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RESUMO. O objetivo deste trabalho foi desenvolver comprimidos de omeprazol revestidos com copolíme-
ro de ácido metacrílico tipo C. Os núcleos foram obtidos por compressão direta com 22,08 mg de omepra-
zol sódico para um peso médio de 180 mg. As formulações R1 e R2 foram revestidas em drageadeira Ra-
ma Cota RD utilizando pré-revestimento com Opadry® YS e polímero entérico Acryl-eze®. Os comprimi-
dos gastro-resistentes foram avaliados segundo os critérios de variação de peso, dimensão e espessura, du-
reza, friabilidade, desintegração, teor de substância ativa, uniformidade de conteúdo, resistência ácida por
captação de imagem e avaliação do perfil e cinética de liberação.  Os resultados obtidos indicaram que a
forma farmacêutica preservou as características físico-químicas do fármaco e os estudos de captação de
imagem permitiram observar que o revestimento entérico foi atingido com sucesso. O perfil e a cinética de
dissolução evidenciaram que a camada de revestimento foi um fator limitante na liberação do fármaco.
SUMMARY. “Development and Evaluation of 20 mg Omeprazole Gastro-Resistant Tablets”. The purpose of this
work was to develop omeprazole tablets coated with methacrylic acid copolymer type C. The tablets were ob-
tained from direct compression using 22,08 mg of omeprazole sodium to a final weight of 180 mg. The produced
tablets were coated in a Rama Cota RD perforated pan with sub-coat using Opadry® YS and enteric polymer
Acryl-eze®. The obtained gastro-resistent tables were examined for variation o weight, dimension and thickness,
hardness, friability, disintegration, assay, uniformity of dosage units, acid resistance by image studies, dissolu-
tion and drug release. The obtained results showed that the develop dosage form ensured the omperazole’s physi-
co-chemical characteristics. Through image studies, the enteric coating was successfully achieved. Dissolution
and drug release studies showed that coating was the major factor responsible for the drug delayed release.

INTRODUÇÃO
As formas farmacêuticas sólidas são as mais

comumente utilizadas em se tratando de admi-
nistração oral. Em termos mercadológicos, os
comprimidos representam a forma farmacêutica
mais consumida e é a forma oral mais adequada
para produção em escala industrial possibilitan-
do menor custo efetivo 1,2.

O omeprazol é o fármaco protótipo da classe
dos fármacos inibidores da bomba de prótons. É
um pró-fármaco por ser uma base fraca concen-
trada na qual é convertida à sua forma ativa no
meio ácido dos canalículos intracelulares da cé-
lula parietal, onde inibe a enzima ATPase H+/K+

dependente 3-5. Uma das vantagens da utilização

do omeprazol sódico (sal alcalino) é possuir
maior estabilidade, além de apresentar isômeros
na forma cristalina, o que confere vantagens pa-
ra estudos clínicos 6. É utilizado no tratamento
de desordens ácido-pépticas, aprovado para te-
rapia de úlcera duodenal, refluxo gastroesofági-
co e condições hipersecretantes como síndrome
de Zollinger-Ellison e na erradicação de Helico-
bacter pylori 7,8.

O omeprazol é ácido-lábil e sensível ao ca-
lor, umidade, solventes orgânicos e luz. Então, a
alternativa adotada no desenvolvimento farma-
cotécnico que assegure a estabilidade do fárma-
co e preserve suas características físico-quími-
cas, deve ser uma forma farmacêutica revestida
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que permita a passagem incólume do princípio
ativo pelo estômago e garanta sua liberação e
dissolução em meio alcalino, permitindo sua ab-
sorção através da mucosa intestinal. 

Os polímeros de revestimento mais comu-
mente empregados são derivados de celulose,
vinílicos e/ou acrílicos, pois possuem a particu-
laridade de resistirem a fluidos gástricos. Podem
ser classificados em diferentes grupos de acordo
com as características de dissolução, permeabili-
dade e desintegração 1,9. O copolímero de ácido
metacrílico tipo C (Acryl-Eze®), comercializado
pela empresa Colorcon, é um sistema em pó
dispersível em água de fácil aplicação e ideal
para revestimento de comprimidos de liberação
entérica. Combina os benefícios de uma formu-
lação que contém um sistema de revestimento
globalmente aceito como um polímero entérico
de ácido metacrílico tipo C prontamente disper-
sível em água 10. 

