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RESUMO. O propósito deste estudo foi preparar, caracterizar e avaliar o comportamento de dissolução
de complexos de inclusão de furosemida com β-ciclodextrina (β-CD) ou hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-
β-CD). Os complexos sólidos foram obtidos pelo método da liofilização e caracterizados por calorimetria
diferencial exploratória (DSC), espectrofotometria no infravermelho (IR) e ensaios de dissolução. Mistu-
ras físicas foram preparadas para comparação. Os ensaios de dissolução “in vitro” foram realizados em
meios de pH 1,2, pH 4,5 e pH 6,8, por um período de 60 min. Após tratamento estatístico dos valores de
eficiência de dissolução (ED%), empregando-se ANOVA e teste de Tukey, verificou-se que a complexação
da furosemida com ambas ciclodextrinas melhorou significativamente a ED% do fármaco em todos os
meios empregados, sugerindo propriedades de dissolução pH-independentes.
SUMMARY. “Obtention and Evaluation of Inclusion Complexes of Furosemide with β-ciclodextrin and hidrox-
ipropil-β-ciclodextrin: Effects on Drug’s Dissolution Properties”. The purpose of this study was to prepare, char-
acterize and evaluate the dissolution behavior of inclusion complexes of furosemide with β-cyclodextrin (β-CD)
and hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HP-β-CD). Solid complexes of furosemide with β-CD and-HP-β-CD were
prepared by using a freeze-drying method. Physical mixtures were prepared for comparison. The inclusion com-
plexes were characterized by differential scanning calorimetry (DSC), Infrared (IR) and dissolution test. “In vi-
tro”  dissolutions assays were performed at pH 1,2; pH 4,5 and pH 6,8 media for a 60 min period. Statistical
analysis employing ANOVA and Tukey’s Test, for the dissolution efficiency values (ED%), showed that com-
plexation of furosemide with both cyclodextrins improved significantly ED% of the drug in all tested media, sug-
gesting a minor pH influence on dissolution properties of the drug.

INTRODUÇÃO
Fármacos pouco solúveis frequentemente

manifestam comportamento in vivo inferior
quando comparados àqueles de alta solubilida-
de, tais como baixa biodisponibilidade, maior
influência do estado alimentar, maior variabili-
dade inter-paciente e liberação incompleta das
formas farmacêuticas. Adicionalmente, a baixa
solubilidade dos fármacos acarreta inúmeros
obstáculos ao desenvolvimento de novas formas
farmacêuticas, dado o menor número de opções
tecnológicas, além de grandes desafios para de-
senho e validação de ensaios de dissolução de-

vidamente discriminatórios e potencialmente
aplicáveis à correlação in vitro / in vivo 1.

As propriedades das ciclodextrinas (CDs) e
seu emprego na prática farmacêutica têm sido
estudados há vários anos, por inúmeros autores.
A formação de complexos de inclusão entre fár-
macos e CDs está entre as técnicas mais vantajo-
sas e eficientes quando se busca melhoria nas
propriedades de dissolução e biodisponibilidade
de fármacos pouco solúveis 2,3. Os efeitos da
complexação sobre tais propriedades podem ser
atribuídos a fatores como mudança no estado
cristalino do fármaco, maior molhabilidade dos
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sólidos, e aumento da solubilidade aparente dos
fármacos 4,5.

Dentre as CDs de maior aplicabilidade desta-
cam-se a β-ciclodextrina (β-CD), pelo seu me-
nor custo e maior disponibilidade comercial, e
seu derivado hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-
β-CD), pela alta solubilidade aquosa, melhor
perfil de segurança e excelente capacidade de
inclusão molecular 6. 

