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RESUMO 
 

 
Cápsulas resistentes ao trato gastrintestinal são freqüentemente usadas com diversos 

propósitos. Estas cápsulas promovem eficácia farmacológica e farmacocinética de 

substâncias que são instáveis, ou irritantes para a mucosa gástrica. O diclofenaco de 

sódio é um antiinflamatório não-esteróide, que, por ser muito utilizado, despertou o 

interesse do setor magistral para sua manipulação. Porém, o fármaco é irritante para 

a mucosa gástrica, havendo necessidade de se empregar substâncias capazes de 

proteger o meio gástrico da ação do medicamento e uma alternativa para o setor 

magistral é a manipulação de cápsulas gastro-resistentes. Estas cápsulas devem 

resistir, sem alteração, à ação do suco gástrico, mas desagregar-se rapidamente no 

suco intestinal. O objetivo deste trabalho foi preparar cápsulas na concentração de 

50 mg/cápsula de diclofenaco de sódio formiladas ou revestidas com acetoftalato de 

celulose ou com Eudragit® L100 na máquina de revestimento entérico “Enteric 

Coating Machine” PCCA ou manualmente. Foram analisados os resultados 

considerando o perfil de dissolução das formulações. Observou-se que as cápsulas 

revestidas na máquina com Eudragit® L100 e com acetoftalato em acetona 

revestidas na máquina e manualmente  mostraram bons resultados quanto à 

dissolução, porém, não apresentaram boa aparência no caso das cápsulas de cor 

vermelha. Quanto às cápsulas revestidas com formol, estas apresentam boa 

aparência, mas não deram bons resultados no teste de dissolução. 

Palavras-chaves: diclofenaco de sódio, cápsulas gastro-resistentes, revestimento 

entérico, formaldeído, acetoftalato de celulose, Eudragit® L100, máquina de 

revestimento entérico. 
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ABSTRACT 

 

Gastrointestinal tract resistant capsules are commonly used for several purposes. 

They provide pharmacological and pharmacokinetic efficacy of substances which 

are unstable or irritating to the gastric mucosa. The diclofenac sodium is a 

nonsteroidal anti-inflammatory agent wich awaked the interest of compounding 

pharmacies because it is so much used. However, the drug is irritating to the gastric 

mucosa, being necessitary to protect the gastric route against the action of the drug. 

An alternative for the compounding pharmacies is the production of gastro-resistant 

capsules. These capsules should resist, without alteration, to the action of gastric 

juice, but disintegrate quickly in the intestinal juice. The aim of the present research 

was to prepare capsules containing 50 mg of diclofenac sodium, treated with 

formaldehyde, or coated with cellulose acetate phthalate or Eudragit® L100 using 

the enteric coating machine PCCA or by immersion. The results were analyzed 

considering the dissolution profile of the formulations. It was observed that the 

capsules coated with Eudragit® L100 in the machine and with cellulose acetate 

phthalate in acetone with the machine and by immersion showed good results 

regarding the dissolution, however, they didn’t present good appearance. The 

capsules treated with formaldehyde showed good appearance, but didn’t present 

good results in the dissolution test. 

Key words: diclofenac sodium, gastro-resistant capsules, enteric coating, 

formaldehyde, cellulose acetate phthalate, Eudragit® L100, enteric coating machine. 
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 Cápsulas resistentes ao trato gastrintestinal são freqüentemente usadas com 

diversos propósitos. Entre estes, estão a proteção de fármacos instáveis em meio 

ácido à ação dos fluídos gástricos (eritromicina, pantoprazol, entre outros); quando 

o fármaco produz náuseas ou vômitos ao ser liberado no estômago (ácido 

nicotínico); quando for importante que a substância ativa não seja liberada antes de 

atingir o intestino (mesalazina, sulfassalazina, entre outras); quando o fármaco é 

irritante para a mucosa gástrica (antiinflamatórios não esteróides (AINES) como o 

diclofenaco); quando o fármaco só deve produzir o seu efeito máximo no duodeno 

ou no jejuno (pancreatina); quando se deseja fazer com que as substâncias ativas 

estejam disponíveis após um período de tempo (ação prolongada, como para o 

fluoreto de sódio) (FERREIRA, 2002). Em suma, as cápsulas gastro-resistentes 

promovem eficácia farmacológica e farmacocinética de substâncias que são 

instáveis ou irritantes para mucosa gástrica (PINA et al., 1996).  

 O sal monossódico do ácido 2-[(2,6-diclorofenil)amino] benzenoacético, de 

denominação  oficial  diclofenaco de  sódio, DCB 02283.04-2, exibe propriedades  

antiinflamatórias,  analgésicas  e antipiréticas sendo usado como anti-reumático, 

antiinflamatório e antidismenorréico e, em alguns países, como antitérmico. O 

fármaco encontra-se ainda disponível nas formas  livre, de  dietilamônio,  de sal 

potássico, de resinato e associado à colestiramina (KOROLKOVAS e 

BURCKHALTER, 1988; KOROLKOVAS e FRANÇA, 2004;  PARFITT, 1999; 

WILLIAMS e LEMKE, 2002; FERRAZ et al, 2000). 

 O diclofenaco de sódio (DS) é administrado por via oral, nas formas 

farmacêuticas de comprimidos, cápsulas, drágeas, comprimidos de cronoliberação, 

comprimidos de liberação instântanea, comprimidos revestidos entéricos, 

comprimidos revestidos de ação prolongada, comprimidos de ação retardada e 

comprimidos de liberação gradativa (KOROLKOVAS e FRANÇA, 2004). O DS 

também é usado como solução parenteral, solução oftálmica e gel para uso tópico, 

sendo ainda empregado, em alguns países, por via oral como ácido livre em 

preparações sólidas dispersíveis e em associação com o misoprostol para pacientes 

com risco de ulceração péptica (PARFITT, 1999).     
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 Segundo BORNE (2002) o diclofenaco de sódio está disponível em 120 

diferentes países, sendo talvez, o antiinflamatório não-esteróide mais usado no 

mundo. Foi vendido primeiramente no Japão em 1974 e encontra-se entre os 

medicamentos mais prescritos nos Estados Unidos. Por ser um fármaco muito 

utilizado despertou o interesse do setor magistral para sua manipulação, porém, a 

incidência de efeitos colaterais com o uso do diclofenaco atinge cerca de 20 % dos 

pacientes. Os efeitos colaterais mais comuns são os relacionados com o trato 

gastrintestinal e incluem sangramento, ulceração ou perfuração da parede intestinal 

(SILVA, 2002). 

 Tendo em vista, que o fármaco é irritante para a mucosa gástrica, há 

necessidade de se empregar substâncias capazes de proteger o meio gástrico da ação 

do medicamento.  

Segundo FERREIRA (2002) uma alternativa para o setor magistral seria a 

manipulação de cápsulas gastro-resistentes. Estas cápsulas devem resistir, sem 

alteração, à ação do suco gástrico, mas desagregar-se rapidamente no suco 

intestinal. 

A ação terapêutica de um medicamento depende da liberação da substância 

ativa, de sua absorção e da manutenção de níveis plasmáticos efetivos (FERRAZ, 

2000). Desta forma, a dissolução de um fármaco assume papel da mais relevante 

importância em preparações farmacêuticas sólidas (ANSEL et al., 2000; SHARGEL 

e YU, 1999). 

 Levando-se em consideração, que o medicamento comercial referência 

Voltaren® pode apresentar custo até três vezes maior que o diclofenaco de sódio 

manipulado, e que a procura por produtos magistrais tem aumentado, torna-se 

relevante estudar diversas formas de revestimento de cápsulas de gelatina dura 

contendo diclofenaco de sódio, com o objetivo de obter formas farmacêuticas com 

menor incidência de efeitos indesejados relacionados com o trato gastrintestinal. 
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2.1 Objetivos gerais 

Avaliar a qualidade dos revestimentos gastro-resistentes produzidos em 

farmácia magistral e analisar o perfil de dissolução de cápsulas de gelatina dura 

revestidas contendo 50 mg de diclofenaco de sódio.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 - Preparar cápsulas contendo 50 mg de diclofenaco de sódio formiladas, ou 

revestidas com acetoftalato de celulose (CAP), ou com Eudragit®  L100, utilizando, 

quando possível, a máquina de revestimento entérico “Enteric Coating Machine”; 

 - Verificar a eficácia da proteção entérica dada pelo formol, pelo acetoftalato 

de celulose e pelo Eudragit® L100, fazendo uma avaliação comparativa dos 

métodos de revestimento; 

 - Analisar a topografia de superfície das cápsulas por microscopia eletrônica 

de varredura. 
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3.1 DICLOFENACO DE SÓDIO 

 

 3.1.1 Características 

 O diclofenaco de sódio é um antiinflamatório, analgésico e antitérmico  

derivado do ácido arilacético (KOROLKOVAS e BURCKHALTER, 1988; 

KOROLKOVAS e FRANÇA, 2004), possuindo a seguinte estrutura química: 

                                                

N
H

Cl

Cl

COO Na+-

 

    Figura 1: Estrutura química do diclofenaco de sódio (ADEYEYE e LI, 1990) 

 

 Os derivados do ácido arilacético em sua maioria apresentam em comum as 

seguintes características estruturais: um grupo carboxílico, separado por um átomo 

de carbono de um núcleo aromático; a este núcleo podem  estar ligados grupos 

lipofílicos volumosos. São portanto moléculas ácidas (KOROLKOVAS e 

FRANÇA, 2004). 

 A fórmula molecular do diclofenaco de sódio é: C14H10Cl2NO2Na, 

apresentando massa molecular igual a 318,13 e é também descrito pelos seguintes 

nomes químicos: 

 1) Sal monossódico do ácido 2-[(2,6-diclorofenil) amino] benzenoacético;  

2) Sal sódico do ácido [0-(2,6-dicloroanilino) fenil] acético; 

 3) Sódio [0-[(2,6-diclorofenil)amino] fenil] acético; 

 4) Sódio [0-(2,6-dicloroanilino) fenil] acético (PARFITT, 1999; GENARO, 
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2000; THE UNITED, 2005; ADEYEYE e LI, 1990). 

 É um pó cristalino, levemente higroscópico, branco a levemente amarelado, 

com faixa de fusão de 283-285 °C. 

 É pouco solúvel em água, solúvel em álcool, ligeiramente solúvel em 

acetona, praticamente insolúvel em éter, facilmente solúvel em álcool metílico, 

sendo a sua solubilidade em água (pH 5,2) > 9 mg/ml, em ácido clorídrico (pH 1,1) 

< 1 mg/ml e em tampão fosfato (pH 7,2) igual a 6 mg/ml. O pKa do DS em água é 

igual a 4,0 e o pH da solução a 1 % em água é de 7 a 8,5 (ADEYEYE e LI, 1990; 

PARFITT, 1999; GENARO, 2000). 

 

3.1.2 Mecanismo de ação 

 Os fármacos derivados de ácidos arilacéticos atuam inibindo a atividade da 

ciclo-oxigenase, enzima que converte o ácido araquidônico e endoperóxidos 

cíclicos precursores de prostaglandinas. As prostaglandinas E2 e PGI2    

(prostaciclina) são vasodilatadores potentes; aumentam a permeabilidade vascular e 

assim causam as reações inflamatórias. Os efeitos terapêuticos dos antiinflamatórios 

não-esteróides, bem como seus efeitos adversos, podem estar relacionados com a 

síntese destas prostaglandinas. 

  

3.1.3 Farmacologia 

 A maioria das atividades farmacológicas é semelhante a outros 

antiinflamatórios não esteróides. Como outros fármacos do grupo, o DS exerce 

muitos dos seus efeitos como resultado de reduzir a síntese da prostaglandina. 

 O DS é usado como antiinflamatório, analgésico e ocasionalmente como 

antipirético. Sua ação antiinflamatória é similar a outros AINES com potência 

aproximadamente 2,5 vezes maior que a da indometacina e potência analgésica de 8 
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a 16 vezes a do ibuprofeno. O fármaco é usado no alívio sintomático da artrite 

reumatóide crônica e aguda, osteoartrite e espondilite anquilosante. Ele também tem 

sido usado para aliviar a dor pós-operatória suave a moderada após procedimento 

dentário, ortopédico ou pós-parto e é também efetivo no alívio de algumas dores 

viscerais relacionadas ao câncer. Doses de 75 a 100 mg ao dia apresentam eficácia 

semelhante à concentração de 0,9 a 2,7 g de aspirina  ou 1,2 g de ibuprofeno para o 

alívio da dor. O fármaco é usado também no alívio da dor e outros sintomas da 

dismenorréia primária, tratamento de quadros clínicos não-reumáticos dolorosos e 

inflamação não-reumática. 

 Muitos dos efeitos adversos do DS são similares a outros antiinflamatórios 

não-esteróides e ocorrem em vários sistemas. Os efeitos gastrintestinais incluem 

irritação, sangramento, ulceração e eventualmente perfuração da parede. Os efeitos 

usuais são associados com tratamentos crônicos e doses altas. Entretanto, com doses 

usuais terapêuticas, DS tem menor probabilidade do que o ácido acetilsalicílico ou o 

naproxeno de causar sérios problemas gastrintestinais. O uso do fármaco pode 

causar cefaléia e vertigens. O DS tem sido associado com danos renais em menos de 

1 % dos pacientes. Reações hepáticas severas ocorrem raramente, enquanto 1 a 3 % 

podem apresentar prurido quando usam o fármaco. 

 Visto que os antiinflamatórios não esteróides prejudicam a agregação 

plaquetária e prolongam o tempo de sangramento, estes medicamentos devem ser 

usados cautelosamente em pacientes com distúrbios vasculares (KOROLKOVAS e 

FRANÇA, 2004; GENARO 2000). 

