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RESUMO. Com o intuito de buscar uma nova alternativa para o tratamento das infecções do ambiente
bucal, o trabalho propôs a utilização de comprimidos bucais adesivos contendo acetato de clorexidina. Fo-
ram desenvolvidas 17 formulações contendo 5 mg do fármaco e com peso teórico de 150 mg. Os comprimi-
dos continham diferentes relações de concentração entre lactose, Kollidon® 90 F (povidona USP) e
Poliox® WSR 301 NF (polietilenoglicol NF), segundo o planejamento estatístico de mistura “simplex”. As
preparações foram avaliadas quanto à sua dureza, peso médio, dimensões e adesividade. Os excipientes
Kollidon® e Poliox® produziram comprimidos com características adesivas satisfatórias, sendo que aque-
les com maior teor de Kollidon® forneceram valores de adesão ligeiramente mais elevados. 
SUMMARY. “Inlfuence of Kollidon® 90F and Polyox® WSR301NF on the adhesion strength of chlorexidine
bucoadhesive tablets”. Searching for a new alternative for the treatement of oral infections, this work proposed
the utilization of chlorexidine acetate adhesive tablets. Seventeen formulations with 5 mg of the active ingredient
and theoretical weight of 150 mg were developed. The tablets were developed with lactose, Kollidon® 90 F
(povidone USP) and Poliox® WSR 301 NF (polietileneglicol NF) in different concentration ratios, based on the
statistical ¨simplex¨ mixture aproach. The hardness, average weight, dimentions and adhesive force were evaluat-
ed. Kollidon® and Poliox® produced tablets with good adhesives values, with higher values for Kollidon®.

INTRODUÇÃO
Para a administração de fármacos na cavida-

de oral pode se recorrer às formulações conven-
cionais, tais como, os géis, as pastas dentifrícias,
pastilhas e os enxaguatórios bucais. As pastilhas
produzem níveis efetivos do fármaco por cerca
de 1 h, requerendo administrações repetidas
que levam à ingestão de grande quantidade de
fármaco. A duração do efeito terapêutico dos
enxaguatórios bucais também é desfavorável,
devido à dificuldade na retenção do fármaco no
ambiente bucal. Portanto, estas formas conven-
cionais têm a desvantagem de liberar as
substâncias ativas rapidamente, podendo assim,
conduzir a níveis sub-terapêuticos em um curto
período de tempo após a administração. A eficá-
cia terapêutica de um fármaco não depende
apenas da sua atividade farmacológica intrínse-
ca, mas de fatores relacionados às suas proprie-

dades físico-químicas e aos componentes usa-
dos na formulação, além dos processos de fabri-
cação. Portanto o desenvolvimento de formu-
lações bioadesivas de liberação controlada é im-
portante pela sua superioridade em relação às
formas farmacêuticas convencionais.

Para a administração eficiente de fármacos na
cavidade oral são requeridas características espe-
ciais como certa adesividade, pois o fluxo salivar
dificulta a permanência da forma farmacêutica
no local de ação. O “patch” bioadesivo tem sido
utilizado para a liberação localizada e unidirecio-
nal do fármaco na terapia de lesões isoladas. En-
tretanto, comprimidos bioadesivos de liberação
controlada permitiriam uma melhor distribuição
do fármaco nas superfícies da cavidade oral. As-
sim, no caso de candidíase oral, a qual se disse-
mina por toda a cavidade, esta última forma far-
macêutica se apresentaria adequada.
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A cavidade bucal apresenta condições que a
diferenciam de qualquer outra região do corpo
humano: Saliva 1,2, fluido complexo que banha
continuamente a cavidade bucal e as estruturas
nela contidas perfazendo um total de 0,6 a 1,2
litros por dia; presença de dentes 1, o qual é re-
coberto por uma película denominada película
adquirida, que é composta inicialmente por pro-
teínas, glicoproteínas e sais presentes na saliva.
A essa película somam-se células descamadas,
restos de alimentos e bactérias que, ao se de-
senvolverem, formam a chamada placa bacteria-
na; mucosa bucal 1, que se situa entre a pele e a
mucosa do trato digestivo, mostrando aspectos
de ambas e basicamente existem três tipos: a
mastigatória, a de revestimento e da superfície
da língua com a presença de papilas e botões
responsáveis pela gustação.

