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RESUMO 

Silva, L.L. DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES DE DESINTEGRAÇÃO 

ORAL CONTENDO DINITRATO DE ISOSSORBIDA. 2021. 82 f. Dissertação (Mestrado) – Curso 

de Ciências Farmacêuticas, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, 

Universidade Federal de São Paulo, Diadema, 2021. 

O dinitrato de isossorbida (DNIS) é um insumo farmacêutico ativo vasodilatador, indicado para o 

tratamento profilático da dor isquêmica cardíaca associada à insuficiência coronariana e na crise 

da angina peitoral. O DNIS é intensamente metabolizado por meio do efeito de primeira 

passagem hepática, o que torna sua biodisponibilidade variável. Os filmes de desintegração oral 

sofrem rápida dispersão quando em contato com a saliva, o que resulta no aumento da 

biodisponibilidade, reduzindo a exposição das substâncias à degradação no trato gastrintestinal 

e ao metabolismo de primeira passagem hepática. Além disso, a fácil administração dos filmes 

de desintegração oral favorece a adesão do paciente ao tratamento. O objetivo deste trabalho 

foi desenvolver e caracterizar filmes de desintegração oral contendo dinitrato de isossorbida, 

utilizando hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) como polímero formador de filme e hidroxipropil--

ciclodextrina (HPCD) como agente solubilizante, através do método de evaporação de solvente. 

Os filmes foram preparados por meio de planejamento fatorial completo (32) empregando os 

fatores concentração de polímero (HPMC E6 1,5, 2,0, 2,5%) e natureza do plastificante (glicerina, 

propilenoglicol, sorbitol); e caracterizados quanto as suas propriedades físicas, físico-quimicas, 

mecânicas e colorimétricas. Foram comparados os perfis de dissolução entre os comprimidos 

sublingual de DNIS (medicamento utilizado como referência) e os filmes de desintegração oral. 

As curvas de difração de raios-X mostraram amorfização do DNIS/lactose (25/75, p/p) sendo 

sugerido a formação de complexos de inclusão multicomponentes [(DNIS:HPCD)-HPMC]. A 

quantidade de polímero formador de filme e a natureza do plastificante tiveram papel crítico nas 

propriedades mecânicas dos filmes. Maior transparência foi observada para os filmes orais 

preparados com o plastificante propilenoglicol. À exceção do filme F4, os perfis de dissolução 

médios dos filmes de desintegração oral e do medicamento de referência mostraram-se 

equivalentes. Os valores de eficiência de dissolução (ED) obtidos entre os filmes (F1-9) foram 

superiores àquele observado para o medicamento de referência (88,36±0,01%), sugerindo 

aumento da solubilidade do DNIS pelo complexo [(DNIS:HPCD)-HPMC]. Com base na 

avaliação dos efeitos obtidos a partir da caracterização dos filmes, foi possível selecionar a 

melhor formulação de acordo com a função desejabilidade (𝑓𝐷) (0𝑓𝐷1), usando os fatores nos 

seus valores ótimos. O valor máximo para a função desejabilidade global (𝑓𝐷) foi de 0,8522, 

correspondente a 2,0% de HPMC E6 e o emprego de propilenoglicol como plastificante.  



Palavras-chave; Dinitrato de isossorbida. Filmes de desintegração oral. Ciclodextrinas. 

Planejamento fatorial completo. Otimização de formulação. 



ABSTRACT 

Silva, L.L. DEVELOPMENT AND EVALUATION OF ORALLY DESINTEGRATING FILMS 

CONTAINING ISOSORBIDE DINITRATE. 2021. 82 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de 

Ciências Farmacêuticas, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, 

Universidade Federal de São Paulo, Diadema, 2021. 

Isosorbide dinitrate (ISDN) is a vasodilator active pharmaceutical ingredient, indicated for the 

prophylactic treatment of ischemic heart pain associated with coronary heart failure, and in the 

crisis of angina pectoris. The ISDN is intensively metabolized through first-pass effect, which 

makes their bioavailability variable. Orally disintegrating films disperse rapidly when in contact 

with saliva, which results in increased bioavailability, reducing the exposure of the substances to 

degradation in the gastrointestinal tract and the first-pass hepatic effect. Furthermore, the easy 

administration of the orally disintegrating films, improves patient compliance to treatment. The 

aim of this work was to develop and characterize orally disintegrating films containing isosorbide 

dinitrate, using hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) as film-forming polymer and 

hydroxypropyl--cyclodextrin (HPCD) as solubilizing agent, by the solvent casting method. The 

films were prepared by full factorial design (32), which the factors were - concentration of polymer 

(HPMC E6, 1.5, 2.0, 2.5%) and nature of plasticizer (glycerin, or propylene glycol, or sorbitol); 

and they were characterized as to their physical, physicochemical, mechanical, and colorimetric 

properties. The dissolution profiles of sublingual tablets of isosorbide dinitrate (reference 

medicine) were compared with the dissolution profiles of oral disintegrating films. X-ray diffraction 

curves showed amorphization of ISDN being suggested the formation of multicomponent 

inclusion complexes [(ISDN:HPCD)-HPMC]. The amount of film-forming polymer (HPMC) and 

the nature of plasticizer played a critical role in the mechanical properties of the films. Higher 

transparency was observed for films prepared with the plasticizer propylene glycol. Except for film 

F4, the dissolution profiles of the films were similar (𝑓2) to the reference product. The dissolution 

efficiency values of the films (F1 to F9) were higher than that observed for the reference product 

(88.360.01%), suggesting increased solubility of ISDN by complexes [(ISDN:HPCD)-HPMC]. 

Based on the evaluation of the effects obtained from the characterization of the films, it was 

possible to select the best formulation according to the desirability function (𝑓𝐷), using the factors 

at their optimal values. The maximum value for the overall desirability function (0𝑓𝐷1) was 

0.8522, corresponding to 2.0% HPMC E6 and the use of propylene glycol as plasticizer.  

Key-words; Isosorbide dinitrate. Orally disintegrating films. Cyclodextrins. Full Factorial design. 

Formula optimization.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Grande parcela da população brasileira apresenta doenças coronarianas, 

representando uma das principais causas de mortes no país. A angina do peito (angina 

pectoris) apresenta um quadro clínico de grande desconforto e incapacidade e, apesar de não 

ser diretamente associada à mortalidade, interfere na qualidade de vida entre os pacientes 

pelo mundo todo. Lotufo, Malta e Szwarcwald (2015) realizaram um inquérito populacional 

segundo protoloco de Rose para angina peitoral, com 60.202 brasileiros. A prevalência da 

angina de grau leve (grau I - Atividade física habitual) foi de 7,6% (Intervalo de confiança (IC) 

95% 7,2 - 8,0%) e de angina moderada/grave (grau II - Discreta limitação para atividades 

habituais) foi 4,2 (IC95% 3,9 - 4,5%); tratando-se de uma prevalência relevante para o país. 

A angina peitoral é manifestada pela dor no peito de localização mal definida, 

normalmente como uma sensação de aperto, sufocamento, queimação, ou estrangulamento 

na região. A causa mais frequente é a deposição de placas de gordura no vaso sanguíneo, 

obstruindo-o e promovendo um quadro de isquemia no tecido do coração. As crises de angina 

podem ser intensificadas pelo estresse físico e emocional. O tratamento dos pacientes 

anginosos pode ser realizado a partir de beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio 

e nitratos orgânicos (Lotufo, Malta, Szwarcwald, 2015; Zhang et al., 2020). 

O dinitrato de isossorbida (DNIS) é um insumo farmacêutico ativo (IFA) pertencente a 

classe dos nitratos orgânicos, indicado para o tratamento profilático da dor isquêmica 

cardíaca, associada à insuficiência coronariana e na crise da angina peitoral.  O DNIS é um 

vasodilatador, resultando no relaxamento das células musculares dos vasos sanguíneos e, 

consequentemente, aumentando o aporte sanguíneo no tecido isquêmico (Lotufo, Malta, 

Szwarcwald, 2015). O DNIS está disponível no Brasil nas formas farmacêuticas - comprimido 

orais de liberação imediata na concentração de 5 a 10 mg e cápsula com 40 mg, empregados 

na profilaxia da dor isquêmica associada à insuficiência coronariana, e comprimidos 

sublinguais contendo 5 mg do IFA, usados no tratamento da angina peitoral e profilaxia de 

situações que podem desencadear uma crise de angina, como o estresse físico ou emocional 

(Consultas, 2001). 

Assim como os demais nitratos orgânicos, o DNIS é intensamente metabolizado por 

meio do efeito de primeira passagem hepática, o que torna sua biodisponibilidade variável 

(Vries, Henning, 1994). Segundo Fung e Buffalo (1985), o DNIS é prontamente absorvido após 

administração oral, sendo que os comprimidos orais apresentam uma biodisponibilidade oral 

de 25% e os comprimidos sublinguais de aproximadamente 60% (Fung, Buffalo, 1985; 

Abshagen et al., 1985).  

O filme de desintegração oral é uma forma farmacêutica simples, prática e de fácil 

administração. Ele é composto normalmente por uma matriz polimérica hidrossolúvel, a qual 
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é capaz de aderir à mucosa oral (gengival, sublingual e palatal), permitindo uma absorção 

transmucosal sistêmica (Borges et al., 2015). Os filmes de desintegração oral proporcionam 

a liberação dos IFAs na cavidade bucal, resultando na rápida absorção e aumento da 

biodisponibilidade; reduzindo a exposição da(s) substância(s) à degradação no trato 

gastrintestinal e o metabolismo de primeira passagem hepática (Cilurzo et al., 2008; 

Radhakisan, Chavan, Tribhuvan, 2012; Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016). Paralelamente, os 

filmes de desintegração oral apresentam vantagens relacionadas à adesão do paciente ao 

tratamento, sendo uma excelente alternativa às formas farmacêuticas sólidas de 

administração oral. A fácil administração, onde a água e/ou mastigação são dispensados, 

permite o seu uso com discrição e conforto, particularmente em pacientes pediátricos, 

disfásicos e geriátricos, os quais costumam apresentar dificuldades de deglutição, podendo 

até mesmo se engasgar na tentativa de administrar um comprimido (Hoffmann, Breitenbach, 

Breitkreutz, 2011; Patil, Shrisvata, 2014). 

A maior limitação dos filmes orais é a sua baixa capacidade de carga de IFA (5-30%) 

e, portanto, a sua restrição para IFAs cuja dose terapêutica é elevada (Dixit, Puthli, 2009). 

Outra desvantagem é o fato dos filmes apresentarem características higroscópicas, exigindo 

condições especiais de umidade durante o processo de embalagem do produto (Karki, Kim, 

Seon-Jeong, 2016). 

Em geral, filmes de desintegração oral tem como componente princial da formulação 

os polímeros hidrodispersíveis, apresentando grande influência sobre as propriedades físico-

químicas dos filmes; esses devem proporcionar boa resistência mecânica, rápida 

desintegração na cavidade bucal e palatabilidade agradável (Radhakisan, Chavan, Tribhuvan, 

2012; Juluru, 2013). 

Os filmes de desintegração oral podem ser produzidos pela técnica de evaporação de 

solvente (solvent casting), pelo método extrusão à quente (hot melt extrusion), ou ainda 

podem ser produzidos via impressora 3D. A técnica de evaporação do solvente é sem dúvida 

a mais largamente utilizada, devido a proporcionar filmes com boas propriedades físicas, 

uniformidade de espessura, facilidade do processo e baixo custo (Karki, Kim, Seon-Jeong, 

2016). Entretanto, a quantidade reduzida de solvente empregada nessa técnica, pode 

dificultar a solubilização de IFAs pouco solúveis, os quais podem precipitar após a evaporação 

do solvente. (Preis, Pein, Breitkreutz, 2012). O DNIS apresenta solubilidade de 0,98 mg/mL 

em água à 25 °C (SciFinder, 2021). 

As ciclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos cíclicos contendo uma superfície externa 

hidrofílica e uma cavidade central hidrofóbica, a qual pode acomodar uma variedade de IFAs 

lipofílicos no seu interior (Veiga et al., 1995). Uma característica importante das CDs é a 

formação de complexos de inclusão, onde cada molécula-hóspede fica alojada no ambiente 

hidrofóbico de sua cavidade, alterando as propriedades físico-químicas da molécula, incluindo 
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sua solubilidade, estabilidade e biodisponibilidade (Loftsson, Brewster, 2010). A eficiência de 

complexação das CDs pode ser aumentada por meio da adição de uma reduzida quantidade 

de polímero hidrossolúvel, resultando na formação de complexos multicomponentes [(IFA-

CD)-polímero]. Esses complexos, em geral, apresentam um notável aumento de solubilidade, 

quando comparados aos complexos binários correspondentes (Loftsson et al., 1994).  

A facilidade de administração, a rápida liberação dos IFAs nele contidos, a redução do 

efeito da primeira passagem e o aumento da biodisponibilidade, aliada a baixa dosagem do 

DNIS, tornam os filmes de desintegração oral uma boa alternativa à administração oral do 

desse IFA. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. DINITRATO DE ISOSSORBIDA 

  

2.1.1. Propriedades físico-químicas 

 

O dinitrato de isossorbida (DNIS) (Figura 1) é um pó branco, cristalino, com poderoso 

poder explosivo, sendo comercialmente disponível diluído com lactose monoidratada, nas 

proporções de 25 e 40% (p/p), para maior segurança no seu manuseio, transporte e 

armazenamento. Reddy e Srinavasa Rao (1992) estudaram a estabilidade e segurança do 

DNIS puro e diluído com lactose monoidratada, empregando calorimetria exploratória 

diferencial (Differential Scanning Calorimetry, DSC). O DNIS puro apresentou um evento 

endotérmico de fusão em 66,85º C e decomposição exotérmica a partir de 169,35°C; o DNIS 

diluído com lactose (40/60) exibiu evento endotérmico de fusão em 66,85°C, relativo à fusão 

do DNIS, um evento térmico em 139° C relativo à perda de água da lactose, seguido de 

decomposição do material.  A diluição com a lactose monoidratada não influenciou a 

estabilidade térmica do IFA, mas reduziu consideravelmente a sua energia de decomposição 

(exotermicidade), atuando como um dissipador de calor e, portanto, aumentando a segurança 

no manuseio da substância. As diluições DNIS/lactose monoidratada 40/60 (p/p), e 25/75 

(p/p), são bastante seguras e suas energias de decomposição são 1/5 e 1/6, respectivamente. 

Paralelamente, os autores observaram a perda do poder explosivo do DNIS na presença de 

20 a 30% de água (Reddy, Srinivasa Rao, 1992). 
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Figura 1. Estrutura molecular do dinitrato de isossorbida (DNIS) 
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Fonte: Scifinder, 2020. Legenda: 1 = pKa 13,64, 2 = pKa 13,03. 

 

O DNIS apresenta solubilidade de 0,98 mg/mL e Log P de 1,31, sendo classificado 

como um fármaco de classe I no Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB), ou seja, 

alta solubilidade e alta permeabilidade para absorção no trato gastrintestinal (DrugBank, 

2019). As características físicas e físico-quimicas do DNIS (substância química de referência) 

estão apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1.  Características do IFA dinitrato de isossorbida (DNIS) 

Características Dados 

Fórmula molecular C
6
H

8
N

2
O

8
 

Peso molecular 236.136 g·mol
−1

 

Ponto de fusão 70º C 

Solubilidade em água 0,98 mg. mL
−1

 

pKa 13,641, 13,032 

Log PO/A 1,31 

Fonte: Scifinder, 2020. Legenda: 1 e 2 pKa refrente aos 

grupamentos hidroxila (-OH) do anel heterocíclico. 

 

2.1.2. Farmacologia e Farmacocinética 

 

 A principal ação farmacológica do dinitrato de isossorbida (DNIS) é o relaxamento da 

musculatura lisa vascular, resultando na dilatação das artérias periféricas e veias (Myoung, 

Choi, 2002). O fármaco DNIS é amplamente distribuído no organismo, sendo absorvido pelas 

células musculares lisas dos vasos sanguíneos, onde seu grupo nitrato é clivado em nitrito 

inorgânico e, em seguida, transformado em óxido nítrico, composto responsável pela ativação 

1 

2 
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da guanilato ciclase no musculo liso, resultando no relaxamento do tecido (Martindale, 2009; 

Cerqueira, Yoshida, 2002). 