A furosemida (Fig. 1) é um fármaco da famí-
lia das sulfonamidas que atua como inibidor do
transporte simultâneo de Na+-K+-2Cl–, no ramo
ascendente espesso da alça de Henle. É capaz
de causar a parada reversível da reabsorção pas-
siva de sódio nesse segmento do néfron, provo-
cando, conseqüentemente, aumento do volume
urinário e redução do volume intravascular 7.
Assim como os outros diuréticos de alça, a furo-
semida gera diurese intensa, sendo extensiva-
mente empregada no controle do edema pul-
monar agudo e da insuficiência cardíaca conges-
tiva 8. 

Figura 1.
Estrutura molecular
da furosemida.

A baixa solubilidade da furosemida (<1
mg/mL em água à 23 °C) pode ser considerada
como fator limitante ao alcance de níveis te-
rapêuticos adequados do fármaco e responsável
pela grande variabilidade inter-paciente, após
sua administração oral 9-11. Assim, o emprego de
técnicas para aumento da velocidade e extensão
de dissolução da furosemida, em especial nos lí-
quidos biológicos, faz-se justificável quando se
busca melhor desempenho de formas farmacêu-
ticas orais.

A obtenção e avaliação das propriedades de
complexos de inclusão de furosemida com CDs
já foram investigadas por vários autores 12-18.

Estudo anterior demonstrou haver uma re-
lação crescente entre a taxa de solubilização da
furosemida e o aumento da concentração da
HP-β-CD em solução, sendo o equilíbrio atingi-
do a partir da relação molar 1:1 entre o fármaco
e a CD, sugerindo que esta seja a relação este-
quiométrica na formação deste complexo de in-
clusão 18.

A complexação da furosemida com HP-β-CD
pela técnica da liofilização se mostrou eficiente
no aumento da solubilidade aparente do fárma-

co em água, sendo capaz de propiciar disso-
lução quase total nos primeiros 15 min de en-
saio, enquanto a furosemida pura não ultrapas-
sou 35% após 90 min 18. 

A estequiometria 1:1 também já foi atribuída
à formação de complexos entre furosemida e β-
CD 15. A solubilidade aparente da furosemida
aumentou em aproximadamente 3 vezes, de
30,2 µg/mL para 92 µg/mL em meio de pH 1,2
após complexação com a β-CD (1:1), empregan-
do-se a técnica da malaxagem 15. 

Spamer et al. 17 averiguaram a geometria do
complexo de furosemida/ β-CD pela de técnica
de ressonância magnética nuclear (“ROESY” bi-
dimensional) e demonstraram que o anel furano
da molécula de furosemida é capaz de acomo-
dar-se por completo na cavidade da β-CD, con-
firmando-se a capacidade de complexação. 

As implicações da complexação da furosemi-
da com β-CD sobre a biodisponibilidade do fár-
maco em humanos também já foram avaliadas,
demonstrando aumento 71% no valor de área
sob a curva de concentração plasmática do fár-
maco (AUC0-24) 16.

No presente trabalho, foram preparados
complexos de inclusão de furosemida com β-
CD ou HP-β-CD em proporção molar de 1:1 e
foi avaliada a influência dessa complexação na
eficiência de dissolução (ED%) do fármaco em
diferentes meios, dentro da faixa fisiológica de
pH do trato gastrintestinal superior.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

A furosemida ou ácido 5-(aminosulfonil)-4-
cloro-2-(2 -furanilmetil)-amino benzóico (Ipca
Labs - Índia) foi adquirida comercialmente. A β-
ciclodextrina grau farmacêutico (Cavamax® W7)
e a hidroxipropil-β-ciclodextrina grau farmacêu-
tico (Cavasol® W7) foram gentilmente doadas
pela Wacker do Brasil (São Paulo, Brasil). Todos
os demais reagentes e solventes utilizados neste
trabalho apresentavam grau analítico. Furosemi-
da, substância química de referência (> 0,99%)
foi empregada nas determinações quantitativas.