A clorexidina é um antisséptico com caracte-
rística fortemente catiônica que a confere gran-
de afinidade por ânions, influenciando sua efi-
cácia, segurança, ação residual e efeitos adver-
sos. A ação letal para micorganismos se dá pela
sua combinação com a superfície celular, desor-
ganizando a permeabilidade das barreiras da cé-
lula e coagulando o conteúdo citoplasmático 3.
Em concentrações baixas, parece prevalecer a
ação biostática, com a molécula de clorexidina
promovendo a perda de íons pequenos 4, como
o K+ e o HPO4

-2 . Com o aumento da concen-
tração, a clorexidina promove ligações cruzadas
entre proteínas e o efeito passa a ser o de coa-
gulação e precipitação de proteínas intracelula-
res, aumentando o efeito biocida 4. Na boca, a
clorexidina possui uma ação residual no mo-
mento do uso. Esta se adsorve na hidroxiapatita
da superfície do esmalte dentário, à película da
superfície dental (película adquirida), à placa
bacteriana, às proteínas salivares e à superfície
de bactérias, sendo então, lentamente liberada
conforme sua concentração na saliva diminue 4.
A clorexidina é muito pouco absorvida pela pe-
le, mucosas e trato gastrointestinal devido ao
seu forte caráter catiônico. Doses orais são qua-
se totalmente (90%) excretadas nas fezes.

O desenvolvimento de formulações conten-
do clorexidina deve ser cuidadosamente plane-
jado devido à sua incompatibilidade com uma
ampla gama de substâncias 5. Diversas formu-
lações contendo clorexidina foram investigadas,
em diferentes áreas dentro da medicina e da
odontologia. As principais formas farmacêuticas
são as soluções, os géis, os enxaguatórios e os
cremes. Novas formas de administração, a partir
da imobilização da clorexidina em uma matriz

de etilcelulose 6 e poli(ε-caprolactona) 7 chega-
ram a manter liberação de clorexidina por até
45 dias.

Na terapia medicamentosa, a manutenção da
concentração plasmática efetiva requer, na
maioria dos casos, a administração do fármaco a
curtos intervalos de tempo. As vantagens da uti-
lização de uma forma farmacêutica bioadesiva
foram enumeradas por Martini 8 e estão transcri-
tas a seguir: terapia mais eficiente das infecções
locais; localização de um fármaco em uma de-
terminada região; aumento do tempo de re-
sidência in situ da forma farmacêutica; melhora
no nível de contato da forma farmacêutica com
a superfície de absorção e conseqüente melhora
na permeabilidade do fármaco através do teci-
do; proteção do ingrediente ativo contra a expo-
sição a agentes degradantes existentes no meio
e redução na produção de muco; manutenção
de um elevado gradiente de concentração entre
a superfície absortiva e a camada de fármaco
depositada sobre esta; minimização do trânsito e
localização da área de administração; indução
de alta velocidade de absorção, eliminando o
processo de dissolução do fármaco no fluído
biológico.

Peppas & Buri 9 definiram dois conceitos bá-
sicos para o estudo da adesão em sistemas bio-
lógicos: bioadesão, o fenômeno de ligação entre
macromoléculas sintéticas ou biológicas e o te-
cido biológico; e a mucoadesão: tipo de bioa-
desão, onde a interação primária dos materiais
bioadesivos ocorre com um substrato constitui-
do de muco. O muco reveste o trato respirató-
rio, gastrointestinal e reprodutivo, também é
produzido nos olhos, orelhas, nariz e boca 10. O
muco é constituído, basicamente, por água e
mucina, uma glicoproteína de peso molecular
entre 2 a 14x106 Da 11. Por meio de interações
não covalentes, as moléculas formam uma ma-
triz, resultando em um gel fraco e viscoelástico.
Esta camada de muco é constantemente renova-
da por meio de glândulas mucosas localizadas
no epitélio ou no tecido conjuntivo adjacente 10.

