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RESUMO. No presente trabalho avaliou-se o potencial de administração cutânea do flurbiprofeno. Foram
determinadas a permeabilidade intrínseca do flurbiprofeno e a influência de promotores de absorção na
penetração cutânea do fármaco através da realização de cinéticas de permeação. O estudo foi desenvolvido
utilizando células de difusão tipo Franz e pele de suíno. Os veículos investigados foram o éster decílico de
ácido olêico (Cetiol® V),  2-octil dodecanol  (Eutanol® G),  dicaprato/dicaprilato de propileno  glicol
(Miglyol®), miristato de isopropila, palmitato de isopropila, álcool oleílico, propilenoglicol e polietilenogli-
col 400. O fluxo intrínseco obtido foi de 201,5 ± 46 μg.cm–2.h–1. Os ácidos graxos saturados como miristato
de isopropila apresentaram o maior desempenho em relação ao aumento da penetração cutânea do fárma-
co (399,6 + 42 μg.cm–2.h–1), enquanto que os veículos mais hidrofílicos provocaram uma importante re-
dução do fluxo de penetração. 
SUMMARY. “Study of Cutaneous Penetretion of Flurbiprofen”. In the present work the potencial of cutaneous
administration of flurbiprofen was evalueted. The intrinsic permeation of flurbiprofen as well as the influence of
different penetration enhancers in the cutaneous penetration was evaluated through kinetics permeation studies.
Skin penetration kinetics was determined by using a Franz type diffusion cell and pig skin. The vehicles studied
were decyl oleate (Cetiol® V), 2-octyldodecanol (Eutanol® G), isopropyl miristate, oleilic alcohol, isopropyl
palmitate, propylene glycol dicaprylate/dicaprat (Miglyol®) polyethylene glycol 400, and propylene glycol. The
results showed an intrinsic flux of 201.5 ± 46 μg.cm–2.h–1. The saturated fatty acids like isopropyl miristate in-
creased the skin penetration rate (399.56 ± 42.89 μg.cm–2.h–1), while more hydrophilic vehicle significantly re-
duced the penetration flux.

INTRODUÇÃO
O flurbiprofeno (FB), ácido 2-flúor-4-bifenil

propiônico é um potente antiinflamatório não
esteroidal (AINE) utilizado no tratamento e alí-
vio sintomático de dor e inflamação em pacien-
tes que sofrem de distúrbios músculo-esqueléti-
cos, como artrite reumatóide, osteoartrite e es-
pondilite anquilosante 1-3. Uma de suas princi-
pais aplicações diz respeito ao controle da artri-
te reumatóide, uma doença sintomática e crôni-
ca que requer a utilização do FB por longos pe-
ríodos de tempo. Porém, a possibilidade de uso
prolongado de AINEs pode ser comprometida
pela ocorrência de efeitos adversos indesejáveis.
No caso da via oral, os principais efeitos relata-

dos referem-se a desconforto e irritação gastrin-
testinal (intolerância e ulceração), dispepsia e
constipação 4,5.

Assim, apesar do seu potente efeito antiinfla-
matório, a existência de importantes efeitos co-
laterais vem restringindo a utilização da via oral
para administração do FB. Isto justifica o grande
interesse na utilização de recursos tecnológicos
para melhorar o emprego terapêutico deste gru-
po farmacológico 6.

Nos últimos anos, tem aumentado o interes-
se no desenvolvimento de formulações de an-
tiinflamatórios para uso tópico, através de pre-
parações transdérmicas convencionais e de ma-
trizes adesivas 2,4,7,8.
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De modo geral, a administração cutânea de
AINEs se apresenta como uma interessante alter-
nativa para contornar os problemas associados à
via oral, além de possibilitar o desenvolvimento
de sistemas de liberação de fármacos que per-
mitam a manutenção de concentrações plasmáti-
cas relativamente estáveis e por um período
maior, com a administração de uma única dose
9. Além disto, aspectos farmacocinéticos, como
sua curta meia vida biológica (4 a 6 h), e carac-
terísticas físico-químicas, como solubilidade e
peso molecular, tornam o FB um excelente can-
didato à administração cutânea 10,11. 