 

3.1.4 Farmacocinética 

 O DS atinge concentração máxima em 30 minutos com preparação não-

entérica e alcança a Cmax em 1,5 a 2,5 h após administração oral de comprimido 

revestido entérico de 50 mg (HO et al., 1997; YANG e FASSIHI, 1997). 

 O  fármaco  é  rapidamente  absorvido  quando  usado  como  solução  oral 
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(> 90 %), supositório retal ou por solução injetável intramuscular. Ele é absorvido 

mais lentamente quando usado como comprimido revestido entérico, especialmente 

quando administrado com alimentos. 

 O tempo de meia vida do Voltaren® é de aproximadamente duas horas; o 

pico plasmático de aproximadamente 0,5 µg/ml e 1 µg/ml ocorre 2-3 horas após 

administração de dose única, respectivamente, de 25 e 50 mg na forma de 

comprimidos revestidos entéricos; nível plasmático de 1,9 µg/ml é alcançado duas 

horas após dose única de 75 mg. Quatro horas após a administração os níveis 

detectáveis no plasma são de cerca de 10 % da concentração máxima  (ADEYEYE 

e LI, 1990; PARFITT, 1999; KOROLKOVAS e FRANÇA, 2004, FERRAZ et al., 

2000). 

 

3.1.5 Posologia 

 - Via oral, adultos, 50 mg 2 ou 3 vezes ao dia ou 75 mg 2 vezes ao dia 

(KOROLKOVAS e FRANÇA, 2004). 

 - A dose máxima diária de DS é de 150 mg. A dose usual por via oral ou retal 

é de 75 a 150 mg diariamente em doses divididas. Preparações de liberação 

modificada são disponíveis para uso oral. 

 - DS tem sido usado em outros países em doses equivalentes, por via oral, 

como ácido livre, em preparações sólidas dispersíveis, para tratamentos de curta 

duração, máximo de 3 meses (PARFITT, 1999). 

 

3.2 REVESTIMENTO GASTRO-RESISTENTE 

 Cápsulas podem ser revestidas ou grânulos do fármaco revestido podem ser 

encapsulados para impedir a liberação deste no fluído gástrico, onde um 
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retardamento de liberação é importante para impedir problemas potenciais de 

inativação do medicamento ou irritação da mucosa gástrica (THE UNITED, 2005). 

 Por vezes é necessária a preparação de cápsulas que resistam, sem alteração à 

ação do suco gástrico. Essas cápsulas devem, porém, desagregar-se rapidamente no 

suco intestinal, e por isso se diz que são gastro-resistentes ou enterossolúveis. 

 Torna-se necessária a preparação de cápsulas gastro-resistentes quando a 

substância ativa não deve ser degradada no estômago, quando for irritante para a 

mucosa gástrica, quando o fármaco produz náuseas ou vômitos se atuar no 

estômago; quando interessa que não sofra diluições antes de atingir o intestino e 

quando a substância só deve produzir o seu efeito máximo no duodeno ou jejuno 

(PRISTA et al., 1995). 

 Segundo a Farmacopéia Francesa, uma forma farmacêutica de liberação 

modificada é uma preparação cuja velocidade de liberação da substância ativa é 

diferente da velocidade de liberação desta em uma forma farmacêutica com 

liberação convencional destinada à mesma via. Essa modificação é realizada 

voluntariamente utilizando-se um método apropriado e reprodutível (LE HIR, 

1997). 

 As formas farmacêuticas de liberação modificada podem ser descritas como 

sendo de quatro categorias: vetorizada de sítio específico, receptor vetorizado, 

liberação prolongada  e liberação retardada. O termo vetorizada de sítio específico e 

receptor vetorizado refere-se a um medicamento cujo fármaco é dirigido 

diretamente a uma certa localização biológica. No caso de vetorizada de sítio 

específico o alvo é adjacente ou no próprio órgão ou tecido; para o receptor 

vetorizado, o alvo é o próprio receptor para o fármaco com ação em um órgão ou 

tecido (GENARO, 2000). O termo “liberação retardada” é usado pelas monografias 

farmacopéicas para cápsulas revestidas entéricas que são planejadas para evitar a 

liberação do medicamento  no estômago, enquanto  que as cápsulas de “liberação 

prolongada”  são   formuladas  de  maneira  a   tornar  o   conteúdo   medicamentoso  
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disponível por um longo período de tempo após a ingestão (THE UNITED, 2005). 

 O tempo que um medicamento administrado por via oral leva para atingir o 

intestino depende de inúmeros fatores, como a alimentação e o volume gástrico. 

(LARK-HOROVITZ e LENG apud PRISTA et al., 1995)1 demonstraram, com 

cloreto de sódio marcado, que ao fim de uma hora de ingestão aquela substância 

ainda se mantinha no estômago. Somente após decorridas cerca de duas horas o 

cloreto de sódio se dirigia para o piloro, transitando então para o intestino delgado. 

(HODGE et al apud PRISTA et al., 1995)2 fizeram ensaios semelhantes com sulfato 

de bário, concluindo que o tempo médio de permanência no estômago era igual ou 

superior a duas horas. Em muitos doentes porém, não se observam estas regras 

gerais, podendo citar-se numerosíssimos casos em que é mais demorada a 

permanência do medicamento no estômago. Por todas essas razões é necessário que 

os revestimentos gastro-resistentes proporcionem uma certa margem de segurança. 

Entretanto, atendendo a casos gerais acordou-se em considerar suficiente o período 

de 2 horas sem que haja desagregação das cápsulas no suco gástrico. Inclusive, este 

é o limite estipulado pela Farmacopéia Portuguesa V na sua monografia sobre 

cápsulas, ao tratar de cápsulas gastro-resistentes (PRISTA et al., 1995). 

 Segundo a Farmacopéia Americana as condições que demonstram 

satisfatória gastro-resistência e enterossolubilidade de cápsulas são encontradas em 

testes prévios de desintegração e dissolução, levando-se em consideração que não 

mais do que 10 % das substâncias ativas devem ser liberadas no teste de dissolução 

in vitro no tempo de 2 horas em suco gástrico, e que em subseqüente teste usando 

suco entérico por 45 minutos, não menos que 75 % das substâncias ativas devem ser 

liberadas. 

 Para KANE e colaboradores (1994) um importante fator na preparação de 

                                                           
1 LARK-HOROVITZ e LENG. Cápsulas gastro-resistentes apud PRISTA, L. N.; ALVES, A. C.; 
MORGADO, R. Tecnologia Farmacêutica. Portugal: Calouste Gulbenkian, 1995. V. 1, p. 562-567.  
 
2 HODGE et al. Cápsulas gastro-resistentes apud PRISTA, L. N.; ALVES, A. C.; MORGADO, R. 
Tecnologia Farmacêutica. Portugal: Calouste Gulbenkian, 1995. V. 1, p. 562-567. 
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 cápsulas revestidas entéricas inclui a escolha do polímero apropriado e esta escolha 

depende do fármaco e do local desejado para a liberação do mesmo. 

 A ação dos revestimentos entéricos, resulta da diferença na composição do 

respectivo meio gástrico e intestinal, considerando o pH e propriedades enzimáticas. 

Tem sido tentada a produção de revestimentos que são sujeitos à degradação 

enzimática intestinal, não sendo este modo muito comum, uma vez que a 

decomposição  enzimática do filme é particularmente pequena. Os revestimentos 

entéricos, mais utilizados, então, são aqueles que permanecem indissociados no 

baixo pH do estômago, mas que rapidamente se ionizam quando o pH se eleva para 

quatro ou cinco, sendo que, os polímeros entéricos mais efetivos são os poliácidos 

que têm um pKa de três a cinco (GENARO, 2000). 

 Segundo GENARO (2000) um dos métodos de gastro-resistência mais 

antigos é a formilação da gelatina das cápsulas; no entanto, este método pareceu ser 

pouco seguro, já que a polimerização da gelatina não pode ser controlada 

corretamente, o que freqüentemente resulta em falha na liberação do fármaco. 

Entretanto, este método por ser de fácil reprodução continua sendo usado pelas 

farmácias magistrais com o objetivo de obter gastro-resistência. 

 Atualmente, o polímero semi-sintético mais utilizado é o acetoftalato de 

celulose.  Outros polímeros entéricos como os copolímeros do ácido metacrílico 

(Eudragit® L100) que tem uma dissociação constante (GENARO, 2000), são 

adequados e amplamente usados pela indústria farmacêutica. 

Quanto à farmácia, a grande barreira para a utilização dos polímeros na área 

magistral, foi a sua aplicação e o seu controle de qualidade. Devido às necessidades 

das farmácias de um produto de resistência gástrica confiável, foram desenvolvidos 

diversos métodos e fórmulas que nem sempre resultaram muito seguras. 

(REVESTIMENTO..., 2003). 
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3.2.1 Formilação 

 O tratamento da parede das cápsulas, por agentes desnaturantes representa 

um dos métodos há mais tempo utilizados para torná-las gastro-resistentes, tendo 

sido proposta para esse fim, a utilização de formaldeído. A princípio, eram 

empregadas soluções de formaldeído bastante concentradas, mas verificou-se que 

essa técnica originava um endurecimento posterior dos invólucros de gelatina, o que 

ocasionava tempos de desagregação inconstantes e por vezes muito elevados. Por 

esse motivo, soluções de formol menos concentradas, geralmente soluções 

alcoólicas de 1 a 5 %, têm sido empregadas (PRISTA et al., 1995). 

 PINA e colaboradores (1996) verificaram que para soluções de formaldeído 

com menor concentração de formol (1, 2 e 3 %) a gastro-resistência das cápsulas é 

reduzida quando o conteúdo de álcool aumenta. 

 Admite-se que sejam formadas ligações cruzadas entre os resíduos de 

gelatina submetida à formilação. Esta desnaturação de proteína, representada pela 

gelatina, é em grande parte devida à reatividade da lisina e da arginina que fazem 

parte de sua composição. 

 Estudos feitos por PINA e colaboradores (1997) demonstraram que se pode 

obter bons revestimentos por imersão em formol alcoólico, desde que se considere a 

solubilidade da substância ativa a acondicionar nas cápsulas de gelatina. De uma 

maneira geral, quando o fármaco é muito hidrossolúvel, deve aumentar-se a 

concentração do formol, sucedendo o inverso se o mesmo for pouco hidrossolúvel. 

Assim, o autor indica uma equação que permite calcular a concentração de 

formaldeído a empregar, desde que se conheça a solubilidade da substância ativa  

no suco gástrico em g/ml: 

C ≈ 248,556.S + 2,101 

 Onde ( C ) é a concentração de formaldeído e (S) a solubilidade do fármaco 
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em suco gástrico em g/ml (PINA et al., 1997; PRISTA et al., 1995). 

 Classificam-se os fármacos para este efeito em ligeiramente solúveis (ácido 

acetilsalicílico, teofilina), pouco solúveis (paracetamol), solúveis (cloridrato de 

propranolol), facilmente solúveis (isoniazida, ranitidina) e muito solúveis 

(cloridrato de procainamida). 

 Assim é sugerido que para o ácido acetilsalicílico cujo S corresponde a 

0,0032 se use formol a 3 % em solução hidroalcoólica a 75 %; para o paracetamol 

com valor de S igual a 0,0150 é necessário formaldeído a 6 % (PRISTA et al., 

1995). 

 Com base na equação acima sugere-se, então, para o diclofenaco de sódio 

que tem um S ≅ 0,001 (ADEYEYE e LI, 1990) que seja usado formaldeído a 2,5 % 

em solução hidroalcoólica a 75 %. 

 Em regra, a formilação por imersão é rápida (15 a 20 minutos), seguindo-se  

secagem a 37 °C durante 30 minutos, duas lavagens com álcool (a primeira com 

etanol a 75 % durante 15 minutos e a segunda com etanol 95 % durante 30 minutos) 

e, finalmente uma secagem de 16 horas a 37 °C (PRISTA et al., 1995). 

 

3.2.2 Acetoftalato de celulose (CAP) 

 O polímero semi-sintético mais utilizado é o acetoftalato de celulose 

(GENARO, 2000). Uma pequena quantidade de polímero é requerida para dar um 

boa resistência gástrica  (KANE et al.,1993). 

 O acetoftalato de celulose é largamente utilizado como um polímero para 

revestimento entérico e observações feitas por RAFFIN e colaboradores (1995) 

mostraram a importância do uso de um plastificante hidrofóbico para aumentar a 

gastro-resistência do polímero. 

 A ação do polímero, depende de inúmeros de fatores, como estrutura química 
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(conter no mínimo 19,0 % e no máximo 23,5 % de grupos acetila), massa 

molecular, distribuição, procedimento térmico e estabilidade junto com o processo 

(concentração, solvente/sistema disperso, temperatura, porcentagem de fluxo, 

umidade, entre outros) e formulação (plastificante, outros aditivos, substância ativa) 

(ROXIN et al., 1998) . 

Ésteres de celulose são usados no revestimento de formas farmacêuticas 

sólidas para controlar e localizar a liberação dos fármacos no intestino (KANE et 

al., 1994). 

Estudos in vitro, indicaram que o acetoftalato de celulose resiste à ação do 

suco gástrico artificial por um longo período de tempo, mas desintegra-se 

rapidamente no suco intestinal. Entretanto, um pH superior a seis é requerido para 

que ele se dissolva. Testes de dissolução em pH cinco, realizados com comprimidos 

revestidos com CAP, não demonstraram nenhuma liberação do fármaco, ou seja, a 

liberação de formas farmacêuticas revestidas com acetoftalato de celulose, começa 

um pouco mais tarde do que a dos fármacos revestidos com outros polímeros, 

devido ao pH necessário ser mais elevado (GENARO, 2000, KANE et al., 1993). 

