
784 ISSN 0326-2383

PALAVRAS CHAVE: Bioadesão, Liberação Controlada, Matrizes Hidrofílicas, Mucoadesão.
KEY WORDS: Bioadhesion, Controlled Release, Hydrophilic Matrix,Mucoadhesion.

* Autor a quem dirigir correspondência. E-mail: pedro.rolim@pq.cnpq.br

Latin American Journal of Pharmacy
(formerly Acta Farmacéutica Bonaerense)

Lat. Am. J. Pharm. 26 (5): 784-93 (2007)

Revisiones

Recibido el 8 de marzo de 2007
Aceptado el 2 de julio de 2007

Sistemas Matriciais Hidrofílicos e Mucoadesivos
para Liberação Controlada de Fármacos

Magaly A.M. de LYRA 1, José L. SOARES-SOBRINHO 1, Mariana T. BRASILEIRO 1,
Mônica F. de La ROCA 1,2, Javier A. BARRAZA 2, Osnir de S. VIANA 1, Pedro J. ROLIM-NETO 1.

1 Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos - LTM, Deptº de Ciências Farmacêuticas UFPE. 
Av. Prof. Arthur de Sá, S/N - CDU - Recife - PE. CEP 50740-521. Brasil. 

2 Apsen Farmacêutica S/A. Rua La Paz, nº 37/67, Santo Amaro - São Paulo - SP. Brasil.

RESUMO. Os sistemas matriciais são de fácil obtenção e custo reduzido frente a outros sistemas de libe-
ração controlada de fármacos, constituindo-se uma alternativa simples no desenvolvimento de formu-
lações eficazes. Dentre os sistemas matriciais os sistemas constituídos por matrizes hidrofílicas biodegra-
dáveis são os mais difundidos. Diversos polímeros hidrofílicos são aplicados a obtenção de formas far-
macêuticas bioadesivas, em sua grande maioria mucoadesivas. A interação entre o polímero e a membrana
mucosa é regida por diversos enlaces químicos e a elucidação do princípio da mucoadesão é objetivada por
meio do estudo da teoria de adesão. Este trabalho objetivou explorar os diversos sistemas matriciais para
liberação controlada de fármacos, suas aplicações mais recentes, tecnologia de obtenção, vantagens e des-
vantagens.
SUMMARY. “Hydrophilic Matrix And Mucoadhesive Systems For Drug Controlled Release”. The matrix sys-
tems are more easily obtained and have reduced cost in comparison to others systems of drug-controlled release,
consisting as a simple alternative in the development of efficient formulations. Amongst the matrix systems the
systems consisting of biodegradable hydrophilic matrix are the most widely used. Diverse hydrophilic polymers
are applied to the attainment of bioadhesive pharmaceutical forms, the great majority being mucoadhesives. The
interaction between polymer and the mucous membrane is conducted by diverse chemical forces and to explain
the principle of the mucoadhesion the study of the adhesion theory is objectified. The aim of this work was to ex-
plore the diverse matrix systems of drug controlled release, its more recent applications, technology of attain-
ment, advantages and disadvantages.

SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS
Atualmente existem variados sistemas de li-

beração de fármacos, aparecendo expressões
para defini-los como liberação retardada (RE-
TARD), repetida, controlada (CR), sustentada
(SR), entre outras. Este amplo leque de desig-
nações deve-se ao fato de surgirem classifi-
cações ligadas tanto a ação farmacológica pro-
priamente dita como ao processo tecnológico
de obtenção dos medicamentos 1. 

Deve-se reconhecer que pode existir certa
confusão no uso desta terminologia, até mesmo
porque não há definição legal na legislação Bra-
sileira, assim como nas legislações internacional
2. Dentre os vários termos, o mais adequado, se-
gundo a maioria dos autores, é liberação contro-
lada, por ser mais geral, englobando todos os

outros sem, no entanto, especificar exatamente
o tipo de controle existente e de que maneira
este é alcançado 3. 

As formas farmacêuticas de liberação contro-
lada, cuja liberação do fármaco é prolongada,
requerem administrações menos freqüente do
medicamento em relação às formas convencio-
nais, nas quais a concentração do fármaco apre-
senta um aumento na corrente sangüínea, atinge
um pico máximo e então declina (Fig. 1) 4. Des-
de que cada fármaco possua uma faixa de ação
terapêutica acima da qual ele é tóxico e abaixo
da qual ele é ineficaz, os níveis plasmáticos são
dependentes das dosagens administradas, isso
se torna mais crítico se a dose efetiva estiver
próxima à dose tóxica 5. Neste fato reside uma
das grandes vantagens dos sistemas de liberação



controlada sobre os métodos convencionais,
com a manutenção da concentração terapeutica-
mente efetiva de fármacos no sistema circulató-
rio por um extenso período de tempo 6,7. Na Ta-
bla 1 estão resumidas algumas das vantagens
dos sistemas de liberação controlada de fárma-
cos 8,9.