A concepção de impermeabilidade relativa
da pele limitou, durante muito tempo a estraté-
gia de administração cutânea de medicamentos
aos tratamentos puramente dermatológicos. Tal
noção era conseqüência de uma visão unica-
mente fisiológica da pele onde predominava a
função barreira deste órgão. Graças aos traba-
lhos pioneiros de autores como Scheuplein 12-14,
hoje é notório que essa barreira, principalmente
o estrato córneo, não é absoluta e que a pene-
tração cutânea de um fármaco, condicionada em
grande parte por suas características físico-quí-
micas, pode viabilizar a sua absorção capilar e
conseqüente ação sistêmica 15. 

Considerando que a penetração cutânea
constitui etapa limitante no processo de ab-
sorção, uma das mais importantes questões na
absorção cutânea é a pesquisa de métodos efeti-
vos e seguros de aumento da penetração de
substâncias através da pele. A limitada permea-
bilidade da pele é um dos fatores que impedem
uma maior difusão do uso da via cutânea visan-
do à obtenção de efeito sistêmico. As maiores
estratégias para superar essa limitação são a alte-
ração das propriedades de barreira da pele por
promotores químicos de penetração, aumento
da atividade termodinâmica da droga e a utili-
zação de métodos físicos como a iontoforese 16.

Os promotores químicos aumentam significa-
tivamente a penetração de substâncias através
da epiderme, porém não devem causar irritação
ou dano severo à pele. Esses promotores devem
ser seguros, não tóxicos, farmacologicamente
inertes, não irritantes e não alergênicos, Além
disso, o tecido deve retomar sua integridade
normal e propriedades de barreira quando o
promotor for removido 11,17.

Assim, o objetivo deste trabalho é o de ava-
liar o efeito de diferentes veículos frente à pene-
tração cutânea do FB, utilizando células de di-
fusão tipo Franz e pele de suíno.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

O flurbiprofeno foi gentilmente cedido pelo
Laboratório Sophartex (França). Cetiol® V (éster
decílico do ácido olêico) e Eutanol® M (2-octil
dodecanol) foram adquiridos da Henkel (Ale-
manha). Triglicerídeos dos ácidos cáprico e ca-
prílico (Miglyol®840) foi adquirido da Hüls
(Alemanha). Propilenoglicol e polietilenoglicol
400 fornecidos pela Merck (Alemanha). Miristato
de isopropila, palmitato de isopropila e álcool
oleílico foram adquiridos pela Delaware (Brasil),
fosfato básico de sódio e fosfato bibásico de po-
tássio foram adquiridos da Merck.

Estudos de permeação
Preparação da pele

Nos experimentos realizados para determi-
nação de cinéticas cutâneas, foram utilizadas pe-
les de orelha de porco doméstico, desprovidas
de pêlos (obtidas através de doação da empresa
Dália-Cosuelo®, Brasil). As peles foram mantidas
congeladas a -20 °C e descongeladas a tempera-
tura ambiente no momento do experimento.
Com auxílio de um bisturi a parte externa da pe-
le foi removida da cartilagem da orelha e com
auxílio de uma pinça retiraram-se restos de va-
sos sangüíneos e tecidos para uma melhor ho-
mogeneidade na espessura da pele, mostrando
uma média em torno de 2 mm de espessura. As
peles de orelha de porco foram mantidas imer-
sas em tampão fosfato pH 7,4 e 0,02 M por 12 h. 

Determinação das cinéticas de permeação
Para analisar o fluxo intrínseco do flurbipro-

feno através da pele foram utilizadas células de
difusão do tipo Franz modificadas e adaptadas
para o experimento, com área interna de 2,54
cm2 e volume da fase aceptora de 9 ml. Após
tratamento da pele, a mesma foi colada com co-
la acrílica sobre a borda da fase aceptora com a
face interna da pele voltada para o interior da
célula de difusão. Após a montagem da célula,
completou-se o volume da fase aceptora com
tampão fosfato pH 7,4 e concentração de 0,02
M. 

