 3. 

Efeitos da granulometria do núcleo e ganho
de peso em revestimento

A estimativa estatística dos efeitos dos fatores
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granulometria do núcleo e ganho de peso em
revestimento e da interação entre eles sobre
Q%5h e Q%12h a partir dos péletes revestidos é
apresentada na Tabela 6. A magnitude dos efei-
tos indicou o grau de influência dos fatores so-
bre as respostas, enquanto o sinal denotou se o
efeito foi positivo (a alteração do nível do fator
de inferior para o superior causou um aumento
na resposta) ou negativo (houve uma dimi-
nuição na resposta quando o fator foi alterado
do nível inferior para o superior). A análise de
variância que complementou essa interpretação
encontra-se na Tabela 7: o efeito foi considera-
do significativo quando Fcalculado > Fcrítico (P <
0,001) e a magnitude de Fcalculado confirmou o
grau de influência do fator sobre a resposta 13,14. 

A análise de variância indicou que houve in-
fluência estatisticamente significativa do ganho
de peso em revestimento e da interação entre
os fatores sobre Q%5h e Q%12h, enquanto a gra-
nulometria do núcleo influenciou apenas Q%12h.
O efeito do ganho de peso em revestimento foi
negativo (quanto maior a quantidade de revesti-
mento aplicada, menor a liberação), ao passo
que a granulometria do núcleo e a interação en-

Média ( DP (CV%)
Parâmetros

Fração 1 Fração 2 FM1 FM2 FM3 FM4

Q%5h 94,0 ± 1,1 69,9 ± 0,9 36,2 ± 0,9 34,0 ± 1,1 3,3 ± 0,0 5,2 ± 0,0
(1,1) (1,3) (2,5) (3,1) (1,1) (0,3)

Q%12h 101,2 ± 0,4 100,9 ± 1,8 95,4 ± 0,2 95,0 ± 2,4 11,3 ± 0,3 21,2 ± 0,6
(0,4) (1,8) (0,2) (2,5) (3,0) (2,8)

ED5h (%) 37,3 ± 0,7 24,7 ± 0,2 12,3 ± 0,4 10,1 ± 0,5 1,4 ± 0,0 1,7 ± 0,0
(1,9) (0,8) (2,8) (4,6) (1,5) (2,6)

ED12h (%) 64,3 ± 0,4 58,0 ± 0,8 43,7 ± 0,6 43,6 ± 1,3 4,3 ± 0,1 7,8 ± 0,2
(0,6) (1,3) (1,4) (3,0) (2,7) (2,1)

Tabela 5. Valores de porcentual de fármaco dissolvido (Q%) e eficiência de dissolução (ED) obtidos em 5 e 12
h para as frações 1 e 2 e formulações FM1-FM4.

Efeitos principais
Respostas Interação

Granulometria
Ganho de

peso

Q%5 h -0,1 -30,8* 2,0*

Q%12 h 4,7* -78,9* 5,1*

*Estatisticamente significativo, conforme Tabela 7.

Tabela 6. Estimativa dos efeitos da granulometria do
núcleo e ganho de peso em revestimento sobre os por-
centuais de fármaco dissolvido (Q%) em 5 e 12 h, em-
pregada na interpretação do planejamento fatorial 22.

Figura 2. Perfis de dissolução das frações 1 (�) e 2
(�) (linhas pontilhadas) e de FM1 (�), FM2 (��), FM3
(�) e FM4 (�) (linhas contínuas).

tre os fatores apresentaram efeitos positivos so-
bre a liberação. Comparadas ao ganho de peso
em revestimento, a magnitude dos efeitos da
granulometria do núcleo e da interação entre os
fatores foi bastante inferior, o que denotou que
a influência dessas variáveis sobre Q% foi me-
nos importante (Tabela 6). 

Além disso, os valores de Fcalculado obtidos
para o ganho de peso em revestimento foram
superiores em relação à granulometria do nú-
cleo e interação entre os fatores (Tabela 7), o
que confirmou que o revestimento dos péletes
foi o parâmetro principal que governou o pro-
cesso de liberação do cetoprofeno a partir de
FM1-FM4.

Comparação entre os perfis de dissolução
Diversos métodos podem ser utilizados para

caracterizar e comparar perfis de dissolução, en-
tretanto algumas limitações são descritas na lite-
ratura para cada um deles. Dessa forma, com o
objetivo de buscar uma melhor interpretação
dos resultados, neste trabalho foram emprega-
dos complementarmente: um método estatístico
baseado em análise de variância seguida de tes-
te de Tukey, os métodos modelo independente
f1 e f2 e o modelo dependente de Weibull.
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O fator f1 indica a diferença porcentual entre
duas curvas de dissolução em cada tempo e é
uma medida do erro relativo entre elas, enquan-
to f2 é uma transformação logarítmica da soma
do quadrado do erro e é considerado uma me-
dida da semelhança entre os porcentuais de dis-
solução das duas curvas. Para que os perfis de
dissolução sejam considerados semelhantes: 0 ≤
f1 ≤ 15 e 50 ≤ f2 ≤ 100 15,16.