Essas formas farmacêuticas de liberação con-
trolada apesar de possuir inúmeras vantagens
possuem algumas limitações como: restrições
para fármacos com baixo tempo de meia-vida,
com dificuldade de absorção no trato gastro-in-
testinal e muito potentes; impossibilidade de in-
terrupção do efeito terapêutico imediato em ca-
so de intoxicação ou intolerância; risco de acu-
mulação do fármaco com velocidade de elimi-
nação lenta e dificuldade de adaptação da poso-
logia às diferentes farmacocinéticas interindivi-
duais 10. Em termos gerais, os fármacos que
mais se adaptam a estes sistemas possuem as
seguintes características: velocidades médias de

Tipo Vantagens

Farmacológica * Manter nível terapêutico com baixa oscilação
* Impedir níveis tóxicos e efeitos colaterais locais e sistêmicos
* Evitar subníveis terapêuticos
* Aumentar concentrações plasmáticas de princípios ativos

de meia-vida plasmática relativamente curta
* Maior segurança na utilização de alguns fármacos de elevada potência

Eficácia do tratamento * Maior comodidade pela diminuição do número de administrações diárias
(Aderência do paciente) * Facilita adesão do paciente ao tratamento

* Administração noturna pode ser evitada
* Efeitos indesejados reduzidos

Tabla 1. Vantagens dos Sistemas de Liberação Controlada de Fármacos 8,9.

Figura 1. Comparação ilustrativa das variações de
concentração de fármacos administrados por métodos
convencionais de multidosagem (a) e sistema de libe-
ração controlada (b), sendo A a administração do fár-
maco 4. 

absorção e excreção; absorção uniforme no tra-
to gastro-intestinal; absorção em doses relativa-
mente pequenas; margem de segurança relativa-
mente larga; utilização no tratamento de doen-
ças crônicas em vez de agudas 8.

Tecnologia Farmacêutica para Produção
de Medicamentos de Liberação Controlada

Existem numerosos métodos para regular
tanto o acesso quanto à disponibilidade de um
ativo no seu local de ação, que vão desde méto-
dos mecânicos, físico-químicos e químicos apli-
cados as formas farmacêuticas convencionais ou
a sofisticados dispositivos 11.

Todas as formulações de liberação controla-
da utilizam uma “barreira” química ou física pa-
ra proporcionar uma liberação lenta da dose de
manutenção. Muitas técnicas de obtenção têm
sido utilizadas para formar essa barreira nas for-
mas farmacêuticas sólidas, incluindo a utilização
de revestimentos, incrustação do fármaco na
matriz de cera ou plástica, microencapsulação,
ligação química a resinas de permuta iônica e
incorporação em uma bomba osmótica 12.

Os sistemas de liberação controlada de fár-
macos podem ser delineados para ter uma libe-
ração constante, decrescente o que, necessaria-
mente, não garante uma concentração plasmáti-
ca constante, mas conseguem fornecer uma li-
beração sustentada, ou bimodal. A liberação bi-
modal ou sigmoidal é caracterizada por lenta li-
beração na fase inicial seguido por aumento na
liberação na fase posterior. Este tipo de perfil de
liberação pode ser terapeuticamente benéfico
para liberação regulada ou sítio-específico de
fármacos 13. 

O uso de modelos matemáticos vêm sendo
um fator bastante importante no desenvolvimen-
to de dispositivos farmacêuticos de liberação
controlada. Estes modelos trazem inúmeros be-
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nefícios práticos como a possibilidade de simu-
lar o efeito dos parâmetros delineados, a re-
dução do número de experimentos necessários,
além de facilitarem o desenvolvimento de novos
produtos farmacêuticos 14. Esses modelos tam-
bém podem contribuir na descrição de
equações de dissolução de fármacos além de
explicar a resistência da liberação do fármaco
na presença da barreira de gel formada em tor-
no da matriz 15. 

Um modelo matemático bastante eficaz foi
desenvolvido por Siepmann et al. 16 e objetivou
obter determinada taxa de liberação através do
cálculo do tamanho e da forma das matrizes hi-
drofílicas. Existem atualmente diversos modelos
matemáticos aplicados ao controle dos sistemas
matriciais de liberação controlada de fármacos,
alguns destes estão demonstrados na Tabla 2
17,18.