Estudos realizados por KANE e colaboradores (1994) demonstraram que o 

acetoftalato de celulose tem bom desempenho para fármacos solúveis e insolúveis 

quando se deseja absorção em nível de intestino médio (pH 7,5); porém, nos testes 

realizados pelo autor a formulação com fármaco solúvel teve uma liberação um 

pouco maior quando comparada com a de um fármaco insolúvel.  

 O revestimento com esta substância se desintegra rapidamente por causa do 

efeito hidrolítico das estearases intestinais (GENARO, 2000). 

  

3.2.3 Eudragit® L100 

 Em 1978, foi introduzido no Brasil o revestimento pelicular 

(REVESTIMENTO..., 2003). 
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 Diferentes tipos de Eudragit® são utilizados pela indústria farmacêutica, 

basicamente no revestimento de formas sólidas de uso oral, especialmente visando à 

liberação controlada. 

 Eudragit® L é um polímero aniônico baseado no ácido metacrílico que 

contém cerca de 50 % de grupos carboxilas livre (ROHM 1; ROHM 2; FIEDLER, 

1971).  

 Eudragit® L contém uma substância polimérica que é usada na forma de 

soluções orgânicas. Este polímero é descrito na USP 2005 como copolímero do 

ácido metacrílico, tipo A ( ROHM 3). 

O Eudragit® L100 sólido sem adição de plastificante é usado como um 

polímero de liberação controlada dependente do pH (HOSNY et al., 1998). 

A liberação das substâncias ativas revestidas por Eudragit® L100 ocorre do 

jejuno ao íleo com valores de pH em torno de 6,0 (ROHM 1). 

 As propriedades, o perfil de dissolução e a resistência gástrica demonstraram 

claramente que os produtos baseados em copolímeros metacrílicos são uma boa 

alternativa aos ésteres de celulose elaborados com a mais moderna tecnologia 

(BIANCHINI et al., 1991). 

Filmes preparados de polímeros acrílicos (Eudragit®) são mais flexíveis que 

os derivados da celulose e são adequados também para o revestimento de 

granulados e/ou fármacos sólidos (HOSNY et al., 1998). 

 

3.3 DISSOLUÇÃO 

 Os ensaios de dissolução constituem uma ferramenta essencial no controle de 

qualidade de formas farmacêuticas, sendo  recomendados por diversas 

farmacopéias, uma vez que, quando bem conduzidos, podem servir como 

indicadores preditivos da biodisponibilidade. Contudo, existem fatores intrínsicos 



                                                                                                                                   

 
 

22

ao fármaco que devem ser considerados; por exemplo, solubilidade, 

permeabilidade, pKa, peso molecular, meia vida-biológica, índice terapêutico e 

outras propriedades físico-químicas e biológicas que podem aumentar ou reduzir a 

dissolução e a velocidade de absorção. Desse modo, a dissolução e a 

permeabilidade dos fármacos são parâmetros fundamentais para o controle da 

absorção dos mesmos e, conseqüentemente para a resposta clínica (ANSEL et al., 

2000; FERREIRA et al., 2003; SHARGEL & YU, 1999).  

  Os estudos de dissolução in vitro são fundamentais para avaliação das 

propriedades biofarmacêuticas das preparações sólidas. A Farmacopéia Americana 

(USP 28) descreve metodologia para a execução do teste de dissolução, que consiste 

na determinação da porcentagem de fármaco liberada em meio específico em razão 

do tempo. É recomendado para a avaliação in vitro da disponibilidade do fármaco a 

partir da sua forma farmacêutica, servindo também para orientar o desenvolvimento 

e otimização de formulações e processos, monitorar processos de fabricação durante 

o desenvolvimento e minimizar a probabilidade de ocorrer falta de bioequivalência 

entre lotes. 

 No que se refere às formas orais, não se trata, evidentemente, de verificar 

tempos de desagregação mas sim de cedência em condições que se aproximam, 

tanto quanto possível, das fisiológicas (PRISTA, 1996).   

Desse modo, tendo em vista que a ação terapêutica de um medicamento 

depende da liberação da substância ativa, de sua absorção e manutenção de níveis 

plasmáticos efetivos, a dissolução de um fármaco assume papel da mais relevante 

importância em preparações farmacêuticas sólidas (FERREIRA, 2002). 

 O teste de dissolução determina a porcentagem da quantidade de princípio 

ativo, em relação ao declarado no rótulo do produto, liberado no meio de 

dissolução, dentro do período de tempo especificado na monografia de cada 

produto, quando o mesmo é submetido à ação de aparelhagem específica, sob 

condições experimentais descritas. O teste visa a demonstrar se o produto atende as 

exigências constantes da monografia do medicamento para comprimidos e cápsulas. 
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 Obtendo-se a correlação in vitro in vivo (CIVIV) por comparação das curvas 

de dissolução in vitro e das curvas de absorção in vivo pode-se beneficiar o 

desenvolvimento de produtos e facilitar testes de produtos similares (EMARA et al., 

2000). Importante aspecto do desenvolvimento de um produto farmacêutico é 

encontrar o potencial de correlação in vitro que reflete seu desempenho in vivo 

(DRESSMAN et al., 1998). Na presença de CIVIV, as especificações de dissolução 

são utilizadas para determinar a biodisponibilidade do fármaco e podem ser usadas 

como substituto dos estudos de bioequivalência em humanos (ELKOSHI, 1999). 

 A menos que a monografia do produto especifique diversamente, a amostra 

será satisfatória quando os resultados dos testes in vitro preencherem as seguintes 

exigências apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1. Exigências para o teste de dissolução 

Estágio N° Amostras Testadas Critério de Aceitação 
E 1 06 Cada unidade apresenta resultados maiores ou 

iguais a T + 5 % 
 

E 2 06 Média de 12 unidades (E1 + E2) é igual ou 
maior do que T e nenhuma unidade apresenta 
resultados inferiores a T – 15 % 
 

E 3 12 Média de 24 unidades (E1 + E2 + E3) é igual 
ou maior do que T e não mais que 2 unidades 
apresentam resultados inferiores a T – 15 %, 
mas não inferiores a T – 25 %. 

 
 
Nesta tabela o termo T (T∞ ou Tr) pode ser expresso por uma das seguintes 

maneiras, conforme especificado nas  monografias: 

a) Como teor real das unidades do produto, (T = T∞), - determinado para cada 

amostra – e que estabeleça condições assegurando que esta foi completamente 

dissolvida. 

b) Como teor rotulado (T = Tr), quando este se encontra dentro dos limites 

especificados na monografia.  
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Estágio 1  

 Num primeiro estágio (E1) são testadas seis unidades. Se cada unidade  

individualmente apresentar resultado igual ou maior do que T + 5 %, o produto será  

aprovado, não sendo necessário efetuar o segundo. 

Estágio 2 

 Caso o critério para o primeiro estágio não for atendido, repete-se o teste 

com mais seis comprimidos (E2). Se a média das doze unidades testadas (E1 + E2) 

for maior ou igual T e se nenhuma das unidades testadas apresentar resultados 

inferiores a T – 15 % o resultado do teste será considerado satisfatório. 

Estágio 3 

 Caso o critério para o segundo estágio ainda não for satisfatório, repete-se o 

teste com mais 12 unidades. Se a média das 24 unidades testadas (E1 + E2 + E3) for 

maior ou igual a T e se no máximo duas unidades apresentarem resultados inferiores 

a T – 15 %, mas não inferiores a T – 25 %, o produto é aprovado. Se a amostra 

ainda não satisfizer a este terceiro critério, o produto é reprovado 

(FARMACOPÉIA, 1988)  

 Os métodos de verificação in vitro prestam inestimáveis serviços não só na 

fase de planejamento da fórmula, mas também depois na correlação com os ensaios 

in vivo (PRISTA, 1996). 
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4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Equipamentos 

 - Máquina de revestimento entérico “Enteric Coating Machine”  (Patente 

PCCA – Professional Compounding Centers of America) São Paulo. 

                                        

Figura 2: Máquina de revestimento entérico (PCCA) 

 - Aparelho de dissolução, marca Vankel, modelo VK 7010  

 - Espectrofotômetro UV, Shimadzu UV-1601 PC  

- Secador com fluxo de ar quente Arno 

  - Microscópio eletrônico de varredura (Jeol Scanning Microscope JSM 5800) 

 - Potenciômetro Digimed 

 - Encapsuladora manual para 180 cápsulas  

 

4.1.2  Substância química de referência 

 Diclofenaco de sódio: padrão USP lote G-1. 
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4.1.3  Matérias-primas 

 A matéria-prima ativa utilizada foi o diclofenaco de sódio (lote 20010909) 

fornecedor Galena, origem chinesa. 

Lactose anidra malha 200 (lote 2823) fornecedor Farmaquímica. 

Cápsulas número quatro escarlate e branca, lote 054 da Extracaps Comercial 

Ltda.   

Acetoftalato de celulose (lote CAP/031) fornecedor DEG, origem indiana. 

Eudragit L100, fornecedor Almapal.  

 Formaldeído   Reagen. 

 

4.1.4  Formas farmacêuticas  

 Foram preparadas 10 formulações distintas: 1) Formulação 1: Cápsulas 

revestidas manualmente com formol 2,5 % em álcool 96 %, 2) Formulação 2: 

Cápsulas revestidas manualmente com formol 2,5 % em álcool 75 %, 3) 

Formulação 3: Cápsulas revestidas na máquina de revestimento entérico com a 

solução de Eudragit® L100 a 7 %, 4) Formulação 4: Cápsulas revestidas 

manualmente com quatro camadas da solução de Eudragit® L100 a 7 %, 4.1) 

Formulação 4.1: Cápsulas revestidas manualmente com duas camadas da solução de 

Eudragit® L100 a 7 % 5) Formulação 5: Cápsulas revestidas na máquina com a 

solução de acetoftalato de celulose em álcool etílico 70 %, 6) Formulação 6: 

Cápsulas revestidas manualmente com quatro camadas da solução de acetoftalato de 

celulose em álcool etílico 70 %,  7)  Formulação 7: Cápsulas revestidas na máquina 

com a solução de acetoftalato de celulose  em acetona, 8) Formulação 8: Cápsulas 

revestidas manualmente com quatro camadas de solução de acetoftalato de celulose 

em acetona, 8.1) Formulação 8.1: Cápsulas revestidas manualmente com duas 

camadas de solução de acetoftalato de celulose em acetona.  
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Tabela 2: Procedimentos e descrições das formas farmacêuticas utilizadas 

PROCEDIMENTO N° DESCRIÇÃO 

P1 Formol 2,5 % em etanol 96 % manual 

P2 Formol 2,5 % em etanol 75 % manual 

P3 Eudragit L100 7 %  na   máquina 

P4 Eudragit L100 7 %  com 4 camadas manual 

P5 Eudragit L100 7 %  com 2 camadas  manual 

P6 CAP em etanol 70 %  na máquina  

P7 CAP em etanol 70 % com 4 camadas  manual 

P8 CAP em acetona na  máquina 

P9 CAP em acetona com 4 camadas   manual 

P10 CAP em acetona com  2 camadas   manual 

 

 

4.1.4.1 Cápsulas gastro-resistentes manipuladas 

 Foram preparadas com cápsulas gelatinosas número 4 preenchidas com 50 

mg de diclofenaco de sódio e excipiente (lactose). Após a preparação foi verificado 

o peso médio e a uniformidade de conteúdo das cápsulas. 

 Uma vez aprovadas em relação a estes parâmetros as cápsulas foram 

submetidas ao revestimento gastro-resistente, utilizando os procedimentos descritos 

na tabela 2. Para cada um dos procedimentos foram preparados três lotes, com 30 

cápsulas cada.  
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4.1.4.2 Comprimidos com revestimento gastro-resistente, contendo 50 

mg de diclofenaco de sódio, procedentes do mercado nacional. 

 Comprimidos revestidos entéricos Voltaren® lote Z0008 e o genérico da 

Medley lote 0408394.  

 

4.1.5  SOLUÇÕES E REAGENTES 

 

4.1.5.1 Formol  2,5 % v/v em álcool etílico 96 % 

  

4.1.5.2 Formol 2,5 % v/v em álcool etílico 75 % 

 

 4.1.5.3  Eudragit®  L100 7 %  

Eudragit®  L100.......................................................................................................7 g 

Poligol 400..........................................................................................................1,9 ml 

Solução acetona/álcool absoluto (1:1) (v/v)................................................qsp 100 ml 

 Procedimento empregado: 

 1- Dissolver o Eudragit® L100 em cerca de 90 ml da solução de 

álcool/acetona (1:1) (v/v) em um béquer de vidro. 

 2- Adicionar o PEG 400 e completar o volume para 100 ml com a solução 

com álcool/acetona (1:1) (v/v). 
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4.1.5.4. Acetoftalato de celulose em álcool etílico 70 % 

           Proposta pelo fabricante do equipamento - PCCA: 

Acetoftalato de celulose (CAP) .................................................................................7,5 g 

Hidróxido de amônio 27 %....................................................................................2,63 ml 

Propilenoglicol.........................................................................................................3,0 ml 

Solução de azul de metileno 0,05 % em água ....................................................... 3 gotas 

Álcool etílico 70 %................................................................................................95,5 ml 

 Procedimento empregado: 

 1- no agitador, adicionar o CAP ao álcool seguido pelo hidróxido de amônio 

(a dissolução do CAP depende do pH alcalino). 

 2- agitar por uma hora ou até dissolver. 

 3- acrescentar  o propilenoglicol e a solução de azul de metileno. 

 

          4.1.5.5 Acetoftalato de celulose a 8 % em acetona 

 O acetoftalato de celulose usado continha 23 % de grupos acetila e 34,5 % de 

grupos ftalila, estando de acordo com a especificação da Farm. Bras. III. 

