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RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver e avaliar péletes para compor
sistema multiparticulado contendo ácido ascórbico, bem como validar metodologia
analítica por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para aplicação em
ensaio de dissolução destas formas farmacêuticas . A técnica de extrusãoesferonização foi utilizada por ser de fácil aplicação a nível laboratorial e industrial
obtendo-se péletes matriciais, compostos de Methocel® K4M, Methocel® K100M e
Eudragit® L 100, e péletes de liberação convencionais, para revestimento em leito
fluidizado com Kollicoat® SR 30 D como agente regulador da liberação do fármaco.
O sistema multiparticulado foi preparado na forma de comprimido pela compressão
dos péletes com menor nível de revestimento, avaliando-se o nível de força aplicada
e a presença da Microcel® 101 como protetor da camada de revestimento. Os
péletes obtidos foram caracterizados quanto à esfericidade por análise imagem,
friabilidade,

dureza e perfil de dissolução comparativo com

apresentações

comerciais. Os péletes matriciais foram obtidos com grau de dificuldade variável em
função do polímero utilizado, porém apresentaram esfericidade e resistência
mecânica adequadas. O perfil de dissolução destas formulações demonstrou que
não houve controle na liberação do fármaco, mesmo naquelas onde havia maior
concentração de polímero. Os péletes revestidos com três níveis de polímero (5,07;
8,26 e 10,35% em relação à massa do pélete) apresentaram boas características
granulométricas e o perfil de dissolução daqueles revestidos com 5,07% de polímero
demonstrou semelhança com o da apresentação comercial. O perfil de dissolução
comparativo entre os péletes isolados e os comprimidos obtidos sem a presença de
excipiente mostrou que ocorre dano na camada de revestimento nos maiores níveis
de força de compressão aplicada. Para os comprimidos obtidos a partir da mistura
de péletes e Microcel® 101 este fato não foi observado , indicando que a presença do
excipiente é fundamental para a manutenção da integridade da camada de
revestimento além de promover a desintegração parcial dos comprimidos.
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ABSTRACTS

The present work aimed to develop and evaluate pellets to compound a
multiparticulate system containing ascorbic acid, as well as, validate analytic
methodology through high performance liquid chromatography and evaluate the
essay of dissolution from these dosage forms. The extrusion-spheronization
technique was used for its laboratorial and industrial application to obtain matrix
pellets compounds of Methocel® K4M , Methocel® K100M, Eudragit® L 100, and
conventional release pellets, for fluid bed coating with Kollicoat®SR 30 O as a regular
occurrence release agent for the drug. The multiple system was prepared in tablets
through the compression of the pellets with a lower coating levei, evaluating its
applied compression force and the presence of Microcel® 101 as a protector of the
coating layer. The obtained pellets were characterized according to its roundness
through image analysis, friability, hardness and dissolution profile compared with
those marketed products. The matrix pellets were obtained on varied difficulty degree
due to the polymer utilized, even through they presented adequate spheroid and
mechanical properties. The dissolution profile of these formulations didn't show any
control in the release of the drug even in those, which had a high concentration of the
polymer. The pellets coated with three polymers leveis (5,07%, 8,26% and 10,35%
related to the pellets mass) presented good sphericity, and the dissolution profile of
those pellets coated with 5,07% polymer demonstrated similarity with those ones
marketed products. The comparative dissolution profile among isolated pellets and
the tablets obtained without excipients presence, showed that damage right occur on
the higher compression force levei is applied. This fact is not observed on the tablets
obtained from the pellets blend and Microcel ®101, which indicates that the presence
of the excipients is fundamental for the maintenance and integrity of the coating
layer, moreover, it causes the partia! disintegration of the tablets.
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