Cinéticas de permeação para determinação do
fluxo intrínseco

Em cada célula, num total de seis por experi-
mento, adicionou-se 0,1 ml de acetona conten-
do 50 mg de fármaco sobre a superfície da pele
para análise do fluxo intrínseco. As células fo-
ram mantidas sob agitação com barras magnéti-
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cas revestidas de Teflon® de 5 mm de compri-
mento num banho termostático à temperatura
de 37 °C. O fluxo do fármaco através da pele
(µg.cm–2.h–1) foi calculado determinando-se a
concentração do fármaco na fase aceptora em 2,
4, 6, 8, 10 e 12 h após a aplicação do depósito
volátil. A cada amostragem, retirou-se todo o lí-
quido contido na fase aceptora, sendo a respec-
tiva fase completamente renovada com o
tampão fosfato. 

Avaliação dos promotores de absorção
O mesmo procedimento foi adotado para a

determinação das cinéticas de permeação para
avaliação da influência de diferentes promotores
de absorção sobre as características de pene-
tração cutânea do FB. Neste caso, o depósito
aplicado correspondeu a 1 ml de veículo con-
tendo 50 mg do fármaco. Para obtenção das so-
luções flurbiprofeno/veículo, dissolveu-se 250
mg de FB em 5 ml de cada veículo. Não houve
formação de nenhuma suspensão nos veículos
utilizados, o que tornou desnecessária qualquer
caracterização a esse respeito.

Os veículos utilizados foram miristato de iso-
propila (MI), álcool oleílico (AO), Eutanol® M
(E), Cetiol® V (C), Mygliol® 840 (M), palmitato
de isopropila (PIP), polietilenoglicol 400 (PEG
400) e propilenoglicol (PG). 

Quantificação do flurbiprofeno 
A quantidade de flurbiprofeno permeada

através da pele foi quantificada por HPLC atra-
vés de uma modificação do método desenvolvi-
do por Chi et al. 18. O sistema consiste de uma
bomba isocrática Waters 510 com injetor manual
Rheodiyne 7125 de 20 µl, um detector Waters
Lambda Max Model 481, um integrador Waters
Data Module 746 e uma coluna RP-18 Licrosp-
her 100 (125 x 4 mm) com tamanho de partícula
de 5 µm da Merck. A fase móvel utilizada foi
uma mistura de tampão fosfato pH 7,4 (0,02  M)
e acetonitrila numa razão de 72:28 com fluxo de
1 ml/min. O comprimento de onda utilizado no
detector de UV foi 254 nm. O tempo de re-
tenção obtido apresentou valor de cerca de 4
minutos. 

Determinação dos parâmetros de
permeação

Os parâmetros de permeação investigados
foram o fluxo de permeação cutânea e o tempo
de latência. Para calcular o fluxo de permeação,
os dados obtidos a partir das cinéticas foram
plotados em um gráfico considerando a quanti-

dade total permeada por unidade de área
(µg.cm–2) em função do tempo (h), sendo os
parâmetros de permeação determinados a partir
dos gráficos obtidos.

A inclinação da porção linear (considerada
como correspondente ao estado estacionário de
difusão) representa o fluxo de penetração do FB
através da pele (µg.cm–2.h–1) e a sua interseção
com o eixo da abscissa permite extrapolar o va-
lor do tempo de latência, o qual representa o
tempo necessário para que a difusão do fárma-
co através da pele ocorra no chamado estado
estacionário. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Determinação do fluxo intrínseco de
permeabilidade cutânea do FB

