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RESUMO. O objetivo deste estudo foi desenvolver comprimidos matriciais contendo elevada carga de fár-
maco muito solúvel (isoniazida – INH) utilizando hidróxi-propilmetilcelulose (HPMC K4M) como agente
formador de matriz hidrofílica e estearato de magnésio (ESTMAG) como hidrofobizante. Os comprimidos
foram obtidos via compressão direta de misturas físicas constituídas por INH, HPMC K4M, ESTMAG,
Aerosil® 200 e Avicel® PH 102. Foi empregada metodologia de Desenho Composto Central (DCC) em
função dos fatores de variação HPMC (20 a 40%) e ESTMAG (0,5 a 2,0%). Os comprimidos foram sub-
metidos ao ensaio de dissolução (método USP I) sendo consideradas como variáveis de saída a massa per-
centual de INH liberada nos tempos 1, 4, 8 e 12 h, além da variabilidade dos dados de dissolução. A Análi-
se de Superfícies de Resposta (ASR) mostrou inequivocamente um prolongamento na liberação do fárma-
co, determinado essencialmente pelos níveis de HPMC K4M. Os modelos de regressão foram validados e a
partir de destes selecionaram-se os valores ótimos (HPMC 30,72% e ESTMAG 1,45%) que apresentaram
perfil de dissolução em conformidade com o modelo teórico.
SUMMARY. “Development and Validation of Hydrophilic Matrix Tablets containing a High Load of Very Solu-
ble Drug by Experimental Statistic Delineation”. The objective of this study was to develope matrix tablets con-
taining high load of very soluble drug (isoniazid – INH) using hydroxypropyl methylcellulose (HPMC K4M) as
former agent of hydrophilic matrix and magnesium stearate (ESTMAG) as hidrofobizant. The tablets was ob-
tained way direct compression of physical mixtures consisting by INH, HPMC K4M, ESTMAG, Aerosil® 200 e
Avicel® PH 102. Central Composite Design (CCD) in function of the factor of variation HPMC K4M (20 to
40%) and ESTMAG (0.5 to 2.0%) was used. The tablets was submitted to the dissolution’s test (method USP I)
being monitored the percentile mass of set free INH in times 1, 4, 8 and 12 h, beyond the variability of the disso-
lution data. The response surfaces show unequivocally a prolongation in the drug release, essentially for the lev-
els of HPMC K4M. The regression models was validated and carry to the values taken excellent – HPMC
30.72% e ESTMAG 1.45% - that presented dissolution’s profile in compliance with theoretical model.

INTRODUÇÃO
Comprimidos matriciais apresentam vanta-

gens terapêuticas e significativo potencial de eli-
minação de custos como as demais formas far-
macêuticas de liberação modificada 1,2. Do pon-
to de vista industrial, estes tem sido descritos
como sistemas interessantes devido às relativas
conveniências de fabricação uma vez que não

se distinguem da obtenção de comprimidos tra-
dicionais 3-5.

Hidróxi-propilmetilcelulose (HPMC) é um
polímero celulósico frequentemente utilizado na
modulação da liberação a partir de formas far-
macêuticas por via oral e, atualmente, recebe o
maior destaque como material carreador neste
tipo de aplicação farmacêutica 6,7. HPMC é um
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polímero hidrofílico que intumesce extensiva-
mente após contato com a água. A hidratação
provoca a transição do polímero do estado ví-
treo para um estado gelificado, desencadeando
o processo de dissolução/liberação de fármacos.
O processo de retardamento da cedência inicia
pela capacidade do polímero em formar rapida-
mente uma camada gelificada na superfície ma-
tricial exposta aos fluidos aquosos 4,7. Variáveis
como proporção e tipo de HPMC, solubilidade
da substância ativa em meio aquoso, adjuvantes
e processo de fabricação do comprimido podem
modificar a cedência a partir de comprimidos
matriciais 7,8.

A isoniazida (INH) foi utilizada neste traba-
lho como substância-modelo por: (i) apresentar
elevada hidrossolubilidade (0,14 g.ml–1 em água
purificada a 25 °C) 9, e; (ii) porque sua dose te-
rapêutica diária de 300 mg 10 implica em alta
carga de fármaco, presumindo-se uma forma
farmacêutica sólida unitarizada de viável admi-
nistração oral.