Na revisão de 2008, apresentada pelo merca-
do mundial de medicamentos, o omeprazol foi
um dos dez medicamentos de maior vendagem
mundial em 2008, e sua classe de antiulcerosos
está em 2º lugar em maior vendagem por classe
terapêutica 11.

De acordo com o recente levantamento bi-
bliográfico, não foi encontrada nenhuma litera-
tura sobre avaliação de comprimidos de ome-
prazol sódico revestidos com ácido metacrílico
tipo C obtidos por compressão direta, apenas
sobre cápsulas e comprimidos contendo pellets
gastro-resistentes. Neste contexto, o propósito
deste estudo foi definir as condições ideais para
produção de comprimidos gastro-resistentes
contendo omeprazol sódico de acordo com os
parâmetros de controle de qualidade, procuran-
do atender às especificações fundamentais no
desenvolvimento de revestimento de formas só-
lidas. Em função das características físico-quími-
cas do fármaco, o desenvolvimento de compri-
midos gastro-resistentes apresenta-se como uma
alternativa em termos tecnológicos e farmacoe-
conômicos.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Materiais

Omeprazol sódico (matéria prima) foi forne-
cida pela indústria farmacêutica Eurofarma S.A
(São Paulo-Brasil), conforme descrição de pro-
duto lote: OS0061106. Os excipientes farmacêu-
ticos utilizados no preparo das formulações fo-
ram: estearato de magnésio obtido da empresa
Valdequímica (São Paulo-Brasil), glicolato amido
de sódio da J. Rettenmaier & Söhne (Holzmüh-

le-Alemanha), dióxido de silício coloidal da Ga-
lena (Campinas-Brasil), celulose microcristalina
(Microcel® 200) da Blanver (São Paulo-Brasil) e
carbonato de sódio da Lafan (Várzea Paulista-
Brasil). Para o pré-revestimento foi utilizado po-
límero Opadry® YS HP 85F18422 e revestimento
entérico com copolímero do ácido metacrílico
tipo C (Acryl-Eze™) - 93092052 branco
WP573729, ambos gentilmente fornecidos pela
empresa Colorcon do Brasil® (Cotia-SP).

Preparação dos Núcleos
Foi proposta e desenvolvida formulação con-

tendo 22,08 mg de omeprazol sódico para ob-
tenção de núcleos com peso médio de 180 mg.
Estes foram produzidos em escala laboratorial,
com auxílio de máquina compressora rotativa
USIROM modelo URM-10, utilizando punção
bicôncavo de 8 mm. Foi produzido um lote de
núcleos sem revestimento (SR) e durante a pro-
dução realizou-se testes de controle de lote,
através de parâmetros como peso médio e a du-
reza.

Revestimento dos Núcleos
A partir dos núcleos, foram preparadas duas

formulações com diferentes porcentagens de re-
vestimentos, denominados R1 e R2. A formu-
lação R1 com pré-revestimento (Opadry®) com
ganho de peso teórico de 2,5% e posterior re-
vestimento gastro-resistente (Acryl-eze®) com
ganho de peso teórico de 10%. A formulação R2
com ganho de peso teórico de 8% de pré-reves-
timento e 12% com revestimento gastro-resisten-
te. O revestimento dos núcleos foi realizado nos
laboratórios da Colorcon do Brasil (Cotia-SP),
utilizando uma drageadeira Rama Cota RD com
tacho perfurado (capacidade de 4 kg) acoplado
a uma bomba peristáltica Watson Marlow com
saída e pistola Binks 460 para aspersão do líqui-
do de revestimento.

Avaliação das Características Físicas dos
Comprimidos Gastro-Resistentes

Os ensaios de controle de qualidade foram
realizados tanto para os núcleos (SR), quanto
para as formulações R1 e R2. Os parâmetros
avaliados foram: variação de peso, espessura,
diâmetro, resistência ao esmagamento, desinte-
gração e friabilidade. Todos os testes aplicados
foram baseados de acordo com especificações
da Farmacopéia Brasileira 12 e Americana 13.