Obtenção dos complexos de inclusão
Mistura física

As misturas físicas de furosemida com β-CD
ou HP-β-CD foram preparadas em mistura na
razão molar 1:1. As quantidades de furosemida
e ciclodextrina foram precisamente pesadas em
balança analítica e, em seguida, foram homoge-
neamente misturadas por 10 min.
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Liofilização
Complexos de furosemida com β-CD e HP-β-

CD, no estado sólido, foram preparados na
razão molar 1:1. A quantidade necessária de ci-
clodextrina foi pesada em balança analítica e so-
lubilizada em solução hidroalcóolica de 50:50
(v/v) a 40 ± 0,5 °C. A furosemida foi, então, adi-
cionada em pequenas porções à solução de ci-
clodextrina e agitada em temperatura ambiente
por 12 horas. O álcool foi evaporado a 50 ± 0,5
°C, em rotoevaporador (Tecnal, Brasil) e a so-
lução restante foi liofilizada à -40 °C, em equi-
pamento Christ Alpha (Alemanha), seguida de
dessecação em silicagel por 24 h. De modo a
excluir a influência do processo, submeteu-se a
furosemida pura às mesmas condições do pro-
cessamento, acima descrito.

Caracterização das misturas e os
complexos de inclusão
Teor de furosemida

Para determinação do teor de furosemida
nos produtos de processamento com ambas ci-
clodextrinas, procedeu-se do seguinte modo: 1)
pesou-se, em balança analítica, quantidade de
pó equivalente a 50,0 mg de furosemida; 2)
transferiu-se a amostra para um balão volumétri-
co de 100 mL e adicionou-se hidróxido de sódio
1M; 3) agitou-se por 30 min e completou-se o
volume; 4) diluiu-se a solução com tampão fos-
fato 0,05 M pH 6,8 para obter a concentração de
5 µg/mL; 5) paralelamente, preparou-se solução
do padrão nas mesmas condições; 6) o fármaco
foi quantificado, após leitura das soluções em
espectrofotômetro UV-visível Beckmann Coulter
DU 640, a 276 nm. O método analítico foi devi-
damente validado quanto à sua linearidade, es-
pecificidade, limite de quantificação, precisão e
robustez.

Espectrofotometria no infravermelho (IV)
A formação dos complexos foi avaliada pela

comparação dos espectros IV do fármaco puro,
dos complexos sólidos e das misturas físicas
simples contendo a mesma quantia de furosemi-
da nos produtos de liofilização. As amostras fo-
ram analisadas em espectrômetro Bomem FT-IR
(EUA). Misturas equivalentes a 1,5 mg de amos-
tra e 150,0 mg de KBr foram produzidas, com-
primidas e analisadas na região de 4.600-400
cm–1.

Calorimetria diferencial exploratória (DSC)
De maneira a avaliar a formação de comple-

xos entre o fármaco e as ciclodextrinas, amos-
tras de furosemida, β-CD, HP-β-CD, misturas fí-
sicas, e produtos de liofilização foram submeti-
dos, em triplicata, à análise por calorimetria di-
ferencial exploratória (DSC). Para tanto, empre-
gou-se a célula DSC-50 (Shimadzu, Japão) no
intervalo de temperatura de 25 a 300 °C. Utiliza-
ram-se cápsulas de alumínio hermeticamente fe-
chadas, massa de amostras de aproximadamente
3,0 mg, razão de aquecimento de 10 °C/min e
atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de
50 mL/min.