 A concentração plasmática mínima do DNIS para atingir eficácia desejada é de 2 a 4 

ng/ mL. O DNIS apresenta baixa biodisponibilidade, a qual é reduzida pelo metabolismo de 

primeira passagem, quando administrado pela via oral (Myoung, Choi, 2002).   

 O DNIS é prontamente absorvido pela mucosa oral. A partir da administração de doses 

sublinguais de DNIS, o efeito antianginoso ocorre em aproximadamente 2 a 5 minutos, 

permanecendo a ação por cerca de 1 a 2 horas. Já a administração via oral, a partir de 

comprimidos convencionais, a atividade antianginosa ocorre por volta de 1 hora e sua duração 

no organismo é de 4 a 6 horas (Martindale, 2009). 

 O IFA é rapidamente metabolizado no fígado, transformando-se em isossorbida 2-

mononitrato e isossorbida 5-mononitrato, seus principais metabólitos ativos. Ambos os 

metabólitos primários têm meia-vida maior do que o composto original, porvolta de 4 a 5 horas; 

já o DNIS apresenta meia-vida plasmática entre 45 e 60 minutos considerando a 

administração sublingual, 20 minutos na intravenosa e 4 horas na via oral (Martindale, 2009). 

 O isossorbida 5-mononitrato representa grande parte da dose oral administrada de 

DNIS, sendo seu principal metabólito ativo. Tais características farmacocinéticas favoráveis 

do 5-moninitrato, como maior tempo de meia vida e o fato de não sofrer metabolismo de 

primeira passagem, levam a um efeito clínico mais previsível e reprodutível em comparação 

com seu composto original. Entretanto, o metabólito tem mais tempo para atingir 

concentrações terapêuticas eficazes do que DNIS e, além disso, pode se acumular no 

organismo, predispondo ao desenvolvimento do efeito adverso de hipotensão nos pacientes 

(Zhang et al., 2019). 

 No alívio de um ataque agudo relacionado à angina peitoral, o tratamento é realizado 

a partir da administração do DNIS na forma de comprimidos sublinguais, ou spray. A 

administração dessas formas farmacêuticas também é recomentdada antes da prática de 

excercícios físicos, ou estresse que possa provocar o ataque. A dose usual nesses casos de 

angina aguda é de 2,5 a 10 mg via sublingual e de 1,25 a 3,75 mg por spray bucal, com 

aplicação sobre a língua (Martindale, 2009). 

 O tratamento a longo prazo da angina com dinitrato de isossorbida é realizado com 

doses orais de 20 a 120 mg por dia, divididas de acordo com as necessidades do paciente. 

Em alguns quadros clínicos, pode ser necessário a administração de até 240 mg por dia 

(Martindale, 2009).  

 O DNIS possui papel importante na gestão de insuficiência cardíaca. É administrado 

em doses de 5 a 10 mg por via sublingual a cada 2 a 3 horas, ou em doses orais de 30 a 160 

mg divididas ao longo do dia, podendo alcançar até 240 mg, quando necessário. Também 
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pode ser administrado por via intravenosa usando as doses intravenosas de 2 a 12 mg/ hora, 

porém em alguns casos pode ser necessário subir para 20 mg/ hora (Martindale, 2009).  

 

2.2. CICLODEXTRINAS: Conceito e atividades 

 

As ciclodextrinas (CDs) naturais são oligossacarídeos cíclicos composto por seis (α-

ciclodextrinas), sete (β-ciclodextrinas) ou oito (γ-ciclodextrinas) unidades de α-1,4-

glucopiranose, contendo uma superfície externa hidrofílica e uma cavidade central 

hidrofóbica, a qual pode acomodar uma variedade de IFAs lipofílicos (Veiga et al., 1995). Estes 

complexos têm mostrado aumentar a estabilidade (Andersen, Bundgaard, 1984; Loftsson et 

al., 1989), a solubilidade, a velocidade de dissolução (Pitha et al., 1986; Blanco et al., 1991; 

Loftsson, 2002; Asbahr et al., 2009; Grebogi et al., 2012), e a biodisponibilidade (Chow, 

Kahara, 1986; Vila-Jato, Blanco, Torres, 1988), além de reduzir possíveis efeitos colaterais 

associados aos IFAs (Otero-Espinar et al., 1991; Lin et al., 1994).  

Uma característica importante das CDs é a formação de complexos de inclusão, nos 

quais cada molécula-hóspede é rodeada pelo ambiente hidrofóbico da cavidade, o qual é 

formado por um esqueleto carbônico e oxigênios na forma de éteres. Isso pode levar à 

alteração de propriedades físico-químicas da molécula-hóspede, fato atrelado ao aumento da 

solubilidade, melhoria na estabilidade e a biodisponibilidade (Loftsson, Brewster, 2010).  

 Um grupo de derivados das CDs muito utilizado hoje na complexação de IFAs é o das 

CDs hidroxialquiladas (2-hidroxietil-β-CD, 2-HeβCD; a 2-hidroxipropil-β-CD, 2-HPβCD; 3-

hidroxipropil-β-CD, 3-HP-β-CD; 2,3-dihidroxipropil-β-CD, 2,3-DHP-β-CD) (Duchêne, 

Wouessidjewe, 1990). 

A eficiência de complexação das ciclodextrinas pode ser aumentada por adição, ao 

meio complexante, de uma reduzida quantidade de polímero hidrossolúvel, resultando na 

formação de um complexo multicomponente [(IFA-CD)-polímero]. O complexo 

multicomponente, em geral, apresenta notável aumento de solubilidade quando comparado 

ao complexo binário correspondente (Loftsson et al., 1994). Savolainen e colaboradores 

(1998) verificaram um aumento sinérgico da solubilidade da glibenclamida na presença da β-

CD, HP-β-CD, ou SBE-β-CD de HPMC. A adição de pequenas quantidades do polímero 

(0,05% HPMC) ao meio de complexação reduziu em 40 a 80% o a quantidade de ciclodextrina 

nas formulações, sem qualquer prejuízo na biodisponibilidade do IFA. Capello e 

colaboradores (2001) realizaram estudos in vitro e in vivo de sistemas envolvendo tropicamida 

e HPβCD na presença e ausência de polímeros hidrossolúveis. A adição de 0,25% de 

carboximetilcelulose (CMC), ou 0,10% de hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), ou 0,25% 

polivinilpirrolidona (PVP) aos sistemas tropicamida:HPβCD resultou em um incremento da 

solubilidade superior à solubilidade do sistema binário (tropicamida:HPβCD). 
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 As CDs também são empregadas em preparações farmacêuticas no intuito de 

mascarar o sabor de alguns IFAs (Jacob, Nair, 2018; Zheng et al., 2018). O gosto indesejável 

dos IFAs interfere na aceitabilidade do medicamento, principalmente àqueles de 

desintegração na cavidade bucal, prejudicando a aderência ao tratamento (Zhu et al., 2018). 

Darusman e colaboradores (2020) utilizaram β-cliclodextrina para aumentar a solubuilidade 

da glimepirida e suprimir seu sabor amargo no filme oral, obtendo sucesso com a formulação 

contendo o complexo de inclusão glimepirida: HPβCD na proporção 1:2.  

 

2.3. FILME ORAL 

 

A administração oral é a principal via utilizada na terapêutica, particularmente pela 

facilidade de adesão do paciente. As formas farmacêuticas sólidas orais, comprimidos e 

cápsulas, correspondem a 81% dos medicamentos administrados por via oral. Apesar da 

facilidade de administração e transporte, o emprego dessas formas sólidas torna-se 

preocupante para pacientes que apresentam dificuldades de deglutição, como exemplo, a 

geriátrica, pediátrica, pacientes com limitações disfágicas.  Os medicamentos de 

desintegração oral surgiram como uma ótima alternativa às formas farmacêuticas sólidas orais 

para contornar esses problemas. (Siddiqui et al., 2011; Laffleur, Keckeis, 2020).  

Em 1970, foram desenvolvidas formas farmacêuticas de desintegração rápida, focado 

em contornar os problemas de deglutição das formas sólidas. Por volta de 25 anos depois, foi 

registrado na agência regulatória americana (Food and Drug Adminsitration, FDA) o primeiro 

comprimido de dissolução rápida, contendo anti-histamínico “loratadina”, o Zydis® ODT (ODT, 

orally dissolving tablet). Apesar das vantagens, os comprimidos de dissolução rápida 

apresentam elevada higroscopicidade e friabilidade, exigindo condições ambientais rígidas de 

umidade durante o processo e, embalagens espcíficas (Laffleur, Keckeis, 2020).  

Os comprimidos de desintegração rápida serviram de motivação para o 

desenvolvimento dos filmes orais (Laffleur, Keckeis, 2020). 

O filme oral é uma forma farmacêutica simples e prática, sendo de fácil administração. 

Ele é composto normalmente por uma matriz polimérica hidrossolúvel, a qual sofre hidratação 

na cavidade bucal, aderindo e desagregando na cavidade oral.  A absorção do(s) IFA(s) nessa 

forma farmacêutica pode ocorrer na mucosa oral (gengival, sublingual, bucal e palatal) e, 

ainda no trato gastrointestinal, dependendo das características da formulação na liberação da 

dose (Borges et al, 2015).  

 Os filmes orais apresentam as mesmas vantagens dos comprimidos de desintegração 

rápida, mas agregam a vantagem de apresentarem boas propriedades mecânicas, facilitando 

no processo produtivo e no manuseio pelo paciente (Cilurzo et al., 2017; Karki, Kim, Seon-

Jeong, 2016). 
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2.3.1. Filmes Orais: Terminologias 

 

Na literatura é possível encontrar diferentes nomenclaturas relativas ao termo “Filme 

Oral”: filme fino oral (oral thin-film), filme de tira (oral strip), filme orodispersível, filme oral 

solúvel, dissofilmes, filme solúvel bucal, filme mucoadesivo, filme transmucoso, entre outros 

(Borges et al., 2015). 

A Farmacopeia Europeia diferencia os filmes orais em filmes mucoadesivos – na seção 

“mucoadhesive preparations”, e filmes orodispersíveis (ou de desintegração oral), sendo que 

este último está inserido dentro do capítulo de preparações da oromucosa (seção “oromucosal 

preparations”). Os filmes mucoadesivos aderem a cavidade bucal (vestíbulo, palato, língua, 

gengiva ou lábios), apresentam uma velocidade de liberação mais lenta, com maior tempo de 

residência do IFA no local de administração; muitos dos filmes mucoadesivos são associados 

a filmes com multicamadas, em que uma das camadas possui liberação rápida e a outra 

liberação modificada (Preis, Breitkreutz, 2014; Özakar, Özakar, 2021). Já os filmes 

orodispersíveis estão atrelados à rápida desintegração e liberação do IFA, tal que a absorção 

poderá ocorrer via bucal (filmes bucais) ou gastrointestinal (filmes orodispersíveis), 

dependendo da natureza dos polímeros e das características de liberação da forma 

farmacêutica (Borges et al.,2015; Jadhav, Galgatte, et al., 2018). 

Por sua vez, a agência regulatória americana (Food and Drug Administration, FDA) 

utilizou o termo “filme orodispersível”, ou de “desintegração oral” na definição da forma 

farmacêutica de rápida liberação na mucosa oral (Borges et al., 2015). 

 Musazzi e colaboradores (2020) decreveram filmes orodispersíveis como filme mono 

ou multimacada, de rápida liberação na cavidade bucal, formando uma suspensão fina ou 

solução na saliva (Borges et al., 2015; Musazzi et al., 2020). 

De forma inovadora, Speer e colaboradores (2019a) apresentou um filme 

orodispersível multicamada de liberação prolongada, à base de metacrilato e 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), em que parte do IFA é liberado rapidamente na cavidade 

bucal, e a matriz de metacrilato capaz de proporcionar uma liberação prolongada ao longo do 

trato gastrointestinal.  

 

2.3.2. Liberação e absorção na cavidade oral 

 

Os filmes orais estão associados à uma rápida absorção do IFA e ao aumento de sua 

biodisponibilidade, fato relacionado a liberação do fármaco na cavidade oral (Siddiqui et al., 

2011). 

A liberação e absorção do IFA veiculado em um filme oral pode ser diferenciada em 

duas etapas:  a primeira etapa é caracterizada pela dispersão da forma farmacêutica na saliva; 
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e a segunda etapa representada pela liberação e, consequentemente, absorção do IFA, a 

qual pode ocorrer na mucosa oral (gengival, sublingual, bucal e palatal), ou ao longo do trato 

gastrintestinal, a paritr da deglutição da saliva (Preis, Breitkreutz, 2014).  

Independente da via envolvida no processo de absorção dos filmes orais, observa-se 

um aumento da biodisponibilidade do(s) IFA(s) em relação as formas farmacêuticas sólidas 

convencionais de administração oral, como comprimidos e cápsulas, pelo fato da liberação 

ocorrer na cavidade bucal e a dissolução do IFA iniciar-se antecipadamente (Siddiqui et al., 

2011).  

A área superficial da mucosa oral humana de um individuo adulto é de 215 cm2 e, em 

sua maioria, o tecido não é queratinizado, apresentando elevada permeabilidade e, que aliada 

à alta taxa de fluxo sanguínea, possibilita rápido alcance sistêmico, reduzindo o efeito da 

primeira passagem hepática (Preis, Breitkreutz, 2014; Siddiqui et al., 2011).  

 

2.3.3. Composição dos filmes orais 

 

As formulações de filmes orais variam de acordo com as características peculiares de 

cada IFA, como solubilidade, constante de dissociação (pka), coeficiente de partição ou de 

dissociação (log P/log D), tamanho de partícula, instabilidade física e/ou físico-química, entre 

outras; e objetivos terapêuticos. O componente principal do filme oral é a matriz polimérica, 

entretanto, plastificantes, solubilizantes, estimulantes de saliva, desintegrantes, corantes e 

flavorizantes podem compor a formulação.  

Quanto as classes farmacêuticas de substâncias ativas candidatas à forma 

farmacêutica filme oral, seja pela necessidade em alcançar uma ação rápida, ou aumento de 

biodisponibilidade, ou pela facilidade de administração e  adesão ao tratamento, podemos 

citar: Antieméticos; antiasmáticos; neurolépticos; agentes cardiovasculares; analgésicos; 

antiinflamatórios; antialérgicos; antiepilépticos; ansiolíticos; hipnóticos; diuréticos; agentes 

antiparkinsonianos; antienxaquecosos; nootrópicos;  IFAs usados no tratamento da disfunção 

sexual erétil; entre outras (Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016). 

Para ser veiculada em filmes orais, a molécula ativa deve apresentar elevada potência, 

sendo administrada em baixas dosagens; possuir um balanço entre as suas características 

lipofílicas e hidrofílicas, uma vez que essas características podem comprometer a sua 

biodisponibilidade. Para alcançar a absorção via mucosa bucal, é almejável que a molécula 

apresente boa solubilidade, considerando o pequeno volume salivar.  IFAs na forma molecular 

(não-iônica) apresentam melhor solubilidade em lipídeos, facilitando seu transporte através 

das membranas biológicas; em contrapartida, IFAs hidrofílicos e com baixo peso molecular, 

capazes de se solubilizar na saliva, apresentam maior facilidade na absorção pela mucosa e 

via sublingual. (Preis et al., 2012; Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016; Özakar, Özakar, 2021). 
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A natureza do polímero tem influência sobte as propriedades físico-químicas, 

químicas, mecânicas e características de liberação do IFA. A seleção do(s) polímero(s) deve 

obedecer às demandas de segurança, devendo ser atóxico e nem irritante à mucosa bucal 

(Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016; Özakar, Özakar, 2021). Dentre os critérios a serem 

considerados na escolha do(s) polímero(s), o peso molecular, a compatibilidade, a 

hidrofilicidade, estabilidade química e físico-química deve ser considerada. Na maioria dos 

casos, o peso molecular do polímero está diretamente relacionado à viscosidade da forma 

farmacêutica e, portanto, às suas características de liberação e às suas propriedades 

mecânicas, como resistência do filme à força de tração, flexibilidade, facilidade de extrusão 

de moldes e manuseio. (Özakar, Özakar, 2021).  

