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RESUMO. O acetato de dexametasona (ADM), um fármaco de escassa solubilidade, foi incorporado em
sua forma livre, complexada ou misturada fisicamente com ββ-ciclodextrina (ββCD) em matrizes hidrofílicas
de hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) ou polioxetileno (PEO) em diferentes graus de viscosidade/peso
molecular. A avaliação dos perfis de liberação in vitro indicou que as formulações mostraram-se eficazes
na extensão da liberação do ADM, sendo a velocidade de liberação modificada como conseqüência da com-
plexação. A aplicação de modelos matemáticos (zero ordem, Higuchi e Korsmeyer-Peppas) permitiu a ca-
racterização da cinética de liberação, indicando que o método de complexação, polímero e viscosidade/pe-
so molecular influenciaram os mecanismos pelos quais o fármaco foi liberado. Além disso, a equação de
Weibull mostrou-se útil na diferenciação dos perfis de liberação de algumas formulações, quando os parâ-
metros escala (αα) e formato (ββ) foram avaliados. 
SUMMARY. “Influence of the complexation with β-cyclodextrin on dexamethasone acetate release from hy-
drophilic matrices of Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) and Polyethylene oxide (PEO)”. The dexametha-
sone acetate (DMA), a poorly water soluble drug, was incorporated alone, complexed or physically mixed with
β-cyclodextrin (βCD), in hydrophilic matrix capsules containing hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) or
polyethylene oxide (PEO) in different viscosity/molecular weight. The evaluation of in vitro release profiles indi-
cated that the formulations were effective in the extension of DMA release, being the release velocity modified
due to complexation. The application of the mathematical models (zero order, Higuchi and Korsmeyer-Peppas)
allowed the characterization of the release kinetics, indicating that the complexation method, polymer and vis-
cosity/molecular weight influenced the mechanisms by which drug was released. Nevertheless, Weibull equation
revealed to be useful in the differentiation of release profiles of some formulations, when the scale (α) and for-
mat (β) parameters were evaluated.” 

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, sistemas de liberação pro-

longada de fármacos têm conquistado importân-
cia notória devido às vantagens apresentadas
em relação aos sistemas de liberação convencio-
nais. A flexibilidade na cinética de liberação,
com níveis plasmáticos mais prolongados dos
fármacos, a redução da freqüência de adminis-
trações, bem como uma menor incidência e/ou
intensidade de efeitos adversos resultam na me-
lhoria da eficácia terapêutica 1,2.

A incorporação de fármacos em sistemas ma-

triciais hidrofílicos é atualmente o método mais
empregado para prolongar a liberação de fárma-
cos em formas farmacêuticas de uso oral 3,4. En-
tre a grande família de polímeros capazes de
formar essas matrizes destacam-se os derivados
de celulose e os polioxetilenos de alto peso mo-
lecular (PEOs) 5-7. O perfil de liberação a partir
de sistemas matriciais hidrofílicos é fortemente
influenciado pelas características de solubilidade
do fármaco 8-10. No caso de fármacos pouco so-
lúveis, a baixa taxa de dissolução torna-se o fa-
tor limitante para a liberação. Uma das formas
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de resolver este problema é complexar o fárma-
co com ciclodextrinas (CDs), aumentando sua
solubilidade intrínseca em meio aquoso 11,12.

A incorporação de CDs em sistemas polimé-
ricos pode alterar as propriedades de difusão do
fármaco na matriz e influenciar os mecanismos
pelos quais o fármaco é liberado. As CDs têm o
potencial de aumentar a liberação de fármacos
por promover um aumento da concentração de
espécies difusíveis com a matriz. Mistura física e
complexos de inclusão com CDs, por exemplo,
podem modificar a difusividade do fármaco,
melhorar a hidratação da matriz polimérica ou
promover sua erosão. Entretanto, se o complexo
não difundir através da matriz, uma lenta libe-
ração do fármaco pode ser observada para com-
plexos com alta constante de associação 13.
Além disso, vários autores têm sugerido a possi-
bilidade da formação de complexos in situ entre
fármaco e CDs 14-16.