Determinação do Teor de Princípio Ativo
O teor de princípio ativo foi determinado
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através de cromatografia líquida de alta eficiên-
cia (CLAE) de acordo com metodologia propos-
ta por Murakami et al. 14. A análise foi realizada
em cromatógrafo da marca Shimadzu constituí-
do de fracionador FRC-10A, de bomba LC-10AD,
detector UV-VIS modelo SPD-10AVP gerenciado
pelo controlador SCL-10AVP. Utilizou-se coluna
RP Luna 5 µ C18 Phenomenex (150 x 4,60 mm e
5 µm) mantida a 40 °C e detecção UV-VIS em
280 nm. A fase móvel empregada foi constituída
de tampão fosfato (pH = 7,4) e acetonitrila
(70:30 v/v), eluida com fluxo de 1,5 mL/min e
injeção de volume de amostra de 20 µL.

Para o doseamento das formulações foram
triturados 10 comprimidos a pó fino. A massa
equivalente ao peso médio dos comprimidos foi
transferida quantitativamente para balão volu-
métrico de 100 mL e adicionado 50 mL de so-
lução tampão fosfato pH = 11, levando ao banho
ultra-som por 10 min, após o volume foi com-
pletado com mesmo tampão. Da solução obtida,
foi retirada uma alíquota de 5 mL transferindo-a
para balão volumétrico de 50 mL, completando
o volume com fase móvel. O procedimento de
preparo das amostras para o doseamento foi
executado em triplicata, sendo a concentração
teórica final de 20 µg/mL.

Uniformidade de conteúdo
A uniformidade de doses unitárias foi realiza-

da utilizando 10 comprimidos, examinados indi-
vidualmente. Para tanto, a massa de um compri-
mido foi preparada e analisada de acordo com
o procedimento para determinação de teor de
substância ativa, descrito no item anterior.

Avaliação da Resistência Ácida dos
Comprimidos Gastro-Resistentes 
Estudo de captação de imagem

A eficiência do revestimento gastro-resistente
foi avaliada através de resistência ácida. Reali-
zou-se um estudo de captação de imagem de-
monstrando a resistência dos comprimidos fren-
te à solução ácida e desintegração em solução
alcalina. Seis comprimidos de cada formulação
R1 e R2 foram colocados em placa de Petri e
imersos em 200 mL de HCl 0,1N (pH = 1,2) por
um período de 120 min. Em seguida, os compri-
midos foram secos e imersos em 200 mL de
tampão fosfato (pH = 7,4) por mais 120 min. Ao
decorrer dos intervalos de 30, 60 e 120 min, as
imagens foram capturadas com auxílio de uma
lupa modelo OLYMPUS - SZX9 acoplada à câ-
mera, e digitalizadas através do software IMA-
GE-PROPLUS.

Teste de permeabilidade ácida
Os comprimidos gastro-resistentes R1 e R2

foram submetidos ao teste de permeabilidade
ácida, utilizando metodologia proposta por Cun-
ningham & Fegely 15. O método consiste em
uma adaptação do teste de desintegração, onde
6 comprimidos foram individualmente pesados
e colocados na cesta do aparelho de desinte-
gração, com imersão em cuba contendo 600 mL
de HCl 0,1 N por um período de 120 min. Pos-
teriormente, os comprimidos foram inspeciona-
dos visualmente, secos com papel toalha e no-
vamente pesados. A porcentagem relacionada
com o aumento de peso é dito como permeabi-
lidade ácida. O percentual de permeabilidade
ácida (Ppa) foi calculado de acordo com a
equação [1]: 

Pf – PiPpa = ( ) x 100 [1]
Pi

onde: Pf = peso final do comprimido (mg) e Pi
= peso inicial do comprimido (mg).

Avaliação do Perfil de Dissolução
O estudo do perfil de dissolução foi realiza-

do de acordo com metodologia adaptada da
Farmacopéia Americana 13 para cápsulas de
omeprazol de liberação retardada. Seis (n = 6)
comprimidos de cada formulação (R1 e R2) fo-
ram submetidos ao primeiro estágio de resistên-
cia ácida e seguidos pelo segundo estágio de
dissolução em meio alcalino. Utilizou-se equipa-
mento Varian modelo Vankel 7000, com as con-
dições experimentais descritas abaixo.