A dissolução de um fármaco a partir de uma
forma farmacêutica sólida tem sido descrita por
inúmeros modelos cinéticos nos quais a fração
de fármaco dissolvida é uma função do tempo
de ensaio 11-15. No acompanhamento de estudos
envolvendo liberação de fármacos a partir de
sistemas matriciais, os perfis cumulativos de per-
centual de fármaco são mais comumente empre-
gados, em oposição aos seus perfis diferenciais,
pois com frequência busca-se a otimização de
formulação 16.

Quando aplicado ao desenvolvimento galê-
nico, o delineamento estatístico experimental
possui capacidade de acelerar as etapas de for-
mulação e proporcionar estimativas sobre efei-
tos das variáveis envolvidas 17,18. O Desenho
Composto Central (DCC) corresponde ao mode-
lo experimental de características simplificadas
habilitado a originar Análise de Superfícies de
Resposta (ASR) e, subsequentemente, tornar
possível o procedimento de otimização conside-
rando múltiplas variáveis 19.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

Isoniazida (cedida pelo FAR-Manguinhos,
FIOCRUZ, BRASIL); HPMC K4M (Methocel®
K4M, doação Dow Química, São Paulo, Brasil)
dióxido de silício coloidal (Aerosil® 200, Degus-
sa, Alemanha) estearato de magnésio (doação
FEEPS/SES, Porto Alegre, Brasil) e celulose mi-
crocristalina (Avicel® PH 102, FMC). Todos os
adjuvantes foram utilizados da forma como re-
cebidos.

Obtenção dos comprimidos matriciais
Os componentes das formulações foram pe-

sados em balança semi-analítica (Mettler Toledo
AB 204, Brasil), nas quantidades relativas a cada
formulação experimental e, posteriormente, ta-
misadas (mesh 32, abertura de malha 500 micrô-
metros). Os pós foram adicionados individual-
mente em misturador cúbico (Erweka KM5, Ale-
manha) e misturados com velocidade constante
de 30 rpm, do modo que segue: INH, HPMC
K4M e Avicel PH 102, durante 15 min; subse-
quentemente, foram acrescentados o ESTMAG e
o Aerosil 200, sendo operada mistura por mais 5
min. A operação de mistura foi mantida cons-
tante para todas as formulações experimentais.

Os comprimidos foram obtidos manualmente
por compressão direta após pesagem individual
de mistura física de pós (650 mg). Foi obtido
um comprimido de cada vez, em máquina de
comprimir excêntrica (Korsch EK-0, Alemanha)
provida de punções planos facetados, com diâ-
metro de 15 mm, sem vinco. A profundidade da
câmara de compressão e a profundidade de pe-
netração do punção superior foram mantidas
constantes durante o experimento em, respecti-
vamente, 10 mm e 5,5 mm. A ordem de com-
pressão de cada formulação experimental foi
determinada aleatoriamente.

Teste de Dissolução In vitro
Os ensaios de dissolução para os comprimi-

dos matriciais foram realizados em equipamento
para teste de dissolução Pharma Test (USP XXII)
acoplado a espectrofotômetro Hewlett-Packard
8452A. Foram obedecidas as seguintes condi-
ções experimentais: métodos dos cestos (USP I),
agitação constante de 100 rpm, dissolução unitá-
ria de forma farmacêutica em 900 mL de meio
de dissolução fluido gástrico simulado (pH 1,2,
tampão ácido clorídrico – cloreto de potássio),
sendo mantida temperatura em 37 ± 1 °C. Fo-
ram ensaiados seis comprimidos para cada for-
mulação, por tempo determinado de 18 h, com
retirada automática de alíquota para leitura es-
pectrofotométrica a cada 6 min.

A curva de calibração (Eq. 1) aplicada na de-
terminação das concentrações de substância-
modelo no decorrer do teste foi previamente
obtida e validada, conforme normatizado pela
ICH-4 20, utilizando-se isoniazida grau analítico
(Sigma Pharma).

C = 243,4 A – 2,36 (R 2 = 0,999) [1]

Onde C é a concentração de isoniazida
(µg.ml–1) e A corresponde a absorvância experi-
mental (UA). O processo de validação refere-se
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a determinação espectrofotométrica de isoniazi-
da na região do ultravioleta em máximo de ab-
sorção (266 nm), em meio ácido (pH 1,2), em
uma faixa de concentração do analito de 50 a
350 µg.ml–1, quando medida em percurso ótico
de 0,1 cm e na presença dos adjuvantes de for-
mulação já citados.