Este trabalho teve por objetivo avaliar o per-
fil de liberação in vitro de um fármaco pouco
solúvel, o acetato de dexametasona (ADM),
complexado ou misturado fisicamente com β-ci-
clodextrina (βCD), e incorporado em matrizes
hidrofílicas de hidroxipropilmetilcelulose
(HPMC) ou polioxetileno (PEO) em diferentes
graus de viscosidade/peso molecular. A influên-
cia dos métodos de complexação, do polímero
e da viscosidade/peso molecular sobre a libe-
ração do ADM a partir de cápsulas matriciais foi
investigada, e modelos matemáticos apropriados
foram empregados para caracterizar a cinética e
os mecanismos envolvidos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

O ADM foi fornecido pelo Laboratório Far-
macêutico do Estado de Santa Catarina - LAFESC
(Florianópolis, Brasil). A βCD foi obtida pela
Roquette (Genay, França). As HPMCs (K4M,
K15M e K100M) e os PEOs (4 x 106 e 8 x 106)
foram fornecidos pelo Laboratório de Controle
de Qualidade da Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC (Florianópolis, Brasil).

Preparo da mistura física e complexos de
inclusão

O preparo dos complexos sólidos de ADM e
βCD foi realizado por diferentes técnicas (pasta,
coevaporação e liofilização) utilizando razão
equimolar de 1:1 em todos os casos. A pasta foi
obtida por adição de pequena quantia de água
à βCD, mistura (até formar uma pasta homogê-
nea) e posterior adição do fármaco. O produto
coevaporado foi preparado pela adição de volu-

Polímero Fármaco/ Formulação
Produto

ADM HA4
MF HM4

K4M PT HP4
LF HL4
CV HC4

ADM HA15
MF HM15

HPMC K15M PT HP15
LF HL15
CV HC15

ADM HA100
MF HM100

K100M PT HP100
LF HL100
CV HC100

ADM PA4
MF PM4

4 x 106 PT PP4
LF PL4
CV PC4

PEO
ADM PA8
MF PM8

8 x 106 PT PP8
LF PL8
CV PC8

Tabela 1. Formulações contendo o fármaco livre
(ADM), mistura física (MF), pasta (PT), coevaporação
(CV) ou liofilização (LF) com HPMC em três graus de
viscosidade e PEO em dois pesos moleculares.

me apropriado de etanol 50% a uma mistura de
ADM e βCD, obtendo-se uma solução que foi
agitada por 7 dias. Em ambas as técnicas os pro-
dutos foram secos em estufa a 45 °C por 24 h,
sendo posteriormente desagregados. A liofili-
zação foi preparada a partir de uma solução eta-
nol: NaOH 0,1M (1:3; V/V) contendo βCD, na
qual o fármaco foi adicionado. Esta solução foi
agitada por 48 horas a 25 °C, mantida em tem-
peratura de -15 °C e liofilizada por 24 horas.
Com a mesma razão molar foi preparada uma
mistura física dos componentes, por simples ho-
mogeneização durante 10 minutos. 

Preparo das cápsulas matriciais 
Foram produzidas 25 formulações contendo

o fármaco livre, complexado ou misturado fisi-
camente com a βCD, variando-se o grau de vis-
cosidade/peso molecular de HPMC e PEO, con-
forme descrito na Tabela 1. Preparou-se cápsu-
las contendo 10% de fármaco ou quantidades
equivalentes deste na forma de complexos ou
mistura física, 35% de polímero, 1 % de esteara-
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to de magnésio e lactose como diluente. Os
componentes foram misturados por 5 min, com
exceção do estearato de magnésio, o qual foi
adicionado posteriormente e misturado por 1
min com a formulação.