A tecnologia associada à modificação da li-
beração de fármacos, a partir de preparações
farmacêuticas, sofreu um incremento notório na
tentativa de maximizar as vantagens inerentes às
formas farmacêuticas de liberação controlada.
Uma ampla variedade de sistemas, visando con-
dicionar a velocidade e o local de liberação dos
fármacos, tem sido objeto de investigação da in-
dústria farmacêutica 19. Entre estes sistemas
estão incluídos lipossomas, micelas, emulsões e
sistemas poliméricos, que vêm demonstrando
ser bastante promissores para a liberação con-
trolada de fármacos 20-22. 

Sistemas Matriciais
A melhoria no desenvolvimento de sistemas

de liberação controlada depende estritamente
da seleção de um agente apropriado capaz de

Equação 1 - Lei de Fick
Aplicado quando a difusão fickiniana é o único mecanismo de liberação do fármaco.
dQ/dt é a velocidade ao atravessar a membrana; D é o coeficiente de difusão; S é a su-
perfície de contato entre solução e membrana;  (C é a diferença de concentração do
fármaco entre os dois lados da membrana; e é a espessura da membrana.

Equação 2 
Modelo matemático simples que descreve a liberação do fármaco a partir de um siste-
ma polimérico. Esta equação pode ser utilizada para analisar os primeiros 60% de fár-
maco liberado, a partir da curva onde a liberação é linear. Mt é a quantidade do fárma-
co em função do tempo.  M∞ é a quantidade total da droga; K é a constante cinética
da liberação e n é o exponete para cinética de liberação.

Equação 3 
Modelo matemático que leva em consideração a difusão fickniana (primeiro termo da
equação) e a contribuição do relaxamento e intumescimento da matriz polimérica (se-
gundo termo da equação), onde m é o expoente para a cinética de liberação.

Tabla 2. Modelos Matemáticos 17,18.

dQ
=

DSΔC
dt e

Mt
= KtnM∞

Mt
= K1t

m + K2t
2m

M∞

controlar a liberação do fármaco 18. Os agentes
ideais para essas preparações devem garantir
que o fármaco seja liberada no sítio certo, na
dose certa e no tempo requerido 23. 

Nos sistemas matriciais, o fármaco pode se
encontrar homogeneamente dispersa na matriz
polimérica, dentro de um reservatório ou adsor-
vido em sua superfície, e na sua liberação estão
envolvidos processos físicos e químicos, incluin-
do penetração de água na matriz, difusão do
fármaco pelos poros da matriz, por degradação
do polímero ou por uma combinação dos dois
mecanismos 24. Embora simples de preparar, es-
ses materiais têm a desvantagem de o fármaco
poder ser liberado repentinamente através de
um colapso da matriz, podendo levar a conse-
qüências potencialmente sérias para o paciente.
Segundo Mehuys et al. 25, a erosão das matrizes
pode sofrer influência dos alimentos devido as
alterações de forças mecânicas que ocorrem na
motilidade do trato gastrintestinal.

Dentre as formas farmacêuticas de liberação
controlada, a utilização de sistemas matriciais.
constituídos por diversos tipos de polímeros é
opção interessante, sendo uma das estratégias
mais empregadas no desenvolvimento deste ti-
po de liberação controlada, devido às vantagens
inerentes a estes sistemas: versatilidade, eficácia,
baixo custo e produção que recorre a equipa-
mentos e técnicas convencionais (Tabla 3) 19.

Numerosos polímeros biodegradáveis estão
disponíveis e tem sido estudados para apli-
cações na liberação controlada de fármacos. Es-
tes polímeros são sistemas aptos para controlar
a taxa de liberação do fármaco, evitando a ne-
cessidade da retirada da matriz após a exaustão
do fármaco e possuem solubilidade limitada em
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pH ácido, sendo, portanto solúvel em pH neu-
tro. Quando se utilizam polímeros não-biode-
gradáveis, a liberação ocorre apenas por um
processo de difusão lenta pela matriz 24. 

Os sistemas matriciais hidrofílicos também
são chamados de matrizes solúveis e intumescí-
veis. Esses sistemas são capazes de sofrer intu-
mescimento, seguido da erosão do gel formado
e dissolução em meio aquoso. Baseado nessa
capacidade de intumescimento ou solubilidade
em água é que são desenvolvidos sistemas ma-
triciais bioadesivos 26. O comportamento dessas
matrizes hidrofílicas diferencia-se de um hidro-
gel verdadeiro que intumesce com a hidratação,
mas não se dissolve. Os adjuvantes hidrofílicos
comumente usados são os derivados celulósicos
e os polissacarídeos 12. 