Delineamento Estatístico Experimental
Foram considerados como fontes de variação

(variáveis independentes) os níveis de HPMC
K4M (de 20 a 40 %) e de ESTMAG (de 0,5 a
2,0%) nas formulações testadas. As variáveis de
saída avaliadas foram massa percentual de INH
dissolvida em 1, 4, 8 e 12 h, além da variabilida-
de dos dados de dissolução sob a forma do coe-
ficiente de variação percentual em 3 h.

Os níveis testados foram selecionados de
acordo com um desenho composto central para
2 variáveis independentes (k) e cinco pontos
centrais. Originaram-se, portanto, 13 corridas
experimentais (2k experimentos fatoriais + 2k
experimentos axiais + 5 experimentos centrais,
k = 2), conforme visto na Tabela 1. Foram man-
tidas constantes as concentrações de INH
(46,15%) e de Aerosil® 200 (0,5 %). Avicel® PH
102 foi empregada em quantidade suficiente pa-
ra perfazer a massa de cada comprimido.

Análise dos Experimentos
Foram desconsiderados valores outliers, se-

gundo o critério de Grubbs 21, sendo mantidos
em todos os experimentos um mínimo de 3 re-
petições (n ≥ 3).

A partir do desenho composto central, por
regressão quadrática, foi ajustada a cada variável
de saída uma equação como a Eq. 1:

HPMC EST
Q1 Q4 Q8 Q12

K4M MAG

1 20,0 0,5 37,7 74,5 86,0 90,2 4,6
Pontos 2 20,0 2,0 36,2 77,1 89,7 92,1 2,5
fatoriais 3 40,0 0,5 29,1 61,3 71,6 78,2 19,0

4 40,0 2,0 27,7 57,3 69,9 78,5 19,0
5 15,9 1,2 42,3 82,4 93,4 94,9 5,0

Pontos 6 44,1 1,2 25,3 51,2 61,5 68,5 23,5
axiais 7 30,0 0,2 34,2 67,7 77,6 85,1 1,8

8 30,0 2,3 26,3 55,2 67,7 75,3 24,2
9 30,0 1,2 36,1 75,1 87,0 93,1 2,8
10 30,0 1,2 30,7 63,1 74,7 80,9 3,2

Pontos 11 30,0 1,2 30,8 65,3 80,1 84,5 2,6
centrais 12 30,0 1,2 33,5 70,9 87,3 90,4 3,0

13 30,0 1,2 33,2 67,5 79,4 86,1 2,9

Tabela 1. Desenho composto central empregado neste estudo, com níveis das variáveis independentes e resul-
tados para quantidades liberadas nos tempos 1, 4, 8 e 12 h e coeficiente de variação em 3 h de ensaio.

Formulação

Níveis percentuais Quantidade liberada (%)

CV (%)

Y = β0 + β1A + β2B + β3A2 + β4B2 + β5AB [2]

Na qual β0 é a medida experimental geral, β1

a β5 são os coeficientes referentes aos fatores A
e B, respectivamente concentrações percentuais
de HPMC K4M e ESTMAG, nas suas formas iso-
ladas, nas suas formas quadráticas e, por último,
na forma de interação entre ambos.

Para validar estatisticamente os modelos de
regressão estabelecidos foram consideradas: a
análise de variância (ANOVA) da regressão, a
análise de Pareto para a significância dos termos
nas equações, a estimativa da falta de ajuste
(lack-of-fit test) e a preditibilidade do modelo
pelo coeficiente de determinação ajustado (R2

adjusted).
Foram empregados os programas computa-

cionais Stat Graphics Plus® versão 5.1, Sigma
Plot® versão 8.0, Microsoft Excel® 2000 e
DOE+++® (Reliasoft), na geração e avaliação do
modelo experimental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os comprimidos das formulações testadas

apresentaram espessura de 3,23 ± 0,06 e diâme-
tro de 15,15 ± 0,01 após 24 h da compressão,
para amostras de 10 comprimidos de cada for-
mulação. Os comprimidos matriciais testados
cumprem o ensaio de uniformidade de conteú-
do 22 com conteúdo percentual de fármaco igual
a 95,56 ± 3,76%, e com CV ≤ 5% em cada for-
mulação. Podem advir problemas relacionados à
uniformidade de conteúdo quando não se tem
uniforme distribuição dos pós, segregação dos
pós durante o processo de produção, variação
significativa na massa dos comprimidos ou im-
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precisão do método analítico de detecção. Em
misturas destinadas à compressão direta, há
maior probabilidade de insucesso, em especial,
pelo alto potencial de segregação entre fármaco
e diluente devido a densidades e tamanho de
partícula sem homogeneidade 23.