A hidrofilicidade do polímero também interfere na desintegração do filme oral. Ao comparar o 

tempo de desintegração de um filme de hidroxiproplmetilcelulose (HPMC), com peso 

molecular entre 10.000 e 1.500.000 daltons, e um filme de óxido de polietileno (PEO) 

(100.000-7.000.000 daltons), foi possível verificar que os filmes com PEO apresentaram 

dissolução mais rápida, devido suas características hidrofílicas (Rowe, Sheskey, Quinn, 

2009).  

O Quadro 2 apresenta os polímeros mais comumente utilizados em formulação de 

filmes orais e suas principais caraterísticas. 
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Quadro 2. Polímeros utilizados em formulações de filmes orais 

Polímeros Propriedade Aplicação Exemplos 

Hidroxipropilmetilcelulose 

(hipromelose, HPMC) 

- Não iônico; 

- Solúvel em água fria e praticamente insolúvel em água quente; 

- Viscosidade de 3 a 15.000 mPA/s dependendo do grau de substituição 

do polímero; 

- Aumento da temperatura reduz a viscosidade. O resfriamento ela é 

restaurada ao estado original; 

- Estável na faixa de pH entre 3 – 11.   

Agente formador de filme; aglutinante; 

agente espessante; modulador de 

liberação; emulsificante; agente de 

viscosidade; agente mucoadesivo; 

agente solubilizante. 

 

ODF contendo meloxicam e tiazidina (Sheikh et al., 2019); ODF 

contendo extrato de erva baleeira (Bodini et al., 2020); Filme 

mucoadesivo contendo catequina (Tagami et al., 2019); ODF 

contendo teofilina (Speer, Preis, Breitkreutz, 2018a); ODF contendo 

loratadina (Zhu et al., 2018); ODF contendo dimenidrinato (Jadhav 

et al., 2018); OTF contendo tramadol (Murthy et al., 2018). 

Hidroxietilceluose (HEC) - Não iônico; 

- Solúvel em água.Na presença de co-solventes polares (glicóis),o HEC 

torna-se parcialmente solúvel.; 

- Viscosidade de 7 a 3.000 mPA/s dependendo do grau de substituição 

do polímero; 

- Aumento da temperatura reduz a viscosidade. O resfriamento ela é 

restaurada ao estado original; 

- Estável na faixa de pH entre 2 – 12. 

Agente formador de filme; aglutinante; 

agente espessante; agente de 

viscosidade. 

 

ODF de meloxicam e tiazidina (Sheikh et al., 2019). 

 

Hidroxipropilcelulose (hiprolose, 

HPC) 

- Solúvel em água com temperatura abaixo de 38 °C, insolúvel em água 

quente; 

- Viscosidade de 75 – 65.000 mPA/s dependendo do grau de 

substituição do polímero e a concentração; 

- A adição de um tensoativo aniônico promove amento da viscosidade 

do HPC e diminui a taxa de liberação do IFA; 

- Aumento da temperatura reduz a viscosidade. O resfriamento ela é 

restaurada ao estado original; 

- Estável na faixa de pH entre 6 – 8. 

 

Agente formador de filme; aglutinante; 

agente emulsificante; agente 

estabilizante em suspensões e 

emulsões; agente espessante; agente 

de viscosidade; modulador de liberação 

do IFA; desintegrante em comprimidos 

(polímero de baixa substituição). 

 

ODF contendo cloridrato de prometazina (Hussain et al., 2018); 

Estudo de ODF de HPC em IFAs modelos – acetominofeno, ácido 

ascórbico e ibuprofeno (Takeuch et al., 2018). 

Etilcelulose (EC) - Solúvel em solvente orgânico, como clorofórmio, etanol (95%), 

metanol, acetato de etil, tolueno. Praticamente insolúvel em água, 

glicerina e propilenoglicol;  

- Viscosidade de 3 – 330 mPA/s dependendo do grau de substituição do 

polímero e a concentração; 

Agente formador de filme; aglutinante; 

agente de viscosidade; modulador de 

liberação; agente aromatizante. 

ODF contendo teofilina de liberação imediata e controlada (Speer, 

Preis, Breitkreutz, 2018a); 

Filme oral tripla camada contendo hidroclorotiazina, cloridrato de 

amilorida e carvendilol (Scoutaris et al., 2018). 
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Polímeros Propriedade Aplicação Exemplos 

- Sujeito à degradação oxidativa na presença de luz solar ou ultravioleta 

em temperaturas elevadas. 

Carboximetilcelulose (CMC) - Solúvel em água; 

- Viscosidade de 10 – 12.000 mPA/s dependendo do grau de 

substituição do polímero e a concentração; 

- Em ambiente acima de 50% U.R o CMC absorve grande quantidade 

de água; 

- Estável na faixa de pH entre 2 – 10. 

Agente formador de filme; aglutinante; 

agente estabilizante de suspensões e 

emulsões; desintegrante, agente de 

viscosidade; agente adsorvente.  

Filme oral contendo compostos extraídos da acerola (Tedesco, 

2018); Filme oral contendo cafeína (Castro, 2017); Caracterização 

de filme oral utilizando polímeros de baixo custo (Heinemann, 2017).  

Polivinilpirrolidona (PVP, 

povidone) 

- Solúvel em água, clorofórmio, etanol, cetonas, metanol, óleo mineral;  

- Viscosidade de 1,3 – 700m PA/s dependendo do peso molecular e a 

concentração; 

- O aquecimento à 150°C causa escurescimento do PVP a e reduz a 

solubilidade em solvente aquoso. 

 

Agente formador de filme, 

desintegrante; aglutinante, agente de 

solubilidade; agente estabilizante de 

suspensão.  

OTF contendo glibenclamida (Raghavendra, Kumar, 2017); Filme 

mucoadesivo contendo metronidazole (Vecchi et al., 2020); Filme 

oral contendo paracetamol (Ito et al., 2016).  

Álcool polivinílico (PVA) - Solúvel em água. Pouco solúvel em etanol e insolúvel em solventes 

orgânicos; 

- Viscosidade de 4 – 65 mPA/s dependendo do peso molecular e a 

concentração; 

- Sofre degradação lenta à 100°C e rápida à 200°C. 

Agente formador de filme; lubrificante; 

agente estabilizante; agente de 

viscosidade. 

Filme mucoadesivo contendo metronidazole (Vecchi et al., 2020); 

Filme mucoadesivo contendo nanosusopensão de 

Clotrimazol (Pornpitchanarong et al., 2020); OTF a base de PVA 

(Shamma, Elkasabgy, 2014); ODF contendo ibuprofeno ou 

paracetamol (Ehtezazi et al., 2017). 

Óxido de polietileno (PEO)  - Solúvel em água, PEO líquido é solúvel em acetona, álcoois, benzeno 

e glicóis. PEO sólido é solúvel em acetona, diclorometano, etanol (95%) 

e metanol. Insolúvel em gorduras, óleos fixos e óleo mineral; 

- Viscosidade de 39,9 a 69.000 mm2/s dependendo do peso molecular e 

a concentração; 

- PEO de peso molecular menor que 2000 é higroscópico; 

- A exposição a temperatura acima de 50°C por um longo período pode 

provocar oxidação do polímero.  

- Todos os graus de PEO podem apresentar atividade oxidante devido à 

presença de impurezas de peróxido e produtos formados por 

autoxidação. 

Agente formador de filme; também 

utilizado como base de pomadas e 

supositórios, plastificante; aglutinante; 

lubrificante; agente de solubilidade 

(dispersão sólida).  

ODF contendo teofilina (Isreb et al., 2018); ODF contendo ibuprofeno 

ou paracetamol (Ehtezazi et al., 2017); ODF contendo furosemida 

(Carpenter, Maheshwar, 2018). 
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Polímeros Propriedade Aplicação Exemplos 

Pululano (Pullulan)  

(Abhilash, Thomas, 2017; 

Sinha, Dutt, 2019) 

- Solúvel em água e insolúvel em solvente orgânicos (exceto 

dimetilformamida e dimetilsulfóxido); 

- Estrutura flexível e apresenta propriedade elástica;  

- Barreira à oxigênio sendo capaz de proteger o conteúdo da oxidação; 

- A viscosidade 132-179 mm2/s. Não é capaz de formar gel; 

- Estável na faixa de pH entre 3 – 8. A exposição do pullulan ao pH de 3 

sob aquecimento por um longo período pode provocar hidrólise 

(diminuição da viscosidade).  

 

Agente formador de filme; barreira ao 

oxigênio (retém umidade); agente 

conservante (previne o crescimento de 

fungos); agente espessante;  

Nanofibra de pullulan e quitosano na composição de ODF (Qin et al., 

2019); Propriedades mecânicas de filme oral a base de pullulan 

(Vuddand et al., 2017); ODF contendo besilato de anlodipino (Pezik 

et al., 2020). 

Pectina - Complexo polissacarídeo aniônico; 

- Solúvel em água e insolúvel em solvente orgânico; 

- Apresenta dissolução lenta na cavidade bucal; 

- É um material estável e não reativo; deve ser armazenado em um local 

fresco e seco. 

Agente formador de filme; agente 

espessante; agente estabilizante; 

adsorvente; agente de emulsão; 

modulador de liberação. 

Filme oral contendo complexo de ciclodextrina com canabidiol 

(Andriotis et al., 2020); Filme oral bioadesivo contendo Meclizina 

(Salama et al., 2020). 

Quitosano - Catiônico;  

- Moderadamente solúvel em água, praticamente insolúvel em etanol 

(95%) e outros solventes orgânicos, ou em soluções com pH acima de 

6,5. 

- De acordo com sua estrutura linear e seu pedo molecular, o polímero 

é bom agente de viscosidade em meio ácido. Viscosidade de 12 a 270 

mPa/s, dependendo da concentração e do meio em que está disperso; 

- Incompatível com agente de oxidação forte. 

Agente formador de filme; 

desintegrante; agente mucoadesivo; 

agente de viscosidade. 

Nanofibra de pullulan e quitosano na composição de ODF (Qin et al., 

2019); Filme oral bioadesivo contendo Meclizina (Salama et al., 

2020). 

Alginato de sódio - Apresenta solubilidade em água de forma lenta, formando um gel 

coloidal viscoso. Praticamente insolúvel em etanol (95%), éter, 

clorofórmio e misturas de etanol e água em que o teor de etanol é maior 

que 30%. Além disso, praticamente insolúvel em outros orgânicos 

solventes e soluções aquosas ácidas em que o pH é menor do que 3;  

- Viscosidade de 20–400 mPa/s dependendo da concentração, pH e 

temperatura; 

- Estável na faixa de pH entre 4 – 10; 

- Polímero hidrofílico de alta higroscopicidade; 

Agente formador de filme; agente 

estabilizante; desintegrante; 

aglutinante; agente de viscosidade. 

ODF a base de caseína e alginato de sódio contendo amoxicilina 

(Bajpai et al., 2017); ODF contendo lidocaína (Kim et al., 2016).  
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Polímeros Propriedade Aplicação Exemplos 

- Aquecer o polímero acima de 70°C pode ocasionar despolimerização, 

diminuindo a viscosidade. 

Goma xantana - Aniônico; 

- Solúvel em água gelada e morna. Praticamente insolúvel em etanol e 

éter; 

- A viscosidade é de 1200–1600 mPa/s dependendo da sua concetração 

e pelo molecular. O gel de goma xantana apresenta comportamento 

pseudoplástico; 

- Incompatível com surfactantes catiônicos, polímeros, ou conservantes, 

podendo ocorrer precipitação. Tensoativos aniônicos e anfotéricos em 

concentrações acima de 15% m/v pode causar precipitação da goma em 

solução. 

Agente formador de filme; agente de 

viscosidade; espessante; agente 

estabilizante de suspensão; modulador 

de liberação; aglutinante; agente 

mucoadesivo.  

ODF de meloxicam e tiazidina (Sheikh et al., 2019); ODF contendo 

loratadina (Zhu et al., 2018). 

Amido - Composto por amilose (capacidade de formar filme) e amilopectina 

(capacidade intumescimento) e há variações na porcentagem entre 

esses componentes, conferindo diferentes tipos de amido;  

- Praticamente insolúvel em etanol frio (96%) e água fria. O amido em 

cerca de 5–10% intumesce instantaneamente em água a 37°C e se torna 

solúvel em água quente em temperaturas acima da temperatura de 

gelatinização;  

- É Higroscópico e incompatível com oxidantes fortes.  

Agente formador de filme; diluente em 

formulações de comprimidos e 

cápsulas; desintegrante; aglutinante; 

espessante. 

Filme oral a base de amido (Santana et al., 2018). 

Fonte: Sheikh et al., 2019; Bodini et al., 2020; Tagami et al., 2019; Speer, Preis, Breitkreutz, 2018a; Zhu et al., 2018; Jadhav et al., 2018; Murthy et al., 2018; 

Hussain et al., 2018; Takeuch et al., 2018; Scoutaris et al., 2018; Tedesco, 2018; Castro, 2017; Heinemann, 2017; Raghavendra, Kumar, 2017; Vecchi et al., 

2020; Ito et al., 2016; Pornpitchanarong et al., 2020; Shamma, Elkasabgy, 2014; Ehtezazi et al., 2017; Isreb et al., 2018; Carpenter, Maheshwar, 2018; Qin et 

al., 2019; Vuddand et al., 2017; Pezik et al., 2020; Andriotis et al., 2020; Salama et al., 2020; Bajpai et al., 2017; Kim, Seon-Jeong, 2016; Zhu et al., 2018; 

Santana et al., 2018.
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Os polímeros também são responsáveis pelas características mucoadesivas dos 

filmes orais. Essa característica está relacionada ao comportamento pegajoso do polímero, 

após o contato com soluções aquosas, a qual permite que o filme se mantenha por mais 

tempo na cavidade oral. Sabe-se que a mucoadesividade ocorre a partir das ligações Van-

der-Waals, pontes de hidrogênio, eletrostáticas e hidrofóbicas entre o polímero e a mucosa, 

em que essas interações estão relacionadas à presença de grupos de ligações (ou grupos 

laterais) na cadeia polimérica. Polímeros aniônicos apresentam potencial de ligação à mucosa 

oral superior aos polímeros catiônicos, que por sua vez, possuem maior poder de ligação que 

os polímeros neutros. Os grupamentos capazes de realizarem ligação de hidrogênio 

(hidroxilias, carboxilas), a presença de cargas iônicas, ou ainda cadeias poliméricas flexíveis, 

conferem um polímero com boa capacidade mucoadesiva (Woertz et al.,2013).  

Para melhorar as características mecânicas, os agentes plastificantes são adicionados 

à formulação com objetivo de se encaixarem entre as moléculas poliméricas, diminuindo a 

rigidez da rede formada por essas cadeias. Sendo assim, o plastificante confere maior 

estabilidade física à matriz polimérica, proporcionando melhor flexibilidade e resistência à 

força mecânica (Preis et al., 2012; Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016; Özakar, Özakar, 2021; 

Laffleur et al.,2020).  

A escolha do plastificante deve considerar a afinidade com a matriz polimérica, assim como 

com a molécula ativa, evitando sua cristalização após a etapa de secagem. Os plastificantes 

mais comumente empregados são: glicerina, sorbitol, manitol, propilenoglicol, polietilenoglicol 

de baixo peso molecular, e citrato de trietila. (Özakar, Özakar, 2021).  

Para o preparo de filmes orodispersíveis, pode-se considerar a utilização de polímeros 

de baixo peso molecular, com intuito de alaçancar uma rápida dissolução, e a adição de 

desintegrantes, com objetivo de auxiliar a desintegração do filme, formando poros na matriz, 

facilitando a difusão do meio (Speer et al., 2018b).  

A formulação de filme oral também pode contar com a presença de estimulantes de 

saliva, com a função de facilitar sua dissolução na cavidade oral, como o cloreto de sódio, e 

ainda os ácidos orgânicos (ácido cítrico, ácido málico, ácido láctico e ácido ascórbico) (Karki, 

Kim, Seon-Jeong, 2016). 