Estudos de dissolução in vitro
Os estudos de dissolução foram realizados

de acordo com a USP XXVI 17, utilizando apara-
to 1 (cesto), em equipamento de dissolução
(Nova Ética 299/6, Brasil). O meio de dissolução
consistiu de 900 mL de água destilada e desga-
seificada, mantido a 37 °C, com velocidade de
rotação de 100 rpm. As amostras (10 mL) foram
coletadas e analisadas em espectrofotômetro a
240 nm (Shimadzu-UV 1601PC, Japão). O mes-
mo volume foi reposto com o meio de disso-
lução, e as diluições foram consideradas para a
correção dos resultados. Os experimentos de
dissolução foram realizados em triplicata e com-
parações estatísticas dos dados foram realizadas
utilizando análise de variância de fator único
(ANOVA), seguido por teste Tukey de compa-
ração múltipla. Os perfis de liberação foram
avaliados ainda em termos de eficiência de dis-
solução (ED), percentagem de fármaco liberado
em 5 horas (Q 5) e t 50%.

Aplicação de modelos matemáticos
A cinética de liberação do ADM das formu-

lações matriciais foi avaliada por meio da apli-
cação de modelos matemáticos de linearização
específicos para formas farmacêuticas de libe-
ração prolongada. Além disso, uma comparação
entre as curvas de dissolução foi realizada por
meio da aplicação da equação de Weibull. As
equações empregadas estão apresentadas na Ta-
bela 2, e foram aplicadas considerando o per-
centual de fármaco liberado até o último inter-
valo de tempo, ou até o ponto onde houve a
formação de platô nas curvas de dissolução. 

Modelo/Ordem Equação

Zero ordem Ql= Q0 - K0t

Higuchi f t = KHt0,5

Korsmeyer-Peppas Mt / M∞ = Ktn log(M(t-l)/ Mα = logK + n log(t-l)

Weibull m = 1 - e- (t/Td)/β/α

Tabela 2. Equações matemáticas aplicadas para o estudo cinético e comparativo dos perfis de liberação das for-
mulações matriciais.Ql é a quantidade de fármaco liberada no tempo t, Q0 a quantidade inicial de fármaco em
solução, K0 a constante de liberação de zero ordem; f t a quantidade de fármaco dissolvida no tempo t, KH a
constante de dissolução de Higuchi; M∞ a quantidade de fármaco no tempo de equilíbrio, Mt a quantidade de
fármaco difundido no tempo t, K a constante de dissolução de Korsmeyer-Peppas, n o exponente de liberação
do fármaco; m a quantidade liberada no tempo t, Td representa o tempo para que 63,2% do fármaco seja libe-
rado, α representa o parâmetro escala, β é definido como o parâmetro forma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os perfis de liberação do ADM livre, mistura-

do ou complexado com a βCD a partir das ma-
trizes hidrofílicas de HPMC e PEO estão de-
monstrados nas Figs. 1 e 2, respectivamente. 

Figura 1. Perfis de liberação das formulações matri-
ciais de HPMC K4M (A), K15M (B) e K100M (C). Os
perfis correspondem às formulações contendo: (�)
DMA; (�) mistura física; (�) pasta; (�) liofilização e
(�) coevaporação. 
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A influência da complexação do ADM, do
polímero e da viscosidade/peso molecular foi
avaliada por meio dos parâmetros de ED, Q5 e
t 50%, conforme demonstrado na Tabela 3. Todas
as formulações mostraram-se eficazes na ex-
tensão da liberação do ADM, mantendo-a por
no mínimo 4 horas. Isto porque as matrizes hi-
drofílicas, quando em contato com o meio de
dissolução, intumescem e formam uma camada
externa gelificada que modula a posterior entra-
da de água na matriz e a subseqüente liberação
do fármaco, resultando no prolongamento da li-
beração do mesmo 2,7. 