A partir dos dados fornecidos pelo ensaio de
dissolução (Tabela 1) foram ajustadas superfí-
cies de respostas para as quantidades de fárma-
co liberadas em 1, 4, 8 e 12 h (Fig. 1). Observa-
se pelas representações gráficas um efeito acen-
tuado da concentração de HPMC K4M. Em ter-
mos práticos, o ESTMAG não exerce efeito con-
siderável no retardo da cedência. Com o auxílio
dos gráficos de Pareto (Fig. 2) podem-se visuali-
zar os efeitos padronizados para cada fator.
Ocorre efeito significativo moderado para o fa-
tor ESTMAG na quantidade de fármaco liberada
em 1 h, no entanto, a partir do tempo 4 h, o
único fator estatisticamente relevante na libera-
ção (α = 0,1) consiste no nível de HPMC K4M.

O efeito do ESTMAG relaciona-se sinergica-
mente com a liberação do fármaco visto o sinal
positivo do respectivo coeficiente (Tabela 2) de-
monstrando que a elevação dos níveis de ES-
TMAG, ao contrário do que era esperado inicial-

Variável de saída Equação R2
ADJ

Q1 53,961 - 0,900A + 2,651B + 0,006A 2 - 2,036B 2 + 0,003AB 0,7861

Q4 86,645 – 0,746A + 14,950B + 0,001A 2 – 4,633B 2 – 0,219AB 0,7251

Q8 88,158 - 0,139A + 18,820B + 0,010A 2 – 6,175B 2 - 0,180AB 0,6899

Q12 89,020 – 0,297A + 10,450B - 0,017A 2 – 4,339B 2 - 0,051AB 0,6030

Tabela 2. Equações de regressão para as variáveis de saída quantidades liberadas nos tempo 1, 4, 8 e 12 h.

Figura 1. Superfícies de resposta estimadas para
quantidades de fármaco (%) liberadas em: 1 hora
(Q1), 4 h (Q4), 8 h (Q8) e 12 h (Q12).

Figura 2. Gráficos de Pareto para as variáveis de saí-
da Q1, Q4, Q8 e Q12. O comprimento das barras cor-
responde ao efeito padronizado para cada fator. Efei-
tos padronizados que excedam a linha vertical são es-
tatisticamente significativos (α = 0,1).

mente, aumenta a taxa de liberação do fármaco
durante o ensaio de dissolução. Sobre a variável
Q1 verifica-se efeito de intensidade moderada
devido ao ESTMAG, o que aparentemente indi-
ca ocorrência de efeito burst, fenômeno corres-
pondente a uma elevada e não desejável libera-
ção imediata de fármaco 24.

As características de hidrofobia e a tendência
a migrar para a superfície externa do comprimi-
do 5 faziam crer que ESTMAG reduzisse a perda
inicial de fármaco, por criar um ambiente de
menor disponibilidade de água para a solvata-
ção da INH. No entanto, as partículas de ES-
TMAG na interface da matriz com o meio pare-
cem dificultar a captação de água por parte da
HPMC K4M. Em teoria, isto retardaria o ingresso
de água para o interior da matriz, por conse-
guinte, a gelificação do sistema. Assim, poder-
se-ia explicar o motivo pelo qual o efeito do ES-
TMAG mostra-se mais significativo sobre Q1, ou
seja, na formação de efeito burst.

A análise de variância efetuada sobre cada
uma das equações de regressão resultou em
lack-of-fit não significativo (Valor P ≥ 0,05), as-
sim, a variação experimental pode ser atribuída
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ao erro aleatório, não sendo relacionada ao mo-
delo experimental. Então, pode-se afirmar que os
modelos de regressão expostos na Tabela 2 des-
crevem satisfatoriamente as variáveis de saída.

A variabilidade dos dados de dissolução foi es-
tudada pela plotagem do coeficiente de variação
percentual referente a cada conjunto de leituras
contra o tempo de ensaio. O estudo desta variável
desperta especial interesse por vincular-se direta-
mente à ação de um medicamento. Se a dissolu-
ção a partir da forma farmacêutica não se mostrar
reprodutível, dificilmente a absorção e a ação far-
macológica irão apresentar tal característica.

