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RESUMO. Os sistemas matriciais são de fácil obtenção e custo reduzido frente a outros sistemas de liberação controlada de fármacos, constituindo-se uma alternativa simples no desenvolvimento de formulações eficazes. Dentre os sistemas matriciais os sistemas constituídos por matrizes hidrofílicas biodegradáveis são os mais difundidos. Diversos polímeros hidrofílicos são aplicados a obtenção de formas farmacêuticas bioadesivas, em sua grande maioria mucoadesivas. A interação entre o polímero e a membrana
mucosa é regida por diversos enlaces químicos e a elucidação do princípio da mucoadesão é objetivada por
meio do estudo da teoria de adesão. Este trabalho objetivou explorar os diversos sistemas matriciais para
liberação controlada de fármacos, suas aplicações mais recentes, tecnologia de obtenção, vantagens e desvantagens.
SUMMARY. “Hydrophilic Matrix And Mucoadhesive Systems For Drug Controlled Release”. The matrix systems are more easily obtained and have reduced cost in comparison to others systems of drug-controlled release,
consisting as a simple alternative in the development of efficient formulations. Amongst the matrix systems the
systems consisting of biodegradable hydrophilic matrix are the most widely used. Diverse hydrophilic polymers
are applied to the attainment of bioadhesive pharmaceutical forms, the great majority being mucoadhesives. The
interaction between polymer and the mucous membrane is conducted by diverse chemical forces and to explain
the principle of the mucoadhesion the study of the adhesion theory is objectified. The aim of this work was to explore the diverse matrix systems of drug controlled release, its more recent applications, technology of attainment, advantages and disadvantages.
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