Ensaios de dissolução
Ensaios de dissolução in vitro com o fárma-

co puro, misturas físicas e complexos de in-
clusão foram executados em sextuplicata à 37 ±
0,5 °C e 100 rpm em um intervalo de 60 min,
empregando-se dissolutor Hanson Research
Corp. D-800, provido de aparato 2 da USP XX-
VIII 19. As amostras de pó contendo 60 mg de
furosemida ou quantidade equivalente de mistu-
ra física ou complexo de foram acrescidas de
900 mL do meio de dissolução. Neste ensaio
HCl 0,1 N pH 1,2; tampão fosfato 0,05 M pH 4,5
ou tampão fosfato 0.05 M pH 6.8 foram usados
como meio. Em intervalos de tempo predetermi-
nados (5, 10, 15, 20, 30, 45 e 60 min) alíquotas
de 2,0 mL foram retiradas e filtradas em mem-
brana com poro de 0,2 mm e imediatamente
substituídas por igual um volume de meio de
dissolução fresco. As amostras foram apropria-
damente diluídas e a porcentagem de fármaco
dissolvido foi determinada por espectrofotome-
tria no UV, a 274 nm (pH 1,2) ou 276 nm (pH
4,5 e 6,8). O método analítico foi devidamente
validado quanto à sua linearidade, especificida-
de, limite de quantificação, precisão e robustez.

Eficiência de dissolução
A eficiência de dissolução (ED%) foi calcula-

da a partir da construção de curvas de porcenta-
gem de dissolução cumulativa versus tempo
(perfil de dissolução). A ED%, expressa em por-
centagem, foi calculada pela razão entre a área
sob a curva (ASC0-60 min), calculada pelo método
dos trapezóides, e a área total do gráfico (ATG),
definida pela ordenada (100% de dissolução) e
pela abcissa (tempo igual a 60 min) 20,21.

Os valores obtidos foram submetidos a trata-
mento estatístico pela análise de variância
(ANOVA fator único), seguido do teste de Tu-
key. Valores de p < 0,05 foram considerados es-
tatisticamente significativos 22.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aumento da eficiência de dissolução de

um fármaco pode resultar em inúmeras vanta-
gens sob a óptica biofarmacêutica e galênica,
contribuindo, por exemplo, no aumento da bio-
disponibilidade e maior facilidade na concepção
e avaliação de novos sistemas de liberação. Nes-
te tocante, a complexação de fármacos com ci-
clodextrinas vem se mostrado uma técnica efi-
caz. O maior obstáculo à aplicação terapêutica e
eficiência da furosemida como uma forma oral é
a sua reduzida solubilidade aquosa em meios
ácidos, dado sua natureza hidrofóbica e ácida. A
dissolução ineficiente da furosemida é principal
razão pela qual sua biodisponibilidade apresen-
ta grande variação inter-indivíduo 23-25.

No presente trabalho foram obtidos comple-
xos da furosemida com as ciclodextrinas e para
confirmar a formação dos mesmos, os produtos
foram caracterizados por calorimetria diferencial
exploratória (DSC) e espectrofotometria na re-
gião do infravermelho (IV), cujos resultados fo-
ram comparados frente àqueles com as misturas
físicas entre o fármaco e as ciclodextrinas, bem
como com os compostos isolados. Nas Figuras 2
e 3 estão apresentadas as curvas termoanalíticas
de calorimetria diferencial exploratória (DSC),
obtidas sob atmosfera dinâmica de nitrogênio e
razão de aquecimento de 10° C.min–1, referentes
à furosemida, β-CD, HP-β-CD e produtos obti-
dos por mistura física (MF) e liofilização entre o
fármaco e as ciclodextrinas, em quantidades
equimolares.

As curvas de DSC da furosemida (Figs. 2 e 3)
revelam um pequeno pico endotérmico em 206
°C, relativo à sua fusão, um acentuado pico
exotérmico em aproximadamente 220 °C, o qual
é associado à degradação do fármaco 14, e um
pico endotérmico em aproximadamente 268 °C,
referente à fusão do produto de degradação. As

Figura 2. Curvas termoanalíticas de DSC referentes à
furosemida, β-CD e produtos obtidos por mistura físi-
ca (MF) e liofilização em quantidades equimolares. 

Figura 3. Curvas termoanalíticas de DSC referentes à
furosemida, HP-β-CD e produtos obtidos por mistura
física (MF) e liofilização em quantidades equimolares.

curvas termoanalíticas das misturas físicas (Figs.
2 e 3), demonstram a sobreposição dos eventos
exotémicos e endotérmicos característicos das
substâncias isoladas. A diminuição do pico exo-
térmico característico da furosemida acontece
em função da diluição do fármaco pelas ciclo-
dextrinas. 