 Para a produção das cápsulas (procedimentos P8, P9 e P10) foi utilizada uma 

solução para revestimento entérico com 8 % de acetoftalato de celulose 

(TAMASCIA e colaboradores, 2003): 

Acetoftalato de celulose....................................................................................8 % p/v 

Metanol.............................................................................................................1 % v/v 

Propilenoglicol..................................................................................................4 % v/v 
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Acetona...........................................................................................................87 % v/v   

 Procedimento empregado: 

 1- Dissolveu-se o acetoftalato de celulose no propilenoglicol, após 

acrescentou-se o metanol e posteriormente a acetona. 

 2- Submeteu-se à agitação mecânica por 5 minutos. 

 

4.1.5.6 Doseamento do diclofenaco de sódio 

 O doseamento do diclofenaco de sódio foi realizado por volumetria em meio 

não-aquoso sendo utilizado como solvente ácido acético glacial e como solução 

titulante ácido perclórico 0,1 M. 

 

4.1.5.7 Teste de dissolução  

 A determinação dos perfis de dissolução foi realizada segundo a 

Farmacopéia Americana (USP 28) e a Farmacopéia Brasileira (F. Bras. IV, 2001) 

utilizando como meio gástrico 900 ml de ácido clorídrico 0,1 M. Para testar a 

dissolução entérica foram utilizados 900 ml de tampão fosfato pH 6,8 preparado da 

seguinte maneira: 76 g de fosfato de sódio tribásico foram dissolvidos em água para 

obter 1000 ml de solução; 250 ml  desta solução foram adicionados a 750 ml de 

ácido clorídrico 0,1 M e, quando necessário, o pH foi ajustado para 6,8 ± 0,05 com 

ácido clorídrico 2 M ou hidróxido de sódio 2 M. 
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4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Determinação do teor de diclofenaco de sódio na matéria-prima 

 Método: Volumetria em meio não-aquoso. 

 Procedimento: Dissolveram-se 250 mg de diclofenaco de sódio em 40 ml de 

ácido acético glacial. Titulou-se com HClO4 0,1 M determinando o ponto final 

potenciometricamente. Cada ml de HClO4 0,1 M equivale a 31,81 mg de 

diclofenaco de sódio (BRITISH , 1999; F. Bras. IV, 2001). 

 

4.2.2 Preparação das cápsulas gastro-resistentes 

 As cápsulas das dez formulações foram inicialmente preenchidas com a 

mistura homogênea de 50 mg de diclofenaco de sódio mais lactose, preparadas 

segundo as técnicas farmacêuticas usadas no setor magistral. Pesou-se em cálice 

de 50 ml, a quantidade de diclofenaco de sódio necessária para obter 180 

cápsulas, após completou-se com lactose até o volume desejado. Sabendo-se que 

cada cápsula número 4 acondiciona 0,21 ml e como foram preparadas 180 

cápsulas cada vez, completou-se até um volume de 37,8 ml para cada lote. Após 

homogenizou-se em gral a mistura, procedendo-se então, o enchimento em 

encapsulador manual por nivelamento.  

 

4.2.2.1 Formulações 1 e 2: Cápsulas gastro-resistentes por formol 2,5 % 

em álcool etílico 96 % e 75 % 

Para a gastro-resistência as cápsulas da formulação 1 e 2 (procedimentos P1 e 

P2) foram  imersas  por  aproximadamente 20 segundos  na solução de formol 

2,5 % em álcool 96 % ou em álcool 75 %, respectivamente e imediatamente 

lavadas em álcool 96 % puro também por aproximadamente 20 segundos. Após, 
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as cápsulas foram secas com secador por aproximadamente um minuto e em 

temperatura ambiente por 15 minutos. O teste de dissolução, para estas 

formulações, foi realizado após um dia e após seis meses. 

 

4.2.2.2 Formulação 3: Cápsulas gastro-resistentes por solução de 

Eudragit®  L100 na máquina (PCCA) 

Para a gastro-resistência das cápsulas da formulação 3 (procedimento P3), na 

máquina, procedeu-se da seguinte maneira: 

- Calculou-se a quantidade da solução de revestimento a ser utilizada. 

- A quantidade da solução de revestimento proposta pelo fabricante da 

máquina deve ser em torno de 15 % do peso das cápsulas vazias (cápsulas nº 4, 

vermelho e branco). O peso médio das cápsulas vazias foi 40,5 mg x 30 cápsulas 

(quantidade de cápsulas a serem revestidas) = 1215 mg (± 1,22 g). 

 

4.2.2.3 Formulações 4 e 4.1:  Cápsulas gastro-resistentes por solução de 

Eudragit®  L100 manualmente 

Para a gastro-resistência as cápsulas da formulação 4 (procedimento P4)  

foram imersas por quatro vezes na solução de revestimento. Após a segunda 

imersão foram secas com secador, e imersas por mais duas vezes na solução de 

revestimento e secas novamente com secador (FERREIRA, 2002). 

 A formulação 4.1 (procedimento P5) foi preparada com apenas duas 

imersões e uma secagem com secador. 
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4.2.2.4 Formulação 5: Cápsulas gastro-resistentes por solução de 

acetoftalato de celulose em álcool etílico 70 %, na máquina (PCCA) 

Para a gastro-resistência das cápsulas da formulação 5 (procedimento P6), na 

máquina, procedeu-se da mesma maneira como para a formulação 3 (item 

4.2.2.2). 

 

4.2.2.5 Formulação 6: Cápsulas gastro-resistentes  por solução de 

acetoftalato de celulose em álcool etílico 70 %, manualmente 

Procedeu-se da mesma maneira como para a formulação 4 (item 4.2.2.3). 

 

4.2.2.6 Formulação 7: Cápsulas gastro-resistentes por solução de 

acetoftalato de celulose em acetona, na máquina (PCCA) 

Para a gastro-resistência das cápsulas da formulação 7 (procedimento P8), na 

máquina, procedeu-se da mesma maneira como para a formulação 3 (item 

4.2.2.2). 

 

4.2.2.7 Formulações 8 e 8.1: Cápsulas gastro-resistentes por solução de 

acetoftalato de celulose em acetona, manualmente 

Para a gastro-resistência das cápsulas da formulação 8 (procedimento P9), 

procedeu-se da mesma maneira como para a formulação 4 e para as cápsulas da 

formulação 8.1 (procedimento P10) procedeu-se da mesma maneira como para a 

formulação 4.1 (item 4.2.2.3). 
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4.2.3 Análise da topografia de superfície das cápsulas por microscopia 

eletrônica 

 Após revestimento, uma amostra do invólucro de cada formulação foi 

avaliada através de microscopia eletrônica de varredura (Jeol Scanning 

Microscope JSM 5800). A superfície foi comparada com a de um invólucro sem 

revestimento. Previamente à análise as amostras foram metalizadas com ouro 

(metalizador Jeol Jee 4B SVG - 1N). 

        

4.2.4 Teste de dissolução das cápsulas 

 Este teste foi efetuado em sextuplicata, conforme especificações da 

Farmacopéia Brasileira, 4ª edição para comprimidos de diclofenaco de sódio com 

algumas modificações, tendo-se padronizado as seguintes condições: temperatura 

37 °C ± 0,5 °C, em aparelho de dissolução de pás, velocidade de agitação igual a 

50 rpm ou 75 rpm, utilizando-se espiral, para evitar a flutuação das cápsulas; 

meio de dissolução constituído por solução de ácido clorídrico 0,1 M, volume de 

900 ml, tempo de ensaio duas horas. No final das duas horas remover todas as 

cápsulas do interior da cuba e adicionar em cada uma 20 ml de hidróxido de 

sódio 5 M e homogeneizar por 5 minutos. Em seguida, retirar manualmente 

alíquotas de 10,0 ml do meio de dissolução e filtrar. Medir as absorvâncias das 

soluções em 276 nm, utilizando solução contendo ácido clorídrico 0,1 M e 

hidróxido de sódio 5 M (9:2) para ajuste do zero. Calcular a quantidade de 

diclofenaco de sódio dissolvido no meio, comparando as leituras obtidas com a 

da solução padrão. 

     Após retirar as cápsulas do HCl 0,1 M submetê-las ao teste no meio 

entérico, meio de dissolução constituído por tampão fosfato pH 6,8 (900ml), 

tempo de ensaio 45minutos. Medir as absorvâncias das soluções em 276 nm, 

utilizando o mesmo solvente para o ajuste do zero. Calcular a quantidade de 

diclofenaco de sódio dissolvido no meio, comparando as leituras obtidas com a 

da solução padrão. 
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4.2.5 Perfil de dissolução 

 O perfil de dissolução (percentagem de fármaco dissolvido por tempo) 

seguiu os mesmos procedimentos adotados no item anterior. Alíquotas de 10,0 

ml foram coletadas nos intervalos de tempo de 120 minutos (HCl 0,1 M) e após 

10, 20, 30 e 45 minutos (tampão pH 6,8). Em seguida procedeu-se à análise 

quantitativa de fármaco dissolvido em cada um dos tempos. 

 As leituras das amostras de dissolução (n= 3) foram transformadas em 

percentual de dissolução através de curva de calibração. 

 

4.2.6 Determinação do teor de diclofenaco de sódio dissolvido no teste de 

dissolução e no perfil de dissolução 

 Para a determinação do teor de DS no teste de dissolução e no perfil de 

dissolução foi utilizada a metodologia para doseamento por espectrofotômetria 

na região do ultravioleta, proposta pela F. BRAS. IV, para o teste de dissolução 

de comprimidos de diclofenaco de sódio descrita  no item 4.2.4. 

      A medida da absorvância das soluções foi realizada em 276 nm. 

Preparação do padrão para o teste do HCl 0,1 M: pesar exatamente cerca de 

68 mg de DS padrão USP e transferir, quantitativamente,  para balão volumétrico 

de 100 ml contendo 10 ml de hidróxido de sódio 0,1 M. Agitar até completa 

solubilização, completar o volume com água destilada e homogeneizar. 

Transferir 2,0 ml desta solução para balão volumétrico de 100 ml, completar o 

volume com solução contendo ácido clorídrico 0,1 M e hidróxido de sódio 5 M 

(9:2)  homogeneizar. Esta solução contém teoricamente 0,0136 mg/ml de 

diclofenaco de sódio padrão USP. 

Tolerância: não mais que 10 % (T) da quantidade declarada de DS se 

dissolvem neste meio, em 2 horas. 
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Preparação do padrão para o teste no meio entérico: Pesar exatamente cerca 

de 68 mg do DS padrão USP e transferir, quantitativamente, para balão 

volumétrico de 100 ml  contendo 10 ml de hidróxido de sódio 0,1 M. Agitar até 

completa solubilização, completar o volume com água destilada e homogeneizar. 

Transferir 3,0 ml desta solução para balão volumétrico de 100 ml, completar o 

volume com tampão fosfato pH 6,8 e homogeneizar. Esta solução contém 

teoricamente 0,0204 mg/ml de DS padrão. 

Tolerância: não menos que 75 % (T) da quantidade declarada de DS se 

dissolvem neste meio, em 45 minutos.  
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5.1 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE  DICLOFENACO DE SÓDIO NA 

MATÉRIA PRIMA 

 Para determinar a porcentagem de diclofenaco de sódio na matéria-prima 

utilizou-se a metodologia descrita em  4.2.1. O doseamento foi realizado em 

triplicata e resultou em uma concentração de 99,29 % (DPR 0,40) de diclofenaco de 

sódio na matéria-prima. Este valor foi utilizado para a preparação das cápsulas e 

para os cálculos dos perfis de dissolução.  

 

5.2 APARÊNCIA E TOPOGRAFIA DE SUPERFÍCIE DAS CÁPSULAS 

 

5.2.1.  Cápsulas  gastro-resistentes  por  formol 2,5 %  em álcool etílico 

96 % 

 Após o revestimento as cápsulas apresentaram-se macroscopicamente lisas e 

brilhantes.  

Ao analisar-se, em microscopia eletrônica, a topografia da superfície das 

cápsulas, revestidas com formol 2,5 % em etanol  96 %, observou-se um 

revestimento homogêneo mesmo em um aumento de 500X (Figuras 3a e 4a).  

 

5.2.2.  Cápsulas gastro-resistentes por  formol 2,5 %  em  álcool  etílico 

75 %  

 Após o revestimento as cápsulas apresentaram-se lisas e brilhantes, porém 

com algumas rachaduras na superfície de gelatina.  

Em um aumento de 100 e de 500X, observou-se um revestimento 

homogêneo, porém algumas áreas com acúmulo de revestimento e algumas 

rachaduras, que já podiam ser vistas a olho nu (Figuras 3b e 4b). 
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5.2.3.  Cápsulas gastro-resistentes por Eudragit®  L100 7 % na máquina 

 Após o revestimento as cápsulas apresentaram-se opacas e o revestimento 

não ficou homogêneo. 

 Observou-se com auxilio da microscopia eletrônica em aumento de 100 e de 

500X um revestimento homogêneo, porém em algumas áreas pode-se observar 

algumas imperfeições ( Figura 3c e 4c). 

 

             

             

             

Fig.  3. a) Revestimento manual com formol 2,5 % em etanol 96 %, b) com formol 
2,5 % em etanol 75 %, c) com Eudragit®  L 100 na máquina, d) com Eudragit®  L 
100 manualmente, e) com CAP em etanol 70 % na máquina, f) com CAP em etanol 
70 % manualmente, g) com CAP em acetona na máquina, h) com CAP em acetona 
manualmente (4 imersões e 2 secagens) e i) cápsula sem revestimento (100X).  

 

a b c 

d e  f 

 g h i 
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Fig.  4. a) Revestimento manual com formol 2,5 % em etanol 96 %, b) com formol 
2,5 % em etanol 75 %, c) com Eudragit®  L 100 na máquina, d) com Eudragit® L 
100 manualmente, e) com CAP em etanol 70 % na máquina, f) com CAP em etanol 
70 % manualmente, g) com CAP em acetona na máquina, h) com CAP em acetona 
manualmente (4 imersões e 2 secagens) e i) cápsula sem revestimento (500X).  