A avaliação da capacidade intrínseca do FB
em penetrar a estrutura cutânea foi realizada
através da determinação do fluxo de penetração
a partir de depósito volátil, o qual mostrou um
valor de 201,5 ± 46 µg.cm–2.h–1, com um tempo
de latência de 1,37 h. A utilização de acetona,
bem como de outros solventes voláteis, é um
método clássico para a determinação do fluxo
intrínseco, como demonstrado por Scheuplein e
Ross 19, Akhter e Barry 20 e Wester e Maibach 21.
A quantidade de acetona aplicada foi de apenas
100 µl, sendo rapidamente evaporada, reduzin-
do a possível interferência sobre a permeabili-
dade do flurbiprofeno através da pele. Desta
forma, a determinação do fluxo intrínseco busca
avaliar em que medida o fármaco é capaz de
penetrar a pele sem a presença de veículos ou
promotores de absorção, pois a acetona serve
apenas para aplicar o fármaco sobre a pele dada
a rápida evaporação. 

Este resultado é coerente com outros dados
relatados na literatura a respeito da absorção
cutânea do FB, o qual apresenta boas caracterís-
ticas de permeabilidade em relação aos demais
AINEs 4. No estudo desenvolvido por Chi et al.
4,18 não foi realizada a determinação do fluxo in-
trínseco, mas sim avaliação da penetração cutâ-
nea a partir de veículos hidrofílicos. Entretanto,
os autores concluem o estudo considerando o
potencial deste fármaco para a administração
pela via transdérmica.

O FB apresenta um valor de log Kp (Kp é o
coeficiente de partição octanol/água) 4,16, o
qual é ligeiramente superior à faixa considerada
ótima, ou seja, log Kp entre 2 e 3, confirmando
o potencial intrínseco do fármaco em relação à
absorção cutânea. Normalmente valores mais
elevados deste parâmetro traduzem um alto co-
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eficiente de permeabilidade mas uma pobre so-
lubilidade em água, indicando a inexistência de
um equilíbrio hidrofílico/lipofílico adequado à
difusão de um fármaco através da estrutura
cutânea, a qual é representada por domínios al-
ternados de natureza química oposta. Assim,
embora o FB apresente um fluxo intrínseco rela-
tivamente elevado, seria possível otimizar o flu-
xo de penetração cutânea do fármaco estudado
a fim de melhor explorar as vantagens decor-
rentes da via de administração investigada 10,22.

Um dos fatores que freqüentemente é igno-
rado no desenvolvimento de formulações der-
matológicas, bem como quando se deseja pre-
ver a permeabilidade cutânea do fármaco veicu-
lado, é considerar que muitos fármacos são áci-
dos ou bases fracas e que serão portanto ioniza-
dos, dependendo do pH do meio. O pH da su-
perfície da pele é em torno de 5.0 e freqüente-
mente um pH em torno de 4 a 7 é escolhido pa-
ra a fase aquosa numa formulação dermatológi-
ca. A questão a ser considerada, é quanto isso
irá afetar a quantidade de fármaco que poderá
ser liberada. A partição da forma ionizada, em
tese, seria significativamente menor que a da
não ionizada. Entretanto, deve ser lembrado que
o fluxo máximo é o produto da permeabilidade
(diretamente relacionado com o coeficiente de
partição) e da solubilidade aquosa. À medida
que a solubilidade aquosa aumenta observa-se,
normalmente, uma diminuição do coeficiente de
partição, o que é desfavorável em relação à pe-
netração do fármaco na pele 9.

A teoria da partição pH dependente a respei-
to da penetração de moléculas no trato gastroin-
testinal é hoje muito conhecida. De uma manei-
ra geral, quando administrados pela via oral, os
fármacos possuem maior capacidade de pene-
tração quando estão na forma não ionizada. Po-
demos assim predizer a biodisponibilidade de
um fármaco utilizando a equação de Hander-
son-Hasselbach, usada para calcular a razão da
concentração da forma ionizada (A-) e a forma
não ionizada (HA-): pH - pKa = log A- / HA-.
Mas tratando-se da via cutânea não se observa
uma relação direta.

Assim, pode se afirmar que o fluxo total da
penetração de um fármaco através da pele, res-
ponde pela soma do fluxo das formas ionizadas
e não ionizadas e suas respectivas concen-
trações 9,11,23.