A variabilidade em estudos de dissolução
origina-se a partir da não-homogeneidade das
formas farmacêuticas e da variabilidade no am-
biente de dissolução ao longo do período do
ensaio 25. A variação no ambiente do ensaio po-
de ser desprezada visto que ocorre com maior
freqüência com a utilização do método de pás
(USP II) 26,27 e, neste trabalho, os ensaios foram
realizados como o método de cestos (USP I),
sob mesmas condições para todas as amostras

testadas, inclusive com tamponamento de pH.
Observou-se um comportamento comum em

todas as formulações de diminuição da variabili-
dade entre leituras das replicatas no decorrer do
ensaio de dissolução. Entretanto, a magnitude
da variabilidade apresenta diferenças relevantes.
Considerando as leituras no tempo 3 h de disso-
lução, a análise de variância indica a existência
de efeitos significativos para todos os fatores en-
volvidos, sejam eles, HPMC K4M e ESTMAG,
nas suas formas lineares e quadráticas, além da
interação entre ambos α = 0,05). O teste de falta
de ajuste (lack-of-fit test) também foi significati-
vo (Valor P ≥ 0,05) e a variação pode estar rela-
cionada ao modelo. Desta forma, não se pode
validar o modelo dado pela Eq. 3 (R2

ADJ =
0,7207) e ilustrado na Figura 3, o qual passa a
ser visto somente como informativo. O coefi-
ciente de variação apresenta região de mínimo
quando as formulações são constituídas de fra-
ções percentuais de HPMC K4M e ESTMAG infe-
riores, respectivamente, a 30,0 e 1,5. A variabili-
dade eleva-se fortemente acima desses valores.

Figura 3. Representação dos valores de CV (%) em 3
h do ensaio de dissolução.

CV (%) (3h) = 35,997 – 2,416A – 17,079B + 0,051A2 + 7,946B2 + 0,071AB [3]

Na qual A = concentração de HPMC K4M
(%) e B = concentração de ESTMAG (%).

No processo de otimização de formulação,
para caracterizar um controle na liberação do
fármaco, consideraram-se como alvo Q1, Q4 e
Q8, respectivamente, 33 ± 1, 66 ± 1 e 80 ± 1.
Este perfil foi selecionado objetivando-se um
sistema terapêutico de ação por 8 h 27. Afora is-
so, se procurou uma faixa de concentração de
HPMC K4M e de ESTMAG com Q12 superior a
90% de fármaco, simultaneamente a mínima va-
riabilidade dos dados de dissolução, expressa
sob a forma do CV (%) em 3 h de ensaio.

A partir das equações geradas para as variá-
veis de saída mostradas na Tabela 2, foram eli-
minados passo a passo os termos de menor sig-
nificância, segundo informações dos gráficos de
Pareto (Fig. 2), obtendo-se as equações simplifi-
cadas da Tabela 3. Este procedimento torna a
equação de trabalho mais simples e precisa na
representação dos resultados experimentais.
Ocorre reflexo imediato no acréscimo da predi-
tibilidade do modelo que, em termos práticos,
resulta na elevação da magnitude do coeficiente
de determinação ajustado (R2

ADJ), até um limite
máximo, após a eliminação de cada termo.

A estatística R 2 (Eq. 4) indica quanto da va-
riabilidade da variável de saída pode ser expli-
cada pelo modelo da maneira como está repre-

sentado. Entretanto, quando se trabalha na com-
paração de modelos com diferentes números de
variáveis independentes ou modelos não linea-
res, a estatística R 2

ADJ (Eq. 5) é mais apropriada
por considerar o número de graus de liberdade
envolvido no experimento. Ao retirar-se um pa-
râmetro não significativo ao modelo o R 2

ADJ ele-
va-se, ao passo que se ele decrescer estará infor-
mando que o termo eliminado realmente melho-
ra o modelo ou pode originar melhor ajuste 16.
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SSLinearRegr + SSQuadraticRegr. + ... + SSZRegr
R 2= [4]

SSTrataments

n – 1
R 2

ADJ = 1 – (1 – R2) [5]
n – p

Onde SS corresponde à soma de quadrados,
Z é o maior grau do modelo avaliado, n é o nú-
mero de dados experimentais e p é o número
de parâmetros do modelo.