Os lipídios têm sido extensivamente usados
para liberação de fármacos em várias formas,
como as matrizes sólidas e os lipossomas 21. As
matrizes lipídicas constituem sistemas de libe-
ração simples feitos de cera e com controle rela-
tivamente grosseiro da velocidade e da extensão
da liberação do fármaco. Os principais adjuvan-
tes lipídicos são: cera de carnaúba, álcool cetíli-
co, óleos vegetais hidrogenados, ceras micro-
cristalinas, mono e triglicerídeos, polietilenogli-
col (PEG) e monoestearato de PEG 12. Alguns
estudos têm avaliado lipídios de estrutura tridi-
mensional de fase cúbica como excelente candi-
dato para o uso como matriz de liberação de
fármacos devido a sua biodegradabilidade, ca-
pacidade de liberar fármacos de vários tama-
nhos e polaridades, além de sua capacidade de
aumentar a estabilidade química e/ou física de
fármacos e proteínas incorporadas 27. 

Alguns triglicerídios fisiológicos, como o pal-
mitato de glicerol, possuem propriedades inte-
ressantes, que estão sendo utilizados para pre-
parar matrizes de liberação prolongada de com-

Tipo Tipo Modo de ação

Matrizes minerais Reservatório * Fármaco retido no reservatório
* Fármaco adsorvido ao suporte (membrana)

Matrizes hidrofílicas Monolítico * Intumescimento ilimitado, liberação por difusão
* Intumescimento limitado, liberação controlada

pelo intumescimento.

Matrizes inertes Monolítico * Liberação controlada por difusão

Matrizes lipídicas Monolítico * Liberação por difusão

Matrizes biodegradáveis Monolítico * Bio-erosão
não lipídicas

Tabla 3. Classificação dos sistemas matriciais.

postos bioativos. Estas moléculas biocompatí-
veis e biodegradáveis podem evitar muitas des-
vantagens, principalmente a formação de produ-
tos de degradação ácida que podem causar sé-
rias alterações de pH 28. 

O uso de fármacos dispersos em polímeros
inertes para o controle da liberação por difusão
tem atraído considerável atenção 29. Um sistema
matricial inerte é aquele no qual o fármaco é in-
corporado em um polímero inerte que não é so-
lúvel nos fluídos gastrintestinais. Os adjuvantes
mais usados na preparação dessas matrizes são:
fosfatos de cálcio, etilcelulose, copolímeros de
metacrilato, poliamida, polietileno e acetato de
polivinila 12. Segundo Dion et al. 30, os deriva-
dos do fostato de cálcio tem sido bastante ex-
plorados como matrizes para a liberação de an-
tibióticos. Esses materiais possuem grandes
quantidades de nanoporos que permitem a in-
clusão dos fármacos. Outros minerais porosos
também têm sido usados como: materiais de sí-
lica xerogel 31, hidroxiapatita porosa, e outras
cerâmicas porosas. Na preparação de alguns ti-
pos de matrizes, têm sido usados o copolímero
etileno acetato de vinila (EVA), que apresenta
algumas vantagens como a flexibilidade e baixo
custo 32. Pode-se adicionar a estas matrizes aditi-
vos como o citrato para reduzir a fragilidade,
melhorar o fluxo, dar flexibilidade, aumentar a
rigidez, a força e a resistência a dilaceração e di-
minuir o impacto do polímero 29. Segundo
Kranz et al. 33, a mistura de polivinilacetato e
polivinilpirrolidona tem demonstrado ser bas-
tante eficiente na liberação de drogas altamente
solúveis em água.

Utilização de Matrizes Hidrofílicas como
Opção 

Entre as diferentes tecnologias usadas no
controle da liberação de fármacos, sistemas de



788

LYRA M.A.M. de, SOARES-SOBRINHO J.L., BRASILEIRO M.T., ROCA M.F. de L., BARRAZA J.A., VIANA O. de S., ROLIM-NETO P.J.

matrizes hidrofílicas são os mais utilizados devi-
do à simplicidade da formulação, fácil pro-
dução, baixo custo, aceitação da FDA e aplica-
bilidade para fármacos com extenso limite de
solubilidade 34. As matrizes hidrofílicas podem
ser classificadas quanto a sua estrutura e sua ci-
nética de liberação. São considerados dispositi-
vos monolíticos quando o fármaco é disperso
em uma matriz polimérica e sua liberação é
controlada por difusão a partir dessa matriz.
Nesses sistemas monolíticos, o fármaco pode es-
tar distribuído uniformemente, imobilizado na
matriz e a liberação ocorrerá pela erosão da ma-
triz polimérica. Quando ocorrem ligações cova-
lentes entre o fármaco e o polímero, a liberação
ocorrerá por meio das cisões formadas, através
de reações químicas, geralmente enzimáticas,
hidrolíticas ou pela biodegradação da matriz 8.