Agentes flavorizante e edulcorantes também podem ser incluídos nas formulações 

com objetivo de mascarar o sabor desagradável de alguns IFAs, facilitando a adesão do 

paciente (Zhu et al., 2018). 
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2.3.4. Preparo dos filmes orais 

 

O método mais utilizado na preparação de filmes orais é o método de evaporação de 

solvente (solvent casting). Neste método, uma solução aquosa contendo os componentes da 

formulação é preparada, disposta em moldes, e submetida à secagem em estufa com 

circulação controlada de ar, a temperatura máxima de 40-45ºC. É uma técnica rápida e de 

baixo custo, pois dispensa o emprego de equipamentos específicos, muito útil para o preparo 

de filmes orais contendo IFAs sensíveis a temperatura. (Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016; 

Özakar, Özakar, 2021; Laffleur, et al.,2020; Musazzi et al., 2020).  

Por outro lado, o método por extrusão à quente (hot melt extrusion) é uma alternativa 

para a produção de filmes orais contendo IFAs sensíveis à umidade, entretanto a elevada 

temperatura envolvida no processo de extrusão limita a técnica apenas para IFAs 

termoestáveis (Musazzi et al., 2020).  No método de extrusão à quente, a massa fundida nos 

compartimentos de temperatura elevada é extrusada por meio de um orifício ao final do 

processo; o extrusado é depositado sobre uma matriz de formato adequado e o produto segue 

por uma esteira, onde ocorre seu resfriamento.  (Pimparade, et al. 2017; Musazzi et al., 2020). 

Entre as vantagens desse método estão a possibilidade de incorporar maior quantidade de 

sólidos, quer seja, IFA, permitindo maiores dosagens; ou ainda, quer seja polímero, sendo 

assim uma técnica interessante para o preparo de filmes de liberação prolongada (Preis et al., 

2014; Pimparade et al. 2017).  

Recentemente, a produção de filmes orais por meio da tecnologia de impressão 3D 

tem ganhado força na produção de filmes orais para a administração extemporânea, 

personalizada, atendendo as necessidades do paciente. (Preis et al., 2014; Karki, Kim, Seon-

Jeong, 2016). Entre as técnicas de impressão 3D, a modelagem por jato de tinta (inkjet drop-

on-demand or continuouns, single or multi nozzle), modelagem por deposição de filamento 

fundido (Fused Deposition Modeling, FDM or Fused Filament Fabrication, FFF), e a 

estereolitografia (Stereolithography, SLA) são as mais comumente empregadas (Godbole et 

al., 2018; Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016; Musazzi et al., 2020; Zhu et al, 2020). 

Ehtezazi et al. (2017) fizeram uso da impressão tridimensional de modelagem de 

posição fundida (fused deposition modelling 3D, FDM 3D) para produzir filmes orais de 

camada única, ou multicamadas, com o objetivo de mascarar o sabor desagradável de IFA 

(ibuprofeno ou paracetamol). Foram utilizados filamentos de óxido de polietileno (PEO) e 

ibuprofeno ou paracetamol, preparados a 60ºC e, filamentos de álcool polivinílico (PVA) e 

paracetamol, preparados a 130ºC. Um filamento contendo PEO e aroma de morango 

pulverizado foi preparado. Os filmes foram impressos às temperaturas de 165°C (PEO) e 

190ºC (PVA). Filmes monocamada apresentaram espessura ao redor de 197±21 μm e tempo 
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de desintegração de 42±7 segundos, e os filmes multicamadas tiveram espessura a partir de 

298±15 μm e tempo de desintegração de 48±5 segundos.  

As impressoras a jato de tinta (inkjet) oferecem medicamentos pronto para uso – logo 

após o preparo, em que a “tinta” é suplementada com o IFA e esse é depositado em unidades 

da forma farmacêutica, assim como excipientes também podem ser depositados para 

completar o medicamento, a depender do desing projetado. Existem dois tipos principais de 

impressão inkjet, um processo contínuo (continuous inkjet printing, CIP), em que as gotículas 

de material são ejetadas de forma contínua, e a dispensação sob demanda (drop on demand 

- DoD), onde as gotículas são liberadas de forma específica (Godbole et al., 2018; Karki, Kim, 

Seon-Jeong, 2016; Musazzi et al., 2020). 

Dessa forma, há uma abertura para flexibilização de doses no preparo e, inclusive, 

permite a deposição de IFAs diferentes, em associação, já que a substância ativa não está 

envolvida na preparação do filme (matriz polimérica) (Kolakovic et al., 2013).  

 

2.3.5. Caracterização dos filmes orais 

 

Para ser considerado um filme ideal, os filmes orais devem apresentar flexibilidade, 

elasticidade e estabilidade fisico-quimica adequada, sendo capazes de resistirem processo 

de farbicação e ao manuseio do paciente; além de atingirem seu papel terapêutico de forma 

eficaz e segura. Assim, as suas caracteristicas de desintegração e dissolução, bem como as 

suas propriedades mecânicas devem ser cuidadosamente consideradas. 

 

2.3.5.1.Tempo de desintegração 

 

O tempo de desintegração do filme oral está relacionado à aceitação da forma 

farmacêutica e, logo, a adesão do paciente ao tratamento; quanto mais rápido for a dissolução 

do filme, melhor é o conforto do paciente durante a administração do medicamento (Speer et 

al., 2018b) 

O tempo de desintegração de filmes orais não apresenta especificação nas principais 

agências regulatórias e órgãos regulamentadores, sendo adotado o tempo de desintegração 

para comprimidos orodispersíveis, sendo 180 segundos para a agência regulatória europeia 

(European Medicine Administration, EMA), e 30 segundos pela agência regulatória americana 

(Food and Drug Administration, FDA) (Speer et al., 2018b; Preis et al., 2013).  

Vários métodos têm sido empregados para avaliar o tempo de desintegração de filmes 

orais: o método da placa de petri, o método da moldura deslizante (slide frame method), o 

método da bola/moldura deslizante (slide frama and ball method) e, finalmente, o ensaio de 
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desintegração empregado para formas farmacêuticas sólidas orais, disponível nas principais 

farmacopeias (Speer et al., 2018b; Borges et al., 2016; Preis et al., 2013).  

 No método da placa de Petri, o filme é colocado em uma placa de Petri e, então, um 

volume de água ou tampão (2-59 mL) é adicionado à placa. O fim do ensaio é dado a partir 

da desintegração total do filme (Figura 2a) (Speer et al., 2018b).  

 No método da moldura deslizante (slide frame method), o filme é fixado em uma 

moldura colocada sobre uma placa de petri; um volume aproximado de 200 µL de água ou 

tampão é adicionado sobre o filme. O fim do ensaio é medido quando a gota rompe a 

integridade do filme e toca a placa de petri. Considerando um filme mucoadesivo 

multicamadas, o qual é ficado aderido na mucosa bucal, o ensaio slide frame possibilita avaliar 

de forma mais realista a sua desintegração, em que se faz necessário a avaliação do 

intumescimento do filme (Figura 2b) (Speer et al, 2018b). 

  No método da moldura e bola deslizante (slide frame and ball method), o filme é fixado 

em uma moldura e uma bola de aço inoxidável é colocado sobre o filme. O objetivo da bola é 

simular o estresse mecânico proporcionado pela língua. Em seguida, 900 µL de água ou 

tampão, à temperatura de 37±0,5, são adicionados sobre o filme. O fim do ensaio é medido 

quando a bola rompe o filme, e atinge a superfície inferior do dispositivo (Figura 2c) (Speer et 

al., 2018). 

Finalmente, no ensaio de desintegração convencional, o filme é colocado no interior 

do aparato cesta e mergulhado no interior do meio de desintegração (água ou tampão) a 37°C, 

e submetido a agitação. O fim do ensaio é medido quando ocorre a desintegração total do 

filme (Figura 2d). 

 

Figura 2. Ensaios de desintegração  

 

Fonte: Speer et al., 2018b. Legenda: A – Método placa de Petri; B – Método slide frame; C – Método 

slide frame and ball; D - PharmaTest®. 

 

Para avaliação em âmbito de pesquisa e desenvolvimento, os métodos slide frame e 

o slide frame and ball são mais recomendados, pelo fato de apresentarem uma execução 

mais complexa; já o método Pharma Test, seu emprego é amplamente recomendado para 

A B 

C D 
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fins de controle de qualidade, por ser robusto na verificação lote-a-lote, automatizado, com 

aplicação prática para rotina industrial (Speer et al., 2018b). 

 

2.3.5.2.Dissolução 

 

O ensaio de dissolução é o método mais utilizado pela indústria farmacêutica com o 

objetivo de averiguar se um medicamento atende as especificações desejadas para uma 

determinada forma farmacêutica. É um ensaio capaz de avaliar o comportamento de liberação 

do IFA a partir da forma farmacêutica, sendo empregado no desenvolvimento de novos 

medicamentos, de medicamentos genéricos, como ensaio preditivo para estudos de 

correlação in vitro/in vivo e, ainda, no controle de qualidade lote-a-lote (Speer et al, 2019b).  

Diversos aparatos são descritos na literatura para os ensaios de dissolução das 

diferentes formas farmacêuticas. No caso de filmes orais, os aparatos 1 (Cesta), 2 (pá), e 5 

(pá sobre disco) têm sido utilizados. O emprego do aparato 2 (pá) com a fixação do filme na 

superfície lateral da cuba de dissolução, com o auxílio de um material adesivo, ou o emprego 

do aparato 5 (pá sobre disco) são recomendados, especialmente quando se considera filmes 

multicamadas com diferentes taxas de liberação das camadas (Preis et al., 2013). 

 Speer et al. (2019b) compararam quatro diferentes aparatos de dissolução para filmes 

orodispersíveis contendo teofilina, considerando filmes de liberação imediata, liberação 

imediata dupla camada e liberação prolongada (Quadro 3). Em resumo, todos os métodos de 

dissolução mostraram-se capazes de determinar o tipo de liberação do fármaco entre os 

diferentes tipos de filmes avaliados.  
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Quadro 3. Parâmetros sugeridos por Spper et al (2019b) para ensaios de dissolução da teofilina em filmes orais 

Parâmetros Método Cesta Método Pá + Disco de vidro Método “Punch and Filter” Método Célula de fluxo + suporte fixador 

Aparato Aparato 1 – Cesta Aparato 2 - pá Aparato 2 - pá Aparato 4 - Célula de fluxo 

Fixação amostra Cesto 

ODF fixado no disco de vidro 

(fita adesiva) e colocado no 

fundo da cuba 

ODF fixado em uma câmara contendo 

uma estrutura filtrante, e um punção, o 

qual se desloca a cada 30s permitindo 

a entrada de 0,25 mL de meio. Ele 

também fica em contato com o ODF e 

simula força da língua. A câmara é 

colocada no topo na cuba (em contato 

com a superfície do meio). 

ODF fixado em suporte feito sob medida 

(impressora 3D) – com dimensões para caber 

dentro da célula de fluxo. 

Velocidade 100 rpm 50 rpm 50 rpm 50 rpm 

Meio* 1000 mL de tampão fosfato 0,05 M, pH 6,6 e à 37° C 

Comparação 

Proporciona maior contato 

entre a amostra e o meio de 

dissolução 

Possibilita controlar a 

posição da amostra 

Mimetiza condições fisiológicas 

cavidade bucal; Operação manual 

influência na variabilidade dos 

resultados 

Mimetiza condições fisiológicas trato 

gastrointestinal; possibilita controlar a 

posição da amostra 

Fonte: Spper et al (2019b). Legenda: * Monografia capsula de liberação prolongada de Teofilina. 
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 Para fins de controle de qualidade, os métodos cesto e pá + disco de vidro são mais 

recomendados, considerando a robustez da técnica e a praticidade do seu emprego na rotina 

de fabricação; e para propóitos de pesquisa, sugere-se os métodos pá + punch and filter e o de 

célula de fluxo + suporte fixador, pelo fato de mimetizarem situações in vivo, sendo a célula de 

fluxo o método mais promissor para correlação in vitro - in vivo (CIVIV) (Speer et al., 2019b). 

 

2.3.5.3.Propriedades mecânicas 

 

Dentre os ensaios realizados na caracterização das propriedades mecânicas dos filmes 

orais, os ensaios de tração, compressão e adesividade, obtidos por meio de texturomêtro, são 

mais utilizados (Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016; Preis et al., 2013). 

No ensaio de tração, uma amostra de filme é fixada nas extremidades no corpo de prova, 

e, então, a amostra é tracionada, sob velocidade constante, até a sua ruptura.  Uma curva “força 

versus deslocamento” é gerada e, parâmetros como força máxima, deslocamente, 

porcentagem de elongação, módulo elasticidade (módulo de Young), entre outros, podem ser 

calculados.  No caso de filmes orais, a fragilidade dos filmes orais, em função da natureza dos 

polímeros, e o tamanho da amostra empregado nos ensaios de tração muitas vezes é um fator 

limitante e, neste caso, o ensaio de compressão tem sido recomendado (Preis et al., 2013). 

No ensaio de compressão, a amostra é fixada sobre uma base, e submetida   a 

compressão por um corpo de prova no formato de agulha, sob velocidade constante, até a sua 

ruptura (ou perfuração). Parametros como força máxima, porcentagem de elongação na 

quebra, e energia de compressão, entre outros, podem ser obtidos (Preis et al, 2013). 

A porcentagem de elongação é a medida da deformação máxima que o filme pode sofrer 

antes de se romper. Em geral, a porcentagem de alongamento aumenta com a quantidade de 

plastificante em uma dada formulação. O calculo é realizado da seguinte forma: 𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎çã𝑜, % =

 
([𝑅]2+ [𝐷]2)1/2−𝑅

𝑅
 𝑥 100, onde 𝑅 é o raio do filme exposto na cavidade cilíndrica da placa suporte 

e, 𝐷 é o deslocamento do corpo de prova a partir do contato com o filme (Preis et al., 2014). 

A Força de Ruptura, ou força de puntura de um filme é definida como a resistência do 

material à ruptura, e pode ser identificada como a tensão máxima na curva tensão-deformação, 

de acordo com a equação: 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑀𝑝𝑎 =  
𝐹𝑜𝑟ç𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒
, onde, 𝐹 é a 

carga equierida para romper o filme e, 𝐴 é a área da seção transversal do filme na cavidade 

cilindrica (Preis et al., 2014). 

A energia de ruptura, ou energia de punctura, é a energia mecânica necessária para 

levar um material à ruptura, onde, AUC é a área sobre a curva e V é o volume do filme na 

cavidade cilindrica. O calculo é realiado da seguinte forma: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑁/𝑚𝑚3 =

  𝐴𝑈𝐶/𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (Radebaugh et al., 1988). 
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O módulo de Young permite avaliar a rigidez do material ou como ele se deforma na 

fase elástica: 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔, 𝑀𝑝𝑎 =  
𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜−𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒 𝑥 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
 (Preis et al., 2014). 

  Diversos ensaios são descritos na literatura para avaliar as propriedades 

mucoadesivas dos filmes orais, entretanto, o ensaio do equilíbrio/tensiometro de superificie ou 

ensaio de adesividade, empregando texturômetro, é o mais largamente recomendado, devido 

a sua capacidade de medir a força de desprendimento (detachment) do filme, da mucosa, 

momento em que o filme desgruda da superfície em contato (Woertz et al., 2013).  

 No ensaio de adesividade realizado em texturômetro a amostra é previamente fixada 

no corpo de prova e, em seguida, submetida ao contato com um tecido de mucosa (mucosa de 

bochecha suína), o qual fica submersa em solução fisiologia à 37,5 °C (Figura 3). A técnica 

permite mensurar a força utilizada no desprendimento entre a amostra e a mucosa, resultando 

na área sobre a curva de força-distância (Preis, 2012; Woertz et al., 2013; Carvalho et al., 2010).  

 

Figura 3. Esquema ensaio de adesividade do texturômetro 

 

Fonte: Thirawong et al. (2007). Legenda: Fase A: corpo de prova contendo a amostra de filme se 

desloca a caminho da amostra de mucosa/tecido; Fase B: A amostra de filme fique em contato 

com o tecido; Fase C: A corpor de prova com a amostra de filme fixada retorno à posição inicial. 