A mucoadesão usualmente não é específica.
A substância mucoadesiva se liga a muitas su-
perfícies, podendo até mesmo, interagir com ali-
mentos. A força de adesão é baseada em inte-
rações físico-químicas onde a dinâmica da ener-
gia de superfície desempenha um importante
papel. As propriedades das superfícies de muco
e do gel variam consideravelmente em função
das características físico-químicas (pH, força iô-
nica, tensão superficial, etc.) da fase líquida que
as circunda 12. 
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Como a adesão se dá primariamente com a
camada de muco, esta acaba funcionando como
uma barreira ao contato íntimo com a mucosa
dificultando a absorção e a própria adesão.
Além disso, a rápida renovação da camada de
muco acaba retirando o agente mucoadesivo do
local de aplicação. Algumas substâncias, como
as adesinas bacterianas e as lecitinas de plantas,
permitem o direcionamento da adesão direta-
mente à superfície da célula. Lehr et al. 12 estu-
daram esse tipo de ligação com lecitina de to-
mate, afirmando ser a bioadesão mais vantajosa
já que minimiza o efeito mencionado anterior-
mente.

As substâncias mucoadesivas são característi-
camente hidrofílicas e possuem um grande nú-
mero de grupamentos hidroxila, carbonila e ou-
tros capazes de formar pontes de hidrogênio
3,13,14. Outros fatores favoráveis ao estabeleci-
mento de mucoadesão são: peso molecular da
cadeia 14; a força de adesão cresce com o au-
mento do peso molecular da cadeia até um limi-
te, que depende da natureza química e espacial
da molécula do polímero 15; a presença de car-
gas aniônicas (embora existam polímeros catiô-
nicos bioadesivos); a existência de propriedades
de energia de superfície favoráveis à interpene-
tração do polímero no muco e vice versa; e uma
flexibilidade suficiente na cadeia para permitir
sua difusão na camada de muco 14.

Embora ainda haja muita controvérsia sobre
a efetividade ou não da adesão, diversas
substâncias foram descritas como capazes de
promover a adesão: derivados do ácido acrílico
14,16-19 como o policarbophil 20 e o polimetilme-
tacrilato 21,22, chitosan 8,14, lecitinas de plantas 12,
carboximetil celulose 8,21 e outros derivados da
celulose 8,14,23,24, gelatina 21,25, polietileno glicol
8,23, polivinilpirrolidona 8 e gomas vegetais 8,26.

Um sistema ideal para administração bucal
deve ser fácil de aplicar, resistir à ação da saliva,
aos movimentos da língua e à deglutição 15. Tra-
duzindo em termos mecânicos, um produto de-
signado para esta aplicação deve ser suficiente-
mente hidrofílico para permitir a adesão e o ínti-
mo contato com a mucosa oral, porém com
uma hidratação limitada para manter a coesão
do gel 15,21. Este sistema deve possuir também,
mecanismos para resistir a cargas de tração e ci-
salhamento 15 evitando ou retardando sua elimi-
nação do local de ação 21.

No final dos anos 40 foram feitas tentativas
neste sentido, inicialmente com o uso de vaseli-
na e carboximetilcelulose, passando por uma
série de gomas e proteínas animais, as quais se

tornavam aderentes quando umidecidas. Final-
mente, foi lançado no mercado um produto ba-
seado em pectina, gelatina e carboximetilcelulo-
se sódica, em uma base de polietileno em óleo
mineral denominada plastibase, este produto é
conhecido como Orabase® 15. Burgalassi et al.
26 estudaram comprimidos contendo goma de
tamarindo e lactose como excipientes, para a li-
beração de anestésicos locais e antiinflamatórios
na mucosa bucal. A goma de tamarindo de-
monstrou baixa irritação e trabalhos da força de
adesão equivalentes àqueles dos derivados do
ácido acrílico.