O modelo de Weibull permite determinar os
parâmetros de escala “a” e de forma “b”, rela-
cionados ao formato da curva de dissolução e à
escala de tempo do processo. O valor de “b” ca-
racteriza a curva como exponencial (b = 1), sig-
móide (b > 1) ou parabólica (b < 1), enquanto
“a” pode ser substituído pelo parâmetro mais
informativo “Td”, que é o tempo necessário pa-
ra liberar 63,2% do fármaco 16. 

Os valores de Q% e ED considerados na aná-
lise estatística foram anteriormente apresentados
na Tabela 5. Os valores de f1 e f2 são mostra-
dos na Tabela 8, enquanto os parâmetros “b” e
“Td” encontram-se na Tabela 9.

Q%5h Q%12h
Fonte variação

SS MS Fcalculado SS MS Fcalculado

Granulometria 0,0 0,0 0,1 66,8 66,8 43,5*

Ganho de peso 2851,6 2851,6 5842,4* 18683,5 18683,5 12173,3*

Interação 12,3 12,3 25,1* 78,4 78,4 51,1*

Erro 3,9 0,5 12,3 1,5

Fcrítico (GL = 1,8; α = 0,01%) = 11,26. *Significativo para α = 0,01%.
Tabela 7. Análises de variância realizadas para Q%5h e Q%12h de FM1-FM4, empregadas na interpretação do
planejamento fatorial 22.

Figura 3. Resultados de porcentual de fármaco dissol-
vido (Q%) e eficiência de dissolução (ED) obtidos em
5 e 12 h para FM1-FM4.

Figura 4. Testes de Tukey entre os valores de Q% e ED de FM1-FM4 em 5 e 12 h. Os valores de P < 0,05 (qua-
dros marcados em cinza) indicam diferença significativa.
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As avaliações realizadas por meio de “one-
way” ANOVA demonstraram haver diferença
significativa entre os valores médios de Q% e
ED obtidos para FM1-FM4, em 5 e 12 h (P <
0,005). Os resultados dos testes de Tukey reali-
zados para estabelecer quais as médias diferen-
tes são sumarizados na Fig. 4.

Os valores de Q%5h, Q%12h, ED5h e ED12h
foram diferentes para as formulações com nú-
cleos de mesma granulometria e ganhos de pe-
so em revestimento distintos (FM1 ≠ FM3 e FM2
≠ FM4). Da mesma forma, como se pode obser-
var na Tabela 8, as comparações realizadas em-
pregando-se f1 e f2 estabeleceram a diferença
entre os perfis de dissolução dessas formulações
(f1 > 15 e f2 < 50). Esses dados mostram con-
formidade com a interpretação estatística antes
apresentada (estimativa dos efeitos dos fatores),
sobre o impacto do revestimento na liberação
do fármaco..

Quando comparados os perfis de dissolução
de FM1 e FM2 (5% de ganho de peso em reves-
timento; 1,02 e 1,42 mm de granulometria média
do núcleo, respectivamente), observa-se que
houve diferença significativa entre os valores de
Q%5h e ED5h. Os valores de Q%12h e ED12h, en-
tretanto, foram iguais e f1 e f2 demonstraram a
semelhança entre os perfis de dissolução (f1 <
15 e f2 > 50).

Uma das limitações do uso de “one-way”
ANOVA e teste de Tukey para a comparação en-

Comparações entre formulações*
Fatores

FM1/FM3 FM2/FM4 FM1/FM2 FM3/FM4

f1 90,3 83,3 6,2 79,9

f2 20,8 22,7 81,8 63,1

* A primeira formulação na ordem FM/FM foi designada como referência.

Tabela 8. Valores de f1 e f2 obtidos para a comparação entre as formulações com núcleos de mesma granulo-
metria (FM1/FM3, FM2/FM4) e entre aquelas com mesmo ganho de peso em revestimento (FM1/FM2,
FM3/FM4).

Média ± DP (CV%)
Intervalo Parâm.