 

 Vale ressaltar que, devido a diversidade de métodos descritos para o ensaio de 

adesividade, diferentes métodos resultam em diferentes resultados para uma mesma amostra. 

Portanto, é difícil estabelecer a melhor técnica, entretanto, o uso do texturômetro parece ser o 

método mais versátil, gerando resultados mais confiáveis (Woertz et al., 2013). 
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2.3.6. Perspectivas futuras para os filmes orais 

 

Os filmes orais são o que há de mais moderno em sistemas de liberação de 

medicamentos de rápida dissolução, e estão se tornando cada vez mais importantes (Özakar, 

Özakar, 2021). 

O tema também se destaca sobre o aspecto financeiro, apresentando crescimento 

econômico considerável. Em 2018 foi realizado uma previsão de mercado para o emprego de 

medicamentos farmacêuticos na forma farmacêutica filme oral, e a previsão é de que haja um 

aumento de 7 bilhões de dólares arrecadados em 2015, para 15 bilhões, em 2024. (Özakar, 

Özakar, 2021). 

O Grafico 1 apresenta a evolução do número de artigos publicados empregando o termo 

“oral film” nos últimos 20 anos. 

 

Gráfico 1. Número de publicações usado o termo de busca “oral film” nos últimos 20 anos 

 

Fonte: Dados obtidos a partir da busca do tema “oral fim” em bases de dados científicas (Google 

acadêmico, Science direct e PubMed).  

 

O número de produtos recentemente licenciados está aumentando e, embora o público 

na Europa ainda precise de tempo para se acostumar com uma nova forma farmacêutica, 

acredita-se que pacientes e cuidadores ficarão convencidos com a conveniência da nova forma 

farmacêutica (Park et al., 2018). 

O Quadro 4 mostra alguns medicamentos disponíveis no mercado farmacêutico na 

forma farmacêutica filme oral. 
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Quadro 4. Filmes orais disponíveis no mercado farmacêutico 

Nome Comercial 
Insumo Farmacêutico 

Ativo 
Indicação de uso 

Fabricante 

(Ano registro) 

Listerine® 

pocketpacks 
Óleo essencial de menta Mau hálito Pfizer (2000) 

Triaminic Thin Strip® 

Cold & Flu 

Difenidramina HCl 12,5 mg 

Fenilefrina HCl 5 mg 
Descongestionante 

Novartis 

Pharmaceuticals (2004) 

Triaminic Thin Strip® 

Long Acting Cough 
Dextrometorfano 5,5 mg 

Antitussígeno 

Ação prolongada 

Novartis 

Pharmaceuticals (2004) 

Sudafed® PE quick 

dissolve strips 
Fenilefrina HCl 10 mg Descongestionante 

Pfizer 

(Johnson&Johnson) 

(2005) 

Gas-X® anti gas Simeticona 62,5 mg Flatulência 
Novartis 

Pharmaceuticals (2006) 

Onsolis® Buccal 

Soluble 

Citrato de Fentanil 200-1200 

mcg 
Analgésico 

BioDelivery Sciences 

International 

Nexcede® Oral Film Cetoprofeno 12,5 mg Analgésico 
Novartis 

Pharmaceuticals 

Pedia-Lax™ Quick 

Dissolve Strip 
Senósido Constipação C.B.Fleet (2008) 

Suboxone® 

Sublingual film 

Cloridrato de Buprenorfina 

12 mg 

Cloridrato de Naloxona 3 mg 

Dependentes de 

opioides 
Indivior Inc (2010) 

Risperidon HEXAL® 

Schmelzfilm 
Risperidona 0,5 - 3 mg Esquisofrenia HEXAL (2010) 

Breakyl® Buccalfilm Citrato de Fentanil 200 µg 

Analgésico 

(pacientes com 

câncer) 

Meda Pharma (2009/ 

nova fórmula 2015) 

Zuplenz® Oral 

Soluble Film 
Ondansetrona 4 mg, 8 mg Náusea e Vômitos 

Midatech Pharma US 

(2012) 

Setofilm® Ondasterona 4 mg Náusea e Vômitos Norgine (2013) 

Zolmitriptan 

Rapidfilm® 
Zolmitriptano 2,5 mg e 5 mg Enxaqueca 

LabTec / Applied 

Pharma Research 

(2013) 

Sildenafil Sandoz 

Orodispersible film® 

Sildenafila 25 mg, 50 mg, 75 

mg e 100 mg 
Disfunção erétil Sandoz (2014) 

Ivy Film®, Ivy Film 

Kiddies® 
Hedera helix 16 mg Antitussígeno 

Lamar-Forrester 

Pharma (2016) 

Fonte: Preis et al. (2014); Garnock-Jones et al. (2016); Özakar, Özakar, (2021).  
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver filmes de desintegração oral contendo dinitrato 

de isossorbida, empregando planejamento de experimentos (DoE). Os filmes foram avaliados 

quanto as suas propriedades físicas, físico-quimicas, mecânicas, ópticas e características de 

desintegração e dissolução. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Materiais 

 

 Dinitrato de Isossorbida (DNIS/lactose (25/75, p/p) foi gentilmente cedida pela EMS 

Pharma (Hortolândia, São Paulo, Brasil). Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC E6 Premium LV, 

Dow Chimica) foi gentilmente cedida pela Colorcon Inc. (Brasil). Hidroxipropil-β-ciclodextrina 

(HPβCD) foi obtido da Sigma-Aldrich Co. (São Paulo, Brasil). Glicerina (GLY), propilenoglicol 

(PP), polietilenoglicol 400 (PEG), ácido cítrico monohidratado, sulfato de amônio e metanol 

foram obtidos da LabSynth. Água purificada foi obtida por sistema de osmose reversa. O tecido 

de mucosa oral suína obtido a partir de animais recém-abatidos (CEUA nº 1352120520). Os 

comprimidos de pronta-liberação contendo 5 mg de dinitrato de isossorbida (Isordil® sublingual 

5 mg, EMS) e o filme oral Listerine Breath Film (Cool Mint Listerine PocketPaks® oral care 

strips, Pfizer Inc., New Jersey, USA) foram obtidos no mercado farmacêutico. 

 

4.2. Métodos 

 

4.2.1. Preparação dos filmes orais 

 

Os filmes foram preparados pelo método de evaporação por solvente (solvent casting). 

Para o preparo de cada formulação, 120 mg de DNIS base (480 mg DNIS/lactose 25/75, p/p) 

foi pesado, disperso em 5 mL de uma solução de HPβCD 10 % e submetido a agitação em 

agitador magnético de 10 posições. Em seguida, foram adicionados o plastificante (GLY, ou 

PP, ou PEG) na proporção de 10% da massa de polímero, um volume adequado de HPMC E6 

Premium LV 7% e, por fim, o volume foi completado para 100 mL com água purificada (Tabela 

1). Decorridos 30 minutos, a agitação foi interrompida, as dispersões foram mantidas em 

repouso para deaeração por 30 minutos (Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016). As dispersões assim 

obtidas foram transferidas para moldes de poliestireno quadrados (12x12cm), com área total 

de 144 cm2, e levadas à secagem em estufa com circulação e renovação forçada de ar 
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(40,0±0,5 °C) por 24 horas. Após a secagem, os filmes foram removidos dos moldes de 

poliestireno envoltos em folhas de alumínio e reservados em dessecador (Figura 4). 

 

Figura 4. Fluxograma do método utilizado no preparo dos filmes orais – evaporação de solventes 

 

 

Filmes de desintegração oral contendo DNIS, foram preparados nas mesmas 

condições, entretanto sem a adição dos plastificantes (F1SP, F4SP e F7SP), foram 

desenvolvidos para efeito de comparação. 

A quantidade do DNIS/lactose (25/75, p/p) nos filmes de desintegração orail foi 

calculada conforme Imtiyaz (2015), tal que cada unidade de filme referente ao corte do filme de 

144 cm2, considerando as dimensões 3 cm comprimento por 2 cm de largura (área de 6 cm2), 

contenha 5 mg de DNIS base.  

Para o ensaio de dissolução, filmes de desintegração oral (F1-F9) foram individualmente 

preparados em moldes circulares com diâmetro de 4,5 cm (área de 15,90 cm2), contendo 5 mg 

de DNIS base cada. 

 

4.2.1.1. Delineamento experimental 

 

Filmes de desintegração oral foram preparados empregando planejamento experimental 

do tipo fatorial completo, utilizando dois fatores e três níveis (32) por meio do programa Statistica 

versão 13.1, resultando em 9 formulações (Tabela 1). Os fatores empregados como variáveis 

foram: HPMC E6 Premium LV, nos níveis de 1,5, 2,0 e 2,5%, como polímero formador de filme; 

e glicerina (GLY), propilenoglicol (PP) e polietilenoglicol (PEG), como plastificantes, utilizados 

em concentração fixa (10% da massa do polímero, p/p) (Dixit, Puthli, 2009; Musazzi et al., 

2020). 
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Tabela 1. Composição dos filmes orais 

Composição 
Filmes de desintegração oral 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

ISDN base (mg) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

HPMC E6 (%) 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 

HPβCD (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Plastificante*  GLY PP PEG GLY PP PEG GLY PP PEG 

Água, qsp (mL) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Legenda: *Glicerina (GLY), propilenoglicol (PP) ou polietilenoglicol 400 (PEG), equivalente a 10% da 

massa de polímero (HPMC E6 Premium LV) (p/p) 

 

4.2.2. Caracterização físico-química dos filmes orais 

 

Os filmes de desintegração oral foram caracterizados quanto à espessura, atividade da 

água, tempo de desintegração, propriedades mecânicas, térmicas, espectroscópicas, 

colorimétricas e morfológicas. 

 

4.2.2.1. Calorimetria Exploratória Diferêncial (CED) 

 

Amostras do DNIS/lactose (25/75, p/p), HPMC E6 Premium LV, HPβCD e dos filmes 

orais F1-F9 (Tabela 1), com massa entre 2,0 e 4,0 mg, foram cuidadosamente pesadas e 

transferidas para cápsulas de alumínio e seladas. Curvas CED foram obtidas em sistema de 

calorimetria exploratória diferencial Shimadzu mod. DSC-60, sob atmosfera dinâmica de 

nitrogênio (100 mL min-1), razão de aquecimento de 10 ºC min-1, e rampa de aquecimento de 

40 a 300 ºC. O sistema foi previamente verificado com índio metálico (pureza de 99,99; Tfusão = 

156,4ºC; ΔHfusão = 28,7 J g-1). As curvas obtidas foram tratadas utilizando o programa TA-

60WS®. 

 

4.2.2.2. Termogravimetria (TG)/Termogravimetria derivada (TGD) 

 

Amostras do DNIS/lactose (25/75, p/p), HPMC E6 Premium LV, HPβCD e dos filmes 

orais, com massa entre 2,0 e 8,0 mg, foram cuidadosamente pesadas e transferidas para o 

cadinho de alumina. Os ensaios foram realizados em sistema de Análise Térmica 

Diferencial/Termogravimétrica Shimadzu mod. DTG-60, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio 

(100 mL.min-1), razão de aquecimento de 10 ºC.min-1, e rampa de aquecimento de 40 a 600 ºC. 
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A verificação do sistema foi realizada usando padrão de oxalato de cálcio monoidratado (ASTM 

1582-93). As curvas obtidas foram tratadas utilizando o programa TA-60WS®. 

 

4.2.2.3. Difração de Raios-X de pó (DRX) 

 

Difratogramas de raios-X de pó do DNIS/lactose (25/75, p/p), HPMC E6 Premium LV e 

filmes orais F1-F9 foram obtidos por meio de difratômetro Bruker mod. D8 Advance, 

empregando fonte de radiação Cu Kα em 40 KV e 40 mA, no intervalo de 5-60° (2θ), com 

velocidade de varredura de 2 graus min-1, usando silício (Si) policristalino como padrão. 

 

4.2.2.4. Espessura 

 

A espessura das amostras foi mensurada no modo contínuo, por meio de medidor de 

espessura Defelsko® Inspection Intruments mod. PosiTector Standart 200 (ASTM D6132) com 

exatidão de 0,001±0,0001mm.  

 

4.2.2.5. Propriedades mecânicas 

 

As propriedades mecânicas dos filmes de desintegração oral foram avaliadas por meio 

dos ensaios de ruptura e adesividade, empregando texturômetro CT3 Brookfield com célula de 

carga de 50 kg, segundo o método ASTM D882 (ASTM, 1991). Os ensaios foram tratados 

empregando o programa Texture ProCT. 

Para o ensaio de ruptura, os filmes foram fixados no suporte Brookfield mod. TA-FSF 

(Film Support Fixture), o qual foi colocado sobre a bases Brookfield mod. TA-BT-kit (Fixture 

Base Table), e submetidos à ruptura empregando corpo de prova TA39 (2mm D, 20mm L, 

stainless stell).  Os parâmetros porcentagem de elongação, força e energia de ruptura, e 

módulo de Young foram calculados a partir da curva força vs deslocamento (Radebaugh et al., 

1988; Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016). Os ensaios foram realizados em triplicata, à temperatura 

ambiente. 

No ensaio de adesividade, um segmento de epitélio da mucosa oral de suínos (região 

palatina) (CEUA n° 1352120520) foi fixado no dispositivo mod. TA-MA (Mucous Adhesion Test 

Fixture), colocado no interior de um béquer de vidro borossilicato contendo quantidade 

suficiente de solução fisiológica 0,9% para alcançar a superfície inferior da mucosa, e 

submetido à agitação constante a temperatura de 375°C por meio de agitador magnético IKA 

mod. C-MAG-HS4. Sobre o corpo de prova Brookfield mod. TA5 (12.7 mm D, 35 mm L, Black 

Delrin) foi aplicado uma fita adesiva dupla-face e, então, a amostra foi depositada sobre a 
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mesma. Os parâmetros dureza, força adesiva e adesividade dos filmes de desintegração oral 

foram avaliados (Carvalho et al., 2010). 

 

4.2.2.6. Propriedades Colorimétricas 

 

A cor dos filmes orais foi avaliada usando colorímetro Konica-Minolta Chroma-Meter 

mod. CR-400 (Minolta Camera, Co. Ltd., Japan), verificado com placas padrão branco e preto, 

usando iluminação padrão D65 e campo visual do observador (10°).  

Os valores de cor foram registrados pelo sistema CIE (Commission International de 

I’Eclairage, International Comission on Illumination), por meio do diagrama 𝐿∗𝑎∗𝑏∗, no espaço 

de cor 𝐿∗𝐶∗ℎ∗, por meio das coordenadas cilíndricas: 𝐿∗, (𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 0 = 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑜, 100 =

𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜), 𝐶∗ (𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜) e ℎ∗, (â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, +𝑎∗ = 0°, 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜, +𝑏∗ = 90°,

𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜, −𝑎∗ = 180°, 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒, −𝑏∗ = 270°, 𝑎𝑧𝑢𝑙). Os ensaios foram realizados em triplicata 

usando amostras de 6 cm2. Os resultados foram tratados usando análise de componentes 

principais (ACP). 

 

4.2.2.7. Atividade de água 

 

A atividade da água (Aw) foi avaliada por meio do intrumento FA-st Water activity meter 

(GBX Intruments, France), previamente verificado com solução saturada de sulfato de potássio 

(Aw = 0,970±0,003, 25 °C), a temperatura de 29,7 °C. 

 

4.2.2.8. Microscopia eletrônica de varredura 

 

A morfologia dos filmes orais foi avaliada por meio de um microscópio eletrônico de 

varredura JEOL mod. JSM- 6610. As amostras foram previamente fixadas em suporte metálico 

com auxílio de fita dupla-face de carbono, com 12 mm de espessura, e submetidas à 

metalização sob vácuo para torná-las eletricamente condutivas. A visualização foi realizada em 

aumentos de 1.000x, com uma voltagem de excitação de 10 a 15 kV. 

 

4.2.2.9. Tempo de desintegração 

 

O tempo de desintegração foi avaliado pelo método da placa de Petri: 5 mL de água 

purificada a 25°C foram colocados em uma placa de petri (50 mm) e uma amostra do filme de 

desintegração oral foi colocada na superfície da água. O tempo necessário para completar a 

desintegração do filme em finas particulas foi avaliado (Takeuchi et al., 2018). Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 
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4.2.3. Quantificação do DNIS base 

 

A quantificação do DNIS base, nos ensaios de teor de ativo e nos ensaios de dissolução, 

foi realizada conforme Madu et al. (2010).  