 

5.2.4.  Cápsulas gastro-resistentes por Eudragit® L100 7 % 

manualmente 

 Após o revestimento as cápsulas apresentaram-se lisas, porém não tão 

brilhantes quanto na formulação 1. Quando o revestimento foi realizado com apenas 

duas imersões e uma secagem o aspecto ficou melhor a olho nu. Não foi feita 

análise topográfica destas cápsulas. 

a b c

d e f 

g h i 
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Observou-se, em aumento de 100 e 500X  áreas de revestimento homogêneo, 

com algumas áreas com acúmulo da solução de revestimento (Figura 3d e 4d). 

 

5.2.5. Cápsulas gastro-resistentes por acetoftalato de celulose em álcool 

etílico 70 % na máquina PCCA 

Após o revestimento as cápsulas ficaram opacas e o revestimento não ficou 

homogêneo. 

 Observou-se, em aumento de 100 e 500X, revestimento heterogêneo, com 

algumas áreas de revestimento um pouco mais homogêneas (Figura 3e e 4e). 

 

5.2.6.  Cápsulas gastro-resistentes por acetoftalato de celulose em  álcool  

etílico 70 % manualmente 

 Após o revestimento as cápsulas ficaram cintilantes, porém com acúmulo de 

revestimento. 

 Algumas imperfeições foram observadas com aumento de 100 e 500X, mas 

de um modo geral o revestimento foi homogêneo (Figura 3f e 4f).   

 

5.2.7.  Cápsulas gastro-resistentes por acetoftalato de celulose em 

acetona na máquina PCCA 

Após o revestimento as cápsulas ficaram opacas e o revestimento não ficou 

homogêneo. 

A observação com aumento de 100 e 500X revelou um revestimento com 

algumas áreas homogêneas e outras bem heterogêneas ( Figura 3g e 4g). 
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5.2.8. Cápsulas gastro-resistentes obtidas por revestimento manual de 

acetoftalato de celulose em acetona  

 Após o revestimento com quatro imersões e duas secagens as cápsulas 

ficaram lisas e cintilantes com poucas imperfeições no revestimento. Quando o 

revestimento foi com apenas duas imersões e uma secagem a aparência ficou 

melhor, as cápsulas ficaram lisas e cintilantes e sem imperfeições no revestimento. 

 Poucas áreas heterogêneas foram observadas com aumento de 100 e 500X 

(Figura 3h e 4h). 

 Todas as cápsulas revestidas, manualmente, apresentaram melhor aparência 

do que as cápsulas revestidas na máquina. 

 

5.3 PERFIL DE DISSOLUÇÃO 

5.3.1 Cápsulas gastro-resistentes obtidas por ação de formol 2,5 % em 

etanol 96 %  

 Os perfis de dissolução médios do diclofenaco de sódio, testados após um dia 

do revestimento e após seis meses, em meio ácido e em meio entérico, estão 

representados na Figura 5. Observou-se, que com o passar do tempo de preparo, 

ocorreu um enrijecimento das cápsulas, pois a reação de degradação protéica não foi 

interrompida. Isto provavelmente, acarretou uma diminuição do  percentual de 

dissolução em meio entérico. 



                                                                                                                                  46

0
20
40
60
80

100
120

110 120 130 140 150 160 170

tempo (min)

%
 d

is
so

lv
id

o

 
Figura 5: Perfis de dissolução do diclofenaco de sódio, no meio ácido (120 min) e 
entérico, revestido com formol 2,5 % em etanol 96  % testado após um dia (■) e 
após seis meses (▲). 

 

O perfil de dissolução médio em meio ácido e em meio entérico das 18 

cápsulas, dos  três lotes preparados com revestimento por formol 2,5 % em etanol 

96 % e testados após um dia está representado na Figura 6. Observou-se uma 

liberação média,  em meio ácido,  de 3,7 % (DP ± 2,13); nenhuma cápsula, das 18 

testadas, teve uma liberação superior a 8,2 % neste meio, sendo este um resultado 

adequado. No meio entérico, no final dos 45 minutos,  no lote 1, duas cápsulas 

tiveram uma liberação inferior a 75 % e nos lotes 2 e 3, quatro e três cápsulas 

respectivamente, liberaram menos que 75 % que é o limite estipulado pela 

Farmacopéia, ou seja, os três lotes foram reprovados, pois não obedeceram os 

requisitos para a etapa básica (Tabelas 4,5 e 6 do ANEXO). 
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Figura 6. Perfil de dissolução médio, no meio ácido (120 min) e entérico, dos três 
lotes, do diclofenaco de sódio revestido com formol 2,5 % em etanol 96 % testado 
após um dia, n = 18 (média ± desvio padrão). 
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 O perfil de dissolução médio em meio ácido e em meio entérico das 18 

cápsulas, dos três lotes preparados e testados após seis meses, está representado na 

Figura 7. Observou-se uma liberação média,  em meio ácido, em torno de 3 % (DP 

= 2,11), sendo  que  nenhuma cápsula, das 18 testadas, apresentou uma liberação  

superior  a 8,9 % estando os lotes aprovados nesta etapa, pois poderia haver uma 

dissolução de até 10 % em meio ácido. No meio entérico, no final dos 45 minutos  

no lote 1, apenas uma cápsula liberou 82,7 % e as outras cinco cápsulas todas 

liberaram menos que 75 %, que é o limite estipulado pela F. Bras. IV. No lote 2 e 

no lote 3 nenhuma cápsula liberou mais que 75 %, ou seja, os três lotes foram 

reprovados, pois não obedeceram os requisitos para a etapa básica (Tabelas 7,8 e 9 

do ANEXO). Observou-se para ambos os casos, após um dia e após seis meses, 

falta de homogeneidade inter lotes. 
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Figura 7. Perfil de dissolução médio, no meio ácido (120 min) e entérico, dos três 
lotes, do diclofenaco de sódio revestido com formol 2,5 % em etanol 96 % após seis 
meses, n = 18 (média ± desvio padrão). 

 

5.3.2 Cápsulas gastro-resistentes por formol 2,5 % em etanol 75 %  

Os perfis de dissolução médios do diclofenaco de sódio, testado após um dia 

do revestimento e após seis meses, em meio ácido e em meio entérico, estão 

representados na Figura 8. Para um teor alcoólico igual a 75 % não se observou 

alteração no perfil de dissolução com o passar do tempo. Isto indica, que nesta 

concentração, a degradação protéica dada pelo etanol não se altera com o passar do 

tempo. Logo, a retirada do formol não reagido foi melhor. 
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Figura 8: Perfis de dissolução, no meio ácido (120 min) e entérico,  do diclofenaco 
de sódio revestido com formol 2,5 % em  etanol 75 % após um dia (■) após seis 
meses  (▲). 
 

O perfil de dissolução médio, em meio ácido e em meio entérico, das 18 

cápsulas dos três lotes preparados e testados após um dia está representado na 

Figura 9. Observou-se uma liberação média  em meio ácido  de 2,4 % (DP ± 1,0); e 

a liberação máxima, no meio ácido, foi  de  4,1 %, ou seja, o revestimento foi 

aprovado para o meio ácido, pois a liberação de DS se manteve dentro do limite 

máximo de 10 % estipulado pela Farmacopéia Brasileira IV.  No meio entérico,  no  

final dos 45 minutos, apenas três cápsulas do lote 2  e uma cápsula do lote 3 

liberaram mais que 75 %,  portanto, os três lotes foram reprovados, pois não 

obedeceram os requisitos para a etapa básica (Tabelas 10, 11 e 12 do ANEXO). 
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Figura 9. Perfil de dissolução médio, no meio ácido (120 min) e entérico, dos três 
lotes, do diclofenaco de sódio revestido com formol 2,5 % em etanol 75 % após um 
dia, n = 6 (média ± desvio padrão). 

 

O perfil de dissolução médio em meio ácido e em meio entérico das 18 
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cápsulas dos três lotes preparados e testados após seis meses está representado na 

Figura 10. Observou-se uma liberação média  em meio ácido  de 6,6 % (DP ± 12,7); 

duas cápsulas, das 18  testadas, tiveram  liberação superior a 10 %. Uma liberou 

54,8 % e a outra 19,0 % resultando em reprovação, pois nenhuma cápsula poderia 

ter uma dissolução superior a 10 % em meio ácido. No meio entérico, no final dos 

45 minutos, apenas uma cápsula do lote 2 liberou mais que 75 % que é o limite 

mínimo estipulado pela F. Brás. IV. Portanto, os três lotes foram reprovados, pois 

não obedeceram os requisitos para a etapa básica e para a etapa ácida (Tabelas 13, 

14 e 15 do ANEXO). 
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Figura 10. Perfil de dissolução médio, em meio ácido (120 min) e entérico, dos três 
lotes, do diclofenaco de sódio revestido com formol 2,5 % em etanol 75 % após seis 
meses do revestimento n = 18 (média ± desvio padrão). 
 

 Comparando-se, o revestimento entérico, com etanol a 75 % com o de etanol 

a 96 %, observou-se, que quando foi empregado um teor alcoólico menor, não 

houve alteração no revestimento com o passar do tempo, enquanto que, quando o 

teor alcoólico aumenta, ocorre um endurecimento com o passar do tempo, 

diminuindo então, o percentual de dissolução em meio entérico; porém a média 

liberada no final dos 45 minutos, no meio entérico, foi melhor para as cápsulas 

recentemente revestidas  com  formol em etanol 96 % do que  para   as  revestidas  

com etanol a 75 %, ou seja, quando houve diminuição do teor alcoólico também 

diminuiu o percentual de diclofenaco de sódio dissolvido. Parece que o excesso de 

formol, que aumenta o enrijecimento das cápsulas com o tempo, é favorável à 

liberação do fármaco das mesmas, quando estas foram recentemente preparadas.  
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5.3.3 Cápsulas gastro-resistentes por Eudragit® L100 7 %  

O perfil de dissolução médio do diclofenaco de sódio nas cápsulas revestidas 

na máquina, manualmente com quatro camadas de revestimento e manualmente 

com duas camadas de revestimento está representado na Figura 11.  

Para ambos os métodos de revestimento nenhuma cápsula liberou mais que 

10 % de DS no meio ácido. Já para o meio entérico, das cápsulas revestidas na 

máquina, nenhuma liberou menos que 75 % de diclofenaco de sódio, sendo a média 

dissolvida, no final dos 45 minutos igual a 91,4 %.  

Para as cápsulas revestidas manualmente com quatro camadas de 

revestimento no lote 1, uma cápsula se soltou da espiral e liberou menos que 75 % 

de substância ativa; nos lotes 2 e 3, três cápsulas de cada um dos lotes não liberaram 

o mínimo de 75 %, sendo a média dissolvida no final dos 45 minutos no meio 

entérico igual a 72,2 %. Para as cápsulas revestidas manualmente, com apenas duas 

camadas de revestimento, em um dos lotes apenas duas cápsulas liberaram menos 

que 75 % de diclofenaco, sendo a média dissolvida no final dos 45 minutos no meio 

entérico igual a 75,4 %. 

 Observou-se, que  o revestimento na máquina PCCA apresenta o melhor 

percentual de dissolução e entre os revestimentos manuais, o duplo revestimento 

apresentou um leve aumento do percentual médio dissolvido, quando comparado 

aos lotes preparados com quatro camadas de revestimento, atingindo na média dos 

lotes, percentual superior ao exigido. 
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Figura 11. Perfis de dissolução médios, em meio ácido (120 min) e entérico, dos 
três lotes, do diclofenaco de sódio revestidos com Eudragit L100® 7 % na máquina 
(♦), manualmente com 4 camadas de revestimento (■) e manualmente  com 2 
camadas de revestimento (▲), n = 17. 
 

5.3.3.1 Cápsulas gastro-resistentes por Eudragit® L100 7 % na máquina 
(PCCA) 

 O perfil de dissolução médio, em meio ácido e em meio, entérico das 17 

cápsulas dos três lotes revestidos na máquina com Eudragit® L100 está representado 

na Figura 12. Após submeter ao meio ácido, uma das cápsulas do lote 2 foi 

descartada, pois sua leitura não se manteve estável no UV. A média de diclofenaco 

sódico liberada neste estágio foi de 1,5 % (DP ± 1,6). No meio entérico, a média 

dissolvida no final dos 45 minutos foi de 91,4 % (DP ± 5,4). Os três lotes foram 

aprovados, pois obedeceram os requisitos para o meio ácido e para o tampão, 

liberando menos  de 10 % no primeiro estágio e mais de 75 % no segundo, sendo 

que estes resultados foram para todas as cápsulas testadas, não ficando nenhuma 

fora das especificações (Tabelas 16, 17 e 18 do ANEXO). 
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Figura 12. Perfil de dissolução médio, em meio ácido (120 min) e entérico, dos três 
lotes, do diclofenaco de sódio, revestidos com Eudragit®  L100 7 % na máquina 
(média ± desvio padrão), n = 17. 
 

5.3.3.2 Cápsulas gastro-resistentes por Eudragit® L100 7 % preparadas 

manualmente com quatro camadas de revestimento 

O perfil de dissolução médio em meio ácido e em meio entérico para as 18 

cápsulas dos três lotes revestidos manualmente com Eudragit® L100 7 % está 

representado na Figura 13. Observou-se uma liberação média  em meio ácido  de 

0,9 % (DP ± 0,65). Nenhuma cápsula teve liberação superior a 10 %, e a liberação 

máxima no meio ácido foi de 2,2 %, ou seja, o revestimento foi aprovado para o 

meio ácido, pois se manteve dentro dos limites estipulados. No meio entérico,  no  

final dos 45 minutos, uma cápsula do lote 1 e  três cápsulas de cada um dos outros 

lotes liberaram menos que 75% de diclofenaco de sódio. Portanto, os três lotes 

foram reprovados, por não obedecerem os requisitos para a etapa básica (Tabelas 

19, 20 e 21 do ANEXO). 
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Figura 13. Perfil de dissolução médio, em meio ácido (120 min) e entérico, dos três 
lotes, do diclofenaco de sódio, revestidos com Eudragit® L100 7 % manualmente 
com quatro camadas de revestimento n = 18 (média ± desvio padrão). 
 