FM1 FM2 FM3 FM4

10 min- 12 h Corr.
0,9732 ± 0,0030 0,9742 ± 0,0022 0,9530 ± 0,0153 0,9844 ± 0,0011

(0,3119) (0,2246) (1,6017) (0,1158)

1,5-12 h Corr.
0,9938 ± 0,0009 0,9958 ± 0,0009 0,9991 ± 0,0001 0,9977 ± 0,0003

(0,0912) (0,0930) (0,0100) (0,0304)

b 2,1 ± 0,0 (1,7) 2,5 ± 0,0 (1,1) 1,4 ± 0,0 (2,0) 1,9 ± 0,0 (1,2)
Td* 7,1 ± 0,1 (2,0) 7,4 ± 0,3 (3,8) 54,7 ± 2,9 (5,3) 24,1 ± 0,4 (1,5)

*Td (h)

Tabela 9. Parâmetros “b”, “Td” e coeficiente de correlação (corr.) resultantes da aplicação do modelo de Wei-
bull para os perfis de dissolução de FM1-FM4.

tre perfis de dissolução é o risco de concluir-se
erroneamente que as curvas não são semelhan-
tes, devido à possibilidade de ser estatístico, e
não farmacêutico, o significado das diferenças
observadas em alguns tempos de dissolução 15,17.
Sendo assim e considerando-se que a diferença
entre Q%5h de FM1 e FM2 foi inferior a 10 %, li-
mite considerado aceitável na literatura, e que os
valores de “Td” (Tabela 9) foram semelhantes (P
> 0,05), concluiu-se que os perfis de dissolução
dessas formulações foram equivalentes.

A análise estatística revelou diferenças signi-
ficativas entre os valores de Q%5h, Q%12h e
ED12h de FM3 e FM4 (10% de ganho de peso
em revestimento; 1,02 e 1,42 mm de granulome-
tria média do núcleo, respectivamente). Os valo-
res de f1 e f2 foram incoerentes: f1 demonstrou
a diferença (f1 > 15) entre os perfis e f2 a se-
melhança (f2 > 50). Essa discrepância pode ser
resultado de uma das deficiências de f2, que é
considerado um método muito liberal na de-
cisão sobre a similaridade entre perfis de disso-
lução 16,18. Dessa forma e considerando-se que
os resultados de “Td”, mostrados na Tabela 9,
foram diferentes (P < 0,05), concluiu-se que
FM3 e FM4 apresentaram desempenhos distin-
tos, no que se refere ao comportamento de libe-
ração do fármaco.

As comparações realizadas entre FM1/FM2 e
FM3/FM4, formulações com mesmo ganho de
peso em revestimento e granulometrias do nú-
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cleo distintas, também apresentam conformida-
de com a estimativa estatística dos efeitos dos
fatores anteriormente apresentada. Ou seja, o
grau de influência da granulometria sobre a li-
beração do fármaco foi bastante inferior em
comparação ao ganho de peso em revestimento
e, como resultado, os perfis de dissolução de
FM1 e FM2 foram equivalentes. Entretanto, a in-
teração da granulometria e do ganho de peso
em revestimento nos níveis superiores (1,42 mm
e 10% m/m) modificou significativamente o per-
fil de liberação, aumentando a liberação do fár-
maco a partir de FM4, em relação a FM3.

É relevante destacar que o efeito da granulo-
metria sobre os perfis de dissolução de FM3 e
FM4 (maior granulometria, menor liberação do
fármaco) foi contrário ao observado para as
frações 1 e 2 (menor granulometria, maior libe-
ração). Acredita-se que o motivo que elevou a li-
beração a partir de FM4 tenha sido uma menor
espessura do filme de revestimento, em relação
à FM3. Ou seja, embora os péletes menores
apresentassem maior área superficial total (FM3),
quando considerada cada subunidade da forma
farmacêutica, os péletes maiores possuíam área
superficial individual mais elevada (FM4) e, con-
sequentemente, a camada de revestimento apli-
cada tornou-se mais fina, o que favoreceu o pro-
cesso de liberação a partir de FM4.

Uma característica importante a ser avaliada
quando perfis de dissolução de sistemas de libe-
ração prolongada são comparados é o formato
curva, pois está relacionado ao mecanismo pelo
qual a liberação do fármaco ocorre. Sendo as-
sim, torna-se interessante descrever os perfis
por meio de um parâmetro que evidencie essa
característica, como o parâmetro “b” da equação
de Weibull. Deve-se salientar que, em se tratan-
do de um método modelo dependente, é neces-
sário determinar se as curvas de dissolução ajus-
tam-se ao modelo, tornando adequada a utili-
zação do método. 

Os coeficientes de correlação obtidos a partir
da aplicação do modelo de Weibull para FM1-
FM4 encontram-se na Tabela 9. Como se pode
observar, quando considerados todos os pontos
das curvas (10 min-12 h), a correlação obtida foi
inferior àquela resultante da aplicação do mode-
lo apenas ao intervalo 1,5-12 h. Isso ocorreu
porque a liberação do fármaco antes de 1,5 h
foi próxima de zero para todas as formulações
e, sendo assim, ficou evidente que para o corre-
to tratamento dos dados empregando-se o mo-
delo de Weibull, as curvas deveriam ser consi-
deradas a partir do ponto no qual a liberação
efetivamente iniciou. Dessa maneira, os valores

Figura 5. Perfis de dissolução de FM1 (�), FM2 (��),
FM3 (�) e FM4 (�) e solubilidade do cetoprofeno nos
meios de dissolução com pH 1,2, 4,5, 6,0, 6,8 e 7,2.

de “b” e “Td” foram calculados para o intervalo
1,5-12 h.