Tanto a curva de DSC da β-CD quanto da
HP-β-CD revelam um fenômeno endotérmico
entre 60 e 120°C, referente à evaporação da
água (não visualizável nas figuras em função da
escala). Em aproximadamente 218 °C, a β-CD
apresenta um pico endotérmico característico da
fusão das unidades glicosídicas 26 (Fig. 3).

Para o produto obtido pela técnica de liofili-
zação utilizando-se β-CD (Fig. 2) observou-se
um deslocamento do pico exotérmico do fárma-
co para aproximadamente 242 °C (reprodutível
para n = 3), resultando em um composto com
características únicas, diferentemente do com-
portamento termoanalítico das duas substâncias
isoladas ou de sua mistura física, o que pode in-
dicar a formação de complexo de inclusão 17.

Quanto ao produto obtido por liofilização
furosemida/HP-β-CD, o evento exotérmico ca-
racterístico do fármaco praticamente desaparece
(reprodutível para n=3), conforme observado na
Figura 3. Tal comportamento térmico indica a
complexação entre furosemida e HP-β-CD. 

A caracterização dos complexos de furosemi-
da com as ciclodextrinas foi complementada por
espectrofotometria na região do infravermelho
(IV), cujos espectros estão apresentados nas Fi-
guras 4 e 5, que apresentam os espectros de ab-
sorção da furosemida, da β-CD e da HP-β-CD
isoladas e dos produtos obtidos por mistura físi-
ca (MF) e liofilização entre o fármaco e as ciclo-
dextrinas, em quantidades equimolares, na re-
gião do infravermelho (400-4.000 cm–1). 
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Por meio da análise dos espectros de ab-
sorção no IV (Figs. 4 e 5), pode-se concluir que
o material utilizado corresponde realmente ao
composto, caracterizado por picos em 1.562 e
1.593 cm–1, referentes ao estiramento N-H do
grupo -SO2NH2, em 1.671 cm–1, relativo ao esti-
ramento da carbonila (C=O) do grupo carboxíli-
co e em 3.200-3.400 cm–1, referentes às bandas
de estiramento O–H e C–H aromático 9.

Nos espectros de absorção da β-CD e HP-β-
CD isoladas observou-se uma larga banda entre
3.060 e 3.700 cm–1, referente à freqüência de es-
tiramento O–H dos grupos hidroxila, uma banda
entre 2.800 e 3.000 cm–1 relativa ao estiramento
C–H alifático, uma banda em aproximadamente
1.600 cm-1, referente ao estiramento C–O das li-
gações éster, e bandas entre 900 e 1.200 cm–1,
referentes à freqüência de estiramento C–C alifá-
tico 27.

A análise dos espectros de absorção na re-
gião do IV das misturas físicas entre furosemida
e as ciclodextrinas (Figs. 4 e 5) permitiu identifi-
car que os mesmos correspondem à simples so-
breposição dos espectros dos compostos isola-
dos, não indicando qualquer tipo de interação.

Nos produtos obtidos por liofilização, a ban-
da referente ao estiramento C=O da furosemida
(em 1.670 cm–1) é significantemente reduzida, o
que sugere uma mudança no ambiente da car-
bonila do fármaco como conseqüência de uma
possível interação com as ciclodextrinas. Adicio-
nalmente, os picos em 1.562 e 1.593 cm–1, ca-
racterísticos do fármaco, continuam nos produ-
tos de liofilização, porém, com menor intensida-
de quando comparadas às respectivas misturas
físicas. Tal comportamento térmico foi seme-
lhante ao observado por Ozdemir & Ordu 15.

Os resultados de DSC e IV, analisados con-

Figura 4. Espectro de absorção da furosemida, β-CD
e produtos obtidos por mistura física (MF) e liofili-
zação em quantidades equimolares na região do in-
fravermelho (400-4.000 cm–1).