Perfis de liberação in vitro das
formulações matriciais de HPMC

A análise exploratória visual das curvas de
dissolução permite inferir que o aumento na vis-
cosidade da HPMC resultou em maior prolonga-
mento da liberação do ADM das matrizes poli-
méricas. Esta extensão na liberação foi mais no-
tória quando o polímero empregado foi a HPMC
K100M (Fig. 1C), o que pode ser confirmado
pelos valores de Q5 e T50%. Analisando a Fig. 1,

é possível verificar que a incorporação do ADM
complexado ou misturado com a βCD nas ma-
trizes de HPMC aumentou a velocidade de libe-
ração do fármaco, exceto nos casos em que a
coevaporação foi utilizada como técnica de
complexação. De acordo com nossos estudos
(não publicados), os complexos de ADM/βCD
formados por esta técnica apresentam baixa so-
lubilidade em meio aquoso, decorrente de sua
alta cristalinidade e estabilidade, bem como
maior tamanho de partícula em relação ao fár-
maco livre. Desta forma, a lenta liberação obser-
vada a partir das formulações contendo a coeva-
poração pode ter ocorrido como conseqüência
da alteração das propriedades físico-químicas e
da estrutura cristalina do ADM com a comple-
xação, dificultando a difusão através da matriz
12,13.

A taxa de liberação do ADM das matrizes de
HPMC contendo a mistura física foi levemente
aumentada em relação às formulações contendo
o fármaco livre, sendo os valores de ED maiores
para todas as formulações contendo este polí-
mero. Embora a complexação por meio da mis-
tura física seja dificultada, a hidratação da ma-
triz, quando em contato com o meio de disso-
lução, pode favorecer a complexação in situ, re-
sultando no aumento da solubilidade aparente e
na concentração de espécies difusíveis de fár-
maco através da matriz. Além disso, a presença
da CD livre pode aumentar a liberação por au-
mentar a quantidade de água que entra na ma-
triz, favorecendo assim, a dissolução e a difusão
do fármaco 9. 

De acordo com estudos prévios, quando a
pasta foi empregada como método de comple-
xação, um aumento na solubilidade do fármaco
foi obtido devido à formação de complexos de
inclusão. Isto explica a maior taxa de liberação
observada para o ADM a partir das formulações
HP4, HP15 e HP100, as quais apresentaram va-
lores de Q5 e ED significativamente maiores
que as formulações contendo apenas o fármaco
(p < 0,05). Para estas formulações, o aumento
do grau de viscosidade não teve grande influên-
cia sobre o percentual de liberação, não haven-
do diferença estatística entre os valores de ED
(p > 0,05). Para as formulações matriciais de
HPMC K4M, o aumento na velocidade de libe-
ração do ADM promovido pela pasta foi mais
significativo quando comparado ao aumento
promovido pela mistura física (p < 0,05). Isto
pode ser explicado pelo fato de que, mesmo
tendo ocorrido a complexação in situ nas for-
mulações contendo a mistura física, esta foi me-

Figura 2. Perfis de liberação das formulações matri-
ciais de PEO 4 x 106 (A) e 8 x 106 (B). Os perfis co-
rrespondem às formulações contendo: (�) DMA; (�)
mistura física; (�) pasta; (�) liofilização e (�) coeva-
poração.
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Formulações ED Q5 t50%

HA4 51,97 ± 8,076 66,10 ± 9,979 222,69
HM4 61,89 ± 6,625 77,62 ± 9,551 193,76
HP4 68,17 ± 5,337 92,28 ± 7,503 148,42
HL4 85,45 ± 1,555 108,57 ± 1,006 80,67
HC4 20,24 ± 1,555 27,92 ± 1,415 nd*

HA15 54,45 ± 5,643 63,04 ± 5,531 255,81
HM15 64,89 ± 3,406 79,21 ± 5,740 192,21
HP15 68,33 ± 3,396 82,04 ± 3,306 176,44
HL15 85,20 ± 2,060 103,85 ± 2,078 69,02
HC15 13,35 ± 1,599 14,77 ± 2,078 nd*