Primeiro estágio: aparato 1 (cesto) em duas
velocidades 100 e 150 rpm, meio de dissolução
HCl 0,1 N (900 mL) na temperatura de 37 °C ±
0,5 °C com tempo de análise de 120 min. Após
o término do teste, os comprimidos foram retira-
dos da cuba de dissolução e submetidos ao do-
seamento a fim de obter a quantidade de
substância ativa remanescente. Segundo estágio:
aparato 1 (cesto) em duas velocidades 100 e 150
rpm, meio de dissolução tampão fosfato pH =
7,4 (900 mL) na temperatura de 37 °C ± 0,5 °C.
Alíquotas de 10 mL foram coletadas nos interva-
los de tempo em 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 e
150 min, com auxílio de seringa acoplada a um
filtro de 0,22 µm (Millipore, U.S.A). Após a reti-
rada de cada alíquota efetuou-se a reposição do
meio. A porcentagem de liberação do fármaco
foi determinada através de CLAE com a cons-
trução de uma curva de calibração garantindo li-
nearidade no intervalo de 5 µg/mL - 30 µg/mL
(r2 = 0,9999).
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Os resultados dos perfis de dissolução foram
analisados através da análise exploratória dos
dados com comparação estatística (t de stu-
dent), eficiência de dissolução 16 e aplicação dos
fatores de diferença f1 e similaridade  f2 17. Tam-
bém foram aplicados modelos dependentes para
interpretação da cinética de liberação, visando à
determinação da ordem do processo: ordem ze-
ro, primeira ordem e modelo de Higuchi 18,19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desenvolvimento de Comprimidos Gastro-
Resistentes
Preparação dos Núcleos

As características físicas do núcleo são funda-
mentais para uma boa uniformidade do filme de
revestimento, portanto a necessidade de uma
superfície lisa, sem arestas, baixa friabilidade e
dureza adequada para resistir ao processo de re-
vestimento em drageadeira, fazem do planeja-
mento dos núcleos uma das etapas principais
no desenvolvimento e produção de revestimen-
tos 20.

Os núcleos obtidos por compressão direta
foram estabelecidos com uma quantidade fixa
de omeprazol sódico de 22,08 mg que corres-
ponde a 20 mg de omeprazol base. Realizou-se
um estudo de pré-formulação para evidenciar
possíveis incompatibilidades com o fármaco e
os excipientes selecionados. Pela fácil compres-
sibilidade, como diluente, foi selecionada a ce-
lulose microcristalina e como agente alcalinizan-
te, foi necessária a utilização do carbonato de
cálcio, para assegurar a estabilidade do omepra-
zol. Os componentes foram pesados individual-
mente e misturados em ordem programada. A
formulação proposta para obtenção dos núcleos
está sumarizada na Tabela 1.

O controle durante o processo de produção
foi realizado através do parâmetro de variação
de peso, a fim de verificar a homogeneidade e a
qualidade dos núcleos obtidos representativos
do lote. Na figura 1 pode ser observado um grá-

fico de dispersão, onde correlaciona a variação
da distribuição de peso (n = 20) em relação ao
tempo de produção. Foram obtidas 2 mil unida-
des de núcleos em 40 min, ou seja, 50 núcleos
por minuto.

Baseado na Farmacopéia Brasileira, núcleos
para revestimento com peso entre 80 mg e 250
mg podem apresentar uma variação de ± 7,5 %
em peso 12. Os resultados confirmam que du-
rante o processo de obtenção dos núcleos, o lo-
te respeitou o limite superior de confiança
(193,5 mg) e inferior (166,5 mg). Assim apresen-
tando homogeneidade e uniformidade de peso.