5.3.3.3 Cápsulas gastro-resistentes por Eudragit® L100 7 % 

manualmente com duas camadas de revestimento 

O perfil de dissolução médio, em meio ácido e em meio entérico, para as seis 

cápsulas do lote 1 revestidas manualmente com Eudragit® L100 7 % com duas 

camadas de revestimento está representado na Figura 14. Observou-se uma 

liberação média,  em meio ácido  de 1,6 % (DP ± 1,1), sendo que nenhuma cápsula 

teve liberação superior a 10 %, e a liberação mais alta no meio ácido foi de 3,0 %, 

ou seja, o revestimento foi aprovado para o meio ácido, pois se manteve dentro dos 

limites estipulados. No meio entérico,  ao  final dos 45 minutos, a liberação média 

foi de 75,4 % (DP ± 23,9), duas cápsulas tiveram liberação inferior a 75 % de 

diclofenaco de sódio; portanto, o lote foi reprovado, pois não obedeceu aos 

requisitos para a etapa básica (Tabela 22 do ANEXO). 

Não foram testados os outros dois lotes, pois de acordo com a tabela 1 

(exigências para a dissolução) mesmo que estes fossem aprovados, os critérios para 

a etapa básica não foram obedecidos, uma vez que, mesmo testando 24 cápsulas, em 

nenhuma delas a quantidade de fármaco dissolvido poderia ser inferior a 50 %. 
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Figura 14. Perfil de dissolução médio do lote 1, em meio ácido (120 min) e entérico,  
revestido com Eudragit® L100 7%  manualmente com duas camadas de 
revestimento n = 6 (média ± desvio padrão). 
 

5.3.4 Cápsulas gastro-resistentes por acetoftalato de celulose em álcool  

etílico 70 % 

O perfil de disssolução médio do diclofenaco de sódio, revestido com CAP 

em álcool etílico na máquina e manualmente com quatro camadas de revestimento 

está representado na Figura 15. Para ambos os métodos de revestimento nenhuma 

cápsula liberou mais que 10 % no meio ácido. No meio entérico, para as cápsulas 

revestidas na máquina,  nenhuma liberou mais que 75 % de diclofenaco de sódio, já 

para as cápsulas revestidas manualmente, apenas uma cápsula do lote 1 e uma do 2 

liberaram mais que 75 % de DS (Tabelas 26 e 27 do ANEXO). Observou-se, que 

para o revestimento manual há  uma liberação maior da substância ativa (cerca de 

30 %), no final da etapa básica, porém todos os lotes foram reprovados, pois não 

obedeceram os requisitos para a esta etapa. 
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Figura 15. Perfis de dissolução médios, em meio ácido (120 min) e entérico, dos 
três lotes, do diclofenaco de sódio revestidos com CAP em álcool etílico na 
máquina (♦) e manualmente com quatro camadas de revestimento (■). 

 

5.3.4.1 Cápsulas  gastro-resistentes por acetoftalato de celulose em álcool 

etílico 70 %, na máquina (PCCA) 

O perfil de dissolução médio em meio ácido e em meio entérico para as 18 

cápsulas dos três lotes revestidos na máquina com acetoftalato de celulose em 

álcool etílico está representado na figura 16. Observou-se uma liberação média  em 

meio ácido  de 1,7 % (DP ± 0,7). Nenhuma cápsula teve liberação superior a 10 %, 

e a liberação máxima no meio ácido foi de 3,0 %, ou seja, o revestimento foi 

aprovado para o meio ácido, pois se manteve dentro dos limites estipulados pela 

Farmacopéia Brasileira IV. No meio entérico, no entanto, ao  final dos 45 minutos 

nenhuma cápsula liberou mais que 75 % de diclofenaco de sódio, sendo o valor 

médio de liberação 34,8 % (DP ± 20,0);  portanto, os três lotes foram reprovados, 

pois não obedeceram os requisitos para a etapa básica (Tabelas 23, 24 e 25 do 

ANEXO).  
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Figura 16. Perfil de dissolução médio, em meio ácido (120 min) e entérico, dos três 
lotes revestidos com  acetoftalato de celulose em  álcool  etílico 70 %  na  máquina 
n = 6 (média ± desvio padrão). 

  

5.3.4.2 Cápsulas gastro-resistentes por acetoftalato de celulose em álcool 

etílico 70 % preparadas manualmente 

O perfil de dissolução médio, em meio ácido e em meio entérico, para as 18 

cápsulas dos três lotes revestidos manualmente com quatro camadas de acetoftalato 

de celulose em álcool etílico 70 % está representado na Figura 17. Observou-se uma 

liberação média, em meio ácido, de 1,4 % (DP ± 0,8). A liberação máxima no meio 

ácido foi de 2,7 %, ou seja, o revestimento foi aprovado para o meio ácido, pois se 

manteve dentro dos limites estipulados. No meio entérico, no entanto, ao  final dos 

45 minutos somente uma cápsula do lote 1 e uma do 2 liberaram mais que 75 % de 

diclofenaco de sódio, sendo a média de fármaco liberado 46,8 % (DP ± 22,6);  

portanto, os três lotes foram reprovados, pois não obedeceram os requisitos para a 

etapa básica (Tabelas 26, 27 e 28 do ANEXO).  
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Figura 17. Perfil de dissolução médio, em meio ácido (120 min) e entérico, dos três 
lotes revestidos com acetoftalato de celulose em álcool etílico 70 % preparados 
manualmente n = 18 (média ± desvio padrão). 
 

5.3.5  Cápsulas gastro-resistentes por acetoftalato de celulose em acetona  

O perfil de disssolução médio, das cápsulas de gelatina dura contendo 

diclofenaco de sódio, revestidas com CAP em acetona na máquina, manualmente 

com quatro camadas de revestimento e manualmente com duas camadas de 

revestimento está representado na Figura 18. Para todos os três métodos de 

revestimento nenhuma cápsula liberou mais que 10 % no meio ácido. Já para o meio 

entérico, no final dos 45 minutos, para as cápsulas revestidas na máquina, a média 

liberada foi de 93,6 %, para as revestidas manualmente com quatro  camadas  de 

revestimento, a média liberada foi de 59,8 % e para as revestidas manualmente com 

duas camadas de revestimento a média liberada foi de 84,2 % de DS. Observou-se, 

que para o revestimento manual com apenas duas camadas de revestimento aumenta 

o percentual médio dissolvido, ou seja, as cápsulas com duas camadas de 

revestimento tiveram uma melhor liberação em meio entérico do que as com quatro 

camadas de revestimento, porém a melhor liberação de todas foi para as cápsulas 

revestidas na máquina (PCCA). 
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Figura 18. Perfis de dissolução médios, em meio ácido (120 min) e entérico, dos 
três lotes, revestidos com acetoftalato de celulose em acetona na máquina (♦), 
manualmente com quatro camadas (■) e manualmente com duas camadas de CAP 
(▲) n = 54. 
 

 5.3.5.1 Cápsulas gastro-resistentes por acetoftalato de celulose em 

acetona na máquina (PCCA) 

Os perfis de dissolução médios, em meio ácido e em meio entérico, das 18 

cápsulas dos três lotes revestidos na máquina com CAP em acetona estão 

representados na Figura 19. Para o meio ácido a média liberada foi de 1,3 % (DP ± 

1,0), com uma liberação máxima de 3,4 %, ficando os três lotes aprovados na etapa 

ácida, já que nenhuma cápsula liberou mais que 10 %. No meio entérico, a média 

dissolvida no final dos 45 minutos, foi de 90,1 % (DP ± 8,1). Uma cápsula do lote 2 

liberou 71,7 % o que é inferior ao limite estipulado de 75 %. No entanto, esta 

formulação atendeu aos requisitos da Farm. Bras. IV para o estágio 2 (E2) pois a 

média das primeiras 12 cápsulas testadas já foi superior a 75 % e a cápsula que 

liberou menos que 75 %, não liberou menos que os T-15 % exigidos para o estágio 

2 ficando, então, os três lotes aprovados, pois obedeceram os requisitos para o meio 

ácido e para o meio entérico (Tabelas 29, 30 e 31 do ANEXO). 
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Figura 19. Perfil de dissolução médio, em meio ácido (120 min) e entérico, dos três 
lotes revestidos na máquina com acetoftalato de celulose em acetona (média ± 
desvio padrão), n = 18. 
 

 5.3.5.2 Cápsulas gastro-resistentes por acetoftalato de celulose em 

acetona  preparadas manualmente com quatro camadas de revestimento 

O perfil de dissolução médio, em meio ácido e em meio entérico, para as 18 

cápsulas dos três lotes revestidos manualmente com quatro camadas de acetoftalato 

de celulose em acetona está representado na figura 20. Observou-se uma liberação 

média  em  meio ácido  de 2,0 % (DP ± 1,1), tendo  a  liberação máxima, neste 

meio, sido de 4,5 %, ou seja, o revestimento foi aprovado para o meio ácido, pois se 

manteve dentro dos limites estipulados pela Farmacopéia Brasileira IV. No meio 

entérico,  ao  final dos  45 minutos, no lote 1,  três  cápsulas  liberaram menos  de 

75 %, no lote 2 quatro cápsulas liberaram menos que 75 % e no lote 3 quatro 

cápsulas liberaram menos que 75 %, com um valor médio de liberação do fármaco 

de 59,8 % (DP ± 25,3). Portanto, os três lotes foram reprovados, pois não 

obedeceram os requisitos para a etapa básica (Tabelas 32, 33 e 34 do ANEXO). 

Logo, o revestimento na máquina foi mais reprodutível e eficiente.  
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Figura 20. Perfil de dissolução médio, em meio ácido (120 min) e entérico, dos três 
lotes, revestidos manualmente com quatro camadas de revestimento de acetoftalato 
de celulose  n = 18 (média ± desvio padrão). 

 

5.3.5.3 Cápsulas gastro-resistentes por acetoftalato de celulose em 

acetona  preparadas manualmente com duas camadas de revestimento 

Os perfis de dissolução médios, em meio ácido e em meio entérico, para as 

12 cápsulas dos dois lotes revestidos manualmente com duas camadas de 

acetoftalato de celulose em acetona estão representados na Figura 21. Observou-se 

uma liberação média  em meio ácido  de 1,9 % (DP ± 1,1) com liberação máxima, 

no meio ácido, de 3,0 %, ou seja, o revestimento foi aprovado para o meio ácido. 

No meio entérico  no  final dos 45 minutos uma cápsula do lote 1 e uma do lote 2  

liberaram menos de 75 % de DS. A média de diclofenaco de sódio liberada de 

ambos os lotes foi 84,2 % (DP ± 18,1). Os dois foram reprovados, pois não 

obedeceram os requisitos para a etapa básica (Tabelas 35 e 36 do ANEXO). O 

terceiro lote não foi testado, pois houve reprovação já no estágio 2  (liberar menos 

que 75 – 25 %) para uma das cápsulas deste lote. 
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Figura 21. Perfil de dissolução médio, em meio ácido e entérico após 120 min, dos 
dois  lotes  revestidos  manualmente com duas camadas de acetoftalato de celulose 
em acetona  n = 12 (média ± desvio padrão). 
 

5.3.6 Comparação entre os processos de revestimento  

           Foi observado que quando a acetona foi utilizada como solvente em 

substituição ou em associação com etanol, ocorreu uma maior dissolução do 

fármaco, em meio entérico, podendo ser a degradação protéica da gelatina pelo 

etanol, que causa o enrijecimento da cápsula, a responsável por esta diminuição no 

percentual dissolvido quando este é usado como solvente. 

 Observou-se um melhor percentual dissolvido para as cápsulas revestidas na 

máquina, quando comparadas, com as revestidas manualmente, talvez, pela 

diminuição da homogeneidade do revestimento. 

 Quanto ao aspecto e à topografia de superfície das cápsulas, as revestidas 

com formol 2,5 % em etanol 96 %, manualmente,  foram as que mostraram 

melhores resultados.  

 No aspecto dissolução, para as cápsulas tratadas com formol 2,5 % em etanol 

96 %, foi observado que com o passar do tempo de preparo diminui o percentual 

dissolvido, não ocorrendo o mesmo, para as cápsulas tratadas com formol 2,5 % em 

etanol 75 %. 

 A tabela 3 apresenta o resumo dos resultados obtidos nos métodos usados. 
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Tabela 3 – Resumo dos resultados de dissolução obtidos através dos métodos de 
gastro-resistência testados. 