HA100 46,72 ± 7,520 48,46 ± 10,911 307,98
HM100 58,10 ± 1,429 61,90 ± 0,301 263,67
HP100 61,32 ± 8,699 72,74 ± 13,676 223,73
HL100 79,05 ± 1,541 94,42 ± 4,901 112,95
HC100 24,33 ± 1,203 26,84 ± 4,817 nd*

PA4 65,67 ± 8,209 66,09 ± 7,174 167,89
PM4 70,68 ± 9,402 69,99 ± 12,644 125,43
PP4 50,05 ± 6,608 45,15 ± 5,005 339,28
PL4 85,31 ± 1,705 95,73 ± 3,176 87,06
PC4 14,75 ± 0,892 12,85 ± 1,327 nd*

PA8 55,77 ± 3,871 53,36 ± 5,967 265,59
PM8 47,23 ± 4,410 41,75 ± 1,023 342,67
PP8 61,77 ± 6,639 62,02 ± 8,702 233,81
PL8 87,89 ± 7,793 98,53 ± 9,371 74,59
PC8 20,87 ± 3,594 19,74 ± 3,187 nd*

Tabela 3. Eficiência de dissolução (ED)a, percentagem de ADM liberado em 5 h (Q5) e t50%
b das formulações

matriciais. a Cálculo da área sob a curva de dissolução em 480 (K4M), 540 (K15M) e 660 min (K100M, PEO 4 x
106 e 8 x 106); b Tempo no qual 50% de ADM foi liberado; * Valor não determinado.

nor que a complexação prévia promovida pela
pasta. Por outro lado, quando a HPMC K15M foi
empregada, os perfis de liberação das matrizes
contendo a pasta e a mistura física foram sobre-
poníveis, indicando que esta viscosidade propi-
ciou uma maior complexação in situ e tornou a
taxa de liberação do ADM da HM15 equivalente
à da HP15. 

O efeito da hidratação da matriz sobre a
complexação in situ pode ser facilmente visuali-
zado com os resultados obtidos para a HM100.
Até o tempo de 4 h, os perfis da HA100 e
HM100 foram sobreponíveis, entretanto, após
este tempo ocorreu uma alteração na curva de
dissolução da HM100, com um aumento acen-
tuado na liberação do fármaco. Estes resultados
sugerem que a hidratação mais lenta nesta ma-
triz possa ter retardado a complexação in situ
e/ou o efeito da βCD na dissolução e difusão
do fármaco através da matriz. 

Dentre as formulações avaliadas, a liberação
mais rápida foi obtida para aquelas que conti-
nham os complexos de ADM/βCD obtidos por

liofilização, apresentando valores de ED signifi-
cativamente maiores em relação às outras for-
mulações (p < 0,05). Sugere-se que essa maior
velocidade de liberação esteja atribuída ao pro-
cesso de amorfização do fármaco e/ou do com-
plexo de inclusão formado, resultando em uma
elevada solubilidade e maior hidratação da ma-
triz, bem como no aumento da concentração de
espécies aptas a difundir através da mesma. 

Perfis de liberação in vitro das
formulações matriciais de PEO

De uma forma geral, as cápsulas matriciais
de PEO foram mais eficazes no que tange ao
prolongamento da liberação do ADM, em detri-
mento das formulações de HPMC. Conforme vi-
sualizado na Fig. 2, as curvas de dissolução das
formulações matriciais de PEO contendo a liofi-
lização e a coevaporação não foram modifica-
dos quando diferentes pesos moleculares foram
empregados. A PA8 (Fig. 2B) apresentou uma li-
beração mais prolongada do fármaco quando
comparada à PA4, em virtude da maior estabili-



518

FORTUNATO K.A., DOILE M.M., SCHMÜCKER I.C., SCHUCKO S.K., SILVA M.A.S. & RODRIGUES P.O.

dade da matriz gélica formada pelo PEO 8 x
106. Além disso, a difusão mais lenta de água
para o interior da matriz e a escassa solubilida-
de do ADM também podem ter dificultado a li-
beração deste fármaco. O mesmo efeito não foi
observado para as formulações contendo a liofi-
lização, as quais extenderam a cedência do fár-
maco pelo mesmo período de tempo (~ 360
min). Estes resultados sugerem que, quando a
solubilidade do ADM foi aumentada pela for-
mação de complexos amorfos com a βCD, o au-
mento do peso molecular do PEO não exerceu
influência notória sobre a extensão da liberação. 