Nenhuma metodologia padrão foi especifica-
mente desenvolvida para analisar a bioadesão
de modo que, dados de diferentes grupos de
pesquisa são de difícil comparação 10. Dentre as
mais variadas metodologias para avaliar as ca-
racterísticas adesivas de uma substância estão o
teste de tração e o “peel test”, cuja diferença bá-
sica consiste que, no primeiro, a força que é
igualmente distribuida por toda a área de
adesão e no segundo, a força se concentra em
uma linha na borda tracionada 10. 

A durabilidade da adesão também pode ser
testada por meio de testes carga estática ou por
estresse cíclico. Outros testes incluem a micros-
copia óptica para determinar se microesferas da
substância permanecem aderidas após enxágüe.
Substâncias marcadas foram utilizadas com esta
finalidade 10. Needleman 27 sugere medir a bioa-
desão através do tempo necessário para que um
filme plástico seja deslocado da superfície de
um gel do polímero, depositado sobre um teci-
do, e sujeito a uma agitação padronizada. Este
método permite avaliar o efeito da superhidra-
tação sobre a adesão. Os resultados obtidos in-
dicam que a medida da força de adesão não é
uma boa referência para a duração do efeito
adesivo.

Enfim, um número grande e diversificado de
metodologias foram propostas, mas ainda não
se determinou uma melhor tendência. O méto-
do a ser escolhido para a avaliação da adesão
irá depender da forma em que a susbstância se
apresenta, do local onde deverá ocorrer a
adesão, da força estimada de adesão e dos fato-
res que irão ser avaliados.

Nesta pesquisa, o objetivo foi verificar a in-
fluência da lactose, do Kollidon® 90F e do Pol-
yox® WSR301NF, isoladamente e em asso-
ciação, na força de adesão de comprimidos bu-
cais de clorexidina e propor uma forma far-
macêutica mais adequada para o tratamento da
candidíase bucal e de outras infecções bucais.
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MATERIAL E MÉTODOS
Material

Ácido fosfórico p.a. e hidróxido de sódio
p.a. (Merck), cloreto de sódio p.a., fosfato dissó-
dico anidro p.a. e hidrogenofosfato de potássio
p.a. (Baker); Diacetato de clorexidina p.a. e dia-
cetato de clorexidina 98% (Sigma), Kollidon® 90
F (Povidona USP) ou polivinilpirrolidona solú-
vel, grau farmacêutico (BASF); lactose monohi-
dratada, grau farmacêutico (Labsynth Produtos
para Laboratórios Ltda.); Polyox® WSR 301 NF,
derivado do polietilenoglicol, grau farmacêutico,
(União Carbide do Brasil Ltda.).

Equipamentos
Aparelho marca Pharma Test modelo PTB311

para ensaio de dureza e dimensões de compri-
midos; Dinamômetro para ensaios de tração e
compressão marca Dinatest modelo 2000 aco-
plado a computador PC; Máquina de com-
pressão excêntrica, marca Fabbe-Primar, com
motor de indução Arno trifásico e um jogo de
punções circulares, convexos, de 7 mm de diâ-
metro.

Preparação dos Comprimidos de Diacetato
de Clorexidina

Planejamento Estatístico: O planejamento pa-
ra o estudo das fórmulas foi baseado no projeto
de mistura Simplex Lattice. Para a constituição
da matriz foram consideradas 3 variáveis inde-
pendentes, com as denominações de acordo
com a Tabela 1.

Preparação dos comprimidos
Para cada fórmula, os pós foram finamente

divididos através da trituração em gral e tamisa-
dos em tamis n° 100. Após a pesagem dos exci-
pientes, quando na fórmula havia mais que 2,
estes foram pré misturados em um saco plástico
com volume 15 vezes maior que o dos pós,
através de agitação manual por 2 min. Usando-
se o mesmo procedimento, adicionou-se o dia-
cetato de clorexidina e homogeneizou-se duran-
te 2 min. Por meio de compressão direta obte-
ve-se cerca de 50 comprimidos de 150 mg con-
tendo 5 mg do fármaco, com dureza teórica en-
tre 6 e 8 Kgf.

