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Because USP text and publications may have legal implications in the U.S. and elsewhere, their language must 
stand on its own. USP shall not provide an official ex post facto interpretation to one party, thereby placing other 
parties without that interpretation at a possible disadvantage. The requirements shall be uniformly and equally 
available to all parties.

In addition, USP shall not provide an official opinion on whether a particular article does or does not comply with 
compendial requirements, except as part of an established USP verification or other conformity assessment 
program that is conducted separately from and independent of USPs standards-setting activities.

Certain commercial equipment, instruments or materials may be identified in this presentation to specify 
adequately the experimental procedure. Such identification does not imply approval, endorsement or 
certification by USP of a particular brand or product, nor does it imply that the equipment, instrument or material 
is necessarily the best available for the purpose or that any other brand or product was judged to be 
unsatisfactory or inadequate. 

This course material is USP Property. Duplication or distribution without USP’s written permission is prohibited.

USP has tried to ensure the proper use and attribution of outside material included in these slides. If, 
inadvertently, an error or omission has occurred, please bring it to our attention. We will in good faith correct 
any error or omission that is brought to our attention. You may email us at: legal@usp.org.

Disclaimer

mailto:ecd@usp.org
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 1 – Revisões na USP–NF
 2 – Capítulos Gerais <711> Dissolution e <2040> Disintegration and Dissolution 

of Dietary Supplements
 3 – Pontos Críticos

– Cápsulas de gelatina
– Ligações cruzadas em cápsulas de gelatina
– Não atendimento dos critérios de aprovação
– Enzimas

• Pepsina
• Pancreatina
• Enzimas para a faixa de pH 4,0 – 6,8

– Meio de dissolução contendo tensoativos
 4 – Desenvolvimento e validação de métodos
 5 – Exemplos
 6 – Outros capítulos gerais da USP e outras farmacopéias

Tópicos
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Pharmacopeial Forum

www.usppf.com

90 dias para consulta publica

http://www.usppf.com/
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Pharmacopeial Forum
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<711> Dissolution
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<711> Dissolution
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 Procedimento aplicável para
– Qualquer tipo de cápsula de gelatina

• Macia

• Dura

– Qualquer tipo de enchimento
• Sólido (pó, grânulos, comprimidos)

• Semisólido

• Líquido

– Comprimidos revestidoscom gelatina

Capsulas de Gelatina
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<711> Dissolution
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 Obtida a partir da hidrólise parcial de colágeno derivado de pele, tecido
conectivo, e ossos de animais

 A maioria das cápsulas de gelatina de uso farmacêutico é obtida a partir de 
ossos e couro bovino, e pele de suínos

Gelatina

Collagen fibers                                                            Collagen helix structure

Figures from Wikipedia

From http://chemistrykitchen.blogspot.com/2010/04/marvelous-mixtures-part-2-perfect-panna.html
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 Composição: gelatina, plastificante, opacificadores, corante, estabilizantes, e 
tampão em um veículo aquoso

 Cápsulas Duras – água funciona como plastificante e veículo
 Cápsulas Moles – compostos polihidroxi tais como glicerol, sorbitol, e maltitol

são tipicamente utilizados como plastificantes. Tempo de ruptura um pouco
mais longo.

Cápsulas Gelatinosas
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Ligações Cruzadas em Cápsulas Gelatinosas

 Ligações químicas mais fortes que pontes de hidrogênio ou ligações iônicas
entre cadeias de gelatina

 Ligação covalente do grupo amina de uma cadeia lateral de lisina de uma
molécula de gelatina com um grupo amina similar em outra molécula

 Ligação covalente é irreversível. A dissolução da cápsula depende da quebra
de outros tipos de ligações, p. ex., quebra enzimática de ligações entre 
peptídios em cadeias de proteinas

 Reação catalizada por traços de aldeídos reativos
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 Película
– Membrana insolúvel em água, aspecto elástico

– Barreira para a liberação do fármaco

– Membrana fina e transparente composta de proteína com ligações cruzadas ao redor da 
cápsula ou do enchimento que previne a liberação do enchimento

– Superfície internal ou externa da cápsula

Ligações Cruzadas em  Cápsulas Gelatinosas
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 Evidência:
– Observação visual (veja fotos a seguir)

– Técnica instrumental (FTIR, NMR, etc.)