Revestimento
Em particular para formulações contento

omeprazol, que é altamente instável em con-
dições ácidas, é necessário o pré-revestimento
para promover a integridade do fármaco, uma
vez que os polímeros entéricos possuem grupa-
mentos funcionais ácidos livres 10. Assim, utili-
zou-se pré-revestimento com hidroxipropilmetil-
celulose, derivado do éter de celulose que pos-
sui caráter neutro 21. Quando se trata de revesti-
mento gastro-resistente é necessário que o ma-
terial de revestimento resista ao suco gástrico
assim promovendo uma liberação modificada.
Portanto, foram propostas duas formulações R1
e R2, para assim avaliar qual promoveria uma
ideal liberação retardada assegurando as carac-
terísticas físico-químicas do fármaco. Para o re-
vestimento R1 foi realizada uma dispersão de
pré-revestimento com 2,5% do polímero
Opadry® YS e a dispersão de 10% do polímero
entérico Acryl-eze®, ambos em soluções aquo-
sas. Já para o revestimento R2, diferindo na dis-
persão de 8 % para pré-revestimento e 12% para
dispersão do polímero entérico.

Matéria - Prima mg/comprimido (%)

Omeprazol sódico 22,08 12,27

Estearato de magnésio 2,7 1,5

Glicolato de amido de sódio 5,4 3

Dióxido de silício coloidal 1,8 1

Carbonato de sódio 45 25

Celulose microcristalina 103,02 57,23

Total 180 100

Tabela 1. Constituintes da formulação dos núcleos.

Figura 1. Variação da distribuição de peso dos com-
primidos com Limite Superior de Confiança de 193,5
mg e Limite Inferior de Confiança de 166,5 mg.
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Avaliação das Características Físicas dos
Comprimidos Gastro-Resistentes

A avaliação das características físicas dos
comprimidos sem revestimento (SR) e revestidos
(R1 e R2), apresentam-se na Tabela 2. Os resul-
tados obtidos estão em concordância com pre-
conizado pela Farmacopéia Brasileira 12 e Ame-
ricana 13. As formulações R1 e R2 obtiveram um
acréscimo no peso de 14 mg (8,144%) e 25,5 mg
(14,204%) respectivamente, e aumento do diâ-
metro e espessura em aproximadamente de 20
mm em relação ao SR. 

No teste de resistência ao esmagamento e
ruptura (n = 10) foi evidenciado que o revesti-
mento promoveu em média um aumento de
aproximadamente 3 Kgf para as formulações R1
e R2. Os resultados encontrados para o teste de
doseamento das formulações SR, R1 e R2 estão
em concordância, considerando uma faixa 95% -
105%. Um comparativo entre as formulações po-
de ser visualizado na Figura 2, representando
um corte transversal dos comprimidos para de-
monstrar a camada externa de revestimento. As
fotomicrografias foram obtidas com auxílio de
uma lupa Olympus SZX9 acoplada à câmera e
digitalizadas através do software image-
proplus®. De acordo com as fotomicrografias
pode ser evidenciado que na formulação R2

Doseamento Variação de Dureza Friabilidade
(%)* Peso (mg)* (Kgf)* (%)

SR 97,06 ± 0,91 179,52 ± 1,77 8,05 ± 0,2 3,12 ± 1,66 11,10 ± 0,81 0,058

R1 97,89 ± 0,36 194,14 ± 2,23 8,21 ± 0,22 3,26 ± 1,46 14,20 ± 0,54 0,037

R2 96,85 ± 0,63 205,02 ± 2,10 8,27 ± 0,46 3,36 ± 1,30 14,45 ± 0,16 0,064

Tabela 2. Resultados obtidos nos ensaios físicos realizados. *Média ± Coeficiente de Variância (CV).

Dimensões

Diâmetro (mm)* Espessura (mm)*

possui maior espessura de revestimento, tanto a
pré-capa quanto o revestimento entérico. 

Avaliação da uniformidade de conteúdo
O teste de uniformidade de doses unitárias

permite avaliar a quantidade de componente ati-
vo em unidades individuais do lote e verificar se
esta quantidade é uniforme nas unidades testa-
das. Os resultados obtidos para o ensaio de uni-
formidade de conteúdo foram: 97,55% ± 1,54%;
97,60% ± 1,35% e 97,76% ± 1,61% para as for-
mulações SR, R1 e R2 respectivamente. Assim,
considerando valores entre 95%–105%, todas as
formulações garantiram a homogeneidade e uni-
formidade de distribuição nas doses individuais.