Alguns exemplos de substâncias utilizadas
para a preparação de matrizes hidrófilas são os
derivados celulósicos (metilcelulose, hidroxipro-
pilmetilcelulose, carboximetilcelulose sódica), os
polissacarídeos (gomas, ágar, alginato de sódio),
os polímeros como carbopol, além dos deriva-
dos do óxido de polietileno (PEO) 11.

As matrizes hidrofílicas são constituídas por
uma mistura do fármaco com um polímero hi-
drófilo. Os poros mais próximos à superfície da
matriz quando em contato com a água ou com
os fluidos biológicos, absorvem pequenas quan-
tidades de água e a liberação do fármaco passa
a ser controlado pela sua dissolução e difusão
polimérica no meio aquoso interno, até o exte-
rior da matriz (Fig. 2). A alta viscosidade da dis-
persão polimérica nos poros reduz a velocidade
no transporte do fármaco através da formação
de uma camada de gel, ou seja, as matrizes hi-
drofílicas sofrem, no seu meio de aplicação,

Figura 2. Sistemas matriciais
de liberação de fármaco:
a. Sistema monolítico utili-
zando matriz hidrofílica; 
b. sistema matricial do tipo
reservatório, o fármaco atra-
vessa a membrana do reser-
vatório por difusão através
de poros. c. Fármacos adsor-
vidos ao suporte matricial
que pode ser inerte ou bio-
degradável.

uma hidratação seguida de gelificação, produ-
zindo uma barreira que pode reduzir a liberação
do fármaco a depender da composição da for-
mulação 35.

A taxa no qual o fármaco é liberado, consti-
tui a principal variável nos sistemas matriciais
hidrofílicos, sendo controlada pela formação da
camada do hidrogel em torno da matriz após a
sua exposição a um fluido aquoso. A quantifi-
cação do grau de erosão da superfície da matriz
intumescida ou a definição das taxas de ab-
sorção de água na interface entre o gel e o meio
que o cerca podem ser bastante importantes pa-
ra determinação das taxas de liberação do fár-
maco. Desta forma, deve ocorrer uma liberação
linear do fármaco. Pela determinação e ajuste da
velocidade de erosão do sistema matricial, po-
de-se alcançar uma liberação de ordem zero pa-
ra um dispositivo oral eficiente de liberação
controlada de fármacos 36. 

Os comprimidos matriciais hidrófilos são
preparados como os comprimidos convencio-
nais, inclusive utilizando-se os adjuvantes tradi-
cionais. A produção poderá ser realizada por
compressão direta ou granulação via úmida,
sendo esta última geralmente escolhida devido à
melhoria das propriedades de compactação,
além da otimização das características de escoa-
mento dos granulados 37. Quando há necessida-
de de uma granulação, esta deve ser feita com
soluções alcoólicas, evitando-se o uso de água e
solventes orgânicos, o que provocaria a gelifi-
cação precoce e prejuízos à saúde de pessoas e
ao meio ambiente respectivamente. A etapa de
adição da matriz hidrofílica no processo de ob-
tenção de comprimidos matriciais pode ser críti-
ca. Dependendo das propriedades reológicas da
mistura fármaco-excipientes-matriz, e do poder
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de agregação desta mistura, pode-se utilizar
compressão direta na obtenção dos comprimi-
dos. Em alguns casos torna-se necessário a
adição da matriz ao granulado pré-formado en-
tre fármaco-excipientes 38. 

A escolha do tipo de matriz deve ser basea-
da, entre outras, nas características físico-quími-
cas do fármaco. Fármacos lipofílicos podem ser
incorporados à matrizes hidrofílicas, obtendo-se
coeficientes de partição adequados para libe-
ração do fármaco. Fármacos hidrossolúveis po-
dem ficar retidos na matriz hidrofílica e desta
forma, devem ser criteriosamente avaliados com
relação a interação com o polímero 37. 

A hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é o
mais importante material carreador hidrofílico
usado para a preparação de sistemas orais de li-
beração controlada 14, devido a sua popularida-
de associada à natureza não tóxica, à pequena
influência das variáveis de processamento sobre
a liberação do fármaco, sua facilidade de com-
pressão e sua aplicabilidade, e por acomodar al-
tos níveis de fármaco. Um importante aspecto a
ser avaliado na produção de comprimidos de li-
beração prolongada utilizando HPMC são a
morfologia e o tamanho das partículas do polí-
mero, pois estes fatores podem tornar o fluxo
do pó pobre e causar problemas durante a com-
pressão 38. Segundo Kranz et al. 33, a adição de
ácidos orgânicos como o ácido fumárico e o áci-
do sórbico em matrizes de HPMC podem man-
ter constante os valores de pH durante a libe-
ração do fármaco, apresentando vantagens mui-
to importantes como a liberação independente
do valor do pH. 

São inúmeros os trabalhos que utilizam
HPMC como matriz hidrofílica para liberação
controlada de fármacos. Geralmente as concen-
trações utilizadas nas formulações variam de 10-
20% de HPMC para obtenção de cinética de li-
beração em torno de 12 horas, e concentrações
maiores de 30% para liberação prolongada em
torno de 24 h 39. Oliveira Filho 40 utilizou HPMC
como matriz hidrofílica, variando entre 20-40% a
concentração deste polímero no comprimido.
Yang 41 desenvolveram um novo sistema de li-
beração intragástrica utilizando HPMC em com-
primidos de múltiplas camadas, produzindo
comprimidos com três camadas, duas contendo
a matriz hidrofílica em diferentes concentrações
e uma camada de liberação imediata, veiculan-
do em cada camada um fármaco diferente (te-
traciclina, metronidazol e sal de bismuto). Pa-
rakh et al. 39 fizeram estudo com matriz hidrofíli-
ca, utilizando 4 diferentes tipos de HPMC, com

graus de viscosidade específicos (K4M, K100,
K15M, K3LV), obtiveram largagens diferentes,
mantendo-se fixa a concentração da matriz no
comprimido.

Um outro produto utilizado como matriz hi-
drofílica é a gelatina, um polímero natural deri-
vado do colágeno comumente usado para pre-
parações farmacêuticas. O colágeno é de parti-
cular interesse como um polímero natural para
liberação de fármacos, visto que ele é um prin-
cipal constituinte natural do tecido e principal
proteína estrutural de alguns órgãos. Existe um
crescente interesse na utilização do colágeno
como veículo para liberação de fármacos, devi-
do a sua biocompatibilidade, estrutura bem defi-
nida e atoxicidade 39. 

Os hidrogéis têm atraído considerável
atenção para sistemas de liberação controlada
de fármacos hidrofólicos. O termo hidrogel é ti-
picamente reservado para materiais poliméricos
que podem absorver uma quantidade significan-
te de água enquanto mantém sua estrutura tridi-
mensional. Alguns hidrogéis semelhantes ao
HPMC, como o dextram, podem ser usados na
preparação de sistemas de liberação controlada
para uso oral, podendo ser de origem natural
como os extraídos da cana de açúcar 42.

Outros polissacarídeos de ocorrência natural,
como a pectina, composto altamente hidrofílico,
têm sido usados para preparação de sistemas de
liberação de fármacos. A excessiva solubilidade
da pectina em água traz problemas na produção
dos sistemas de liberação, logo, a sua solubili-
dade é reduzida através da formação de sais de
cálcio, como o pectinato de cálcio 43. O pectina-
to de cálcio é utilizado por garantir um firme
controle da liberação de fármacos devido a sua
alta resistência à água 13. Hidrogéis de pectinato
de cálcio são estáveis em soluções de baixo pH
e estão sendo investigados como um material
carreador para diferentes sistemas de liberação
controlada, principalmente os de liberação no
trato gastrointestinal, destacando-se os fármacos
destinados a serem liberados no cólon 44. 

Utilização de Matrizes Hidrofílicas na
Produção de Medicamentos Mucoadesivos

Diversos polímeros com características hidro-
fílicas aplicados à formas farmacêuticas de libe-
ração controlada podem também ser utilizados
na preparação de formas farmacêuticas denomi-
nadas bioadesivas. Bioadesão pode ser definido
como o estado em que dois materiais, sendo ao
menos um de natureza biológica, são mantidos
juntos por prolongados períodos de tempo atra-
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vés forças interfaciais. Quando o local de ade-
são é o muco ou a uma membrana mucosa, o
fenômeno é denominado como mucoadesão 45.

Um dos diferenciais de formas bioadesivas é
o incremento do tempo de permeância da for-
mulação no local de ação ou no local de ab-
sorção para distribuição sistêmica, o que melho-
ra a absorção do fármaco por modificação dos
parâmetros tempo de contato, pH e osmose 46.