Os ensaios foram realizados empregando um cromatógrafo líquido de alta eficiência 

Shimadzu Prominense provido do sistema de desgaseificação Shimadzu DGU-20A, bomba 

Shimadzu LC-20AT, controlador Shimadzu CBM-20A, detector Shimadzu UV/Vis (SPD-20A), 

detector de fluorescência RF-20A e amostrador automático Shimadzu SIL-20A/HT. Os dados 

foram tratados usando o programa Shimadzu LC-Solution.  

A separação cromatográfica foi obtida empregando coluna cromatográfica de fase-

reversa – Kromasil RP-C18 (100 A, 5 μm, 250x4.6 mm), equilibrada à temperatura ambiente e 

eluída sob condições isocráticas utilizando metanol:sulfato de amônio 0,1M (50:50, v/v) pH 3,0 

como fase móvel, fluxo de 1,0 mL/min, à 25 ºC, e volume de injeção de 20 μL. A fase móvel foi 

previamente desgaseificada por filtração à vácuo (vacuum pump KNF® mod. N810.FT.18, 100 

mbar) em membrana semipermeável de acetato de celulose 0,45 μm, seguida de sonicação 

(Altsonic Clean mod. 9L) por 15 minutos. 

Solução-padrão de DNIS base 50 µg mL-1 foi preparada diluindo 10 mg de DNIS:lactose 

(25/75, p/p) com água ultra purificada, em balão volumétrico de 50 mL. Curvas analíticas no 

intervalo de 1 e 25 µg mL-1 de DNIS base foram construídas por meio da diluição da solução-

padrão 25 µg mL-1 em fase móvel, utilizando balão volumétrico de 5 mL.  

Os limites de detecção e quantificação foram calculados por meio de parâmetros da 

curva analítica, segundo a equação: LD = 3,3 x (
𝑠

𝑆
) e LQ = 10 x (

𝑠

𝑆
), respectivamente, onde, 𝑠 é 

a estimativa do desvio padrão do coeficiente linear e o 𝑆 é o coeficiente angular da curva 

analítica (Brasil, 2017a). Os parâmetros de regressão foram obtidos pelo método dos mínimos 

quadrados e analisados estatisticamente, em conformidade com o Guia para tratamento 

estatístico de validação analítica nº10/2017 (Brasil, 2017b). 

 

4.2.3.1. Teor do ativo 

 

 Filmes de desintegração oral foram transferidos, separadamente, para tubos Falcon de 

15 mL, adicionados de 5 mL de água purificada, submetidos a agitação em agitador do tipo 

vórtex por 60 segundos, e as dispersões obtidas foram filtradas por papel de filtro de seringa 

0,45 µm. Alíquota de 100 µL de cada uma das amostras foram diluídas 1:100 (v/v) e 

quantificadas por meio de cromatografia em fase líquida conforme recomendações da 

monografia de comprimidos sublingual de dinitrato de isossorbida da Farmacopéia Americana 

(United States, 2019). Os ensaios foram realizados em triplicata. 
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4.2.3.2. Ensaio de dissolução 

 

 Os ensaios de dissoluçao foram realizados em equipamento de dissolução Ethik 

Technology mod. 299-6/TS. Um total de 3 unidades de cada uma das formas farmacêuticas – 

filmes orais ou comprimidos de pronta liberação (Isordil® sublingual 5 mg, EMS) -, foram 

submetidas ao ensaio de dissolução empregando as seguintes condições:  

Filmes de desintegração oral: aparato 5 (pá sobre disco), velocidade de agitação de 50 rpm, 

volume de meio de 400 mL e água desgaseificada a 37±5 °C), como meio de dissolução; e, 

Isordil comprimido sublingual 5 mg: aparato 2 (pá), velocidade de agitação de 50 rpm, volume 

de meio de 900 mL e água purificada a 37±5 °C como meio de dissolução (United States, 2019). 

 Alíquotas de 5,0 mL de meio de dissolução foram retiradas das cubas de dissolução 

em intervalos de tempo de 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 60 minutos, e imediatamente repostas, 

com os respectivos meios de dissolução, à mesma temperatura. 

 A quantificação do DNIS base seguiu recomendações da monografia de comprimidos 

sublingual de dinitrato de isossorbida da Farmacopéia Americana (United States, 2019). Os 

valores obtidos foram corrigidos considerando-se as alíquotas retiradas (Aronson, 1993) e 

expressos na forma de gráficos das porcentagens do DNIS dissolvido versus tempo. 

 A eficiência de dissolução (ED), expressa em porcentagem, foi obtida a partir dos 

perfis de dissolução segundo a equação (Simionato et al., 2018): ED, % = 
∫ 𝑦 𝑥 𝑑𝑡

𝑡

0

𝑦100 𝑥 (𝑡𝑡−𝑡0)
 𝑥 100, 

onde “∫ 𝑦 𝑥 𝑑𝑡
𝑡

0
“ representa área sobre a curva de dissolução em função do tempo e “𝑦100 𝑥 (𝑡𝑡 −

𝑡0)” é área do retângulo relativo ao 100% da dissolução do ativo. 

 O modelo independente empregando o fator de similaridade (𝑓2) foi usado para 

comparar os perfis de dissolução; o fator de similaridade deve ser maior que 50 (50-100) (Xie, 

Ji, Cheng, 2015). 

 

4.2.4. Tratamento dos dados 

 

Os dados foram avaliados por meio do programa Statistica 13.1 (TIBCO software Inc., 

CA, USA). Os resultados de espessura, propriedades mecânicas, opacidade e de eficiência de 

dissolução foram estudados empregando desenho de experimentos (DoE) para os modelos 

sem interação, com interação de dois níveis (linear, linear) e com interação de dois níveis 

(linear, quadrático) (Morales, McConville, 2011). Análise de componentes principais (ACP) e 

análise de agrupamento (cluster) foram usados para a avaliação das propriedades óticas no 

sistema CIE-L*C*h. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pelo fato dos filmes orais serem compostos basicamente por matriz polimérica 

hidrofílica, a adição da HPβCD no auxílio da solubilização da DNIS ofereceu grande potencial 

na amorfização da molécula (Lotuffo et al.,2010); e o alcance de filmes transparente de pronta 

liberação, importante para uniformidade de dose (Preis et al.,2012). 

As propriedades térmicas do insumo farmacêutico ativo (IFA) utilizado no preparo dos 

filmes orais, o DNIS/lactose (25/75, p/p), assim como as propriedades da lactose 

monohidratada, da ciclodextrina HPβCD, do polímero HPMC E6 Premium LV e dos filmes de 

desintegração oral (F1-F9) estão apresentados na Tabela 2.  

As curvas de calorimetria exploratória diferencial (Diferential scanning calorimetry, DSC) 

e de termogravimetria do DINIS/lactose, juntamente com a curva de DCS da lactose 

monoidratada estão ilustradas na Figura 5. 
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Tabela 2. Resultados das curvas DSC e TG/DTG para DNIS/lactose (25/75, p/p), HMPC E6 Premium LV, lactose monoidratada e filmes de desintegração oral 

(F1-F9) 

Fonte: Dados experimentais obtidos a partir da análise de calorimetria exploratória diferencial, termogravimetria e termogravimetria derivada. 

 

 
DSC TG/DTG 

𝑻𝒑𝒊𝒄𝒐 (C) ∆𝑯 (J g-1) ∆𝒎<𝟏𝟎𝟎°𝑪 (%) 𝑻𝒐𝒏𝒔𝒆𝒕 (C) ∆𝒎 (%) 

DNIS/lactose (25/75, p/p) 70,37/137,30/207,57 28,58/78,33/125,47 0,32 101,29/162,66/252,85 8,08/24,78/51,71/7,93 

Lactose monohidratada 145,31/218,54/241,04 125,42/124,31/52,31 1,32 100,90/194,75/281,15 3,99/12,76/56,50/23,28 

HPCD - - 5,60 105,64 94,01 

HPMC E6 premium LV - - 2,96 249,52 95,22 

F1 - - 4,09 110,99/225,25 14,77/67,64/7,03 

F2 - - 3,14 100,27/254,85 9,85/76,34/8,06 

F3 - - 3,47 100,63/259,33 7,33/80,65/8,83 

F4 - - 4,68 100,27/249,11 13,65/72,69/5,17 

F5 - - 4,75 101,66/241,19 8,62/77,50/5,65 

F6 - - 3,36 106,98/251,53 5,43/83,11/6,97 

F7 - - 4,88 100,77/239,18 12,04/73,47/5,22 

F8 - - 3,25 100,46/245,23 7,94/78,89/6,14 

F9 - - 2,46 102,98/256,53 4,82/84,29/6,83 
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Figura 5. Curvas DSC e TG do ISDN/lactose (25/75, p/p) e curva DSC da Lactose monoidrata, obtidas 

em atmosfera de nitrogênio (100 mL min 1) e razão de aquecimento de 10°C min 1 
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Fonte: Curvas obtidas a partir da análise de calorimetria exploratória diferencial e termogravimetria. 

Legenda: ISDN = isosorbide dinitrate, tradução dinitrato de isossorbida (DNIS). 

 

A curva DSC da lactose monoidratada mostrou um evento endotérmico em 145,31 °C  

(∆H = 125,42 J/g) atribuído à perda de água de cristalização da lactose, o que pode ser 

comprovado por meio da curva TG da lactose monoidratada, onde a amostra perdeu 3,99% 

de água na faixa entre 100,90 e 172,99 °C; em seguida são observados dois eventos 

endotérmicos de fusão, em 218,54 °C (∆H = 124,31 J/g) e 241,04 °C   (∆H = 52,31 J/g), 

referentes a fusão da α- e β-lactose, respectivamente (Matos et al., 1998; Gombas et al., 2002; 

Araújo et al., 2003). A partir da termogravimetria derivada (TG/DTG) da lactose monoidratada 

(Tabela 2), foi possível observar a decomposição térmica em três etapas: a primeira etapa 

com início em 100,90 °C (Δm1 = 3,99%; DTGpico = 157,83 ºC) devido à perda de água de 

cristalização; a segunda e terceira etapas, a partir de 194,75 °C (Δm2 = 12,76%; DTGpico = 

224,51 ºC) e 281,15 °C (Δm3 = 56,50%; DTGpico = 330,43 ºC), são consecutivas, e atribuídas 

a decomposição do material; seguido da sua carbonização acima de 400 ºC. 

A curva DSC do DNIS/lactose (25/75, p/p) mostrou um evento endotérmico em 70,37 

ºC (∆H = 28,58 J/g) referente á fusão do dinitrato de isossorbida (DNIS); o evento endotérmico 

em 137,30 °C (∆H = 85,98 J/g) é atribuído à perda de água de cristalização da lactose, o 

evento térmico de fusão em 207,56 °C (∆H = 123,95 J/g) é atribuído à fusão da forma α-
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lactose; seguido da decomposição do material a partir desta temperatura. A sobreposição dos 

eventos térmicos do DNIS e da lactose monoidratada, confirma a compatibilidade entre o 

DNIS e excipiente, conforme observado por Reddy e Srinavasa Rao (1992). Os dados da 

TG/DTG do DNIS/lactose (25/75, p/p) (Tabela 2) mostraram a decomposição o material em 

três etapas: a primeira relativa a fusão do DNIS (Δm1 = = 8,08%, DTGpico = 136,16 ºC); o 

segundo evento endotérmico relativo à perda de água de cristalização (Δm2= 24,78%, DTGpico 

= 191,02 ºC); o terceiro evento endotérmico relativo à fusão da α-lactose (Δm3= 51,71%, 

DTGpico = 309,57 ºC); seguido da decomposição do material.  

As curvas DSC do DNIS/lactose (25/75, p/p), da lactose monohidratada, da HPβCD e 

dos filmes orais (F1-F9) estão representadas na Figura 6. 

 

Figura 6. Curvas DSC do ISDN/lactose (25/75, p/p) e, curva DSC da Lactose monoidrata, 

HPβCD e filmes orodispersíveis (F1-F9) obtidas em atmosfera de nitrogêncio (100 mL min-1) e 

razão de aquecimento de 10°C min-1 

 

Fonte: Curvas obtidas a partir da análise de calorimetria exploratória diferencial. Legenda: 

ISDN = isosorbide dinitrate, tradução dinitrato de isossorbida (DNIS). 
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A curva DSC da HPβCD apresentou um evento térmico entre 24,86 C e 105,64 C 

relativo à perda de água (Δm1 = 5,60%), seguido de decomposição a partir de 298,82 C (Δm2= 

94,01%).   

O HPMC E6 mateve-se estável ao aquecimento até a temperaratura de 323 ºC, 

sofrendo degradação exotérmica a partir deste ponto. A curva TG/DTG do HPMC E6 Premium 

LV mostrou um evento endotérmica em temperatura inferior a 100 ºC, referente a desidratação 

do material (Δm1 = 2,96%), seguido de decomposição em uma única etapa (Δm2 = 95,22%, 

DTGpico = 358,99 ºC).  

Nas curvas DSC dos filmes de desintegração oral, o evento térmico relativo ao 

DNIS/lactose (25/75, p/p) foi suprimido, supostamente devido à conversão na sua forma 

amorfa, devido a complexação e inibição da sua cristalização pelos polimeros, HPβCD e 

HPMC E6 Premium LV (Dinge, Nagarsenker, 2008). Quanto a TG/DTG dos filmes orais, os 

dados mostraram decomposição em duas etapas, indicando aumento da estabilidade do 

DNIS/lactose (25/75, p/p) nas formulações (Tabela 2).  

A difração por raio-X (DR-X) também foi avaliada e a Figura 7 apresenta os 

difratogramas para o DNIS/lactose (25/75, p/p), da HPβCD, do HPMC E6 Premium LV e dos 

filmes de desintegração oral (F1-F9).  O difratograma do DNIS/lactose (25/75, p/p) mostrou 

reflexões referentes aos planos cristalinos da estrutura do insumo farmacêutico ativo em 

12,41, 17,28, 19,07, 19,52 e 19,98. Já o polímero HPMC E6 Premium LV, a HPβCD e os 

filmes orodispersíveis apresentaram padrão amorfo de dispersão de raios-X, confirmando a 

amorfização do DNIS/lactose (25/75, p/p) na presença dos polímeros (HPMC E6 Premium LV 

e HPβCD), e sugerindo a formação de complexo multicomponente de inclusão 

(DNIS:HPβCD)-HPMC. 
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Figura 7. DRX para DNIS/lactose (25/75, p/p), HPβCD, HPMC E6 Premium LV e filmes orodispersíveis 

(F 1-F9). 

 

Fonte: Dados obtidos a partir da análise difração por raio-X. 

 

Os resultados de espessura, tempo de desintegração, propriedades mecânicas, e 

eficiência de dissolução dos filmes de desintegração oral (F1-F9) foram estudados 

empregando o método estatístico de delineamento experimental (Design of experimente, 

DoE) para os modelos sem interação, com interação de dois níveis (linear, linear) e com 

interação de dois níveis (linear, quadrático), possibilitando avaliar os principais efeitos 

significativos para cada parâmetro (Morales, McConville, 2011). Por se tratar de uma fase 

inical do desenvolvimento (triagem), o número de experimentos foi racionalizado, não 

contando com pontos centrais, ou repetições. Sendo assim, não foi possível avaliar 

superfícies de resposta, entretanto o planejamento se mostrou suficiente para o estudo das 

principais influências.   