Figura 5. Espectro de absorção da furosemida, HP-β-
CD e produtos obtidos por mistura física (MF) e liofi-
lização em quantidades equimolares, na região do in-
fravermelho (400-4.000 cm–1). 

juntamente, sugerem que a formação de com-
plexos de furosemida com β-CD ou HP-β-CD
ocorrem quando soluções de ambos os compos-
tos são submetidas à homogeneização seguida
de secagem por liofilização, confirmando as ob-
servações de outros autores quanto à aplicabili-
dade de tal técnica para obtenção de complexos
de inclusão da furosemida 14-18. 

Todos os produtos obtidos foram submetidos
aos ensaios de teor de furosemida e estudos de
dissolução da mesma. A Tabela 1 sumariza os
resultados do teor de furosemida nos produtos
obtidos por mistura física e liofilização com β-
CD ou HP-β-CD. Nas Figuras 6, 7 e 8 estão
apresentados os resultados referentes aos en-
saios de dissolução da furosemida e dos produ-
tos obtidos por mistura física e liofilização do
fármaco com β-CD ou HP-β-CD, utilizando-se
como meios de dissolução: HCl 0,1 N pH 1,2;
tampão fosfato 0,05 M pH 4,5 e tampão fosfato
0,05 M pH 6,8, no período de 60 min. A análise
dos perfis de dissolução indicou que os produ-
tos obtidos por liofilização exibiram velocidade

Produto
Teor médio

DP CV%
(%)

Furosemida 99,110 0,102 0,103

Furosemida/β-CD
Mistura física 98,407 1,115 1,133
Liofilizado 97,633 0,977 1,000

Furosemida/HP-β-CD
Mistura física 98,233 0,657 0,669
Liofilizado 97,620 0,990 1,014

Tabela 1. Resultados da quantificação do teor de fu-
rosemida em produtos obtidos por mistura física e
liofilização com β-CD ou HP-β-CD.DP = desvio-
padrão da média (n=3). CV = coeficiente de variação.
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de dissolução expressivamente superiores ao
fármaco puro nos meios HCl pH 1,2, tampão
fosfato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8, resulta-
dos estes compatíveis com as observações de
outros autores 16,18,27. Já as misturas físicas com
ambas ciclodextrinas não trouxeram alteração
pronunciada na dissolução da furosemida (Figs.
6-8).

A Eficiência de Dissolução (ED%) é um parâ-
metro vantajoso quando se deseja avaliar a in-
fluência das variáveis de formulação ou proces-
so sobre a dissolução de uma forma farmacêuti-

Figura 6. Perfis de dis-
solução da furosemida
e dos produtos obtidos
por mistura física, e
liofilização com β-CD
ou HP-β-CD em meio
HCl 0,1 N, pH 1,2.

Figura 7. Perfis de dis-
solução da furosemida
e dos produtos obtidos
por mistura física e lio-
filização com β-CD ou
HP-β -CD em meio
tampão fosfato 0,05 M,
pH 4,5.

Figura 8. Perfis de dis-
solução da furosemida
e dos produtos obtidos
por mistura física (MF)
e liofilização com β-
CD ou HP-β -CD em
meio tampão fosfato
0,05 M pH 6,8.

ca, proporcionando comparações mais realistas,
uma vez que se considera o perfil de dissolução
como um todo, ao contrário dos valores de
meia-vida de dissolução (t50), que representam
apenas um valor pontual 28.

