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RESUMO: O presente estudo tem o objetivo de desenvolver pellets de liberação 

imediata e entérica contendo o ativo Nifedipino. Para conferir o perfil de liberação 

gastrorresistente, os pellets foram submetidos ao processo de recobrimento com 

Acrylese. O perfil de dissolução dos microgrânulos foi analisado em meio ácido e 

básico. 

1 INTRODUÇÃO 

A necessidade por formas farmacêuticas mais eficientes e com baixo custo 

operacional justifica o interesse por pellets (microgrânulos esféricos). Os pellets são 

utilizados quando se deseja conferir ao medicamento um perfil de liberação 

modificado, proporcionando menor incidência de efeitos colaterais (SOUZA, 2014). 

O fármaco-modelo escolhido para desenvolvimento dos pellets é o nifedipino, 

antagonista do cálcio que inibe o influxo de íons cálcio nas células miocárdicas. A 

manipulação do fármaco é complexa, pois o mesmo é pouco solúvel em água e 

fotossensível, comprovando a necessidade e a vantagem da utilização de pellets 

(SOUZA, 2014).  

2 OBJETIVOS 

Os principais objetivos do presente trabalho são: 

i) Desenvolver pellets de nifedipino de liberação imediata e entérica pelo 

processo de extrusão-esferonização; 

ii) Realizar o recobrimento dos pellets produzidos com suspensão 

polimérica comercial  –Acryl-Eze® 930 (Colorcon) – para avaliar o perfil 

de dissolução do ativo com diferentes ganhos de camada; 

iii) Estudar o perfil de dissolução do ativo no meio básico e ácido conforme 

os parâmetros farmacopéicos;  
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3 METODOLOGIA 

A produção de pellets inicia-se pela mistura de pós com o líquido de granulação, 

obtendo-se uma massa para a extrusão, que compacta e modela a mesma. Na 

esferonização, os cilindros obtidos na extrusão são transformados em esferas. 

Seguidamente, o produto é seco e separado em faixas granulométricas por peneiras 

vibratórias. 

O processo de recobrimento é realizado em leito fluidizado tipo Wurster.A 

faixa granulométrica de interesse para recobrimento é de 0,85mm a 1,68mm. O teste 

de dissolução in vitro realizado é baseado na farmacopeia americana (USP XXXII, 

2009).A quantificação dos ativos é feita por espectrofotometria (UV visível). 

4 DESENVOLVIMENTO 

A produção de pellets foi realizada até o momento que se obteve a 

formulação que apresentou maior quantidade em massa na faixa granulométrica de 

0,850mm a 1,00mm. Seguidamente, os pellets foram recobertos com intuito de se 

obter diferentes ganhos de camada e analisou-se o perfil de dissolução em meio 

ácido e básico. O estudo de estabilidade acelerada de pellets de liberação imediata 

está em andamento. 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram desenvolvidas 2 formulações que seguem abaixo; 

Formulação 1: 15% de PEG4000, 30% de lactose, 25% de croscamelose sódica, 

1% de solução Methocel, 4% de PVP K30, 25%¨de Nifedipino (não micronizado); 

Formulação 2: 15% de PEG4000, 30% de MCC, 25% de croscamelose sódica, 

1% de solução Methocel, 4% de PVP K30, 25%¨de Nifedipino (micronizado); 

A formulação 1 apresentou 90% de pellets na faixa granulométrica desejada 

(0,85mm a 1,68mm) para realização do recobrimento. 

Ao realizar o teste de dissolução com as duas formulações apresentadas 

conclui-se que o perfil de dissolução da formulação 2 foi mais lento em ambos 

meios, pois a tendência de retenção da MCC foi superior à tendência de liberação 

do ativo micronizado.  
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                 Figura 1. Gráfico da comparação do perfil de dissolução de formulações diferentes 

Ao comparar os resultados das dissoluções dos pellets recobertos com 

diferentes camadas reais conclui-se que não é necessário investir em um 

recobrimento que resultaria em um maior ganho de camada e sim estudar uma nova 

formulação. Observando-se o perfil de dissolução dos pellets desenvolvidos com 

lactose como excipiente base (figura 1), verifica-se que a formulação 1 é adequada 

para um perfil de liberação imediata. 

          Figura 2. Gráfico da influência do ganho de camada em relação à liberação do ativo 

O ensaio de dissolução realizado com a formulação 2 para avaliar o 

comportamento do ativo no trato gastrointestinal apresentou uma liberação de 45% 

quando submetida por 2 horas ao pH 1,2 (simulação do estomâgo) e em seguida ao 

pH 7,5 (simulação do intestino), onde liberou 5% . Esperava-se que a liberação no 

meio básico tivesse atingido uma maior porcentagem, visto que o pellet não possui 

recobrimento. O ensaio não pode ser realizado com a formulação 1, pois os pellets 

se desintegraram por completo no meio ácido. 	  
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