A partir do diagrama de pareto foi possível observar os efeitos significativos das 

varíaveis sobre os parâmetros avaliados (Figura 8 -15). Os gráficos mostram os valores 

absolutos dos efeitos padronizados desde o maior efeito até o menor efeito. O gráfico traça 

uma linha de referência indicando os efeitos estatisticamente significativos (Cunha et al., 

2020). 
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Figura 9. Gráfico de pareto dos efeitos padronizados – Resposta 
Espessura 

Figura 11. Gráfico de pareto dos efeitos padronizados – Resposta 
Elongalção  

Figura 10. Gráfico de pareto dos efeitos padronizados – Resposta 
Força de Punctura 

 Figura 8. Gráfico de pareto dos efeitos padronizados – Resposta 
Força Máxima 
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Figura 13. Gráfico de pareto dos efeitos padronizados – Resposta 
Módulo Young 
 

Figura 12. Gráfico de pareto dos efeitos padronizados – Resposta 
Dureza    

  Figura 14. Gráfico de pareto dos efeitos padronizados – Resposta 
Adesividade 

Figura 15. Gráfico de pareto dos efeitos padronizados – Resposta 
Força Adesiva 
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 Para os parâmetros espessura (R-sqr=,99637; Adj:,99032) e tempo de desintegração 

(R-sqr=0.98757; Adj:0.96685), somente a variável polímero (linear) mostrou efeito significativo 

(p<0,05), sendo que tanto a espessura, quanto o tempo de desintegração aumentaram em 

função da quantidade de HPMC E6 presente nas formulações (1,5-2,5%) (Tabela 3).  

O aumento do tempo de desintegração se mostrou de forma proporcional ao aumento 

da espessura dos filmes, correlação que pode ser explicada pelo fato da umectação do HPMC 

ocorrer primeiramente em sua superfície, tornando-se um gel, e, portanto, dificultando a 

difusão da pequena porção de líquido disponível no ensaio de de desintegração (Speer et al., 

2018). 

A espessura dos filmes orais é um parâmetro importante considerando a administração 

confortável da forma farmacêutica, a qual está diretamente relacionado com a quantidade de 

polímero e IFA presentes na preparação. Sabe-se que a quantidade de plastificante pode 

aumentar de forma sútil a espessura dos filmes orodispersíveis (Karki, Kim, Seon-Jeong, 

2016; Godbole, 2018; Speer, Preis, Breitkreutz, 2019).  Borges et al. (2015) caracterizou filmes 

orais disponíveis no mercado e os valores de espessura encontrados exibiram uma faixa muito 

ampla de 40-140 μm. Os valores de espessura dos filmes (F1-F9) aumentaram em função da 

concentração de HMPC (Tabela 3). 
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Tabela 3. Valores médios (n=3) das propriedades físicas, físico-químicas, e mecânicas obtidas para os filmes de desintegração rápida na presença (F1-F9) e 

ausência (F1-SP, F4-SP e F7-SP) de plastificante 

Parâmetros 

Filmes de desintegração rápida 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1-SP* F4-SP* F7-SP* 

Espessura, m 55,984,58 55,504,26 67,775,56 88,531,51 85,006,38 88,770,83 124,002,94 125,930,90 123,933,42 61,002,94 89,332,49 124,673,40 

aw 0,5380,01 0,7090,01 0,5530,01 0,5450,01 0,7570,02 0,5570,00 0,5510,00 0,6210,00 0,5620,01 0,5600,01 0,5560,00 0,5500,00 

Teor, mg 4,860,12 4,490,42 4,840,08 4,510,10 4,890,15 4,890,10 4,940,08 4,900,07 4,860,10 NA NA NA 

TD, segundos 381,20 321,64 420,67 550,89 521,97 582,01 1313,32 1341,89 1351,72 NA NA NA 

DE, % 97,210,02 89,810,01 96,810,01 90,110,02 97,710,01 97,880,01 96,840,01 98,830,01 97,920,01 NA NA NA 

𝑓2
** 72.32 50.99 63.85 34.39 53.03 63.55 66.50 69.37 58.29 NA NA NA 

Ensaio de Compressão 

Força Máxima, N 5,710,12 11,280,65 6,421,96 7,421,24 16,892,10 8,890,05 15,791,88 19,940,82 22,979,43 8,632,45 21,216,68 18,552,54 

Deslocamento (mm) 1,390,02 1,630,06 1,450,13 1,510,30 1,700,08 1,470,26 1,590,08 1,560,20 1,780,18 1,130,27 1,470,23 1,570,16 

FR, Mpa 1,820,04 3,590,21 2,040,62 2,360,39 5,380,67 2,830,00 5,030,60 6,350,26 7,313,00 2,750,78 6,752,13 5,900,81 

Elongação, % 4,690,00 5,360,00 6,050,01 6,510,02 6,550,01 5,690,25 4,680,01 4,120,02 4,120,01 3,310,02 5,320,02 5,970,01 

EP, N/mm3 0,850,09 1,940,20 0,820,19 0,600,44 1,880,13 0,730,79 1,170,16 1,420,31 1,940,95 0,950,56 2,010,91 1,370,35 

MY, Mpa 6,820,30 12,031,10 7,632,83 8,370,12 17,411,48 10,250,80 17,983,11 22,601,92 22,027,23 12,250,63 24,864,82 20,982,78 

Ensaio de Adesividade 

Dureza***, N 3,070,89 3,631,54 10,340,24 7,371,12 7,772,92 10,745,53 6,241,47 6,834,17 6,864,12 6,232,92 4,740,88 3,301,98 

FA, N 0,000,00 0,100,00 0,210,06 0,160,11 0,170,02 0,360,06 0,190,14 0,280,27 0,290,04 0,370,11 0,280,13 0,160,14 

Adesividade, mJ 0,170,09 0,270,05 0,130,05 0,200,16 0,230,09 0,100,14 0,250,05 0,300,10 0,100,00 0,100,08 0,100,08 0,070,09 

Fonte: Dados experimentais obtidos a paritr da caracterização dos filmes de desintegração oral F1-F9. Legenda: aw, Atividade da água; TD, Tempo de Desintegração; ED, 

Eficiência de Dissolução; FR, Força de Ruptura; EP, Energia de Punctura; YM, Modulo de Young; FA, Força Adesiva; *NA, não se aplica; ** fator de similaridade (𝑓2) obtido a 

partir do perfil de dissolução médio (n=3);*** Dureza, 1° Ciclo.
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As propriedades mecânicas são de suma importância no desenvolvimento de filmes 

orais, relacionadas à composição da formulação e o método de preparo. Os filmes poliméricos 

devem apresentar resistência mecânica adequada para resisitir ao manuseio, sem sofrer 

danos, e flexibilidade suficiente para possibilitar sua remoção do molde após a evaporação 

do solvente; mas não devem ser tão flexíveis a ponto de alongarem durante o corte e 

embalagem, compromentendo o teor das unidades farmacêuticas (Preis, Knop, Breitkreutz, 

2014; Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016; Musazzi et al., 2020).  

Tradicionalmente, o ensaio de tensão-deformação é o ensaio mecânico mais popular 

e largamente empregado para avaliação de filmes, capaz de fornecer um indicativo da 

elasticidade, força, dureza do material, entre outras informações (Radebaugh et al, 1988; 

Morales, McConville, 2011). Entretanto, o método apresenta limitações, uma vez que foi 

concebido para materiais ducteis e, portanto, apresenta sensibilidade limitada para polímeros 

(Radebaugh et al., 1988). Paralelamente, o tamanho da amostra nessário para fixação da 

amostra no suporte nos ensaios de tensão-deformação (100x25,4 mm) muitas vezes é um 

fator limitante para filme orais, devido a dificuldade e elevado custo para desenvolver filmes 

com estas dimensões (Preis, Knop, Breitkreutz, 2014). Já o ensaio de compressão consiste 

em um método alternativo para avaliar as propriedades mecânicas dos filmes, o qual 

possibilita superar esses incovenientes (Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016). 

Em relação a força máxima (R-sqr= 0,92308; Adj: 0,79487) e força de ruptura (R-sqr= 

0,92308; Adj: 0,79487), parâmetros que mensuram a resistência do material à ruptura, apenas 

a variável “polímero" (linear) apresentou influência significativa (p<0,05), sendo que, em geral, 

este parâmetro variou em função da concentração do polímero e, para a variável plastificante, 

PP apresentou maiores valores.  

Na avaliação do parâmetro porcentagem de elongação (R-sqr=0,90742; Adj: 0,75312), 

apenas a variável “polímero” (quadrático) apresentou influência significativa, onde maior 

porcentagem de elongação foi observada para a concentração de 2% HPMC.  

Preis et al. (2014) condiziu ensaios mecânicos em filmes comerciais, disponíveis no 

mercado, e os valores encontrados foram entre 1,03 e 6,64%. O estudo também verificou que 

o valor mínimo encontrado entre os filmes comerciais para força de ruptura foi de 0,06 Mpa 

(Preis et al., 2014). Os filmes de desintegração rápida (F1-F9) apresentaram resultados que 

se enquadram nos valores dos filmes comerciais, mostrando potencial de fabricação em 

escala industrial e aceitabilidade do público. 

Para o parâmetro módulo de Young (R-sqr= 0,96644; Adj: 0,91051), as variáveis 

“polímero” (linear) e “plastificante” (quadrático) apresentaram influência significativa (p<0,05), 

em que este parâmetro variou em função do aumento da concentração do polímero e em 

relação a natureza do plastificante na seguinte proporção: PP>PEGGLY. E, por fim, os 
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parâmetros deslocamento e energia de punctura não sofreram influência significativa das 

variáveis, quantidade de polímero e natureza do plastificante. 

A resistência e rigidez dos filmes poliméricos são resultantes da sua composição, 

sendo que os plastificantes podem superar a fragilidade e amenizar a rigidez da estrutura do 

filme por redução das forças intermoleculares. Por outro lado, a adição de grande quantidade 

de plastificante pode reduzir a força adesiva por super-hidratação das formulações (Karki, 

Kim, Seon-Jeong, 2016).  

Ao comparar as curvas “força versus a distância”, dos filmes de desintegração oral 

(F1-F9) e filme padrão (Listerine Breath Film), obtidas a partir do ensaio de compressão, foi 

possível observar maiores valores de distância percorrida para os filmes preparados com a 

glicerina (F4 e F7) (Figura 16) (Dixit & Puthli, 2009).  

 

Figura 16. Curvas de força (N) vs distância (mm) obtidas para os filmes F1-F9 e filme orodispersível 

padrão (Listerine Breath Film), por meio do ensaio de compressão 

 

Fonte: Dados obtidos a partir do ensaio de compressão. 

 

Segundo Karki e colaboradores (2016), a glicerina intercala entre as fitas do polímero, 

causando a interrupção da interação polímero-polímero, tornando-o mais flexível.  

O filme padrão, Listerine Breath Film, apresenta como polímero principal, o Pullulan, 

um amido modificado composto por unidades de glucose em unidades de maltotriose ligadas 

por ligações glicosídicas α(1-4), enquanto que as unidades de maltotriose consecutivas estão 
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ligadas por ligações glicosídicas α(1-6). Pullulan é facilmente solúvel em água quente ou fria, 

e forma uma solução clara e viscosa que dá origem a filmes suaves, transparentes e estáveis. 

Obtido a partir de um processo de fermentação de levedura, o Aureobasidium pullulans, sua 

baixa disponibilidade resulta em um produto de alto custo, sendo comumente encontrado em 

combinação (50-80%) com outros polímeros. A temperatura utilizada no preparo dos filmes 

de Pullulan influenciam suas propriedades mecânicas, sendo que temperaturas baixas 

geralmente resultam em filmes resistentes e flexíveis, enquanto temperaturas elevadas 

apresentam filmes frágeis e sem deformação plástica adequada. Em geral, os filmes de 

Pullulan são associados a filmes orais de rápida de desintegração (Borges et al., 2015). 

Em geral, os filmes de desintegração oral (F1-F9) apresentaram resistência adequada, 

mantendo-se íntegros durante o manuseio, tal como observado para o filme padrão (Listerine 

Breath Film); à exceção dos filmes, F7 e F9, ambos preparados com maior concentração de 

HPMC (2,5%), os quais se mostraram mais duros e resistentes.  

A bioadesão é o termo usualmente utilizado para descrever a adesão entre uma 

superfície biológica e outra sintética; já o termo mucoadesão, é um termo específico, que 

descreve a interação entre a mucosa bucal e uma superfície sintética (matriz polimérica). As 

variáveis importantes neste processo são o coeficiente de difusão do polímero na camada de 

mucina e o tempo de contato do polímero com mucosa bucal (Morales, MacConville, 2011). 

Os mecanismos que governam a mucoadesão são determinados pelas propriedades 

intrínsecas da formulação e do meio aplicado. Em geral, polímeros não-iônicos apresentam 

força mucoadesiva inferior aos polímeros iônicos (aniônico ou catiônico) (Carvalho et al., 

2010; Karki, Kim, Seon-Jeong, 2016). 

No ensaio de adesividade, o modelo de interação de dois níveis (linear, linear) foi o 

mais adequado para todos os parâmetros avaliados. Para o parâmetro dureza (R-

sqr=0,92744; Adj:0,8065), ensaio que avalia a resistência do material ao primeiro contato do 

corpo de prova contendo o filme com a mucosa, apenas a variável “plastificante” (linear) 

apresentou efeito significativo (p<0,05) e variou na seguinte ordem: PEG 400>PPGLY; para 

o parâmetro adesividade (R-sqr=0,98451; Adj:0,95869) a variável “plastificante” (linear) 

apresentou efeito significativo (p<0,05), sendo observado a influência sobre o parâmetro na 

seguinte ordem: GLYPP>PEG, em que o filme contendo glicerina mostrou maior adesividade 

à muscosa do que os demais filmes. Por fim, o parâmetro força adesiva (R-sqr=0,93039; 

Adj:0,81438) - força resultante da remoção do material em contato com a mucosa, sofreu 

influência de ambas as variáveis, “polímero” (linear) e “plastificante” (linear), as quais 

apresentaram efeito significativo (p<0,05), sendo que, em geral, este parâmetro variou em 

função da concentração do polímero e, para a variável plastificante, PEG400 apresentou 

maiores valores de força adesiva. 
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Os filmes orais F1-F9 apresentaram valores de dureza, adesividade e força adesiva 

muito inferiores àquele observado para o filme padrão, Listerine Breath Film (Pullulan, 

Carragenina e goma Xantana) (Figuras 17, 18 e Tabela 3).  

 

Figura 17. Curvas de força (N) vs tempo (minutos) obtidas para os filmes orais F1-F9, por meio do 

ensaio de adesividade 

 

Fonte: Dados obtidos a partir do ensaio de adesividade. 
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Figura 18. Curvas de força (N) vs tempo (minutos) obtidas para o filme padrão (Listerine Breath Film), 

por meio do ensaio de adesividade

 

Fonte: Dados obtidos a partir do ensaio de adesividade. 

 

Embora fracos, os polímeros não-iónicos podem apresentar propriedades bioadesivas 

através de interações não covalentes com os fluidos circundantes. Os polímeros aniônicos 

tendem a aderir aos substratos biológicos por interações secundárias não covalente, 

geralmente ligações de hidrogénio entre as cadeias de polímeros carregados, com as cadeias 

laterais de oligossacarídeos das proteínas mucosas. A goma xantana é um polissacarídeo 

aniônico, com propriedades reológicas excepcionais, formado por resíduos de 1,4-ligações β-

D-glucose com uma cadeia trissacarídica ligada a resíduos D-glucosil alternados. As 

carrageninas constituem um grupo de polímeros aniônicos, amplamente utilizados para a 

formação de filmes, devido a sua excelente propriedade mucoadesiva; apresentam grupos 

funcionais sulfatados capazes de formar ligações não covalentes com as cadeias laterais de 

oligossacarídeos das proteínas mucosas. (Borges et al., 2015).  

Os filmes de desintegração oral também foram submetidos ao ensaio de atividade da 

água (Aw), o qual permite avaliar a quantidade de água livre no material capaz de permitir o 

crescimento de microorganismos e participar de reações de degradação. As propriedades 

higroscópicas da substância ativa, dos polímeros, dos plastificantes, e do sistema solvente 

podem ser responsáveis pela elevação do teor de umidade de um material (Karki, Kim, Seon-

Jeong, 2016), e afetar as suas propriedades organolépticas, mecânicas, adesivas e 

estabilidade microbiana. 
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A atividade de água (Aw) é uma medida do estado de energia da água de um sistema 

e constitui um indicador de estabilidade mais eficaz do que a umidade. Cada microrganismo 

tem uma atividade de água (máxima, ótima ou mínima) na qual se desenvolve mais 

rapidamente (Silva, 2000). Em geral, quanto maior a atividade da água de um material, maior 

o seu risco de contaminação e degradação; logo, a importância de Aw está na sua relação 

com a estabilidade do produto final (Beuchat et al., 1981).  