Determinação da adesividade do
comprimido

Utilizou-se a metodologia proposta por Vo-
orsporl et al. 28, modificada. Uma porção de mu-
cosa jugal de porco foi obtida por dissecção de
cabeça de obtida no comércio. Em seguida, esse

Diacetato
Fórmula Lactose

Kollidon®
Polyox® de

90F
Clorexidina

1 5,0 g 0,0 g 0,0 g 167 mg
2 0,0 g 5,0 g 0,0 g 167 mg
3 0,0 g 0,0 g 5,0 g 167 mg
4 2,5 g 2,5 g 0,0 g 167 mg
5 2,5 g 0,0 g 2,5 g 167 mg
6 0,0 g 2,5 g 2,5 g 167 mg
7 1,7 g 1,7 g 1,7 g 167 mg
8 3,3 g 1,7 g 0,0 g 167 mg
9 1,7 g 3,3 g 0,0 g 167 mg
10 3,3 g 0,0 g 1,7 g 167 mg
11 1,7 g 0,0 g 3,3 g 167 mg
12 0,0 g 3,3 g 1,7 g 167 mg
13 0,0 g 1,7 g 3,3 g 167 mg
14 3,4 g 0,8 g 0,8 g 167 mg
15 0,8 g 3,4 g 0,8 g 167 mg
16 0,8 g 0,8 g 3,4 g 167 mg
17* 1,7 g 1,7 g 1,7 g 167 mg

Tabela 1. Fórmulas dos comprimidos de diacetato de
clorexidina.* Repetição da fórmula número 7.

tecido foi fixado em placas de petri descartáveis
por meio de adesivo de cianoacrilato, deixando
a mucosa exposta e em posição horizontal.

A placa de petri foi preenchida até, aproxi-
madamente, 1 mm acima do limite da mucosa
com tampão fosfato salino. Imediatamente, um
comprimido foi colocado sobre a mucosa e um
peso de 100 gramas colocado sobre ele por 10
segundos. A outra face do comprimido estava
conectada ao cabeçote de tração por meio de
uma garra metálica. Iniciou-se a tração, a uma
velocidade de 5 mm/min. Através de computa-
dor, foi registrado o gráfico de forças de tração
versus deslocamento e o valor máximo de
tração foi registrado. O teste foi realizado em tri-
plicata e, entre uma fórmula e outra, eram troca-
dos as posições dos comprimidos na mucosa.
Foram estabelecidos limite de tração de 500 g,
limite de deslocamento de 5 mm e pré-carga de
1% do limite de tração.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Compor uma forma farmacêutica requer o

estudo criterioso de seus componentes, da com-
patibilização entre os excipientes utilizados, de
forma a obter comprimidos eficazes, seguros e
estáveis química e fisicamente. A proposta de
formular comprimidos bioadesivos busca a per-
manência da forma farmacêutica na cavidade
oral e a conseqüente liberação do fármaco em
seu local de ação.

Na maioria das vezes, o estudo de fórmulas
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farmacêuticas é conduzido estudando-se uma
variável por vez, enquanto se mantém as outras
constantes. Esta abordagem, no entanto, é insu-
ficiente no estudo de sistemas complexos como
a forma farmacêutica de comprimido. Além dis-
so, as regras para a formulação não são univer-
sais, o mecanismo que rege o processo é com-
plexo e não suficientemente conhecido o que
não permite a postulação de modelos teóricos.
Nestes casos, um dos recursos é a utilização de
um modelo empírico que permite restringir as
regiões das variáveis envolvidas no processo.

O modelo empírico pode ser obtido por
meio do planejamento estatístico do experimen-
to e posterior análise de resultados. Desta for-
ma, podem-se relacionar as variáveis indepen-
dentes (componentes de formulação) com uma
ou mais variáveis dependentes ou respostas
(dureza, força de adesão, perfil de dissolução)
visando contemplar determinações simutâneas
de vários fatores e suas interações. Este modelo
permite obter modelos polinomiais (superfícies
de resposta) baseados nos resultados experi-
mentais, onde os coeficientes representam os
efeitos e as interações dos fatores que envolvem
a formulação.