Avaliação da Resistência Ácida dos
Comprimidos Gastro-Resistentes 
Estudo de captação de imagem

A eficiência do revestimento gastro-resistente
das formulações R1 e R2 foram avaliados através
de um estudo de resistência ácida. O estudo de-
monstrou a integridade dos comprimidos frente
à solução ácida HCl 0,1 N (pH = 1,2) e subse-
qüente desintegração em solução alcalina
(tampão fosfato pH = 7,4).

Observando a Figura 3 é evidenciada a re-
sistência em meio ácido, os comprimidos fica-

Figura 2. Fotomicrografias da secção transversal das
formulações, demonstrando a camada de revestimen-
to.

Figura 3. Fotomicrografias capturadas em solução de
HCl 0,1N (pH = 1,2).
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ram intactos e sem deformações nas paredes do
revestimento. Já na Figura 4, pode ser observa-
do que nos cinco primeiros min ocorre o pro-
cesso de dissolução da camada de revestimento,
com posterior desintegração da forma farmacêu-
tica. Cabe ressaltar que o presente estudo ape-
nas denota a resistência e dissolução da camada
de revestimento, portanto a total desintegração
dos comprimidos não ocorreu devido à falta de
agitação mecânica como realizado em um en-
saio oficial de desintegração.

Embora o estudo tenha sido realizado para
ambas as formulações (R1 e R2), as fotomicro-
grafias capturas são referentes somente à formu-
lação R1, que possui camada de revestimento
em menor porcentagem. Através deste estudo
não foi permitido distinguir e verificar a influên-
cia do grau de revestimento entre formulações,
e assim apenas verificar a eficiência gastro-resis-
tente para ambos os revestimentos.

Teste da permeabilidade ácida
O teste de permeabilidade ácida foi realizado

para contribuir na avaliação do revestimento
gastro-resistente. De acordo com procedimento
descrito, ao término dos 120 min em solução
ácida (pH = 1,2) os comprimidos foram retira-
dos do meio de desintegração para uma ins-
peção visual. Foi observado que não houve
qualquer modificação na camada de revestimen-
to, nem como intumescimento. Ambas as formu-
lações estavam intactas. Então, cuidadosamente
foi retirado o excesso de solução envolto dos
comprimidos utilizando papel toalha. Os com-
primidos finalmente secos foram pesados. Os
resultados obtidos de porcentagem de permea-
bilidade ácida foram 2,59 ± 0,30 e 1,70 ± 0,23
para as formulações R1 e R2 respectivamente. 

Figura 4. Fotomicrografias capturadas em solução
tampão fosfato (pH = 7,4).

Utilizando critério de 10% (USP 30) de per-
meabilidade ácida, ambos os filmes de revesti-
mento foram aprovados no teste. Os resultados
foram satisfatórios, e ainda pode-se observar
que o revestimento R2 (revestimento gastro-re-
sistente com ganho teórico de 12%) obteve uma
menor permeabilidade. 

Avaliação do perfil de dissolução
As características biofarmacotécnicas de for-

mas farmacêuticas sólidas são principalmente
delineadas pelo ensaio de dissolução in vitro,
uma vez que este processo é geralmente etapa
limitante para a absorção de fármacos. Assim,
uma abordagem precisa em relação ao perfil e
cinética do processo de dissolução permite a
obtenção de dados mais conclusivos em relação
às formulações em estudo 19.  

O comportamento dos comprimidos gastro-
resistentes contento omeprazol quando submeti-
dos ao ensaio de dissolução podem ser visuali-
zados na Figura 5. As formulações R1 e R2 obti-
veram êxito quanto à resistência gástrica em
ambas as velocidades de agitação (100 e 150
rpm), os valores obtidos de substância ativa re-
manescente foi de aproximadamente 99,29% ±
0,7%, ou seja, praticamente menos de 1% de
omeprazol foi dissolvido em meio ácido (pH =
1,2). Observando o gráfico é evidente que nos
primeiros 120 min de dissolução não ocorreu li-
beração do fármaco.

No segundo estágio de dissolução, etapa en-
térica pode ser observada um diferencial na
porcentagem de liberação de fármaco no mes-
mo período de tempo, visto que foram utiliza-
das duas velocidades de dissolução (100 e 150
rpm).