O pH e o pKa do fármaco mostrarão as
frações ionizadas e não ionizadas. Para o flurbi-
profeno, sendo que em pH 7,4 a razão da forma
ionizada sobre a não ionizada é igual a um, ou

seja, estará 100% ionizado nesse pH. Seria por-
tanto de se esperar que o flurbiprofeno não
atravessasse a pele, mas ocorre exatamente o
oposto, pois a determinação do fluxo intrínseco
revelou um potencial elevado de penetração
cutânea. Isto demonstra que a solubilidade
aquosa do fármaco possui papel importante na
penetração cutânea. Foi avaliada a influência do
pH do meio na permeabilidade cutânea de vá-
rios AINEs, demonstrando um aumento da per-
meabilidade  em  função  do aumento  do  pH,
correspondendo a um aumento de solubilidade
aquosa 9,24.

Avaliação da influência de veículos sobre a
permeabilidade cutânea do FB

Uma estratégia interessante para a otimi-
zação do fluxo percutâneo de uma molécula é a
escolha de um veículo apropriado, tendo como
principal objetivo a identificação de substâncias
químicas capazes de melhorar a penetração do
fármaco e que sejam, por sua vez, não irritantes,
não tóxicas e não alergênicas 17,25,26.

Assim, respeitando os critérios de inocuida-
de, procedeu-se a escolha de alguns veículos a
fim de estudar a sua influência nas característi-
cas de permeabilidade do FB. Um segundo as-
pecto considerado na escolha dos veículos foi a
sua natureza química. Neste sentido, foram sele-
cionados veículos de natureza hidrofílica (propi-
lenoglicol, polietilenoglicol e álcool oleílico) e
lipofílica (miristato de isopropila, Mygliol, Cetiol
V e Eutanol).

Os resultados referentes às cinéticas de per-
meação cutânea do fármaco são mostrados na
Fig. 1. Os parâmetros de permeação através da
pele, fluxo no estado estacionário, tempo de
latência e o fator de promoção são mostrados
na Tabela 1. O fator de promoção foi calculado
pela razão das médias de fluxo de cada veículo
em relação à média de fluxo intrínseco do flur-
biprofeno. Como mostra a Tabela 1, o Cetiol® V
e o miristato de isopropila apresentaram os
maiores fatores de promoção, praticamente do-
brando os valores de fluxo (397.89 e 399.56
µg.cm–2.h–1, respectivamente), seguidos do Euta-
nol e Miglyol (377,79 e 275.68 µg.cm–2.h–1), en-
quanto o propilenoglicol, o polietilenoglicol e o
álcool oleílico levaram a obtenção de um fluxo
inferior àquele obtido no estudo de permeabili-
dade intrínseca do FB. As cinéticas de perme-
ação são igualmente representadas na Fig. 1.

Normalmente, os ésteres alifáticos como mi-
ristato de isopropila atuam principalmente nos
lipídeos do estrato córneo, aumentando a di-
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fusão e/ou o coeficiente de partição entre o es-
trato córneo e o veículo, aumentando assim a
permeabilidade do fármaco. Com o aumento da
cadeia dos ácidos graxos, ocorre uma dimi-
nuição do fluxo, como observado com o palmi-
tato de isopropila em relação ao miristato de
isopropila. O mecanismo pelo qual o Cetiol®
(éster decílico do ácido olêico) aumenta a per-
meabilidade do fármaco é desconhecido, mas
há indícios de que atue de forma similar aos és-
teres alifáticos e como ácidos graxos insaturados
como o ácido olêico, os quais promovem a pe-
netração do fármaco atuando sobre os lipídeos
do estrato córneo, provavelmente penetrando
na estrutura lipídica e interagindo com a porção

Veículo
Fluxo +SD

TL (h)
Fator de 

(µg.cm–2.h–1) Promoção

FB 208,90 ± 12 1,37 1,0
Cetiol V 397,89 ± 41,70 1,27 1,97

MIP 399,56 ± 42,89 1,45 1,98
Eutanol G 377,79 ± 7,13 0,75 1,87
Mygliol 275,68 ± 22,24 1,67 1,37

AO 154,09 ± 36,15 2,42 0,76
PIP 130,21 ± 34,06 3,00 0,65
PG 23,19 ± 6,06 2,93 0,11

PEG 400 9,06 ± 6,81 1,33 0,04

Tabela 1. Parâmetros de permeação cutânea do flur-
biprofeno: fluxo no estado estacionário (J), tempo de
latência (TL) e fator de promoção por veículo.