Escolheram-se excipientes que apresentas-
sem compatibilidade com a clorexidina e carac-
terísticas de adesividade como o Kollidon® 90F
e o Polyox® WSR301NF. Entretanto, somente

Lactose Kollidon Polyox Diacetato de Peso Dureza Força de
Fórmula (x1) (x2) (x3) Clorexidina Médio (mg) /

Espessura Diâmetro
(kgf) / RSD Adesão

(%) (%) (%) (mg/comp) RSD* (%)
(mm) (mm)

(%) (gf)

1 100 0 0 5,00 160,7 / 6,0 3,4 7,1 5,6 / 2,3 0

2 0 100 0 4,99 140,9 / 2,2 4,0 7,0 9,3 / 1,0 256

3 0 0 100 5,00 134,5 / 2,4 3,7 6,9 13,6 / 4,4 50

4 50 50 0 5,00 152,8 / 3,5 3,6 6,9 10,5 / 1,1 37

5 50 0 50 5,00 137,5 / 5,7 3,4 6,9 7,2 / 1,2 20

6 0 50 50 5,00 147,0 / 2,9 3,9 6,9 14,4 / 2,2 37

7 33 33 33 5,10 154,9 / 5,9 3,9 7,2 11,8 / 1,9 33

8 67 33 0 5,00 145,8 / 4,1 3,5 6,9 10,0 / 0,7 13

9 33 67 0 5,00 149,9 / 2,5 3,8 6,9 18,0 / 3,4 57

10 67 0 33 5,00 143,0 / 3,7 3,4 6,9 5,1 / 0,7 13

11 33 0 67 5,00 144,0 / 2,2 3,7 6,9 10,1 / 2,3 40

12 0 67 33 5,00 148,6 / 1,7 3,9 6,9 16,3 / 1,0 73

13 0 33 67 5,00 149,9 / 3,4 3,4 6,3 14,6 / 1,9 33

14 66 17 17 5,00 158,6 / 4,4 3,1 6,3 6,7 / 1,0 13

15 17 66 17 5,00 156,6 / 3,8 3,4 6,3 15,5 / 1,9 779

16 17 17 66 5,00 161,2 / 2,6 4,1 6,9 14,2 / 1,9 37

17 33 33 33 5,00 148,2 / 2,5 3,7 6,9 10,4 / 0,7 37

Tabela 2. Porcentagem de lactose (x1), Kollidon 90F (x2) e Polyox WSR 301 NF(x3); mg/comprimido de diaceta-
to de clorexidina; valores do Peso Médio, Espessura, Diâmetro, Força de Adesão referente as fórmulas de 1 a
17. * RSD = Erro Padrão Relativo.

excipientes adesivos não permitiriam a liberação
do diacetato de clorexidina, apesar deste apre-
sentar relativa solubilidade. Assim, a lactose foi
escolhida com o intuito de facilitar a liberação
do fármaco.

O estudo da influência dos excipientes foi
baseado no projeto estatístico de mistura “sim-
plex lattice” que permitiu, com 17 formulações e
utilizando 5 níveis de concentração dos exci-
pientes, isoladamente e/ou em associação, veri-
ficar o comportamento da lactose, do Kollidon®
90F e do Polyox® WSR301NF em comprimidos
bioadesivos de clorexidina. O método “simplex”
permitiu avaliar os efeitos das diferentes variá-
veis e racionalizou a busca por uma fórmula
mais adequada (Tabela 2). 

Uma configuração espacial de n dimensões
determinadas por n+1 pontos em um espaço de
dimensão igual ou superior a n define o “sim-
plex”. Métodos “simplex” se baseiam em algorit-
mos simples que permitem otimizar e racionali-
zar o desenvolvimento de formas farmacêuticas
diversas sem a necessidade de se postular re-
lações matemáticas entre as respostas e as variá-
veis independentes. Permitem obter dados esta-
tísticos confiáveis mesmo na presença de erros
experimentais e, além disso, não exigem o em-
prego de testes de significância. Porém, somen-
te podem ser utilizados quando as variáveis ge-
ram resultados quantitativos 29. 
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Em relação a variável dependente “adesão”
analisou-se também com o auxílio do programa
Statistica®, Versão 6. Entretanto, a análise de va-
riância para a regressão foi realizada por meio
do modelo cúbico, Tabela 3, pois este apresen-