A liberação do ADM a partir da PC4 e PC8
foi incompleta, da mesma forma que para as
formulações de HPMC contendo a coevapo-
ração. Embora a modificação do polímero e dos
graus de viscosidade/peso molecular tenham in-
fluenciado a taxa de liberação das formulações
contendo a coevaporação, não mais que 40% de
fármaco foi liberado, como resultado das carac-
terísticas físico-químicas deste complexo. 

Os perfis de liberação das cápsulas matriciais
de PEO contendo a pasta e a mistura física fo-
ram alterados quando diferentes pesos molecu-
lares de polímero foram utilizados. Enquanto a
liberação do ADM da PM4 foi levemente au-

Modelo

Formulação zero ordem Korsmeyer-Peppas

K0 r2 n K r2

HA4 4,386 0,9974 1,340 0,544 0,9741
HM4 3,739 0,9988 1,387 0,544 0,9804
HP4 3,347 0,9725 1,624 0,595 0,9402
HL4 2,245 0,9387 0,947 0,344 0,9805

HA15 4,705 0,9919 1,056 0,462 0,9937
HM15 4,266 0,9912 0,778 0,326 0,9775
HP15 3,937 0,9981 0,742 0,303 0,9834
HL15 2,522 0,9175 0,750 0,245 0,9774

HA100 6,233 0,9973 0,980 0,448 0,9598
HM100 4,818 0,9898 1,098 0,479 0,9868
HP100 4,707 0,9853 1,195 0,503 0,9506
HL100 3,219 0,9275 1,374 0,520 0,9287

PA4 6,971 0,9368 0,4629 0,122 0,9978
PM4 6,726 0,9131 0,4430 0,098 0,9916
PP4 6,646 0,9953 1,1138 0,504 0,9191
PL4 3,294 0,8789 0,8969 0,332 0,9040

PA8 6,533 0,9870 0,7965 0,353 0,9949
PM8 7,824 0,9929 0,7406 0,339 0,9942
PP8 5,752 0,9802 0,9007 0,395 0,9972
PL8 2,896 0,8380 1,1393 0,432 0,9170

Tabela 4. Coeficientes obtidos com os modelos de zero ordem e Korsmeyer-Peppas para a liberação de ADM a
partir das formulações matriciais de HPMC e PEO.

mentada em relação à formulação contendo o
fármaco livre, o mesmo não foi observado para
a PM8. Neste caso, pode-se inferir que a menor
hidratação da matriz dificultou a solubilização
da βCD e a subseqüente complexação in situ,
impossibilitando o aumento da concentração de
espécies difusíveis com a matriz e a mais rápida
liberação do fármaco. 

Cinética e mecanismos de liberação
Os parâmetros calculados por meio dos mo-

delos cinéticos e a determinação dos coeficien-
tes de correlação linear (r2) estão sumarizados
na Tabela 4. 

Os modelos cinéticos não foram aplicados
para as formulações contendo a coevaporação,
pois a liberação do fármaco não atingiu 60% 18.
Baseado nos valores de r2 apresentados, o mo-
delo designado por cinética de zero ordem foi o
que melhor descreveu a liberação do ADM a
partir das matrizes hidrofílicas de HPMC K4M e
K100M (com exceção das formulações contendo
a liofilização), bem como da HM15 e HP15. As
formas farmacêuticas que seguem este tipo de
perfil não se desagregam e liberam lentamente e
de forma constante a substância ativa, como re-
sultado de apenas um mecanismo de liberação
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19. Considerando a escassa solubilidade do
ADM, e que somente o fármaco dissolvido con-
tribui para a difusão, é provável que a liberação
da HA4 e HA100 tenha seguido uma cinética de
zero ordem governada pelo fenômeno de rela-
xamento ou erosão da matriz (liberação de or-
dem pseudo-zero) 20. Por outro lado, é possível
que a liberação das formulações de HPMC con-
tendo a pasta e a mistura física tenha seguido
uma cinética de zero ordem em que a difusão
tenha sido o mecanismo prevalecente, conside-
rando as alterações decorrentes da complexação
e/ou presença da βCD na matriz.