Com auxílio do software DOE +++ (Relia-
soft) foi realizada a otimização de formulação
conforme os valores desejáveis das variáveis de
saída já mencionados. Uma das soluções custo-
mizadas encontradas em tal procedimento de
otimização foi a formulação com nível de HPMC
K4M igual a 30,72% e de ESTMAG equivalente a
1,45%.

Comprimidos matriciais foram obtidos a par-
tir da formulação selecionada e submetidos ao
ensaio de dissolução. A comparação dos perfis
de dissolução pode ser visualizada na Figura 4 e
na Tabela 4. O fator de similaridade (f2) (Eq. 6),
preconizado para a comparação de perfis de
dissolução entre produtos referência e teste 28,29,
comprova a semelhança entre os perfis de libe-
ração preditos pelos modelos de regressão atra-
vés das equações de trabalho simplificadas (Ta-
bela 3) e o observado experimentalmente.

f2= 50log 1 +           (Rt – Tt)2     x 100 [6]

Variável de saída ( %) Equação R2
ADJ

Q1 48,21 - 0,51A + 3,12B - 2,18B 2 0,8204

Q4 94,03 – 0,96A + 8,44B – 4,65B 2 0,7719

Q8 101,45 - 0,99A + 14,83B – 5,93B 2 0,7468

Q12 111,19 – 0,83A + 5,15B – 3,46B 2 0,6630

CV (3h) 33,33 – 2,33A – 14,94B + 0,05A 2 + 7,95B 2 0,7538

Tabela 3. Equações simplificadas empregadas na otimização de formulação.

Figura 4. Comparação do perfil de dissolução obser-
vado experimentalmente e o predito pelos modelos
de regressão simplificados com a formulação selecio-
nada.

Onde f2 corresponde ao fator de similarida-
de, n representa o número de amostras retiradas
no ensaio de dissolução, Rt e Tt são os valores
individuais ou médios dissolvidos em cada pon-
to t para o produto referência e para o produto
teste, respectivamente.

CONCLUSÕES
Para as variáveis de saída Q1, Q4, Q8 e Q12

foram obtidos modelos de regressão validados
que comprovam o efetivo prolongamento na li-
beração do fármaco-modelo. Somente o fator
HPMC K4M apresenta efeito estatisticamente sig-
nificativo sobre as quantidades percentuais de
fármaco liberado (α = 0,05). A elevação dos ní-

Variável de saída Valor Valor experimental Fator de similaridade
(%) predito (n ≥ 3) (CV%) (f2)

Q1 32,48 33,38 (1,75) 93,56

Q4 64,00 72,56 (1,87) 69,33

Q8 80,07 90,78 (2,11) 57,57

Q12 > 85,88 92,75 (2,16) 57,66

CV (3h) < 3,99 1,87 -

Obs.: valores de f2 superiores a 50 (entre 50 e 100) indicam semelhança entre os modelos 28,29.

Tabela 4. Comparação de resultados preditos teoricamente e obtidos com a formulação selecionada.

1
n[{ }]n

t =1

–0,5

∑
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veis de HPMC K4M diminui as frações de fárma-
co liberado. O ESTMAG não apresenta efeito
significativo sobre as quantidades de fármaco li-
berado (α = 0,05). Salienta-se a ocorrência de
efeito moderado para ESTMAG apenas sobre a
variável Q1 (α = 0,10). O efeito do ESTMAG, ao
contrário do que se assumia inicialmente por
sua hidrofobicidade, eleva a taxa de liberação
do fármaco, provavelmente devido à geração de
efeito burst.

O modelo de regressão para o coeficiente de
variação (CV %) não pode ser validade uma vez
que o teste de falta de ajuste foi significativo.
No entanto, pode-se afirmar que níveis baixos
de HPMC K4M e de ESTMAG originam menor
variabilidade nos dados de dissolução.

A análise de Pareto e o coeficiente de deter-
minação ajustado (R 2

ADJ) permitiram simplificar
as equações de regressão com a retirada de ter-
mos de menor significância. Após a simplifica-
ção das equações de trabalho, o procedimento
de otimização computacional propriamente dito
apresentou como solução customizada o ponto
correspondente a 30,71% de HPMC K4M e
1,45% de ESTMAG como perfil desejado.

O perfil de dissolução predito teoricamente e
observado experimentalmente para a formula-
ção selecionada mostraram-se semelhantes pelo
fator de similaridade. Fica confirmada a habili-
dade e a validade da metodologia empregada
na descrição dos dados experimentais e no pro-
cesso de otimização.
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