Figura 1. Cinéticas de permeação do FB através da pele de porco.

polar de lipídeos. Assim, devido a sua estrutura
conformacional, o ácido olêico seria capaz de
perturbar a região lipídica do estrato córneo
conferindo-lhe maior fluidez e, consequente-
mente, menor resistência à difusão do fármaco.
Já os álcoois graxos como o álcool oleílico, eles
promovem um menor fluxo quando comparado
com seu ácido graxo correspondente, o que po-
de explicar sua baixa utilização como promoto-
res de absorção 27,28. 

Quanto ao Mygliol, não existem evidências
que expliquem o seu mecanismo de ação. En-
tretanto, já foi observado que derivados esterifi-
cados do propilenoglicol, como o dipelargonato
(DPPG), podem apresentar um desempenho su-
perior em relação ao propilenoglicol e a
substâncias como cafeína, testosterona e hepari-
na 29. Estes estudos mostram que o veículo não
aumenta a concentração dos fármacos na pele e
os autores propuseram que o DPPG, devido a
sua baixa polaridade, poderia penetrar na cama-
da córnea e interagir com as bicamadas lipídi-
cas, reduzindo assim a sua viscosidade. 

Em relação aos veículos de natureza hidrofí-
lica, o álcool oleílico mostrou a obtenção de um
fluxo menor que aquele atribuído à permeabili-
dade intrínseca do FB. Estudos anteriores mos-
tram que a utilização de álcoois de ácidos gra-
xos não promovem a permeação do fármaco na
mesma extensão que os seus ácidos graxos sa-
turados correspondentes, mostrando geralmente
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um efeito pouco significativo 30 Já o propileno-
glicol e o polietilenoglicol reduziram drastica-
mente o fluxo percutâneo do FB. Barry 31 atribui
ao propilenoglicol a capacidade de solvatar a
queratina e de ocupar os sítios de ponte de hi-
drogênio, o que diminuiria as ligações fármaco /
pele, melhorando a sua penetração cutânea. O
resultado obtido para este veículo sugere que
não houve aumento da participação da via
transcelular na penetração cutânea do FB com a
utilização de propilenoglicol. Apesar da nature-
za hidrofílica do propilenoglicol e do polietile-
noglicol, o fenômeno de partição na interface
cutânea não favoreceu a penetração do FB.

CONCLUSÕES
Os resultados apresentados neste estudo per-

mitem identificar o FB com um excelente candi-
dato para administração pela via cutânea. Foi
igualmente observado que a otimização do flu-
xo percutâneo pode ser obtido através da re-
dução da resistência à difusão através da pele
utilizando promotores de absorção.

Embora a penetração cutânea de uma molé-
cula contemple os domínios inter- e intra-celula-
res, é possível que os promotores de absorção
investigados tenham ação predominante ao ní-
vel dos espaços intercelulares. Entretanto, os
mecanismos exatos não se encontram ainda de-
vidamente caracterizados.

A despeito deste estudo preliminar, onde fo-
ram identificados alguns promotores como po-
tenciais componentes de uma formulação trans-
dérmica, torna-se necessário elucidar os meca-
nismos de ação destes promotores, a fim de es-
tabelecer uma base racional para o posterior de-
senvolvimento de um sistema transdérmico bem
como avaliar a influência de outros componen-
tes, em particular materiais poliméricos, nas ca-
racterísticas de permeabilidade cutânea do fár-
maco estudado.
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