As membranas mucosas revestem várias cavi-
dades corpóreas. Consistem em uma camada de
tecido conjuntivo localizada sobre a camada
epitelial, superfície a qual usualmente há pre-
sença de camada de muco. O muco encontra-se
aderido a superfície da mucosa como uma ca-
mada de gel. Os principais componentes do
muco são mucopolissacarídeos, lipídeos, sais
inorgânicos e água, sendo a mucina a mais im-
portante. A mucina é uma secreção viscosa de
glicoproteínas que reveste as paredes do epité-
lio das mucosas 47.

Certos polímeros são ativados através de hi-
dratação, e se aderem de forma inespecífica a
diversas superfícies, onde apresentarão uma
adesão mais forte às superfícies inertes secas do
que aquelas cobertas com muco. A presença de
hidroxilas, carboxilas ou grupamentos amina fa-
vorece a adesão do polímero. Exemplos típicos
de excipientes utilizados na preparação de for-
mas farmacêuticas mucoadesivas são: carbore-
mos, quitosana, alginato de sódio e derivados
celulósicos 48.

O processo de bioadesão inicia-se pela inter-
penetração das moléculas do polímero nas gli-
coproteinas do muco, promovendo o primeiro
contato, que posteriormente leva a ligações que
estabelecem o processo de bioadesão. Estas li-
gações podem ser do tipo iônica, ligação cova-
lente, pontes de hidrogênio, forças de Van-der-
Waals e forças hidrofóbicas 49.

Após esta etapa se estabelecem os enlaces
químicos, que para os produtos bioadesivos é de
interesse que sejam de baixa energia, evitando
enlaces fortes do tipo covalente ou iônico, pois
podem prejudicar o caráter transitório que estes
produtos necessariamente devem possuir 46.

Com a finalidade de se investigar o princípio
da mucoadesão, as seis teorias gerais de adesão
foram adaptadas, sendo estas: eletrônica, umida-
de, adsorção, difusão, mecânica e fratura. Devi-
do a sua complexidade, é provável que o pro-
cesso de mucoadesão envolva mais de uma des-
tas teorias 49.

Entretanto o processo de mucoadesão pode
ser descrito basicamente por meio de duas eta-
pas, sendo estas (Fig. 3): Etapa 1 - Estágio de

contato: Um contato intimo (molhado) ocorre
entre o material mucoadesivo e a membrana
mucosa; Etapa 2 - Estágio de consolidação: as
várias interações físico-químicas ocorrem para
consolidar a força da junção adesiva, conduzin-
do à adesão prolongada 47.

Especificamente na etapa 2 (estágio de con-
solidação) duas teorias descrevem o processo
de formação do gel de consolidação. A primeira
teoria baseia-se no efeito macromolecular de in-
terpenetração. Esta teoria foi baseada principal-
mente na teoria da difusão dos sistemas compa-
tíveis poliméricos, as moléculas mucoadesivas
interpenetradas ligam-se por interações secun-
dárias com as glicoproteínas do muco (Fig. 4) 50.

A segunda teoria é a teoria da desidratação,
quando um material capaz de se gelatinizar ra-
pidamente encontra-se em um ambiente aquo-
so, quando trazido para o contato com o gel do
muco, este se desidratará rapidamente e forçará
a consolidação da junção do muco até que o
equilíbrio esteja alcançado 51. 

Figura 3. Os dois estágios da mucoadesão.

Figura 4. Interpenetração Molecular do polímero bio-
adesivo A, com as glicoproteínas do muco B. Os está-
gios (a) (b) e (c) representam o acercamento, contato
superficial e interpenetração respectivamente.

Uma nova e promissora geração de políme-
ros mucoadesivos utilizados para liberação oral
de fármacos, são os polímeros tiolados ou tio-
meros, polímeros com grupos tióis livres capa-
zes de formar ligações dissulfeto intra e inter-
moleculares, que promovem uma maior adesão
e tempo de permanência na mucosa gastro-in-
testinal. Quitosana-iminotiolada, poliacrilato-cis-
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teína, poliacrilato-hemocisteína, quitosana-ácido
tioglicólico, alginato-cisteína, carboximetilcelulo-
cisteína, constituem alguns dos polímeros tiola-
dos candidatos a agentes mucoadesivos auxilia-
res 52,53. 