Uma otimização da linearização do perfil de
liberação de algumas formulações foi obtida
com a aplicação do modelo de Korsmeyer-Pep-
pas. Este consiste numa derivação da equação
proposta por Higuchi, contudo, além da difusão
fickiana, considera a contribuição do relaxamen-
to do polímero no mecanismo de liberação de
fármacos 21. O valor do exponente de liberação
(n), calculado por esta equação, está relaciona-
do ao tipo de liberação apresentado pela matriz,
sendo difusão fickiana, quando n = 0,5; trans-
porte anômalo quando 0,5 < n < 1; transporte
caso II quando n = 1; e transporte supercaso II
quando n > 1 22,23. O modelo de Korsmeyer-
Peppas foi o que melhor descreveu a liberação
da HA15, para a qual foi encontrado um n de
1,056. Neste caso, a liberação do fármaco é clas-
sificada como não fickiana, controlada pelo me-
canismo de transporte caso II, em que a veloci-
dade de difusão do solvente é maior que o pro-
cesso de relaxamento do polímero 24. A libe-
ração por este mecanismo segue uma cinética
de zero ordem, o que foi confirmado com o alto
valor de r2 encontrado pelo modelo de zero or-
dem para esta formulação (> 0,99). Estes resulta-
dos sugerem que a variação do grau de viscosi-
dade da HPMC não modificou a cinética de libe-
ração das formulações contendo o fármaco liv-
re. Embora o modelo de zero ordem não tenha
sido adequado para todas as formulações de
HPMC, as constantes de liberação (K0) indicadas
por este modelo foram coerentes no tocante à
ordem de velocidade de liberação do ADM, sen-
do liofilização > pasta > mistura física > fármaco
> coevaporação. 

O modelo de Higuchi foi o que melhor se
adequou aos perfis de liberação das formu-
lações contendo a liofilização, tanto de HPMC
como de PEO (dados não mostrados). Isto de-
monstra que o mecanismo de liberação do ADM
a partir destas matrizes ocorreu predominante-
mente por difusão, o que pode ser explicado

pela alta solubilidade apresentada pelos com-
plexos obtidos pela técnica de liofilização. En-
tretanto, o r2 obtido para a HL4 com o modelo
de Korsmeyer-Peppas mostrou-se maior, e o n
(0,947) indicou que nesta formulação a libe-
ração ocorreu por um processo anômalo, gover-
nado pela difusão e erosão da matriz. Este resul-
tado pode ser atribuído à baixa viscosidade do
polímero, uma vez que polímeros com menor
viscosidade formam matrizes menos estáveis e
facilmente erodíveis 25. 

Com exceção das matrizes contendo a liofili-
zação, os mecanismos de liberação encontrados
para as formulações de PEO mostraram-se des-
semelhantes das de HPMC, sendo o modelo de
Korsmeyer-Peppas o que melhor descreveu a li-
beração das formulações de PEO. O n indicado
por este modelo para a PA4 e PM4 sugeriu uma
liberação fickiana, a qual foi confirmada pela
boa linearização obtida com o modelo de Higu-
chi (r2 > 0,99). Por outro lado, a cedência do
ADM das formulações PA8, PM8 e PP8 foi carac-
terizada como um processo anômalo (governa-
do pela difusão e erosão da matriz), uma vez
que os valores de n encontraram-se entre 0,5 e
1. A liberação de ADM para a PM8 envolveu o
processo de erosão, provavelmente devido à al-
ta quantidade de fármaco não dissolvido, o que
confirma os dados apresentados na análise ex-
ploratória visual das curvas, onde uma baixa
complexação in situ foi sugerida para esta for-
mulação. Para a PP4, o modelo que demonstrou
melhor linearidade foi o de zero ordem. Consi-
derando as características físico-químicas da
pasta, pode-se inferir que o mecanismo predo-
minante na liberação tenha sido uma difusão
lenta do fármaco, resultando na baixa taxa de li-
beração observada.