PROCEDIMENTO MEIO ÁCIDO MEIO BÁSICO FIGURA 

Formol 2,5 % em etanol 96 % 

manual, testado após 1 dia   
3,7 % (DP ± 2,1) 73,2 % (DP ± 11,2) 6 

Formol 2,5 % em etanol 96 % 

manual, testado após 6 meses  
3,0 % (DP ± 2,1) 48,9 % (DP ± 21,1) 7 

Formol 2,5 % em etanol 75 % 

manual, testado após 1 dia 
2,4 % (DP ± 1,0) 37,4 % (DP ± 26,4) 9 

Formol 2,5 % em etanol 75 % 
manual, testado após 6 meses 

6,6 % (DP ± 12,7) 37,3 % (DP ± 21,0) 10 

Eudragit L100 7 % na máquina 1,5 % (DP ± 1,6) 91,4 % (DP ± 5,4) 12 

Eudragit L100 7 % manual com  
4 camadas 

0,9 % (DP ± 0,6) 72,2 % (DP ± 23,9) 13 

Eudragit L100 7 % manual com  
2 camadas 

1,6 % (DP ± 1,1) 75,4 % (DP ± 23,9) 14 

CAP em etanol 70 % na 
máquina 

1,7 % (DP ± 0,7) 34,8 %  (DP ± 20,0) 16 

CAP em etanol 70 % manual 
com 4 camadas 

1,4 % (DP ± 0,8) 46,8 % (DP ± 22,6) 17 

CAP em acetona na máquina 1,3 % (DP ± 1,0) 90,1 % (DP ± 8,1) 19 

CAP em acetona manual com 4 
camadas 

2,0 % (DP ± 1,1) 59,8 % (DP ± 25,3) 20 

CAP em acetona manual com 2 
camadas 

1,9 % (DP 1,1) 84,2 % (DP ± 18,1) 21 

 

 

5.3.7 Voltaren® 

Face aos resultados, dos testes de dissolução, das cápsulas manipuladas, 

procurou-se verificar o comportamento do medicamento referência (VOLTAREN®) 

e do genérico (MEDLEY). 

O perfil de dissolução médio, em meio ácido e em meio entérico, para os 12 

comprimidos de Voltaren® está representado na Figura 22. Observou-se liberação 
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média  em meio ácido  de 1,3 % (DP ± 1,2), sendo que nenhum comprimido teve 

uma liberação superior a 10 %, já  que  a  liberação máxima no meio ácido foi de 

4,5 %, ou seja, o revestimento foi aprovado para o meio ácido. No meio entérico,  

no  final dos 45 minutos, seis comprimidos liberaram menos de 75 %, ficando, a 

média de fármaco liberada, de ambos os lotes em 75,1 % (DP ± 26,3). Os dois 

estágios, E1 e E2, foram reprovados, pois não obedeceram os requisitos para a etapa 

básica, não adiantando fazer um terceiro estágio, pois, cinco comprimidos, dos 12 

testados, liberaram menos que 75 – 15 % de diclofenaco de sódio, como exige a 

Farmacopéia Bras. IV, para a determinação do tempo de dissolução de comprimidos 

gastro-resistentes  (Tabelas 37 e 38 do ANEXO).  
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Figura 22. Perfil de dissolução médio, em meio ácido (120 min) e entérico, de 12 
comprimidos de Voltaren®  Lote Z0008 (média ± desvio padrão). 
 

5.3.8 Diclofenaco sódico genérico Medley Lote 0408394 

O perfil de dissolução médio, em meio ácido e em meio entérico, para os seis 

comprimidos de diclofenaco sódico genérico está representado na figura 23. 

Observou-se uma liberação média  em meio ácido  de 0,84 % (DP ± 0,4) sendo que 

nenhum comprimido teve uma liberação superior a 10 %, já que a liberação máxima 

no meio ácido foi de 1,6 %, ou seja, o revestimento foi aprovado para o meio ácido; 

porém no meio entérico  no  final dos 45 minutos um comprimido liberou menos de 

75 % (43,4%), ficando a média de diclofenaco de sódio liberada em 90,5 % (DP ± 

23,2). O lote foi reprovado, já no estágio 1, pois não obedeceu os requisitos para 

esta etapa básica (nenhum comprimido liberar menos que T – 25 %). Por isto, foram 
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feitos os testes apenas para seis comprimidos (Tabela 39). 
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Figura 23. Perfil de dissolução médio de 6 comprimidos de diclofenaco dissódico 
genérico da Medley (média ± desvio padrão). 
  

 Os resultados obtidos com o medicamento de referência e com o genérico da 

Medley mostram que gastro-resistência é um processo difícil de homogeneizar, 

mesmo quando realizado a nível industrial. 

Em função, das formas farmacêuticas serem de liberação retardada e não 

imediata e também da reprovação do medicamento referência e do genérico, não foi 

possível calcular o fator de similaridade f2, o fator de diferença f1 (ANVISA, 2002;  

SHAH, et al., 1998 )  e a eficiência de dissolução (ED) (KHAN, 1975) para as 

cápsulas revestidas. 

 A maioria das formulações, inclusive a referência e o genérico, mostraram  

perfis de dissolução discrepantes, nos meios artificiais entéricos, com DP elevados, 

verificando-se, que o percentual de fármaco dissolvido em um mesmo lote não se 

manteve reprodutível.   

 Constatou-se, que a maioria das formulações, apresentou algumas cápsulas, 

que não liberaram o mínimo exigido de 75 % de diclofenaco de sódio, fazendo-se 

necessário, talvez, efetuar ensaios in vivo para validar as especificações obtidas in 

vitro. Deste modo, se, na verdade, os resultados dos ensaios in vitro permitem 

orientar as pesquisas galênicas, em contrapartida eles não são capazes de deixar 

prever o comportamento exato das preparações no organismo, pelo que não é 
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possível dispensar os ensaios in vivo, mesmo ainda quando for possível estabelecer 

certas correlações entre os resultados obtidos com estes e outros processos de 

verificação (PRISTA, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               6.  CONCLUSÕES 

____________________________________________________________________________________ 
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- As cápsulas revestidas com formol 2,5 % em etanol 96 % são as que 

apresentaram uma melhor aparência, porém estas cápsulas apesar de apresentarem 

proteção do fármaco em meio gástrico,  não mostraram uma boa solubilidade em 

meio entérico. Além disto, com o passar do tempo ocorre um endurecimento da 

gelatina da cápsula acarretando uma diminuição do percentual de dissolução.  

- As cápsulas revestidas com formol 2,5 % em etanol 75 %, apresentaram boa 

aparência, porém com rachaduras na superfície das cápsulas. Para estas cápsulas o 

perfil de dissolução não se alterou com o passar do tempo, entretanto mostraram-se 

bem menos enterossolúveis do que as revestidas com formol em um teor alcoólico 

maior. 

- As cápsulas revestidas na máquina com Eudragit® L100 e com CAP em 

acetona mostraram-se gastro-resistentes e enterossolúveis, porém a superfície das 

cápsulas tornou-se opaca e  heterogênea, o que pode diminuir a aceitação das 

mesmas. 

- Para as cápsulas revestidas manualmente com Eudragit® L100, as com 

dupla camada de revestimento apresentam melhor percentual de dissolução e 

aparência, quando comparadas com as com quatro camadas de revestimento, porém, 

as cápsulas revestidas manualmente não apresentam homogeneidade de liberação 

entre lotes e algumas não liberaram  o mínimo exigido pela Farmacopéia Brasileira 

IV. 

- O revestimento com CAP dissolvido em acetona mostrou resultados bem 

melhores, quanto à dissolução, do que os com CAP em etanol. 

- Quando a acetona foi utilizada como solvente em substituição ou em 

associação com etanol, ocorreu um aumento do percentual de dissolução do 

fármaco em meio entérico, podendo ser a degradação da gelatina pelo etanol a 

responsável pela diminuição do percentual dissolvido, quando somente etanol é 

usado como solvente. 
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- Cápsulas revestidas manualmente por CAP em acetona com apenas duas 

camadas de revestimento tiveram uma maior liberação e melhor aparência, quando 

comparadas com cápsulas revestidas com quatro camadas de revestimento, porém a 

melhor dissolução foi para as cápsulas revestidas na máquina. 

 - O produto referência (VOLTAREN®) e o genérico (MEDLEY), assim 

como a maioria das formulações,  não se mostraram satisfatórias quanto a 

enterossolubilidade de suas cápsulas, com perfis de dissolução discrepantes, nos 

meios entéricos artificiais, verificando-se que o percentual de fármaco dissolvido 

entre lotes não se manteve homogêneo, fazendo-se necessário, efetuar ensaios in 

vivo para validar as especificações obtidas in vitro. 

- Para a obtenção de cápsulas gastro-resistentes, por Eudragit® L 100 e por 

acetoftalato de celulose, com boa aparência e também  perfil de dissolução 

adequado, mais estudos serão necessários para se aprimorar as técnicas de 

produção, visando à obtenção de resultados melhores e mais homogêneos. 

- Quanto às técnicas de proteção gástrica, com o uso de formaldeído, ambas 

soluções não apresentaram resultados seguros, quanto a enterossolubilidade, 

tornando-se aconselhável o abandono das mesmas. 
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Tabela 4 - Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para cápsulas de diclofenaco 
de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 96 %, após um dia de 
revestimento (lote 1)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 5,70 7,38 0,78 1,98 8,16 4,08 4,68 2,94 
130 50,10 26,96 49,56 34,58 44,39 21,78 37,89 11,98 
140 71,89 40,03 62,63 50,10 63,45 34,04 53,69 14,78 
150 80,60 59,36 69,98 60,10 73,52 45,48 64,84 12,47 
165 87,96 76,79 78,43 74,07 81,97 58,27 76,25 10,03 

 

 

Tabela 5 - Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para cápsulas de diclofenaco 
de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 96 %, após um dia de 
revestimento (lote 2)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão 

120 2,39 3,59 5,41 4,73 5,24 4,27 4,27 1,13 
130 7,15 13,76 37,43 31,65 17,33 27,8 22,52 11,60 
140 17,89 25,60 60,82 43,21 127,15 64,95 56,60 39,25 
150 30,55 34,40 69,36 46,79 45,96 70,73 49,64 17,04 
165 55,60 53,39 82,01 58,07 72,38 83,39 67,47 13,54 

 

 

Tabela 6 - Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para cápsulas de diclofenaco 
de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 96 %, após um dia de 
revestimento (lote 3)  

Tempo 
(min)  

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 2,83 2,11 2,95 1,44 3,86 0,42 2,27 1,22 
130 58,63 16,99 - 12,88 31,23 33,70 30,69 17,99 
140 73,97 29,31 - 20,55 47,12 48,22 43,83 20,56 
150 83,01 50,41 - 30,96 57,26 62,46 56,82 18,89 
165 89,31 73,97 - 73,97 66,85 78,90 76,60 8,30 
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Tabela 7 – Dados relativos à  porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 96 %, após seis meses 
(lote 1).  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 0,73 1,46 2,25 3,66 6,28 2,88 2,88 1,96 
130 7,59 4,61 17,62 26,84 9,22 5,96 11,97 8,60 
140 9,22 6,51 24,67 59,10 15,99 13,01 21,42 19,50 
150 12,47 10,84 31,44 70,21 22,50 15,99 27,24 22,36 
165 36,32 19,79 47,44 82,68 35,78 26,29 41,38 22,33 

 

 

Tabela 8 - Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 96 %, após seis meses 
(lote 2).  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 8,87 1,43 1,03 1,37 3,61 2,46 3,13 2,97 
130 22,43 9,30 3,28 54,98 4,38 14,50 18,14 19,37 
140 32,55 33,10 6,02 59,36 7,66 34,19 28,81 19,80 
150 47,60 51,43 8,75 63,74 10,94 45,68 38,02 22,72 
165 63,74 67,29 15,59 69,76 18,33 56,63 48,56 24,89 

 

 

Tabela 9 - Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 96 %, após seis meses 
(lote 3).  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 5,61 1,43 1,54 2,35 3,61 2,69 2,87 1,56 
10 24,58 31,14 24,04 14,75 24,85 11,47 21,80 7,29 
20 26,77 44,52 40,97 24,04 36,05 19,67 32,00 9,96 
30 30,32 69,65 56,54 32,23 45,34 32,23 44,38 16,00 
45 35,23 79,21 69,65 45,61 54,35 57,09 56,86 15,90 
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Tabela 10 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para cápsulas de diclofenaco 
de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 75 %, após um dia de 
revestimento (lote 1)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 2,35 3,25 1,01 1,90 2,29 1,12 1,99 0,84 
130 6,58 3,02 2,74 4,11 3,29 4,94 4,11 1,45 
140 8,51 6,04 4,94 8,51 7,13 8,78 7,32 1,57 
150 13,17 9,33 9,33 13,72 10,70 12,90 11,52 1,99 
165 19,20 14,27 14,82 21,40 15,91 19,48 17,51 2,90 

 

 

Tabela 11 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para cápsulas de diclofenaco 
de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 75 %, após um dia de 
revestimento (lote 2) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 2,52 4,08 3,54 2,90 2,20 4,03 3,21 0,79 
130 25,24 11,93 33,00 14,14 5,82 22,19 18,72 9,92 
140 49,37 23,57 58,80 22,19 11,65 68,23 38,97 22,90 
150 63,79 33,00 70,17 30,51 19,97 78,77 49,37 24,47 
165 76,27 46,59 79,60 45,76 37,44 88,33 62,33 21,50 

 

 

Tabela 12 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 75 %, após um dia de 
revestimento (lote 3) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 1,83 1,11 1,60 2,27 1,77 3,43 2,00 0,79 
130 7,10 57,63 7,10 6,83 5,46 7,10 15,20 20,79 
140 13,93 70,74 14,75 14,75 11,74 9,29 22,53 23,71 
150 17,75 75,38 16,93 19,12 13,93 10,39 25,58 24,59 
165 23,22 83,85 23,76 25,67 21,85 15,57 32,32 25,48 
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Tabela 13 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 75 %, após seis meses 
de revestimento (lote 1)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 1,54 1,42 0,85 2,22 0,91 0,40 1,22 0,64 
130 25,52 1,37 94,11 22,77 10,97 6,58 26,89 34,22 
140 45,00 3,57 54,6 37,59 10,70 8,56 26,67 21,69 
150 52,68 4,94 60,37 45,00 21,68 10,70 32,56 23,20 
165 57,89 7,96 65,58 51,31 48,29 13,17 40,70 24,14 

 

 

Tabela 14 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 75 %, após seis meses 
de revestimento (lote 2) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão 