Apesar da relativa distinção entre os perfis
observada no gráfico de dissolução, faz-se ne-
cessária a aplicação de modelos de comparação
específicos, como os fatores de diferença (f1) e
similaridade (f2) propostos por Moore & Flanner
17. Neste modelo, os perfis são considerados di-
ferentes quando f1 for superior a 15% e seme-
lhantes quando f2 for maior ou igual a 50%.
Desta maneira, os valores calculados de f1 e f2
estão expressos na Tabela 3. 

Através dos resultados foi observado que to-
dos os valores calculados para f1 foram superio-
res a 15% e para f2 maiores que 50%. Portanto,
para cada velocidade de agitação, os perfis de
dissolução apresentaram-se semelhantes, porém
as porcentagens de fármaco liberado não são
equivalentes.

Outro método de comparação de perfis de
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dissolução baseia-se no cálculo de eficiência de
dissolução (ED %), estabelecida por Khan &
Rhodes 16 que permite a comparação fidedigna
entre dois produtos. Os resultados do percen-
tual de eficiência de dissolução (ED %) estão
apresentados na Tabela 4.

Para uma avaliação mais criteriosa, o estudo
de ED % foi acompanhado de tratamento esta-
tístico para inferir acerca da semelhança entre
os perfis de dissolução estudados. Foi realizada
uma comparação estatística entre as médias, uti-
lizando teste t de student. Para R1 e R2 sob 100
rpm (tcalculado =  6,469 > tcrítico = 2,228 para p =
0,05) e para R1 e R2 sob 150 rpm (tcalculado =
2,370 > tcrítico = 2,228 para = 0,05). Portanto,
através do teste t de student foi observado que
existe diferença significante entre as formu-
lações R1 e R2 em ambas as velocidades de agi-
tação.

A avaliação da cinética permite conclusões a
respeito do processo de dissolução de determi-
nada formulação, uma vez que possibilita co-
nhecer a velocidade do processo, a quantidade
máxima dissolvida e os pontos nos quais podem
ocorrer mudanças significativas da dissolução
19,22. 

Neste estudo, foram aplicados três modelos
matemáticos para interpretação da cinética de
dissolução: zero ordem; primeira ordem e mo-
delo de Higuchi. Os modelos cinéticos foram
avaliados por meio da linearização dos dados

Comparação
100 rpm 150 rpm

f1 f2 f1 f2

R1 x R2 23,57 63,18 18,14 61,71

R2 x R1 28,65 63,18 21,45 61,71

Tabela 3. Resultados da análise dos fatores de dife-
rença (f1) e similaridade (f2).

ED ( %) ± DP
Formulação

100 rpm 150 rpm

R1 51,27 ± 1,04 62,76 ± 3,74

R2 46,49 ± 1,41 58,63 ± 1,22

Tabela 4. Resultados de eficiência de dissolução (ED %).

Figura 5. Perfil de dissolução em 100 rpm e 150 rpm.

de dissolução de acordo com o tempo e por-
centagem de fármaco liberado. Para a escolha
do modelo mais adequado foi utilizado o coefi-
ciente de correlação de Pearson (r), que se
aproxima da perfeita linearidade. Os resultados
da linearização dos perfis de dissolução estão
apresentados na Tabela 5.

Foi observado que o modelo que melhor
descreve a cinética de dissolução dos comprimi-
dos gastro-resistentes contendo omeprazol foi o
de zero ordem. A cinética de ordem zero é ca-
racterística da liberação de formas farmacêuticas
que não se desagregam e liberam o fármaco
lentamente, isto é, liberam a mesma quantidade
de fármaco por unidade de tempo desde que
sua área não se modifique e que não sejam atin-
gidas condições de equilíbrio 19. Esta relação
pode ser encontrada em diversas formas far-
macêuticas de liberação lenta, dentre elas, des-
tacam-se os comprimidos revestidos 23,24.

A partir do modelo cinético estabelecido (ze-
ro ordem), foram definidas as constantes cinéti-
cas da dissolução: constante de liberação (k0),
tempo de meia-vida (t1/2) e quantidade dissolvi-
da de omeprazol após 180 e 210 min do inicio
do ensaio (Q180) e (Q210). Os parâmetros calcu-
lados estão descritos na Tabela 6.