Fonte
Soma do

GL
Variância estimada ou Média dos Razão de

Probabilidade
Desvio Quadrático desvios Quadráticos Variância

Modelo 53101,98* 9* 5900,220*
195,7743* 0,000000*

Erro Total 210,97 7 30,138

Falta de Ajuste 192,97 6 32,161
1,7867 0,517331

Erro Puro 18,00 1 18,000

Ajuste Total 53312,94 16 3332,059

Tabela 3. Análise de variância para a regressão linear do modelo cúbico da variável adesão.*Denota diferença
estatisticamente significativa. Grau de Confiança de 95%.

Fórmula Coeficiente
Erro

t(7) p
-95% Limite +95% Limite

Padrão de Confiança de Confiança 

x1 Lactose -0,139 5,4614 -0,254 0,980426 -13,053 12,775
x2 Kolidon 256,405* 5,4614* 46,9486* 0,000000* 243,490* 269,319*
x3 Poliox 50,490* 5,4614* 9,2449* 0,000036* 37,576* 63,404*

x1*x2 -397,022* 21,4478* -18,5111* 0,000000* -447,738* -346,307*
x1*x3 -6,372 21,4478 -0,2971 0,775027 -57,088 44,344
x2*x3 -456,186* 21,4478* -1,2696* 0,000000* -506,902* -405,470*

x1*x2*x3 629,184* 123,8102* 5,0818* 0,001428* 336,420* 921,949*
x1*x2(x1-x2) 249,219* 46,8331* 5,3214* 0,001098* 138,476* 359,962*
x1*x3(x1-x3) -70,673 46,8331 -1,5090 0,175028 -181,416 40,069
x2*x3(x2-x3) 164,642* 46,8331* 3,5155* 0,009787* 275,385* 53,900*

Tabela 4. Parâmetros de regressão da variável adesão em função da lactose (x1), polivilpirrolidona (x2) e polie-
tilenoglicol (x3). *Denota diferença estatisticamente significativa.

Figura 1. Superfície de Resposta da Variável Adesão. Figura 2. Diagrama das Linhas de Contorno para a
Variável Adesão.

tou o melhor coeficiente de determinação ajus-
tado para o grau de liberdade, com o valor de
0,996. A equação do modelo ajustado para a va-
riável dependente “adesão” encontrada foi:

y = 256,4 x2 + 50,5 x3 -397,02 x2 x3 692,2 x1 x2 x3 249,2 x1 x2 (x1 -x2) - 164,6 x2 x3 (x2 -x3)
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Analisando a Tabela 4, verifica-se que a va-
riável independente lactose (x1) não proporcio-
na adesão aos comprimidos. Justifica-se este re-
sultado, pois a molécula de lactose não apresen-
ta nenhuma das características enumeradas por
Gurny e colaboradores 18. A superfície de res-
posta para esta equação está apresentada na
Fig. 1 e mostra a representação do comporta-
mento da variável resposta adesão como uma
função das variáveis independentes.

Analisando-se a Fig. 1 verifica-se que a maior
adesão é conferida quando da presença do Ko-
llidon® 90F (x3), mas combinações adequadas
com Polyox® WSR301NF (x3) mostram também
altas adesividades. Bottenberg et al. 23 encontra-
ram também, para o Polyox®, forças de adesão
elevadas. 

Para uma melhor visualização desta região
foram construídas também as linhas de contor-
no ou de níveis, como mostra a Fig. 2. Verifica-
se mais uma vez nesta figura a influência míni-
ma da lactose na adesão.

CONCLUSÕES
Os resultados deste trabalho sugerem a asso-

ciação da lactose e do Kollidon® 90F, a primei-
ra modulando a liberação da clorexidina e o se-
gundo agindo como promotor de adesão do
comprimido e aumentando o tempo de per-
manência do fármaco nesta forma farmacêutica.
O estudo sugere também que a associação per-
mite o desenvolvimento de formulações que li-
berem o fármaco por maiores períodos de tem-
po.
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