Os valores de atividade da (Aw) variam entre 0 e 1,0; valores de atividade da água 

entre 0 e 0,20 indicam que a água está forntemente ligada, enquanto valores de atividade da 

água entre 0,70 e 1,00 indicam que a maioria da água está livre e, portanto, passível de ser 

utilizada em reações químicas, enzimáticas e para o desenvolvimento microbiano (Brasil, 

2019). 

Todos os filmes de desintegração oral apresentaram valores de atividade da água (Aw) 

(Tabela 3) foram superiores às condições ótimas para inibir o crescimento microbiano e, 

portanto, o emprego de conservantes é recomendado. 

Por meio da observação visual, os filmes preparados sem plastificante (F1-SP, F4-SP 

e F7-SP) apresentaram-se frágeis à extrusão, com superfície áspera, e presença de ranhuras; 

a adição de plastificantes aos filmes (F1-F9) tornou a forma farmacêutica mais flexível, 

facilitando sua extrusão dos moldes, e homogênea. 

Meios ópticos que interagem com a luz podem ser classificados como transparentes e 

translúcidos, que permitem a passagem da luz de forma definida e irregular, respectivamente; 

e os meios opacos, em que a luz não se propaga, sofrendo reflexão e absorção (Santana et 

al., 2018).  A Figura 19 é a fotografia dos filmes sobreposto ao logo da faculdade UNIFESP 

no intuito de avaliar a transparência dos mesmos. Os filmes preparados com glicerina (F1, F4 

e F7) ou PEG 400 (F3, F6 e F9) apresentaram-se translúcidos, enquanto os filmes preparados 

com PP (F2, F5 e F8) apresentaram-se transparentes. 
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Figura 19. Fotografias de filmes de desintegração oral (F1-9) 

 

Fonte: Imagem real dos filmes orais. Legenda: A imagem de fundo foi adicionada para facilitar a 

visualização da transparência; F1, filme com 1,5% de HPMC e Gly; F2, filme com 1,5% de HPMC e PP; 

F3, filme com 1,5% de HPMC e PEG; F4, filme com 2,0% e Gly; F5, filme com 2,0% de HPMC e PP; 

F6, filme com 2,0%e PEG; F7, filme com 2,5% e Gly; F8, filme com 2,5% e PP; F9, filme com 2,5% com 

PEG.  

 

A Figura 20 mostra as fotomicrografias dos filmes de desintegração oral. Em geral, os 

filmes preparados sem plastificante apresentaram-se frágeis à extrusão (remoção do filme do 

molde), superfície áspera e com ranhuras; a adição de plastificantes aos filmes tornou a forma 

farmacêutica mais flexível, facilitando sua extrusão dos moldes. Os filmes orais preparados 

com GLY ou PEG400, preparados com baixa concentração de HPMC E6 (1,5%), 

evidenciaram a presença de gotículas dispersas e que o aumento da concentração do 

polímero aumentou a homogeneidade dos filmes. Em contrapartida, filmes preparados com 

PP apresentaram-se mais homogêneos. 
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Figura 20. Fotomicrografias dos filmes orodispersíveis obtidas por meio de microscópio eletrônico de 

varredura Jeol com aumento de 1.000x 

 

Fonte: Imagens obtidas a partir da análise de microscopia eletrônica de varredura. 

 

A CIE (Commission International de I’Eclairage, International Comissiono n 

Illumination) definiu os espaços de cores em CIE 𝑋𝑌𝑍, CIE 𝐿𝑎𝑏, incluindo o CIE 𝐿𝐶ℎ, por meio 

de coordenadas cromáticas. O espaço de cores CIE 𝐿𝐶ℎ, utiliza o mesmo diagrama que o 

espaço de cores CIE 𝐿𝑎𝑏, porém utiliza coordenadas cilíndricas ao invés de coordenadas 

retangulares. Nesse espaço de cores, o 𝐿∗ indica luminosidade, o 𝐶∗ indica o “croma” e o ℎ é 

um ângulo de tonalidade. Atualmente, o espaço de cor 𝐿∗𝐶∗ℎ é o preferido por alguns 

profissionais da indústria, devido melhor se correlacionar com a forma como o olho humano 

percebe a cor (Tuberoso et al., 2014). 

As projeções das coordenadas CIE-𝐿𝐶ℎ, representada em um espaço de duas 

dimensões, formado pelas componentes principais - luminosidade (𝐿∗, 67,74%), e croma (𝐶∗, 

29,14%), as quais explicaram 96,87% dos dados (Figura 12). A distribuição das amostras dos 

filmes e padrão de poliestireno (P) em quadrantes distintos no eixo x,y, indica diferença de cor 

entre as amostras (Figura 21). O filme de poliestireno padrão (P) apresentou elevados valores 

de luminosidade, também observado nos filmes F2 e F3. Usando a distância euclidiana de 

0,85 como linha de corte, a análise de agrupamento hierárquico (Figura 22) evidencia a 
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presença de dois grupos bem definidos, com grande dissimilaridade entre o grupo (F9-F4) e 

o filme de poliestireno padrão (P). 

 

Figura 21. Projeção dos filmes orodispersíveis (F1-9) e filme padrão de poliestireno transparente (P) 

em um espaço de duas dimensões (Luminosidade, L* e Croma, C*) formado pelas duas primeiras 

componentes principais 
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Fonte: Dados obtidos a partir da análise colorimétrica. 
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Figura 22. Resultados da análise de agrupamento hierárquico obtida a partir dos dados das 

projeções das coordenadas CIE-𝐿𝐶ℎ; linha tracejada (linha de corte)
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Fonte: Dados obtidos a partir da análise colorimétrica. 

  

 A quantificação do DNIS base foi realizada por cromatografia em fase líquida conforme 

monografia descrita na Farmacopéia Americana (United States, 2019). Os valores médios 

(n=3) dos parâmetros cromatográficos foram: tempo de retenção (𝑡𝑟) 10,33 minutos, tempo 

de retenção ajustado (𝑡𝑟𝑎) de 8,23 minutos, número de pratos teóricos (𝑁) de 1969,32 e fator 

de retenção (𝑘′) de 3,91 (1 < 𝑘′ < 10) (Figura 23).  

Curva analítica foi construída e submetida à análise de regressão linear. Relações 

lineares foram obtidas no intervalo de concentração de 1 a 25 g mL-1 de DNIS base, segundo 

a equação y = 12626,7816 x C (g mL-1) – 39,457 e, coeficiente de correlação de Pearson (r 

= 0,9997) (Figura 24). Os limites de detecção (LOD) e limite de determinação (LOQ) foram 

0,8038 e 2,4359 µg mL-1, respectivamente. 

Na análise de regressão, a adequabilidade do modelo de regressão com base nos 

resíduos, foi investigada, não sendo rejeitada a hipótese de homoscedasticidade (Teste de 

Cochran, 0,0955), normalidade (Teste de Shapiro-Wilk, 0,3585) e independências dos 

resíduos (Teste de Durbin-Watson, 0,0083), obtidas ao nível de significância () de 0,05. 
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Figura 23. Cromatograma obtido para DNIS/lactose (25/75, p/p) relativo a 25 g mL-1 DNIS base 

 

Fonte: Dados obtidos a partir da análise de cromatografia líquida de alta resolução. 

 

Figura 24.Curva analítica obtida para DNIS/lactose (25/75, p/p) relativo ao intervalo de 1 a 25 g mL-1 

de DNIS base 

 

Fonte: Dados obtidos a partir da análise de cromatografia líquida de alta resolução. 

 

O ensaio de dissolução tem como principal objetivo caracterizar o mecanismo de 

liberação do IFA da formulação, avaliando sua velocidade a partir do perfil de dissolução. Essa 

avaliação é muito importante no desenvolvimento de medicamentos genéricos, possibilitando 

verificar se a velocidade de dissolução do medicamento proposto é semelhante à velocidade 

de liberação do medicamento referência (Brasil, 2010).  
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Foram realizados os perfis de dissolução dos filmes F1-F9, o quais foram comparados 

com o perfil do medicamento utilizado como referência Isordil® sublingual 5 mg (Figura 25).   

Apesar dos filmes de desintegração oral e do comprimido sublingual apresentarem o 

tipo de liberação muito rápida (acima de 85% do fármaco dissolvido em 15 minutos), o fator 

de semelhaça (𝑓2) dos filmes em relação ao Isordil® foi calculado, empregando-o como uma 

ferramenta para avaliação comparativa entre as velocidades de dissolução. 

Exceto o filme F4, os perfis de dissolução dos filmes de desintegração oral (F1-F9) 

apresentaram-se semelhantes (𝑓2) ao perfil de dissolução do medicamento de referência de 

pronta-liberação, Isordil® sublingual 5 mg (Tabela 3, Tabela 4, Figura 25).  

 

Figura 25. Perfil de Dissolução de comprimidos de Isordil® sublingual 5 mg (EMS) de pronta-liberação 

e filmes de desintegração oral contendo 5 mg DNIS/lactose (25/75, p/p) 

 

Fonte: Dados obtidos a partir do ensaio de dissolução. 

 

A eficiência de dissolução (ED) (Tabela 4) é um parâmetro de comparação entre perfis 

de dissolução, permite comparar o tempo necessário para que determinadas proporções do 

IFA estejam em solução, podendo ter correlação com os dados in vivo (Simionato et al., 2018). 

Os resultados de eficiência da dissolução (ED) para os filmes orais (F1-9) foram estudados 

empregando desenho de experimentos (DoE) para os modelos sem interação, com interação 
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de dois níveis (linear, linear) e com interação de dois níveis (linear, quadrático) (Morales, 

McConville, 2011); entretanto, não foi observada influência significativa das variáveis, 

quantidade de polímero e natureza do plastificante, sobre esse parâmetro. 

Todavia, os valores de ED obtidos para os filmes (F1-9) se mostraram superiores 

àquele observado para o medicamento de referência (88,360,01%), sugerindo aumento da 

solubilidade do DNIS resultante do complexo multicomponete [(DNIS:HPCD)-HPMC]. 

 

Tabela 4. Eficiência de dissolução dos filmes de desintegração oral (F1-9), n=3 

Filme Polimero Plastificante 
Fator de 

semelhança 𝑓2 

ED(%)DP 

7 min 

ED(%)DP 

100% dissolução 

Isordil 5 mg - - - 70,960,02 88,360,01 

F1 1,5 GLY 72,32 72,370,01 97,21±0,02 

F2 1,5 PP 50,99 57,360,02 89,81±0,01 

F3 1,5 PEG 63,85 67,740,01 96,81±0,01 

F4 2,0 GLY 34,39 40,590,01 90,11±0,01 

F5 2,0 PP 53,03 58,600,01 97,71±0,01 

F6 2,0 PEG 63,55 68,510,01 97,88±0,01 

F7 2,5 GLY 66,50 64,630,01 96,84±0,01 

F8 2,5 PP 69,37 70,590,01 98,83±0,01 

F9 2,5 PEG 58,29 68,820,01 97,92±0,01 

Fonte: Dados obtidos a partir do ensaio de dissolução. 

 

Segundo Goethals e Cho (2012), uma das principais dificuldades em solucionar 

problemas de múltiplas características (multivariados) é otimizar cada uma das características 

delas simultaneamente. Um dos métodos mais amplamente utilizados para resolver 

problemas de otimização de múltiplas respostas é a função de conveniência ou método da 

desejabilidade. 

Para Derringer and Suich (1980), o método da desejabildiade se baseia na 

transformação de cada resposta em uma função desejabilidade (𝑓𝐷), com valores entre 0 e 1, 

sendo possível realizar as seguintes conclusões: 𝑓𝐷 = 1: valor desejável; 0,80 ≤ 𝑓𝐷 < 1: valor 

excelente; 0,63 ≤  𝑓𝐷 < 0,80: valor está adequado; 0,40 ≤ 𝑓𝐷 < 0,63: valor aceitável, mas pobre; 

0,30 ≤ 𝑓𝐷 < 0,40: valor no limite de aceitabilidade; 0 ≤ 𝑓𝐷 < 0,30: valor fora da faixa adequada. 

 A partir da estimativa dos efeitos obtidos para as propriedades mecânicas e dos 

valores de eficiência de dissolução (ED) dos filmes, foi possível selecionar a melhor 

formulação de acordo com a função de conveniência ou método da desejabilidade, usando os 

fatores nos seus valores ótimos (CandiotI et al., 2014) (Figura 26).  
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Dos parâmetros avaliados ao longo do estudo, foram escolhidos a espessura, por estar 

atrelada à aceitabilidade do medicamento (quando mais fino, mais confortável); a 

porcentagem de elongação, o qual se relaciona com a integridade do filme; adesividade que 

mensura a aderência do material à mucosa, importanto para garantir que o filme se dissolva 

na cavidade bucal; e a eficiência de dissolução. 

O valor máximo para a função desejabilidade global (𝑓𝐷) foi de 0,8522 (0𝑓𝐷1), 

correspondente a 2,0% de HPMC E6, e o emprego de propilengoclicol (PP), como 

plastificante, representada pela formulação F5 (Figura 26).  

 Segundo Dinge e Nagarsenker (2008), entre os vários graus de HPMC, Methocel E5 

Premium LV (Colorcon) é capaz de formar filmes com excelente palatabilidade, boas 

propriedades mecânicas e velocidade de dissolução adequada na concentração de 2,2% 

(p/v).  

 

Figura 26. Função desejabilidade global (𝑓𝐷) = 0,8522 

 

Fonte: Perfis elaborados a partir do software Statistica versão 13.1, utilizando dados experimentais 

do trabalho. Legenda: Profiles for predicted values and desirability = Perfis para valores preditos e 

desejabilidade; Polymer = Polímero; Plastificizer = Plastificante; Desirability = Desejabilidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Filmes de desintegração rápida contendo dinitrato de isossorbida foram preparados 

por meio de planejamento fatorial, empregando 3 fatores e 2 níveis (32), resultando em 9 

formulações. Os fatores avaliados foram quantidade de plastificante (HPMC E6 1,5-2,5%) e 

natureza do plastificante (glicerina, propilenoglicol ou sorbitol). HPCD foi empregada como 

agente solubilizante. Os filmes foram caracterizados quanto as suas propriedades físicas, 

físico-quimicas, mecânicas, colorimétricas, e características de desintegração e dissolução. 

Os perfis de dissolução médios obtidos para as formulações foram comparados com o perfil 

de dissolução médio de comprimidos sublinguais de dinitrato de isossorbida (medicamento de 

referência).  

As curvas DSC mostraram amorfização do DNIS/lactose (25/75, p/p) sendo sugerido 

a formação de complexos de inclusão multicomponentes [(DNIS:HPCD)-HPMC]. 

 O fator “quantidade do polímero” teve efeito significativo sobre as variáveis espessura, 

tempo de desintegração, força de ruptura, elongação, modulo de Young e dureza; os fatores 

“quantidade do polímero e natureza do plastificante” tiveram efeito significativo sobre a 

adesividade e força adesiva dos filmes de desintegração oral. 

A quantidade do polímero (HPMC) ou a natureza do plastificante não apresentaram 

interferência significativa sobre a velocidade de dissolução dos filmes, os quais apresentaram 

perfis de dissolução semelhante ao perfil de dissolução do medicamento de referência. 

Os valores de eficiência de dissolução (ED) obtidos para os filmes orais (F1-9) foram 

superiores àquele observado para o medicamento de referência (88,360,01%), sugerindo 

aumento da solubilidade do DNIS pela formação do complexo multicomponente 

[(DNIS:HPCD)-HPMC]. 

A partir da estimativa dos efeitos obtidos para as propriedades mecânicas e dos 

valores de eficiência de dissolução (ED) dos filmes orais foi possível selecionar a melhor 

formulação de acordo com a desejabilidade, usando os fatores nos seus valores ótimos. O 

valor máximo para a função desejabilidade global (𝑓𝐷) foi de 0,8522 (0𝑓𝐷1), correspondente 

a 2,0% de HPMC E6 Premium LV, e o emprego de propilenoglicol como plastificante.  
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