Esta nova classe de polímeros é de grande
interesse principalmente para fármacos com bai-
xa permeabilidade e absorção, como por exem-
plo a riboflavina, cujos locais de maior absorção
são estômago e duodeno, pode ter sua taxa de
absorção fortemente melhorada pela utilização
de tiomeros na composição de microesferas. Es-
tes polímeros promovem um contato mais efeti-
vo com a membrana de absorção, melhoram o
gradiente de concentração e possibilitam um
transporte passivo de fármacos polipeptídicos,
reduzindo o metabolismo pré-sistêmico destes
fármacos 54. Os tiomeros, interagem com a ciste-
ína das glicoproteínas do muco, formando li-
gações dissulfeto entre o polímero mucoadesivo
e a camada mucosa 55. 

Kast et al. 56 realizou estudo in vivo utilizan-
do heparina de baixo peso molecular associada
a um sistema de liberação controlada de fárma-
cos a base de um polímero tiolado. A adminis-
tração oral da heparina associada ao tiomero re-
sultou em um aumento significativo da absorção
da heparina e uma maior biodisponibilidade
deste fármaco, comparada aos comprimidos
controle do polímero não tiolado. 

Figura 5. Estrutura de alguns polímeros tiolados.

Outro recente avanço é a utilização de polí-
meros mucoadesivos para potencializar o pro-
cesso de imunização de vacinas aplicadas a mu-
cosas. A utilização destes polímeros mucoadesi-
vos aumenta o tempo de permanência e o con-
tato do antígeno com a mucosa, o que resulta
em uma maior eficiência na indução da imuno-
genicidade antígeno-específica 57.

A administração intranasal do vírus da imu-
nodeficiência humana (HIV) tipo 1, proteínas,
peptídeos e DNA, tem sido referenciado para in-
duzir resposta imune mediada por anticorpos
via mucosa e sistêmica em modelos animais 58.

Um outro tipo de imunização via intravagi-
nal, surge como uma rota potencial para in-
dução de anticorpos locais, alguns exemplos
são a administração de papilomavirus bovino ti-
po 1 que induz resposta imune mucosa em ra-
tos, e a imunização intravaginal com glicoproteí-
nas recombinantes do tipo 1 do vírus da herpes
simples para induzir imunidade específica e
propiciar uma proteção contra infecções vagi-
nais 59,60.

Formulações líquidas que gelificam no local
da aplicação tem sido utilizadas para liberação
tópica de drogas. Polaxameros (Pol), são copolí-
meros produzidos pela mistura do polioxietileno
e polioxipropileno, tem excelente compatibilida-
de com diversas substâncias químicas e alta ca-
pacidade de solubilizar vários fármacos. Estes
polímeros tem sido usados em formulações va-
ginais, ocular e nasais, entretanto não facilitam a
adesão 61-63.

Desta forma polímeros mucoadesivos, como
óxido de polietileno (PEO) e policarbofil (PC),
tem sido utilizados para aumentar o contato en-
tre componentes terapêuticos e a mucosa, em
uma variedade de formulações farmacêuticas tó-
picas 64,65. Estudos prévios mostram que siste-
mas de liberação mucoadesivos compostos por
Pol/PEO combinados, podem melhorar a re-
tenção nasal de DNA-plasmídeo administrado
via intranasal. 

Kim 66 demostrou que a utilização de
Pol/PEO em sistema mucoadesivo de liberação
vaginal acentuou significativamente a indução
de resposta imune sistêmica e mucosa para antí-
genos como o papilomavirus humano (HPV -
Tipo 1) e para os antígenos de superfície da he-
patite B.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sistemas matriciais constituem-se numa

alternativa segura e eficaz, com custo de ob-
tenção muito inferior quando relacionado a ou-
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tros sistemas de liberação controlada, sendo as-
sim uma opção de grande importância no pro-
cesso industrial. Com um amplo repertório de
adjuvantes hoje disponíveis no mercado far-
macêutico para esse sistema, torna-se uma alter-
nativa versátil de fácil adaptação quanto a natu-
reza do fármaco em questão e da cinética de li-
beração desejada.

Cada vez mais o número de trabalhos rele-
vantes envolvidos no delineamento de sistemas
de liberação controlada de fármacos vem cres-
cendo, principalmente com o objetivo de elimi-
nar as mudanças cíclicas na concentração de
fármaco no plasma. 

A interação das diversas áreas da pesquisa
como eletroeletrônica, robótica, química far-
macêutica, farmacologia entre outras, aliadas a
nanotecnologia estão proporcionando avanços a
passos largos na disponibilização de fármacos
no local de ação desejado de forma controlada.
O crescimento de estudos envolvendo novos
sistemas de liberação controlada de fármacos
poderá contribuir não só para aumentar a segu-
rança e a eficácia de um fármaco, mas também
melhorar o seu desempenho total. 
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