– Transferência do conteúdo das cápsulas para cápsulas sem ligações cruzadas

Ligações Cruzadas em  Cápsulas Gelatinosas
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Ligações Cruzadas em  Cápsulas Gelatinosas

Fotos fornecidas por Vivian Gray (VAGRAY Consulting) e Jin-Hwa Han (Abbvie)



17
© 2020 USP

Ligações Cruzadas em  Cápsulas Gelatinosas

Fotos fornecidas por Jian-Hwa Han (Abbvie)
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Ligações Cruzadas em  Cápsulas Gelatinosas

Fotos fornecidas por Vivian Gray (VAGRAY Consulting)
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 Causas mais comuns para ligações cruzadas:
– Aldeídos presentes no fármaco, excipientes, ou materiais de embalagem ou que podem ser

formados in-situ durante armazenamento

– Alta umidade associada ou não com alta temperatura

– Substâncias que facilitam ligações cruzadas

– Substâncias que promovem decomposição de estabilizantes em amido de milho resultando
na formação de amônia e formaldeído

– Fibras de raion que contém um grupo funcional aldeído (furfural)

– Polietileno glicol pode conter peróxidos e aldeídos

– Luz UV, especialmente associada com calor e umidade

– Formação de aldeídos promovida por temperaturas elevadas

Ligações Cruzadas em Cápsulas Gelatinosas
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 Liberação lenta ou não liberação do fármaco
 Se houver defeitos no selamento de cápsulas duras contendo líquidos, a 

cápsula pode romper na junção mesmo na presença de ligações cruzadas, 
resultando em rápida liberação do conteúdo da cápsula

 A presença de ligações cruzadas não é uniforme em uma cápsula ou entre 
diferentes cápsulas

 Alta variabilidade nos resultados de dissolução
 Uma vez que o processo de ligações cruzadas se inicia, ele não pára, mesmo

que a causa seja removida

Ligações Cruzadas em Cápsulas Gelatinosas
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 Existem vários trabalhos na literatura demonstrando que a biodisponibilidade do 
fármaco não é afetada pela presença de ligações cruzadas na cápsula de 
gelatina (Veja referências 1, 4, 5, 11, e 12).

 Embora a velocidade de dissolução in vivo seja diminuída, a absorção in vivo 
não é reduzida.

Ligações Cruzadas em Cápsulas Gelatinosas
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 Tabela de Aprovação 1 tem 3 estágios com um total de 24 unidades testadas.

 O teste pode ser interrompido em qualquer um dos estágios se os resultados
atenderem as exigências.

Tabelas de aprovação
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<711> Dissolution Acceptance Table 1

Stage
Number
Tested Acceptance Criteria

S1 6 Each unit is not less than Q + 5%.

S2 6
Average of 12 units (S1 + S2) is equal to or 
greater than Q, and no unit is less than 
Q 15%.

S3 12

Average of 24 units (S1 + S2 +S3) is equal to 
or greater than Q, not more than 2 units 
are less than Q 15%, and no unit is less than 
Q 25%.
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 Se a presença de ligações cruzadas for confirmada, o não atendimento das 
exigências no nivel S1 é justificativa para repetir o teste com enzimas

 Procedimento com enzimas:
– Repetir o teste usando o meio de dissolução com a adição da enzima apropriada

– O teste continua até 24 unidades testadas a não ser que o critério de aprovação seja atendido
em um dos estágios iniciais

– Se a amostra atender o critério de aprovação com o meio contendo a enzima, a amostra
atende as exigências do capítulo geral <711> Dissolution

Presenca de ligacoes cruzadas
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 Origem animal, mais comum mucosa gástrica de suínos
 Pepsin, Purified na seção USP Reagents, Indicators and Solutions sob o item 

Reagent Specifications

 Atividade determinada por espectrofotometria utilizando hemoglobina
 O uso de enzima com alta atividade facilita filtração e transferência das 

amostras

Pepsina
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 Atividade do certificado de análise e NÃO do rótulo (Verifique o procedimento
utilizado)

 Qualificada pelo procedimento apropriado

 Verifique prazo de validade

Pepsina
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Pepsina

Piper DW, Fenton BH. pH stability and activity curves of pepsin with special reference to their clinical importance. Gut 6: 506-508, 1965.
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Pancreatina

Berdutina, AV, Neklyudov AD, Ivankin AI, Karpo BS, Mitaleva SI. Comparison of proteolytic activities of the enzyme complex from mammalian

pancreas and pancreatin. Appl. Biochem. Microbiol. 36:363-367, 2000.
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 Monografia da USP para Pancreatin

 Atividade determinada pelo Assay for Protease Activity (Casein digestive power)

Pancreatina
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 Papaína
– Alta solubilidade em água

– Estável em pH 2,5 – 12

– Boa atividade em pH 4 – 8

– Monografia USP – Assay (casein digestive power)