Na Tabela 2 e nas Figs. 9-11 estão apresenta-
dos os resultados de eficiência de dissolução
dos produtos obtidos, calculados a partir dos
perfis de dissolução em meio HCl 0,1 N (pH
1,2); tampão fosfato 0,05 M (pH 4,5) ou tampão
fosfato 0,05 M pH 6,8 por um período de 60
min. Os resultados do tratamento estatístico a
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Média ED% ± DP
Amostra

pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8

Furosemida 13,79 ± 0,63 31,20 ± 0,86 40,99 ± 0,28
β-CD/F MF 18,99 ± 0,93 38,44 ± 1,98 51,39 ± 2,24
HP-β-CD/F MF 21,17 ± 1,99 41,75 ± 0,69 52,34 ± 0,54
β-CD/F Liofilizado 54,08 ± 0,98 74,07 ± 2,39 76,75 ± 2,46
HP-β-CD/F Liofilizado 67,25 ± 1,89 82,81 ± 1,29 90,42 ± 0,59

Tabela 2. Valores médios de eficiência de dissolução (ED %) e desvio-padrão calculados a partir dos perfis de
dissolução da furosemida dos produtos obtidos por mistura física (MF) e liofilização com β-CD ou HP-β-CD.DP
= desvio-padrão da média (n = 6).

Figura 9. Sumário dos valores de eficiência de disso-
lução (ED%) da furosemida (F) e dos produtos obti-
dos por mistura física e liofilização com β-CD ou HP-
β-CD em meio HCl 0,1 N (pH 1,2).

Figura 11. Sumário dos valores de eficiência de disso-
lução (ED%) da furosemida (F) e produtos obtidos
por mistura física e liofilização com β-CD ou HP-β-
CD, em meio tampão fosfato 0,05 M (pH 6,8).

Figura 10. Sumário dos valores de eficiência de disso-
lução (ED%) da furosemida (F) e dos produtos obti-
dos por mistura física e liofilização com β-CD ou HP-
β-CD, em meio tampão fosfato 0,05 M (pH 4,5).

Amostra Furosemida
β-CD/F HP-β-CD/F β-CD/F HP-β-CD/F

MF MF Liofilizado Liofilizado

Furosemida - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
β-CD/F MF <0,001 - >0,05 <0,001 <0,001
HP-β-CD/F MF <0,001 >0,05 - <0,001 <0,001
β-CD/F Liofilizado <0,001 <0,001 <0,001 - <0,001
HP-β-CD/F Liofilizado <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 -

Tabela 3. Teste de Tukey aplicado aos valores de ED% encontrados para furosemida e produtos obtidos por
mistura física e liofilização com β-CD ou HP-β-CD em meio HCl 0,1 N (pH 1,2). Valores não significativos em
negrito.

que foram submetidos os valores de ED% en-
contram-se nas Tabelas 3-5.

Os resultados obtidos com os ensaios de dis-
solução da furosemida pura ou do fármaco pro-
cessado com β-CD ou HP-β-CD, (Figs. 6-8), bem
como os resultados da ED% (Tabelas 2-5; Figs.
9-11) mostraram que os produtos preparados
por liofilização exibem eficiência de dissolução
significativamente (p<0,05) maiores ao fármaco
puro nos meios HCl pH 1,2, tampão fosfato pH
4,5 e tampão fosfato pH 6,8. Já as misturas físi-
cas com ambas ciclodextrinas não trouxeram al-
teração pronunciada na dissolução da furosemi-
da, em nenhum dos meios testados. Contraria-
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mente, Vlachou & Papaioannou 18 observaram
que, em água (450 mL a 37 ± 0,5 °C), a ex-
tensão de dissolução da furosemida em mistura
física com HP-β-CD após 60 min, foi compará-
vel àquela observado com os complexos prepa-
rados por liofilização.

Os produtos preparados com HP-β-CD pro-
piciaram maior eficiência de dissolução da furo-
semida quando comparados àqueles obtidos
com β-CD (p < 0,05). Nos meios de pH 4,5 e
pH 6,8, os complexos furosemida/HP-β-CD per-
mitiram dissolução quase completa do fármaco
dentro do intervalo de 15 min, atingindo-se uma
extensão de dissolução de 94,15 e 99,75%, res-
pectivamente, após 60 min (Figs. 7 e 8), sendo
que as EDs% nestes meios foram aproximada-
mente 2,6 e 2,1 vezes maiores que a furosemida
pura. Após 60 min em pH 1,2, meio no qual fár-
maco é notoriamente pouco solúvel, a quantida-
de de furosemida dissolvida a partir do mesmo
produto (82,36 %) foi aproximadamente 3,5 ve-
zes maior que o fármaco puro (23,20%). 