Através dos parâmetros cinéticos, foi possível
determinar as discrepâncias entre as formu-
lações R1 e R2 em ambas as velocidades de agi-
tação. As diferenças acentuaram-se em relação
às constantes de liberação, onde se observa que
a formulação R2 obteve maiores valores de k0
tanto a 100 rpm quanto 150 rpm. Neste caso,
considerando que a velocidade de liberação é
inversamente proporcional a constante k0,
quanto maior a constante menor será a porcen-
tagem de liberação. Correlacionando com tem-
po de meia vida (t1/2) pode-se observar que a
formulação R1 liberou 50% de omeprazol em
tempo menor (191,45 e 176,16 min) que R2
(198,75 e 181,03 min) tanto em 100 quanto a
150 rpm, respectivamente. Os parâmetros estão
em concordância, onde os valores de Q180, e
Q210 foram menores para R1 e maiores para R2. 

Através da análise exploratória dos perfis de
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dissolução, utilizando f1, f2 e ED %, pode-se in-
ferir que as formulações R1 e R2 apresentaram
comportamentos dessemelhantes. A partir de
modelos cinéticos de liberação, foi determinado
que os comprimidos gastro-resistentes contendo
omeprazol seguiram o modelo de zero ordem. 

Utilizando distintas velocidades de agitação
100 e 150 rpm foi permitido avaliar que a cama-
da de revestimento dos comprimidos gastro-re-
sistente é fator limitante na porcentagem de li-
beração de fármaco, fato este observado nos
parâmetros cinéticos de liberação k0, t1/2, Q180
e Q210. Portanto, quanto maior a camada exter-
na de revestimento menor a quantidade de fár-
maco liberada. Assim, os resultados indicam que
a formulação R2 foi a mais adequada para asse-
gurar a estabilidade físico-química do fármaco,
permitindo a resistência em meio gástrico e sub-
seqüente liberação em meio alcalino.

CONCLUSÃO
Neste estudo foi proposto o desenvolvimen-

to de comprimidos gastro-resistentes contendo
omeprazol. A formulação R2 promoveu um me-
lhor sistema de liberação retardada com quali-
dade e eficácia, garantidas a partir dos parâme-
tros de revestimento, com ganho de peso teóri-
co de pré-revestimento de 8% (Opadry® YS) e
revestimento gastro-resistente de 12 % (Acryl-
eze®). Os parâmetros de controle de qualidade
indicaram que a forma farmacêutica preservou
as características físico-químicas do fármaco.
Através dos resultados obtidos do perfil e cinéti-
ca de dissolução foi evidenciado que a camada
de revestimento foi um fator limitante na libe-

Perfil Zero Ordem Primeira Ordem Higuchi

R1 (100 rpm) 0,9905 0,9840 0,9755

R2 (100 rpm) 0,9942 0,9918 0,9520

R1 (150 rpm) 0,9908 0,9693 0,9795

R2 (150 rpm) 0,9962 0,9399 0,9519

Tabela 5. Linearização dos perfis de dissolução ajustados de acordo com o coeficiente de correlação de Pearson
(r).

k0 (mg min–1) t1/2 (min) Q180min (%) Q210min (%)

R1 (100 rpm) 0,6430 191,45 42,58 61,87

R2 (100 rpm) 0,6445 198,75 37,90 57,24

R1 (150 rpm) 0,7784 176,16 52,98 76,34

R2 (150 rpm) 0,8344 181,03 49,15 74,18

Tabela 6. Constantes cinéticas de dissolução a partir do modelo de zero ordem.

ração do fármaco. Todos os resultados foram sa-
tisfatórios para avaliar o comportamento dos
comprimidos revestidos em diferentes meios de
simulação dos fluidos gastrointestinais. Compri-
midos contendo omeprazol sódico revestidos
com copolímero do ácido metacrílico do tipo C,
não foram descritos na literatura científica, por-
tanto o presente estudo poderá contribuir à in-
trodução de um novo produto sob forma far-
macêutica sólida de uso oral.
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