 Bromelina
– Boa atividade em pH 3 – 9

– Solúvel em água

– Reagente – atividade determinada utilizando gelatina como substrato

Proteases para a faixa pH 4,0 – 6,8 
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 Papaína e bromelina
– Nenhuma relação com condições in-vivo

– Somente proteases para quebrar as ligações cruzadas na gelatina

– Resultados mostraram bons resultados em testes de dissolução com atividades
• Bromelina 30 GDU/L (GDU = gelatin digesting units)

• Papaína 550000 U/L

Proteases para a faixa pH 4.0 – 6.8
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<711> Dissolution



33
© 2020 USP

 Tensoativos podem denaturar enzimas
 Pré tratamento

– Meio SEM tensoativo (verifique pH) com a enzima

– Max. 15 min. Incluídos no tempo total do teste
• 30 min – 15 min pré tratamento + 15 min com tensoativo

– Seguida da adição de solução na concentração apropriada considerando o volume final

Meios contendo Tensoativos
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Meio contendo Tensoativos

Exemplo

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/dissolution/
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Meio contendo Tensoativos

Acitretin Capsules, Dissolution Test 2
http://www.usp.org/usp-nf/official-text/revision-bulletins/acitretin-capsules
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 Ligações cruzadas forçadas
– Exposição a formaldeído (referências 1, 3, 7, e 11)

– Contaminação de um dos excipientes com quantidade conhecida de formaldeído (referência
4)

– Exposição a altas temperaturas/alta umidade (referência 5)

Desenvolvimento e Validação de Métodos
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 Seleção da enzima baseada no pH do meio de dissolução

 Método para a determinação da atividade enzimática

 Grau de qualidade da enzima (quanto maior a atividade melhor)

 Se desaeração for necessária, deve ser feita antes da adição da enzima

Desenvolvimento e Validação de Métodos
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 Definição do pré tratamento no caso de o meio de dissolução conter tensoativo

 Instruções para o analista – como determinar presença de ligações cruzadas

 Versão final do método deve conter todos os procedimentos para quando
ocorrer ligações cruzadas

Desenvolvimento e Validação de Métodos
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 Item 2.4.2 Significant change at accelerated condition

 Note: The following physical changes can be expected to occur at the 
accelerated condition and WOULD NOT BE considered significant change that 
calls for intermediate testing if there is no other significant change:
– Failure to meet acceptance criteria for dissolution for 12 units of a gelatin capsule or gel-

coated tablet if failure can be UNEQUIVOCALLY ATTRIBUTED TO CROSS-LINKING

ICH Guidance Q1E (www.ich.org)
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 Goma carragena iota e kappa, amidos de milho, batata e ervilha modificados
– Combinação de amidos modificados e plastificantes para formar a cápsula

 Celuloses modificadas
– Hypromellose (HPMC)

 Vantagens
– Nao formação de ligações cruzadas

– Faixas de pH mais amplas

– Tolerância a altas temperaturas de enchimento

– Origem não animal (cápsulas vegetais)

Cápsulas Não Gelatinosas
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 Tempos mais longos para ruptura

 Avaliação do método de  dissolução e perfil de dissolução quando mudando de 
cápsulas de gelatina para cápsulas não gelatinosas

Cápsulas Não Gelatinosas
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 <1094> Capsules—Dissolution Testing and Related Quality Attributes
– Tipos de cápsulas

– Fabricação e Embalagem

– Ligações cruzadas em cápsulas de gelatina

– Desenvolvimento do método de dissolução

– Atributos critícos de qualidade

Outros Capítulos Gerais USP
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 <1092> The Dissolution Procedure: Development and Validation
– Avaliação preliminar

– Desenvolvimento do método

– Método quantitativo

– Automação

– Validação

– Critério de aprovação

Outros Capítulos Gerais USP
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 Farmacopéia Européia
 Farmacopéia Japonesa

– Ausência de procedimento para ligações cruzadas em cápsulas de gelatina

– Avaliação durante registro nestas duas regiões e feita caso a caso

Outras Farmacopéias
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 www.dissolutiontech.com
 www.americanpharmaceuticalreview.com
 www.pharmtech.com
 www.tabletscapsules.com
 www.usppf.com
 www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/dissolution/index.cfm
 www.usp.org
 https://www.usp.org/resources/dissolution-methods-database

Websites de interesse

http://www.dissolutiontech.com/
http://www.americanpharmaceuticalreview.com/
http://www.pharmtech.com/
http://www.tabletscapsules.com/
http://www.usppf.com/
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/dissolution/index.cfm
http://www.usp.org/
https://www.usp.org/resources/dissolution-methods-database
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Margareth Marques, M.Sc., Ph.D.

E-mail MRM@usp.org

Contato

mailto:MRM@usp.org
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