A superioridade dos complexos formados
com HP-β-CD, quanto ao aumento eficiência de
dissolução pode ser justificado pela alta solubili-
dade aquosa (> 200 g em 100 mL at 25 °C) e
possivelmente pelas propriedades cristalinas dos
sólidos formados após secagem 14. 

Os resultados de dissolução demonstraram
que a complexação de furosemida com ambas
CDs foi capaz de diminuir o efeito do pH sobre

Amostra Furosemida
β-CD/F HP-β-CD/F β-CD/F HP-β-CD/F

MF MF Liofilizado Liofilizado

Furosemida - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
β-CD/F MF <0,001 - >0,05 <0,001 <0,001
HP-β-CD/F MF <0,001 >0,05 - <0,001 <0,001
β-CD/F Liofilizado <0,001 <0,001 <0,001 - <0,001
HP-β-CD/F Liofilizado <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 -

Tabela 4. Teste de Tukey aplicado aos valores de ED% encontrados para furosemida e produtos obtidos por
mistura física (MF) e liofilização com β-CD ou HP-β-CD em meio tampão fosfato 0,05 M (pH 4,5). Valores não
significativos em negrito.

Amostra Furosemida
β-CD/F HP-β-CD/F β-CD/F HP-β-CD/F

MF MF Liofilizado Liofilizado

Furosemida - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
β-CD/F MF <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001
HP-β-CD/F MF <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001
β-CD/F Liofilizado <0,001 <0,001 <0,001 - <0,001
HP-β-CD/F Liofilizado <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 -

Tabela 5. Teste de Tukey aplicado aos valores de ED% encontrados para furosemida e produtos obtidos por
mistura física e liofilização com β-CD ou HP-β-CD em meio tampão fosfato 0,05 M (pH 6,8).

a dissolução do fármaco, considerando-se que a
EDs% dos complexos, nos meios empregados
(pH 1,2, 4,5 e 6,8), apresentaram, proporcional-
mente, diferenças menos pronunciadas que a
furosemida pura em tais pHs. Tal fato pode tra-
duzir-se em significativa vantagem tecnológica,
por exemplo, em contribuição ao desenvolvi-
mento de sistemas de liberação prolongada. 

O fato da furosemida testada isoladamente
nos ensaios supracitados ter sido submetida ao
processo de liofilização reforça a hipótese de
que as ciclodextrinas tenham sido os únicos fa-
tores de contribuição para o aumento da veloci-
dade e extensão de dissolução do fármaco nos
meios empregados, corroborando para a hipóte-
se da formação de complexos.

Com as observações acima, pode-se inferir
que a complexação do fármaco com as ciclo-
dextrinas contribui para o desenvolvimento de
formas farmacêuticas de furosemida mais efi-
cientes, considerando-se a melhor conformidade
do processo de dissolução com as condições fi-
siológicas de pH do trato gastrintestinal, suge-
rindo, melhor biodisponibilidade do fármaco.

CONCLUSÃO
Os resultados dos ensaios termoanalíticos,

ensaios de espectrofotometria no IV e ensaios
de dissolução sugeriram que a técnica de liofili-
zação mostrou-se eficiente na formação de com-
plexos de inclusão da furosemida com β-CD ou
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HP-β-CD pela técnica de liofilização. Tal com-
plexação com β-CD ou HP-β-CD aumentou sig-
nificativamente a velocidade de dissolução do
fármaco, sendo capaz, inclusive, de diminuir o
efeito do pH sobre a dissolução do fármaco.
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