120 2,79 3,41 4,95 3,35 4,49 2,61 3,60 0,93 
130 5,24 4,69 6,06 8,54 6,89 - 6,28 1,51 
140 9,10 9,92 12,68 19,02 12,68 - 12,68 3,89 
150 12,68 11,30 17,37 32,53 19,02 - 18,58 8,43 
165 17,92 17,37 32,53 50,17 29,49 87,93 39,23 26,69 

 

 

Tabela 15 – Dados relativos a porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas  com formol 2,5 % em etanol 75 %, após seis meses 
de revestimento (lote 3) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 2,57 19,00 6,62 54,76 3,56 3,56 15,01 20,41 
130 7,27 30,99 7,00 28,83 5,39 7,27 14,46 12,01 
140 12,93 39,07 0,54 34,49 9,43 11,05 17,92 15,28 
150 24,25 46,62 18,05 36,61 13,20 14,55 25,55 13,40 
165 33,68 50,39 26,95 41,50 17,78 21,29 31,93 12,44 
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Tabela 16 - Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com  Eudragit® L100 7 % na máquina (lote 1)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 0,14 2,21 0,28 0,05 0,23 0,06 0,49 0,84 
130 27,00 10,70 18,99 28,62 56,70 32,63 29,11 15,62 
140 60,18 54,56 49,21 65,26 82,11 80,50 65,30 13,52 
150 80,50 82,11 81,57 87,73 92,27 97,35 86,92 6,80 
165 88,26 90,67 90,13 97,62 96,55 98,42 93,61 4,41 

 

 

Tabela 17 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com Eudragit® L100 7 % na máquina (lote 2)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 3,74 55,98 0,95 2,14 4,59 3,69 11,85 21,66 
130 4,32 5,40 2,97 4,32 3,78 1,35 3,69 1,39 
140 45,00 19,19 22,43 61,62 43,78 46,76 39,80 16,09 
150 73,00 68,38 60,81 90,54 79,73 80,27 75,45 10,39 
165 85,70 85,94 77,83 97,84 90,00 91,89 88,20 6,76 

 

 

Tabela 18 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com Eudragit® L100 7 % na máquina (lote 3) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 1,14 1,36 0,54 4,08 0,87 0,22 1,37 1,39 
130 8,01 36,32 15,22 62,76 6,14 15,49 23,99 21,81 
140 87,06 90,53 65,16 83,86 53,14 47,54 71,21 18,48 
150 93,74 92,40 84,39 89,73 83,59 75,31 86,53 6,87 
165 95,61 93,20 92,40 91,33 96,14 86,26 92,49 3,57 
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Tabela 19 -  Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com Eudragit L100® 7 % manualmente com quatro 
camadas de revestimento (lote 1)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 1,47 0,93 2,23 2,07 1,33 1,07 1,52 0,53 
130 0,81 17,46 44,32 0,27 54,53 40,56 26,32 23,37 
140 0 29,55 71,73 0,27 68,28 64,48 39,05 33,73 
150 55,07 78,98 78,71 23,10 85,70 58,83 63,40 23,19 
165 102,89 91,07 98,86 34,12 99,40 87,85 85,70 25,88 

 

 

Tabela 20 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com Eudragit® L100 7 % manualmente com quatro 
camadas de revestimento (lote 2) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 1,81 0,17 0,23 0,45 1,13 0,51 0,72 0,63 
130 15,97 11,1 8,39 28,42 50,61 28,96 23,91 15,66 
140 26,25 21,11 21,65 60,63 62,80 43,04 39,25 19,15 
150 34,64 32,21 35,19 72,54 68,21 62,25 50,84 18,75 
165 46,28 45,47 48,18 88,78 78,49 92,30 66,58 22,33 

 

 

Tabela 21 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com Eudragit® L100 7 % manualmente com quatro 
camadas de revestimento (lote 3)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 0,86 0,10 0,39 0,56 0,35 0,56 0,47 0,25 
130 4,88 14,09 5,42 3,52 7,32 2,98 6,37 4,08 
140 19,25 37,95 26,29 10,30 37,41 9,22 23,40 12,70 
150 44,18 62,62 39,58 21,41 58,82 17,62 40,70 18,58 
165 76,44 83,22 58,28 48,25 85,93 33,34 64,24 21,10 
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Tabela 22 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com Eudragit® L100 7 % manualmente com duas 
camadas de revestimento (lote 1)  

Tempo 1 2 3 4 5 6 media Desvio 
padrão

120 3,00 1,05 3,05 1,05 1,00 0,74 1,65 1,07 
130 21,90 13,89 18,69 12,55 3,74 7,21 13,00 6,81 
140 50,74 57,95 52,34 48,34 9,08 20,30 39,79 20,02 
150 63,29 84,39 81,19 64,90 17,89 47,80 59,91 24,50 
165 77,18 95,07 95,61 84,12 31,25 69,44 75,44 23,91 

 

 

Tabela 23 -  Dados relativos a porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em álcool na máquina (lote 1) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 0,90 1,11 1,11 1,27 0,85 1,11 1,06 0,15 
130 1,62 2,16 2,16 1,08 4,87 1,89 2,30 1,32 
140 2,98 10,01 5,68 2,71 22,47 5,95 8,30 7,42 
150 7,04 22,19 14,89 15,16 43,31 24,63 21,20 12,48 
165 15,70 36,54 47,10 34,65 68,75 58,19 43,49 18,79 

 

 

Tabela 24 - Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em álcool na máquina (lote 2) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 1,87 1,54 1,93 1,27 1,38 1,71 1,67 0,26 
130 13,31 10,92 2,40 12,51 9,85 3,99 8,83 4,56 
140 36,48 20,50 3,46 39,67 23,43 4,79 21,39 15,26 
150 50,06 37,54 3,19 53,25 26,89 6,39 29,55 21,37 
165 55,12 47,93 6,66 60,18 32,75 9,85 35,41 23,00 
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Tabela 25 - Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em álcool na máquina (lote 3) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 2,63 2,18 2,18 2,85 3,02 2,41 2,54 0,35 
130 1,09 8,77 1,92 0,55 19,18 1,37 5,48 7,37 
140 4,66 15,89 9,31 0,82 9,04 7,67 7,90 5,05 
150 8,22 21,09 16,16 1,64 21,92 17,81 14,47 7,96 
165 12,60 26,85 24,66 3,01 52,05 34,79 25,66 17,12 

 

 
Tabela 26 - Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em álcool manualmente (lote 1)  
 
Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 0,79 2,65 1,17 0,42 0,63 0,53 1,03 0,83 
130 26,45 49,28 4,67 39,42 16,34 6,74 23,82 17,96 
140 39,42 59,91 8,30 54,73 26,45 9,34 33,02 22,14 
150 63,54 66,66 14,00 61,73 30,86 16,08 42,14 24,66 
165 76,51 74,70 22,04 73,14 39,68 22,30 51,39 26,43 

 
 

 

Tabela 27 - Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em álcool manualmente (lote 2)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 0,74 1,37 1,20 2,63 0,85 1,03 1,30 0,69 
130 12,35 11,80 0,82 2,74 8,78 10,70 7,86 4,91 
140 44,45 30,18 6,04 7,13 20,30 33,75 23,64 15,31 
150 72,71 43,35 48,29 11,52 32,38 49,39 42,94 20,27 
165 88,35 63,11 63,66 21,68 42,25 65,03 57,35 22,77 
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Tabela 28 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em álcool manualmente (lote 3)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 2,59 2,01 1,72 0,92 2,70 1,90 1,97 0,65 
130 4,38 8,49 9,86 23,01 7,94 4,38 9,68 6,90 
140 6,85 13,97 19,45 30,68 15,34 7,67 15,66 8,77 
150 12,33 26,30 28,49 37,53 20,27 11,51 22,74 10,05 
165 21,64 26,03 37,26 47,40 28,22 28,83 31,56 9,28 

 

 

Tabela 29 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em acetona  na máquina (lote 1) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 1,48 0,46 0,17 0,06 0,06 0,57 0,47 0,54 
130 37,31 27,78 43,57 14,98 9,80 37,85 28,55 13,60 
140 85,23 61,81 76,52 50,92 50,92 74,34 66,62 14,28 
150 96,40 82,78 90,95 89,05 88,77 94,76 90,45 4,85 
165 97,49 94,49 94,22 94,49 99,67 101,30 96,94 3,04 

  

 

Tabela 30 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em acetona  na máquina (lote 2)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 3,36 1,50 0,29 2,14 0 1,45 1,46 1,23 
130 7,06 13,85 10,86 14,39 7,06 11,40 10,77 3,18 
140 73,30 43,17 51,04 48,60 69,77 60,81 57,78 12,14 
150 85,79 66,51 88,51 68,42 85,25 84,43 79,82 9,68 
165 90,13 71,67 92,85 83,35 92,04 93,39 87,24 8,46 
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Tabela 31 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em acetona  na máquina (lote 3) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 2,33 2,79 2,05 1,37 1,88 1,37 1,96 0,55 
130 7,53 13,45 28,52 12,64 55,16 13,18 21,75 17,83 
140 15,87 40,96 64,84 42,51 76,95 55,69 49,47 21,35 
150 41,70 81,79 76,95 59,46 85,83 92,28 73,00 18,93 
165 78,03 92,56 86,36 76,14 90,67 93,63 86,23 7,53 

 

 
Tabela 32 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em acetona manualmente com quatro 
camadas de revestimento  (lote 1) 
 
Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 1,24 0,73 0,68 1,52 2,94 2,03 1,52 0,86 
130 63,57 8,17 9,70 6,89 109,28 71,49 44,85 42,97 
140 73,78 20,94 12,00 11,49 84,00 112,85 52,51 43,37 
150 85,28 30,38 18,64 16,59 80,68 101,62 55,53 37,82 
165 85,02 37,28 36,00 24,76 82,98 86,04 58,68 28,83 

 

 

Tabela 33 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em acetona manualmente com quatro 
camadas de revestimento (lote 2) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 2,92 1,63 2,92 4,54 2,86 2,92 2,96 0,92 
130 14,51 10,48 9,67 7,52 4,57 20,95 11,28 5,77 
140 47,01 25,25 34,39 14,51 8,86 33,31 27,22 14,02 
150 62,33 50,51 62,60 24,98 13,97 44,06 43,07 19,91 
165 75,22 66,09 90,27 50,24 23,64 59,10 60,76 22,80 
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Tabela 34 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em acetona manualmente com quatro 
camadas de revestimento (lote 3) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 1,40 0,76 1,74 0,23 2,91 2,38 1,57 1,00 
130 21,76 2,82 31,36 14,41 2,54 7,35 13,37 11,49 
140 34,19 8,48 58,49 34,19 7,35 13,56 26,04 20,00 
150 50,58 15,54 77,42 56,23 13,85 31,65 40,88 24,99 
165 68,66 28,82 93,53 88,16 26,84 53,12 59,85 28,67 

 

 

Tabela 35 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em acetona manualmente com duas 
camadas de revestimento (lote 1) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 0,38 1,52 0,92 1,52 1,79 2,99 1,52 0,88 
130 58,08 58,08 47,67 36,99 54,79 39,73 49,22 9,27 
140 84,66 84,93 74,25 65,48 88,22 78,36 79,32 8,45 
150 92,33 88,22 87,67 67,67 92,05 86,30 85,71 9,16 
165 95,34 93,15 95,62 73,97 96,99 92,05 91,19 8,62 

 

 

Tabela 36 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para as cápsulas de 
diclofenaco de sódio revestidas com CAP em acetona manualmente com duas 
camadas de revestimento (lote 2)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 2,51 1,31 1,88 1,15 2,88 4,35 2,35 1,19 
130 12,91 24,48 5,92 46,82 39,55 22,06 25,29 15,53 
140 29,33 44,93 11,57 66,19 61,34 51,12 44,08 20,55 
150 44,12 60,27 19,10 75,60 73,18 70,76 57,17 21,95 
165 77,76 90,13 31,48 84,48 94,17 85,29 77,22 23,08 
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Tabela 37 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para os comprimidos de 
diclofenaco de sódio – VOLTAREN® lote Z008 (teste 1)  

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 0,81 0,11 1,08 0,32 0,27 1,40 0,66 0,51 
130 6,83 3,55 5,46 2,46 1,91 1,09 3,55 2,21 
140 33,87 29,23 23,49 37,14 11,74 6,55 23,67 12,26 
150 89,32 62,28 53,26 16,39 31,68 16,11 44,84 28,85 
165 96,42 90,95 70,47 34,68 57,90 33,32 63,96 27,04 

 

 

Tabela 38 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para os comprimidos de 
diclofenaco de sódio – VOLTAREN® lote Z008 (teste 2) 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 1,80 0,82 1,34 2,00 1,64 4,47 2,01 1,27 
130 14,01 3,57 2,75 0,82 7,97 0,82 4,99 5,14 
140 86,29 18,96 38,20 18,96 76,12 41,77 46,72 28,52 
150 101,13 37,37 96,73 34,90 100,30 98,11 78,09 32,54 
165 101,95 57,43 98,38 58,26 100,58 101,40 86,33 22,10 

 

 

Tabela 39 – Dados relativos à porcentagem  dissolvida, no final das duas horas, no 
meio ácido e em diferentes tempos no meio entérico, para os comprimidos de 
diclofenaco de sódio – GENÉRICO da Medley 

Tempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
padrão

120 0,51 0,51 0,61 1,08 0,72 1,64 0,84 0,44 
130 5,93 0,27 1,08 1,35 1,35 1,08 1,84 2,04 
140 19,94 35,84 6,74 75,75 48,77 53,62 40,11 24,76 
150 32,87 94,85 76,26 101,86 98,08 98,62 83,76 26,54 
165 43,38 96,74 98,35 103,2 99,7 101,59 90,49 23,19 

 