Outra alternativa de comparação dos perfis
de liberação é a equação de Weibull. Embora
este modelo não descreva nenhum parâmetro
cinético, pode ser utilizado no estudo compara-
tivo de curvas de dissolução, bem como na des-
crição das mesmas em termos de parâmetros
aplicáveis. O parâmetro forma caracteriza cada
curva como exponencial (β = 1); sigmoidal (β >
1); ou parabólica (β < 1) 26. Os parâmetros cal-
culados para este modelo estão demonstrados
na Tabela 5. 

Todas as formulações contendo HPMC K4M
apresentaram curvas com formato sigmoidal. As-
sim, β não foi eficaz na distinção entre as cur-
vas, já que estas apresentaram o mesmo formato
geométrico. O mesmo ocorreu com as formu-
lações contendo HPMC K100M, nas quais o for-
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mato de curva predominante foi a sigmoidal.
Analisando-se as curvas das formulações de
HPMC contendo os complexos de ADM/βCD
obtidos por liofilização, percebe-se que, com
exceção da HL15, as demais formulações apre-
sentaram curvas com formato sigmoidal. Assim,
a curva da HL15 mostrou-se diferenciada, sendo
a única com forma parabólica e maior escala.
Para as formulações de PEO, o formato das cur-
vas mostrou-se dependente da técnica de com-
plexação empregada, uma vez que, mesmo com
aumento do peso molecular do polímero, o for-
mato não foi alterado. O parâmetro escala (α)
indicado pela equação de Weibull permitiu a
distinção das curvas das formulações de HPMC
com relação à amplitude entre estas, seguindo a
ordem de liberação já demonstrada. Por outro
lado, o mesmo parâmetro não foi eficaz na dis-
tinção das curvas de PEO. O parâmetro Td, que
define o tempo necessário para que 63,2 % do
processo ocorra, mostrou-se adequado para as
formulações, uma vez que os valores estão de
acordo com os perfis de liberação mostrados
nas Figs. 1 e 2. 

CONCLUSÕES 
Todas as formulações mostraram-se eficazes

na extensão da liberação do ADM, mantendo-a
por no mínimo 4 h. Com a análise exploratória
visual, diferenças foram observadas entre os
perfis de liberação das cápsulas matriciais, como
conseqüência da variação do método de com-
plexação, polímero e viscosidade/peso molecu-
lar, o que foi confirmado com a análise estatísti-
ca. De forma geral, a incorporação do fármaco
complexado nas matrizes poliméricas resultou
em velocidades de liberação maiores que as ob-
tidas para as formulações que continham apenas
o fármaco, sendo a extensão deste efeito depen-
dente do método de complexação. 

A aplicação de modelos matemáticos possi-
bilitou a caracterização da cinética e mecanis-
mos de liberação do ADM a partir das formu-
lações, bem como a influência das variáveis so-
bre a performance de liberação. Quando o polí-
mero empregado foi a HPMC, o aumento da vis-
cosidade não promoveu importantes modifi-
cações na cinética de liberação, ao contrário das
matrizes de PEO, para as quais o aumento do
peso molecular resultou em cinéticas de libe-
ração diferenciadas. A equação de Weibull pos-
sibilitou a diferenciação entre as curvas de algu-
mas formulações quando os parâmetros escala e
formato foram considerados. 
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