Os valores de parâmetro “b” descreveram as
curvas de dissolução de FM1-FM4 como sigmói-
des (b > 1), com formato de “S”, apresentando
curvaturas ascendentes seguidas de um ponto
de mudança de inclinação 16. Esse formato ca-
racterístico pode ser percebido para FM1 e FM2
na Fig. 2, entretanto não é evidente para FM3 e
FM4.

Para uma melhor caracterização das curvas,
efetuou-se a regressão linear dos porcentuais de
fármaco dissolvido registrados entre 1,5-4 h (pH
6,0), 4-10 h (pH 6,8) e 10-12 h de ensaio (pH
7,2), sendo esses intervalos selecionados porque
compreendem os pontos onde a mudança de
inclinação das curvas é visualmente perceptível
para FM1 e FM2 (indicados com um círculo na
Fig. 5). 

Os coeficientes angulares obtidos a partir das
equações das retas e coeficientes de correlação
(r 2) são apresentados na Tabela 10. Assim, uma
vez que houve modificação do valor de coefi-
ciente angular para os segmentos estudados das
curvas de dissolução de FM1-FM4, pôde-se con-
firmar a alteração de inclinação que caracteriza
o formato sigmoidal.

Efeito do pH do meio de dissolução
Os valores de coeficiente angular das curvas

de dissolução podem ser relacionados à veloci-
dade do processo, ou seja, quanto maior o coe-
ficiente angular, maior a inclinação da curva e
maior a velocidade de dissolução. Os dados da
Tabela 10 revelam que houve um aumento nos
valores de coeficiente angular, e conseqüente-
mente na velocidade de dissolução do fármaco,
conforme ocorreu a elevação do pH do meio,
para FM3 e FM4. Quando consideradas FM1 e
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FM2, o comportamento foi semelhante exceto
pelo decréscimo do valor de coeficiente angular
em pH 7,2. Esse comportamento não indicou a
diminuição da velocidade de dissolução e sim
que o platô da curva foi atingido, o que foi con-
firmado pela redução dos valores de coeficiente
de correlação linear obtidos (Tabela 10).

O aumento da velocidade de liberação a par-
tir de FM1-FM4 com a elevação de pH ocorreu
porque o fármaco possui solubilidade pH-de-
pendente. O cetoprofeno é um ácido fraco (pKa
~ 4,6) e a sua solubilidade aumenta com a ele-
vação do pH, particularmente acima do seu va-
lor de pKa 19, o que pode ser visto na Fig. 5. A
elevação de solubilidade resulta em uma maior
proporção de espécies difusíveis no interior do
sistema (as moléculas não solubilizadas encon-
tram-se indisponíveis para a difusão) e, conse-
quentemente, em uma maior velocidade de libe-
ração através do revestimento polimérico.

Coeficientes angular (CA) e r2

Intervalos FM1 FM2 FM3 FM4

CA r2 CA r2 CA r2 CA r2

1,5-4 h (pH 6,0) 6,0 0,9999 6,5 0,9987 0,6 0,9995 1,1 0,9988
4-10 h (pH 6,8) 10,8 0,9888 11,3 0,9861 1,0 0,9955 2,1 0,9944
10-12 h (pH 7,2) 4,7 0,7202 4,2 0,8178 1,4 0,9983 2,6 0,9561

Tabela 10. Coeficientes angular e de correlação (r2) derivados da regressão linear realizada para os valores de
Q% de FM1-FM4, entre: 1,5-4, 4-10 e 10-12 h.

CONCLUSÃO
O ganho de peso em revestimento foi o

parâmetro principal que governou o processo
de liberação a partir dos péletes revestidos. O
efeito da granulometria do núcleo foi bastante
inferior e somente influenciou os perfis de dis-
solução das formulações que apresentavam
maior ganho de peso em revestimento. O pH
do meio de dissolução demonstrou interferir
nos perfis de liberação do cetoprofeno, devido
à solubilidade pH-dependente do fármaco. Os
métodos f1, f2, “one-way” ANOVA seguida de
teste de Tukey e Weibull foram úteis para a ca-
racterização dos perfis de dissolução e ficou evi-
dente que o uso de um método isolado para es-
sa finalidade pode ser insuficiente, devido às li-
mitações apresentadas por cada um deles.
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